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 ( لظلا ىلإ ىل وتم اهل سف) ىلاعت هلوق ريس مو
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 اكن

 املج

 اتا

 <«”ظظ
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 تلزتأ امل قإ]برلاق) م)» » د

 ( ريف ريخ نم ىلإ
 ( ىثمم اههادحإ هتءاخ)» م دم

 كاع تأ نإ .تلاقر» 9 وذو

 ال ع ل

 ( لفطفلا هلع سر": 1و

 تبأاي امهادحإ تلاق) » م١ و

 ( هرجاتسا

 كحكتأ نأ ديرأ فإلاق) 3١ د: و

 ) نيتاه ىلا ىدحإ

 ككل ران كلذ لاظن) "زو

 ( نيلجألا امعأ

 ( جالا سوم شفاف )ل اعتدتلا لو

 نس ىدوت اهأنأ ابلف ( ىلاعت هلوق ىعم

 .( نمالا ىداولا ءىطاش

 1( كاضع قلأنأ ور لات هلوق ىف

 ) كسجقكدي كلسا) 6084 )»

 كح انج كيلإ ممحأو ( ف0 6 »

 ( بهرلا نم
 (ناناهرب كناذف ) 027

 تلتق ىلإ برلاق ) ىلاعت هللا لوق

 ( نولتفي نأ فاخأف ًاسفن مهنم
 ) 1 ىعم دار ( ىلاعت هلوق ىعم <

 ان

6٠ 

 ( كيخاب كدضع دشنس ) 0

 (انتايأب ىسوم مهءاجاملف) ىلاعت هلوق ىندم

 ةحفص

 امأا, نوعرف لاقو ) ىلاعن هللا لوق ١ه"

 . ) ىريغ هلإ نوه ل تملعام للملا

561 

5 
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 5 ضرالا ْى

 انيلإ مهنأ اونظو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 5 . ( نوعجر ال

 هدونجو هانذخأف ) ىلاعت هلوق ىنعم

 . ( ميلا ىف مانذبنف
 نوعديةمنأ مهانلعجو ) ىلاعتهل وق ىنعم

 . ( رانلا لإ
 هذه ىف اوعبتأو ) ىلاعت ةلوق ىنعم

 . ( ةنعل ايندلا

 (نورالدس مولعل ) ىلاعت هلوق ىنعم

 باجي تنك امو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 1 ىنرغلا

 هى ايوان تنك اهاؤيإ) يلاعت هل وق ىنعم
 .( نيدم لهأ

 باجي تنك امو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 + ( ان دان ذإ راوطلا
 .( ماتأامأم ىلا ردبتل | لاح هلق ىدق

 (ةبيصم مهبيصت نأ الوز ) © 0
 (اندنع نمقملا مهءاجاملف ) ىلاعت هللا لوق

 امب اورفكي ملوأ ) ىلاعت هلوق ىنعم

 . لبق نم ىسوم ىف وأ

 ١) تسرهفلا م «



 هةدحعحفص

 نونمؤي ال نيذلا نإ )يلاعت هللا لوق 8

 ( ةرخآلاب

 ( نآرقلا قلتل كنإو ) 50 د

 مالسلا هيلع ىسوم ةصق م١

 ( كاصع قلأو ) ىلاعت هللا لوق 18

 دلاد هاجتأ دنس 176 م ا

 ( الع ناماسو

 (هدونج ناملسل رشحو) هو لا 0 6

 (ربطلا دمفتو) » » » 11

 (مبكلمتةأرماتدجوفا) ل1 1 ل

 ىذلا#ن اودجس الآ) 5 5 5 راك

 ( .بخلا جرخب

 ىنإ الملا اهمأ اي تلاق ) 03 دلك ام

 (2 1 تانك لإ ىلإ

 مكيأ اللا اهيأ اي لاق ) 20 د0 005

 . ( اهشرعب ىنتتأي
 ( اهشرع اهل اوركن لاق) ىلاعت هللا لوق ١و9

 ٠٠ » » » حرصلا ىلخدا ليق) (

 (دومبللانلسرأدقلو) » » » 5
 مالسلا هيلع حلاص ةصق

 ( هموقل لاقذإ ًاطولو ) ىلاعت هللا لوق «
 مالسلا هيلع طول ةصق

 بلي ادم لجو زع هللا باطخ

 مالسو هلل دمح| لق ) ىلاعت هللا لوق

 ( هدابع ىلع
 ارسال للا كام د

 اذإرطضملا بيحب نمأ) » » ١» عض

 . ( هاعد

 و0. 5

 ١" ىزارلا رخفلل نورشعلاو عبارلا ءزلا تسسرهف

 ةحفص

 ٠٠ تابلظ ىف يدع نمأ ) ىلاعت هللا لوق

 رحبلاو ربلا (.

  ( 2(هديعب مثقاخلاؤدب, نمأ

 ىف نم لعي ال لق ) : را 100 ا

 (ضرالاو تاومسلا
 اذإ.اورفكنيذلالاةو) » » ه

0 

 (صقي نار ملا اذه نإ) » » »

 (مملعلوقملاعقواذإو) » » » ك51/

 (روصلا ىفخفن مويو ) 54 » » ١»

 (ةدماجامسحن لابجلاىرتو) د 2 ا

 ديعأ نأ ترمأ ا ودا

 ( ةدلبلا هذه بر

 صصقلا ةروس ريسفت

 تايآ كلت ٠ م. ) ىلاعت هللا لوق
 (نيمملا باتكلا

 ( ىسوم مأ ىلإ انيحوأو ) 0 ف

 (ىنوممأداؤنحبصأو) » » » مو
 عضارملا هيلع انمرحو ) ,١ 0 9 ماع

 ( لبق نم

 ( ىوتساو هدشأغلب الو) 2 - معا

 انه تسلط نإ بر )اف 287

 ًافئاخ ةنيدملا ىف حبصأف )  0217را ١

 . ( بقري
 (نيبمىوخلكن]ىموملاق)» » » 57
 ) نيدم ءاقلت هجوت املو ( 1 مر 1
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 ةدحفص

 ىزارلارخفلل نورشعلاو ىناثلا ءزّلا تسروف

 اور ىلإ م وأ ) ىلاعت هلوق ىنعم )ل٠

 - ( مف اننأ مك لضرالا

 امو ةيال كلذ ىف نإ) ىلاعت هلوق ىنعم ٠

 . ( نينمؤم مهرثك أ ناك

 سحع ا ىسوم كبر ىدان ذإو ) ىلاعتهللا لؤق

 انا

 انف

 ارك
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 لركا

 اليس

 ا

 ام
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 مو

2 

2 

2 

2 

 ه

2 

2 

2 

2 

 (نيملاظلا موقلا تئا نأ )

 فاخأ ىلإ ير "لاقا)

 ( نوبذكي نأ

 ( نوره ىلإ لسرأف)
 ( انتاياب ايهذاف الك لاق )

 (ناوطسسم كم انإ )

 (نيملاعلا بر لوسر انإ )
 لمار ياك لكم أن

 (ًاديلو انيف كبر ملأ (
 ( نيرفاكلا نم تنأو )

 (نيلاضلانمانواذإ|هتلعفلاق)
 ) متفخ املكنم تررفق )

 ( ىلع اهنمةمعن كلتو )

 (نيملاغلاب رامون وعرفلاق)

 ( نيملاعلا برامو )ود 5 »

 . ( نولقعت منك نإ ) ىلاعت هلوق ىنعم

 م كناعجال ) 0( 2
 كس

 ( هاضع قلأف ) ىلاعت هللا لوق
 تاقيمل ةرحسلا عمجل ) 2[

 ( مولعم موب
 اوقلأ ىسوم .مهل لاق ) 0/1 ١

 ( ملاح اوقلأف ) ىلاعت هلوق ريسفت م:
 01110000 مم يرمي 07ب” 77 171<-<”1[1< '” 

 000100000 _:جسللبو 37

 هحفص

 (( هاصع ىسوم قلأف ) ىلاعتهلوةريسفت 1:
 (نيدجاسةرحسلاّقلأف) د 2 2

 (مكل نذآ نأ ل بقدل متنمآق) ىلاعت هللا لوق مه

 اندرو

1 
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 ١55

 ١6١

 ا كو

65 

 8م١6

 ١ادلر

 ا

174 
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 ه/1١

 ك/ا١
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2, 

2 
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2 

2 

 2م
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 ( ىموم ىلإ انيحوأف )

 ( ميهاربا أبن مهلعلتاو)

 (نيدمو مف ىقلخىذلا)

 ( كح ىل بهبر )
 (نيقتملل ةنجلا تفاذأو)

 ( حون موق تبذك )
 ( نياسرملاداع تبذك )

 (نيلسرملا دومث تبذك )

 طول موق تبذك )
 ) نيلسرملا

 (ةكب الا باحصأ تبذك )

 (نيااعلابرليزنتلهنإو)

 نأ ةيآ مل نكي ملوأ )
 (ليث أ رسسإ ىبءامل عهملعي

 (نورظنمنح لهاولوقيف)
 ( نيطاسغلا هب تازئتامو)

 كرريتمع 0 35(

 ( نيبرقالا
 كزنت نم لع ئبنأ له)

 ( نيطايشلا
 (نوواخلا مهعبتيءارعشلاو)
 ) اوءلظ نيذلا معيسو (

 لكلا ةروس ريسفت
 ( نر قا تايآ كلت ءسط) ىلاعت هللا لوق



 ةحفص

 نم قلخ ىذلا وهو ) لاكي هللا لوق ٠٠

 .( ارشب ءاملا

 نود نم نوددعيو ) ىلاعت هللا لوق

 . ةيآلا ( هللا

 تاومسلا قاخ ىذلا ) ىلاعت هللا لوق ٠١

 ( ةيالا( نضر

 ؟ ريدقتلا اذه داحجبالاو قلخلا ردق مل 6

 ىلع ىروتدسا مث ) للاعت هلوق ىعم ١١

 .:ةلال1 ( نترشلا

 اودجسا مهل لبق اذإو ) ىلاعتهلوق ىنعم ٠

 ىف لعج ىذلا كرابت ) ىلاعت هللا لوق

 0( اجر كلا

 خيدلا نحرلا ٍدابعر ) لاجرشا لا
 . ةيآلا ( انوه ضرالا ىلع نوشمي

 . تايآآلا ( امايقو ًادج

 انبر نولوةي نيذلاو ) ىلاعت هلوق ىنعم ١٠١ب

 . ةيآلا ( هج باذع انع فرصا

 اوقفتأ اذإ نيذلاو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 . ةيآلا (اوفرسي مل

 نوعديال نيذلاو ) ىلاعت هلوق ىنعم ٠

 . ةيآلا ( رخآ اه هللا عم

 سفنلا نواتقي الو ) ىلاعت هلوق ىنعم 5

 . ةيآلا ( قحلاب الإ هللا مرح ىتتلا

 باذعلا هل فءاضب ) ىلاعت هلوق ىنعم ا

 فز

-- 
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 ةحفص

 دنا: لدي كتلووأف ) للاعت ةلوقا ىعمر و

 لمعو با: نمو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 . ةيآلا ( ًاحلاص
 نودهشيال نيذلاو ) ىلاعت هلوق ىنعم ١)

 .( روزلا

 وغللاب اورم اذإو ) ىلاعت هلوق ىنعم ١١

 .( ًامارك اوم
 اورك ذ اذإ نيذلاو ) ىلاعت هللا لوق

 ( مهر تاياب

 ا يلا نال ل
 هلا ناجل و زا نوانلا كف

 ةفرغلا نوزحب كئلوأ ) ىلاعت هللا لوق 6

 . ةيآلا ( اوربص امب
 ةيحت اف نوقليو ) ىلاعت هللا لوق

 :( يخلو

 تسح اف نيدلاخ ) ىلاعت هلوق ىنعم
 . ( اماقمو ًارقتسم

 ىبر ,كب أبعي ام لق ) ىلاعت هلوق ىنعم 117

 . ( مكؤاعد الول
 فرت متيذك دقف ) ىلاعت هلوق عم 11

 . ( امازا نوكي
 : ءاردشلا ةررود ناسعلا 01

 (نيملا تايآ كلت مسط ( ىلاعت هللا لوق

 نم ركذ نممهتتأيامو) © <« <« رو
 ( نيضرعم هنع اوناك الإ ثدحم نمح لا

 اوناك امءابنأ مهتتأيسف ) ىلاعتهلوق ىنعم ٠

 ٠ ( نوئزوتسي هب



 الا

 ةدحفص

 .( الوسم

 امو مرشحن مويو ) ىلاعت هللا لوق ٠

 .( كوديعي

 لضي هللا 3 نيلئاقلا ىوعد ضحد 5١

 داع

 نأ انل ىغبني ناك ام ) ىلاعت هلوق ىنعم 9

 ) ءانلوأ نم كنود نم دحتن

 ممءابأو مهتعتم نكلو ) ىلاعت هلوق ىنعم <*

 (١ كلا ردا

 غي ميذك دقف ) ىلاعت هلو3 ىنعم "4

 . ( ثولو#
 هقلن م مظي نمو-») ىلاعت هلوق ىدم

 . ريك اباذع

 كاف الكر اقر .كلاعال رق نس و
 ) نيلس را ند

 ضعبل مكضعب انلعجو ) ىلاعت هلوق ىنعم هه

 .ةيآلا ) ةنتق

 نوج را تذلا (لاقو ) لاغتتهللا لوقا <
 1 تايالا ) انا

 . مسج ىلاعت هللا نأ فشلا اد 7

 ىقااوركشسا دنقل )'ىلاعت هل و3  ىعم م

 ؛ةيآلا ( مهسقأأ

 ةلزتعملا بهذم ىلع ىلاعت هتيؤر ةلا>:ءا 3

 . ةنسلا لهأ بهذم ىلع كلذ داسفو

 ٠ ةكئالملا نور موب ) ىلاعت هلوق ىنعم (

 العام نر اةيجرر كاسل ع
 .ةيآلا

 ذئموي. ةنجلا باعصأ ) ىلاعت هلوق ينعم 7

 ىزارلا رخفلل نورشعلاو عبارلا ءزجلا تدسرهف

 هحوص

 . ار فتسم ريخ

 ؟ ةنجلاو رانلا ىف ةلوليقلا حيصت فيك 7ع

7/7 

,76 

0/7 

 اك

 ءامسلا قةشت مويو ) ىلاعت هللا لوق

 . ةيآلا ( ماغلاب

 ىلع ماظلا ضعي موبو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 . ةيآلا ( هيدي
 (ركذلا نع ىاضأ دقل ) ىلاعت هلوق ىنعم
 .ةيآلا

 براي لوسرلا لاقو ) ىلاعت هللا لوق

 . ةيآلا ( نآرلا اذه اوذختا وق نإ

 اورفك نذلا لاقو ) لاعت هللا لوق

/١ 

8١ 

 - ذل

/ 

15 

/8/ 

/4 

 أ

/1 

 ةيالا (ةدحاوةلمج نآرقلا هيلع لزن الول

 ( ىسوم انيتآ دقلو ) ىلاعت هللا لوق

 هلا ( تاتكلا

 اوبذك امل حون موقو ) ىلاعت هللا لوق

 . ةيآلا ( لسرلا
 اح و دوو اداعو ) لاعت هللا اوق

 . ةيالا ( سرلا
 ةيرقلا لع اوتأ دقلو ) ىلاعت هللا لوق

 . ةيآآلا ( ءوسلا رطم ترطمأ ىتلا

 فك كبربلإ رتملأ) اناس هل لاو

 . ةيالا ( لظلا دم

 . هضيقو هدمو للا ناب

 مكل لعج ىذلا وهو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 : ةلآلا ( انالدربللا
 ادق ءاوقفلا انوار رهطلا يسم
 ةيالا ( مونيهانف رصدقلو ) ىلاعتهللالوق

 (نيرحبلاج م يذلا وهو ) ىلاعت هلوق ٠



 فأل . ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو عبارلا ءزجلا تسرهف

 ةحفص

 . ىععالا نع جرحلا عفر نم دارملاام ع

 .ناذئتسالل فقوتث لهو لكلا ةحابإ مه

 دحأ ىهو اهنم لكألا حيبأ ىتلا عضاوملا مج
 ” اعض وم ردع

 . قرس اذإ محرلا و

 مكيلع سيل ) ىلاعت هلوق لوزن ببس 0

)0 ٍ 
 اتوب متلخد اذاف ) ىلاعت هل وق ريسفت م

 . ( مسفنا ىلع اويل

 نبذلا نوئمؤملا امتإ ) ىلاعت هللا لوق م

 : تايآلا ) اوكا

 . عماجلا يبخل ناب «9

 (كنونذأتسي نيذلاينإ ) ىلاعت هلوق ىنعم مو

 لوسرلاءاعد اولعجن ال) « © <« ٠4
 .ةيآلا

 نوفلا*نيذلا رذحيلف ) ىلاعت هلوق ىنعم ٠

 586 صأ نع

 نيذلا هللا معي دق ) ىلاعت هلوق ىنعم

 . ( نوللستي

 ىف ام هلا نإ الأ ) ىلاعت هلوق ىنعم

 مح
0 

 مح ذل

 ةبآلا ) ضرالاو تاومسلا

 . ناقرفلا ةروس ريسفت 5

 (ناقرفلا لزن ىذلاك رابت ) ىلاعتهللال وق 5

 ٠ ةغللا ىف كرابت ىنعم ؛4

 . ناقرفلاب دارملاو ىذلا ةملك ؛ه

 سو ةيلع هللا ص دم انه ديعلاب دارملا ©

 : عبرأ تافصي هتاذ هللا فصو 5

 هردقف ءىش لك قلخو ) ىلاعت هلوق ىندم 40

 ةحفص

 . ( ًاريدقت

 (ةحلآ هنود نم اوذغتاو ) ىلاعت هللا لوق 8

 . ىلاعت هلل قولخم ديعلا لعف له 8

 اذه نإ اورفك نيذلاو ) للاعت هللا لوق

 .(كفإ الإ

 . ثراحلا نب رضنلا ىف تلزن ةيالا ه٠

 ( ًاروزو اكفإ اوءاجدقل ) ىلاعتهلوقىنعم ه٠

 ذا كلان كا اه

 هاك هلع لك ىرفاز لاعت .هلوق ىعم 6

 . ( اليصأو
 ملعي ىذلا هلزنأ لق ) ىلاعت هلوق ىنعم ه١

 . ( رسلا

 ؟؟ كلان دارا اه هز“

 ١ لوسرلا ىف سنا مههبش نإ

 م2 نإ ىذلا كرات ) لاقت تا لوق
 . تايآلا (كلذ نم ًاريخ كل لعج

 ( ةعاسلاب اوبذك لب ) ىلاعت هلوق ىنعم ه4

 . ةقولخم ةنجلا نأ جاجتحالا هه

 , همأ نطب ىف دعس نم ديعسلا نأ 0

 ال 5 تنل ؛ةثبلا نأن نيلئاقلا بهذه "هو
 . ةايحلا ىف

 1 منهج تافص ه5

 . نوقتملا دعو ىتلا دلخلا ةنج هاب

 . ءازجلاو دعولا هم

 نع وفعيال هللا نأب ةلزتفملا لالدتسا هرب

 ] ةريتكللا نحاض

 (مهردنعنوءاشيام محل) ىلاعتهلوق ىنعم 5

 ًادعو كبر ىلع نك) © <« < هو



 ل

 ةحفص

15 

 ]اذ

11 

15 

 الكا

0 « 9 

"١ 

 ا

 ا

 ا

 . توصلا ةبج نم عبارلا ميقنلا

 قالخاللا 6 6 سماخلا ا«

 7 ساسملا 4116 سدا 6

 (تانيفاك ايل انلارأ دقلا) لاجتةل وق دم

 ىلإ ءاشن نما ىدب. هللاو ) © 6 "©

 . ( ممقتسم طارص

 هللاب انمآ نولوقيو ) ىلاعت هللا لوق

 . تايالا ( لوسرلابو

 . ةيآلا هذه لوزن بيس
 هئلاثا انما ناول وك ورز" ىلاعت: اهل ىف عم

 1( نيسوملاب كلم عر كوسا
 ضرع مم واق فأر ىلاعت هلوق .ىعف

 . ةيآلا ( اوباترا مأ

 نينمؤملا لوق ناكاإ ) ىلاعت هللا لوق

 . تايآلا ( اوعد اذإ

 دبح هللات ,اومسقأو ) لاعت هلق ىعم

 مهنامأ

 ةعاط اومسقت ال ) ىلاعت هلوق ىنعم

 .( هفورعم 1

 انا

 ارا
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 اوعيطأو هللا وهيطأ لق ) ىلاعتهلوق ىنعم

 .( لوسرلا

 اونمآ نيذلا هللادعو ) ىلاعت هللا لوق

 : ةيآلا ) تاخحلاصلا اولمعو م

 : دعولا ىعم

 ضرالا ىفممنفاختسيل ) ىلاعت هلوق ىنعم

 . ةيآلا ( مل ناكملو
 . ةعبرآلاةمالا ةنامأ لع ليلد ةيآلا ىف

 ىزارلا رخفلل نورشعلاو عبارلا ءزجلا تنس رف

 هدحوص

 ركع

 ازال

 نيذلا فلختسا ا" ) ىلاعت هلوق ىنعم

 . ( مهلبق نم

 نوكرشيال ىتود.عي ) ىلاعت هلوق ىنعم
1 

 ( كلذ دمي رفك نمو ) ىلاعت هلوق 0

 آر ةداصلا | ومق أ ا80) لايت هللا لوق

 . ( ةاكزلا

 اورفك ن يذلا نيسحتال ) ىلاعت هلو ىنعم

 . ( ضرآلا ىف نيزجعم
 سنيلو رانلا هاوأمو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 2( عملا
 دع نذلا اجاب ) ىلاعت هللا لق

 تايآلا ( مكناميأ تكلم نيذلا ؟بذأتسيل
 : ةيآلا قناذثتسالا مودع

 . نيعلا كلم نم دوصقملا نأ

 1-8 ةيالا لوزن ببس
 ١ تكن قرط لع نادتمالا لف

 . باجيإلا

 . هتامالعو محلا عولب

 المأ ةمالع وه له تايثإلا ىف مهفالتخا

 ؛ اغولب رابتعا
 . ثالثلا تاروعلا

 . لاح لك ىف ناذئتسالا بوجو

 مدخلل ةروعلا فيثك ةحابإ ىضتقي له

 .هلوانتب [نهو ناذئتساب رمآلا

 31 نومايث نكضل ) ىلاعت هلوقب دارا

 ةيآلا( جرح ىمعالا لع سيل ) ىلاعتهلوق 5
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 تسر

 ىزارلا نيدلا رش مامالل ريبكلا ريسمتلا نم نيورسعلاو عبارلا .زجلا

 نأ هللا نذأ تويب ىف ) ىلاعت هللا لوق
 .تايآلا ) عفرت

 ء ةيالا ىف ىلاعت هللا اهانع ىتلا تويبلا

 ( ةراجتمهملتال لاجر) ىلاعتهلوق ىنعم
 بلقتت اموي نوفاخي ) ىلاعت هلوق ىنعم

 . ( راصبالاو بولاقلا هيف

 نسحأ هللا مهيزجيل ) ىلاعت هلوق ىنعم
 , ( اولمعام

 .( هلضف نم مهديزيو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 مههامعأ اورفك نيذلاو ) ىلاعتهللالوق

 ١ تايرلا ( ةعيفب تاركا

 هدنع هللا دجوو ) ىلا_عت هلو ىنعم

 . ( هباسح هافوف

 (باسحلا عيرمم هللاو ) ىلاعت هلو ىنعم

 قوف اهضعب تايلظ ) ىلاعت هلوق ىنعم

 . ( ضع
 هدي جرخأ اذإ ىتح ) ىلاعت هلوق ىنعم
 .( اهارب دكي ل

 هل هللا لعج ل نمو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 .( رون نم هل اف ًارون
 هل حبسي هللا نأ رت ملأ ) ىلاعت هللا لوق

 ) ضل ف نمو .تاأودتسلا فا نه

 . هماسقأو حيبستلا ةلالد

 ..( تافاص نيطلاو ) ىلاعت لدا

 هدحفص

1 

١١ 

2 

 اذ

 0 لع

 (هحيبست وهتالص لع دق لك) ىلاعت هل وق

 ٠ رويطلا ماهلإ

 تاومسلا كلم هللو ) ىلاعت هلوق ىنعم

 .( ضرالاو

 ( ريصملا هللا ىلإ و ) ىلاعت هلوق ىنعم

 ىجزت هللا نأ امل ) كاعت هللا لوق

 تايآلا ( ًاياع

 ('"ناحسلا ءاجزإ و « ةن ٌؤورلا ىعم

 نم ,ءامسأل نم لزننو ) ىلاع: هلوق ىّتَعَم

 . ( درب نم امف لايج

 ( ءادشي نم هب بيصيق ) ىلاعت هلوق ىنعم

 بهذي هقرب انس د51 4 06

 ( راصبالاب
 (راهنلا و ليللا هللا باقي ) ىلاعتهلوق ىنعم

 دل كلك ىف نإ ) :كلاعت .هلوقا ىعم

 راصبألا لود

 نم ةباد لك قل هللاو ) ىلاعت هللا لوق

 تايآلا ( ءام

 ةبج, نم .تاناويحلل لوألا ميسقت دا

 ىرخأ قابااتد اضعألا ىف اير

 هل ل وخحلاو © 4 اللاتين اودحلل ىل ةاثلا مي سقتلا

 . ةيضرالاو

 سادسا ةيح | نه كلاقلا ميسفتلا

 ا





 7 هيلا فسلا ةتسللاب كوءرديو : لاحت :ةلوق

 ىنعملاو (ةئيسلا ةنسحلاب نوءرديو) لاق مث مكيلع مالس لوقي وهو هومتشو مالس نب هللا دبع اوباع
 لمتحو  ىذآلا حفصااووفعلاب اوعفد دارملان وكي نأ ل متحيو « ةمدقتملاةيصعملا ةعاطلاب [نوعقدي]

 ناكل هالولام هب عفدي و ةنسح عانتمالا سفن نال ىصاعملا ند مبعانتما هنسحلا نم دارملا نوكي نأ
 . ( نوقفني مهانقزر اممو ) لاق مث ء اهيلع رارقتسالاو ةبانإلاو ةبوتلا لمتحو ؛ ةّئيس

 (ةئيسلا ةنسحلاب نوءرديو) هلوق ىف ةيندبلا تاعاطلاب مث ناإلاب الوأ مهحدم ىلاعت هنأ معاو

 مارحلا نأ ىلع حدملا اذه لد ىضاقلا لاق ( نوقفني مهانقزر اسمو ) هلوق ىف ةيلاملا تاعاطلاب مث

 ناك ام ضعب قافنإب حدملا اوقحتسا مهنأ ىلع لدف ضيعبتلل نم ةءاكنأ ( هباوج ) ًاقذر نوكي ال

 نيب ةنسحلا لاعفالاو تاعاطلاب محلاغتشا ةيفيك نيب امل مث : هلالدتساطةسب ريدقتلا اذه ىلعو«ًاقزر

 كرتيو ىغلي نأ هقحام وغللاو ( هنع اوضرعأ وغللا اوعمس اذإو ) لاقف لاهجلا نع مهضارعإ ةيفيك

 كلذلف المج اضارعإ هنع نوضرءي لب هيف نوضوخي الف كلذ نوعمس اوناكو هريغو ثبعلا نم
 نأ ىف هللا همحر نسحلا لاقام نس>أ امو ( مكيلع مالس ؟كلامعأ مكلو انلامعأ انل اولاقو ) ىلاعت لاق
 دابعو) ىلاعت هلوق ةيآلا هذهريظنو ؛ نيلهاجلانم لامتحالا ةمالعو ؛ نينمؤملا نيب ةيح ةملكلا هذه

 كلذ ىلاعت دك أ مث ( ًامالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو انوه ضرألا لع نوشمي نيذلا نمحرلا

 كلذ خسن موق لاق ؛ مهلطاب ىلع لطابلاب مهيزاجنال دارملاو (نيلهاجلا ىغتبن ال) مهنع اك ا
 . اجاو لاتفلا ناك ن إو « تودنم ههفاسملا كرت نال دبعب رهو لاما

 ١ نورشعلاو سماخلا .زجلا هيليو ؛ نورشعلاو عبارلا ءزجلا مت هللا دمحب «

 صصقلا ةروس نم (ءاشي نم ىدم هللأ نكلو تبيحأ نه كنإ) ىلاعت هل وة ريسفت هلوأو

 ىواصلا ليعامسإ هلا دبع ذاتسالا ةرضح ٠ الع قاعو ةيزيمالا ةعبظملاب اطوصأ ىلع ابةجارو هلق ةثالثلا ءازجالاو ءزجلا اذه 3

 . فراعملا ةرازوب َةَفاَقُدلل ةماعلا ةرادالاب
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 ناعءالا دعب الإ نسحب الام اهنمو ًاقلظم ابلعف نسحب ام اهنم فأ اطلآلا 4 ةلزتعملا تلاقو 2

 ىلع لوم (نيملاظلا موقلا ىدبال هللأ نإ) هل وهف (ىده مداز اودتها نيذلاو) هلوق هيلع ليلدلاو

 ةثعب مدع نأ ةمدقتملا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأل «لوألا مسقلا ىلع هلمح زوحي الو قلاثلا مسقلا

 عقلي دمت ةوبن ىلاعتنيب الو : ىلوأ مل ًارذع ةيادحلا مدع نوكي نأبف ؛ مهرذعلا ىرجراج لوسرلا

 نم وهو ءنايب دعب نايب نايتإ وه لوقلا ليصوتو ( لوقلا مل انلصو دقلو ) لاق ةلالدلا هذه

 ا[ 1 كل! الزنا انإ هلم دارملا نوكي. نأ لمتح: لصوملا لوقلا اذهوا6 ضعبلاب ضعَبلا لصو

 ةمكح ىلع نوعلطي موي لك مهنإف ؛ هيتلاو ريكذتلا ىلإ برقأ كلذن وكيل ضعبب هضعب لصتي ًاقرفم

 نع ًاباوج اذه نوكيريدقتلا اذه ىلعو ءركذتلا ىلإ برقأ كلذ دنع نون وكيف ةدئاز ةدئافو ىرخأ

 انلطو دارملا ن وكت نأ لمتحتو *كلذك هباتك ىس وم. ىنوأ 00 ةعفد هراتك دمع نكاد مطوق

 راجزنالاو ظاعتالا عضاومل ًاريثكت مهكاله ةيفيك ىفرافكلا رابخأو ضعبي اهضعب ءايبنألارابخأ

 .نوركذتي مهلعلىرخأدعب ةرم ًازجعم نآرقلا اذه نوك ىلع ةلالدلا انيب : دارملا نوكي نأ لمتحيو

 نم ىأ (هلبق نم باتكلا مهانينآ نيذلا) لاق نأب كلذ دك أ ةؤبنلا ىلع ةلالدلا ماقأ امل ىلاعت هنإ مث

 مهانيتآ نيذلا ) هلوقب دارملا ىف اوفلتخاو . كلذب ىلوأ بتكللا فرعيالن ف دمحمباوءلسأ نآرقلا لبق

 ىلع اوناك باتكلا لهأ نم سانأ ىف تلزن اهنإ ةداتق لاق (اهدحأ) ًاهوجو هيف اوركذو (باتكلا

 مالس نب هللا دبعو ناملس مهتامج نم هب اونمآ ادم ىلاعت هللا ثعب املف ام. نوكسمتي ةقح ةعيرش

 نم اًواج ةنيفسلا باحأ مهو ليجنإلا لهأ نم الجر نيعبرأ ىف تلزن لتاقم لاق ( اهناثو )
 ةربعلا نأ تفرع دقو « مهدحأ انأ ةريشع ىف تلزن ةظرق نب ةعافر لاق ( اهئلاثو ) رفعج عم ةشبحلا

 ىكح مث ةيآلا ىف الخاد ناك ة فصلا كلت هقح ىف لصح نم لكف « ببسلا صوصخ ال ظفللا مومعب

 ( نيملسم هلبق نم انك انا :| 5 قحلا هنإ هب انمآ ) مطوق وهو يبناعإ ديك أت ىلع لدي ام مهنع

 هن ناميإلا بجوب هللا دنع نم اَمَح 5 ىنعل الملا ىلع لدي ( انبر نم قحلا هنإ ) هلوقف

 دهعلا بب رق ًاناعإ نارك لمتح هنآل ( ه.انمأ ) هلوقل ناب ؛ ( نيملسم هلبق نم انك انإ) هلوقو

 نيمدقتملا مالسلا 0 ءايبنألا بتك ىف هودجو امل كلذو مداقتم هب مهنامإ نأ اوربخأف ؛ هديعبو

 نيت رم 0 نوتؤي كئلوأ ) لاق مظعلا حدملا اذمب مهحدم امل ىلاعت هنإ مث : همدقمب ةراشبلا نم
 لبق الك دمحم مهنامإب نيترم مرن مهنأ (اهدحأ) : اهوجو هيف اورك ذو ( اوريص ام

 0 0 نيب و ةثعبلادعب هب أ وذم .أ من نيب اكمل لاعت هن ال يرق ل اوه |ذهوةتنعي دعت ودهتتعي

 نيترمرجالان وتؤي (اهناثو) كلذ لإ فرصني 3 بجو نيت رهرجاللا تبثأ مث ةثعبلا نينمؤم لبق

 ( اهثلاثو ( ا دمحب مماعأب ىرخأ 5 ةرهو يم الك دمج لبق اوناك نيذلا ءايبن الاب مهناعإب , ةره

 ىلع نم قا ميلف مهنع !اوحفصف ؟نوك قلل 0 هلع دمحم اونمأ امل ءالؤه لئاقم لاق

 دوهيلا ىدسلا لاق : هنع اوتكسف لهجوبأ مهنعل اوملسأ امل مهنأ ىوري «نامبإلا يلع رجأو حفصلا
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 وأ) ىلاعت لاف ء رحاس ًادمح نأ م ًارحاس ناكهنإ اولاق دوهيلا لوقب موربخأو مهيلإ طهرلا عجر

 مالساا هيلع ىموم مايأ ىف لصأ برعلل ناكدق نسحلا لاق (اهعبارو) (ىسوم ىنوأ امب اورفكي ل

 )وأ ةدانق لاق ( امسماخو ) نارحاس نورهو ىسوم ىف اولاق نأب مموابأ رفكي ١ وأ اذه ىلع هانعف
 اولاقف مالسلا امهيلعدمتو ىسيعب ةراشبلا نم لبق نم ىسوم وأ امب دمحم رصع ىف دوهللا رفك

 00 3 نيركنم اوناك كم نكيرق رافك نأ ئدنع رهظاألا وهو ( اهشداسو) قا

 امب اورفكي مل وأ ) ىلاعت هللا لاق مالسلا هيلع ىموم تازجعم لظص لوسرلا نم اوبلط امل من
 حا رتقالا اذه نم كل ضرغال هنأ انيلعف « لبق نم ايوا ل درا امر 31 نم شوك ا

 لجان م (لوآلا) نيهجو نم ىسوم وأ امب ممرفك ةيفيك ىكح ىلاعت هنإ مث , تنعتلا الإ
 فاأ ريغب ةفوكلا لهأ أرقو فلآلاب نارحاس ةنيدملا لهأو ورمع وبأو ريثك نبا أرق ( ارهاظت

 ىأ ارهاظت مالسلا امهلع:ئسومو نوره داوملا (اهدخأ )اهوج و نيرحاتشلا نيسغت قالو رك

 امهفصو ىف ةغلابم نيرحب امهولعجو رح ىوذ ىنعمب نار و ماغدإلا ىلع ارهاظا ءىرقو ًانواعت
 راها ةاؤوتلاو :قازقلا اوه دارملا “ران (نارخو ةلوقالو تف نترسلا ىدورتكو 2

 نأ انيب انإ (هباوجو) بتكلاب اهنم هبشأ مهلاعفأو سانلاب ةرهاظملا نآل فاآلاب ةءارقلا ةديبع وبأ

 3 لك ناك امل نكل نيباتكلا دارملا نوكي نأ ريدقتبو نيلجرلا ىلع هلمح نكمب (نار#) هلوق

 رابخالا ترهاظت لوقت اي انواعت زاجلا ليبس ىلع لامي نأ دعبي مل رخآلا ىوقي نيباتكلا نم

 ةكم رافك ىلع امإ ( ىموم ىقوأ امب اورفكب ملوأ ) هلوق انلمح اذإ خصت امنإ تاليوأتلا هذهو
 (ىناثلا) ةيآلا قاسمب قيلأ كلذ نأ كش الو مالسلا هيلع ىسوم نامز ىف اوناكن يذلا رافكلا ىلعوأ

 نأ مولعمو مالسلا مهيلع ءايبنآلا ُرئاسو ىسومو دمت ىلع لزنأ امب ىأ ( نورفاكل كب انإ) موق
 هيلع ىسوم تايآ ةرثك عم مهنأ ىف ةغلابم كلذو دوهملاب ال نيكرشملاب الإ قيلي ال مالكلا اذه

 نع ىلاعت هللا باجأ املو ؛ هتجح ترهظ نإو يدم ىف هلثم نم عنمب ىذلا اف هوبذك مالسلا

 امهنم ىدهأ وه هللا دنع نم باتكب اوتأف لق ) لاقف عقلي دمع قدص ىلع ةلادلا ةجحلا ركذ مههبش

 ةيننتأ اه قو ظوخلا ىلع 7 د جاجزلا لاق هلثع ناينالا -ع مزج بع هيبذت اذهو( هعتأ

 امب اونمؤني ملناف ديري سابع نبا لاق ( كل اوبيجتسي مل ناف ) لاق مث هعبتأ انأ ريدقتلاف عفرلاب

 ةيآلاب هبشأ اذهو امهنم لضفأ باتكب اوتأ, نأ مهنكمي مل ناف لتاقم لاقو « ججحلا نم هب تئج

 ىلإ ءاعد رمالاو رمأ ( تاتكب اوتأف ) هلّؤق انلق ؟ انهه ءاعدلا نأف ءاعد ىضتقتةباجتسإلا لق نآف

 ىوحلا عابتا الإ ءىش مهل قدي ملو نيمزله اوراص دق ىنعب (مهءاوهأ نوعبتي امنأ ملعاف) لاق مث لعفلا

 ىلعلئالدلا مظعأ نم اذهو (هللا نم ىدهريغب هاوه عبتا نم لضأ نمو) هلوقب مهتقيرط فيز مث

 لوانتي ماع وهو (نيملاظلا موقلا ىدمم ال هللا نإ ) لالدتسالاو ةجحلا نم دبال هنأو ديلقتلا داسف

 , نينم والاب ةصاخ ىلاعت هللا ةياده نأ يف هب باحاللا مت جتحاو ) ميظع مظل كرشلا نإ ) هلوقلار ذاكيلا
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 نيام هلق نم نكن آن بر نم :ه قا هن هب انمأ اولا مهلَعَ 5 اذإو 6
 ع

 ماض يبث مده 0 2 ماس ادظا ع ل لس ها 2 هاس يي هَ رتاج 620 0 ١ هر مه

 ةكئسلا ةنسحلاب نوؤوردبو أوريص 3 نيا لس مش 0 نوت نا

 227 دايس 1 و ري ا -

 ساس ره سهو 2 دسم ويمد - ةهرث لوس دل ص

 سوس هس مار 5006 رشا عع

 «ههد نيله ماذا وتيبسال مك مال كلام امكلو انلاع

 ةنسحلاب نارك و 5 00016 مثرِجأ نوت كتلاوأ  نيلسم هلك نم انك "انإ انير' نم قحلا

 مكلابعأ مكلو انلامعأ ال اولاقو هنع اوضرعأ وغللا اوعمس اذإو ؛نوقفني ممانقزر امو ةئيسلا
 4 نياهاجلا ىعتبنإل ميل مالس

 , كتايآ عبتنف الوسر انيلإ تاسرأ اله اولاق فوخلا دنع مهنأ مهنع ىكح امل ىلاعت هنأ ملعإ

 اا 1و در وأ ام لكم ان رأ ال راء لا 567 لهأ "ىكإ لاطرإلا د هنأ اهيل ني
 . دانعلاو غيزلا ىوس مهل دوصقمال هنأ ربظف ء ىرخأب نوقلعتي ةثعباا دعبو ةهبشب نوتاعتي

 ا عم دل (تاكلاب قدصلا لوسرلا مس” 6 0 دنع نم 0 اج ايلف ) هاوق امأ

 للا 1اس نيو ةدحلاو هلح لونا تادكلا نم ئموم ىوأ ام لثم ىوأ الول اولاق تازجعملا

 ىولسلاو نملاو ءاملاب رجحلا راجفناو ماعلا ليلظ' و رحبلا قلفو ءاضيباا دياا و ةيح اصعلا باقك

 تنعتلا ىلع ةينبملا تاعارتقإلاب اواخ تايآلا نم اهريغو حاولألا ىف هل بتكو هلك هللا نأ نمو
 ؛ كلذ هنشأ امو كلم ةحم ءاس وأ ريك ةيلع لزتأ الل !ولاقا 6 ناكل

 نأ مالسلا مهيلع ءايبنالا تازجعم ىف بحب ال هنآل مزال ريغ هوحرتقا ىذلا نأ"( ملعاو)
 لوكيل 00 ذإ دحاو هو ىلع نوكي نأ بتكلا نم مهملإ لزني اهف الو ةدحاو نوكت
 اورفكب ملوأ) هلوقب ةبسشا) هذه نع باجأ ىلاعت هنإ مث نآرقلاك اق رههو هاو ولا اعوخ كاز
 0 ا نعل 0 موأر ل وذا نيمضلا نأف انفلتعاو (ف اك وم وأ انك

 مالسلا هياع ىن را م لثم 0 ا 00 اش مال رمأ د ا

 اوجرختسا نيذلا دومملا ءالؤهاب ادركت موأ وأاىعل (ىسوم قو ع اورفك م و اعت لاَقف

 حارتقالا اذه اودروأ نيذلا نأ (اهيناث و) ةرهابلا تايآلا كلت عم مالسلا هيلع ىسومب لاؤسلا اذه
 مهلعج ىلاعت هنأ الإ مالسلا هيلع ىسوم نامز ىف !وناكن يذلا مث ىسومب اورفك نيذلاو . ةكمرافك
 2كم ىرشم نإ ىلكلا لاق ( اهتلاثو ) دحاولا ءىثلاك تنعتلاو رفكلا ىف مهناآل دحاولا ءىثلاك

 اسملف « هتفصو هتعنب ةاروتلايف هدجبن انإ اولاقف هنأشو دم نع مهلأسيل ةنيدملادو, ىلإ أطهر اوثعب

/ 
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 وأ ىناوم قو ام لم 9 اول اولاَك اندنع نم 1 اج است
 مرا

 ٌتورفاكل كب 9 اولاََو ارهاظت نارح 6 اولا لق م كار * وأ 5 1
 ماي

 7 0 هرم رن رم ا هرم 252 سم2 هر

 0 داع هعبتا 06 ىدهأ وه هلل دنع نم ل , ارتأق لف 6«

| - 2 104 

 مس لس هي دق 6 لس عادم سس

 07 ار م اخ وعلي امم عاف كَ اونيجتسا مناف يود

 ا 5 66 َنيماطل موَعلا ىدوال ا نإ هللا نم ىد ىده 3 5

 ا © 8< هه س2 سهره دمر رو

 دنس هب 1 نم باتكلا ماني نيذلآ «ه١1 نو 0 , مهلا وعلا م 1

 هل وك ومالا نسل دايعلا ةجحلا يق لاعت انقل نأ ىلع هب ا ا ) ةناثلا ةلأسملا م

 ( لف اع لاسال )لت 6 كارلا نيم فرد علل ا هنأ, نم ةحشلا لها

 الإ و ىلاعت هنا قا دبعلا'لعف نوكسال نأ. بجو ةجحلا لقب ةنأ ترث اذإ و, ةنسلا لف ا

 . ىلاعت هللا ىلع ةجح مظعأ رفاكلال ناكل

 مبعابتا نأ ( اهادحإ ) تابج نم ربجلاب لوقلا لاطيإ هيف : ىضاقلا لاق < لثا ةلأسملا ١

 هنأ ( اهتيناثو) ال مأ مهلإ لوسرلا لسرأ ءا ءاوس مف كلذ هللا قاخ نأ ىلع فوفوم مهنامإو

 بجو كلذ دا رأ اذإ (اهتلا 0 )ال أ كوسسكلا لسرأ اره كر 0 كلذ ىلع ةردقلا قلخ اذإ

 ىضاقلل لاقيف ؟ ىلاعت هلل ًاقاخ مهلاعفأ تناكول اذه مهوقىف ةدئاف ىأف ؛المأ مهل لوسرلا لسرأ

 بحب لبف مهنم رفكلا ملع اذاف للعلا ىف تقفاو 0 ةذارالا ونوال ىف تعوا كا

 نيدضاا نيب عمجج كلذو رفكلاب للعلا لوصح عم رفكلا دجويال نأ نكمأ بحي مل ناف ال مأ

 هيلع هجوت اذإ هنأ الإ انسح ًايوق ناكنإو مالكلا نأ ملعاو : انيلع هتدروأا كءزا بجو نإو

 ؟ هيلع لوعي نأب لفاعلا كر فيكف : هنع صيخال ىلا كلل
 اورفكي مل وأ ىسوم ىنوأ ام لثم ىتوأ الول اولاق اندنع نم قحلا مهءاج اءلف ١ ىلاعت هلوق

 نه تاتكبب اوتأف لق نورفاك لكي انإ اولاتو ارهاكر نارا [ولات لمه 0

 مهءاوهأ نو ا ملعاف كل اوبيجتسي مل ناف ؛ نيقداص منك نإ هغمأ اهرنق ىلا ره هللا لذ

 لوقلام هل انلصو دقتلو ؛ نيملاظلا موقلا ىدهال هللا نإ هللا نم ىده ريغب هاوه عبتا نم لضا

 هنإ هب انمآ اولاق مهيلع ىلتي اذإو ؛نونمؤي هب مث هلبق نم باتتكلا مهانيتآ نيذلا . نورك ذتي مهلعل



 ديلا ..ريذن نم ماثأ ام اموذ رذتتل : ىلاعت هلوق "1

 ىورفغتست نأ لبق ل ترفغو قول ًاستنأ لبق مكيطع أ نس تعيس ىدتي نإ دمت ةماانو 2
 10 ةنملا هتلعدأ هلاوذرو هدع ادمن نأو نا الإ هازال نأ دبع مكنم ىنيقل نم

 ةيصعملا لع باقعلاب فيوختلا وه راذنإلاف ( كللبق نم ريذن نم مهاتأ ام ًاموق رذن 2 ) هلوق امأ
 هيك ا ىنرغلا بناج تن :؟ امو) هل وسلا لاق مالسلا هيلع ىسوم ةصق نيب اليىلاعت هنأ (معاو)

 ةياولكا 0 را ةانه نآل كلذ لك نيب قاع عم ( روطلا بنا< تنك امو . نيدم لهأ ىف ارواث
 ( سماألا ىسوم ىلإ انيضق ذإ ) هلوقب دارملا ذإ مالسلا هيلع ىمومل تقفتا ىتلا ةميظعلا لاو>أالا ىه

 [ 211 ااا تنك امو ):هلوف تازااو:ةعرق ردتشاو هند لم اكتم ىدت ةاروتلا الاذ]

 هذه ىف نكي مل مالسلا هيلع هنأ ىلاعت نيب املو :ةاجانملا ةليل وهو هرمأ طسو هانيدان دارملاو
 نأب ةمحرلا كلت رسف مث نيملاعلل ةمحر لاوحألا هذه هفرعو هثعب هنأ ىلاعت نيب ًارضاح لاوخألا

 ريذن مملإ ثعبي مل مهضعب لاف هيف اوفلتخاو ( كلبق نم ريذن نم مهاتأ ام ًاموق رذنتل ) لاق

 ةجحلا كلت دحي نم مهيلإ ثعب ام هنكسلو مهيلع ةمئاق تناك ءايدنالا ةجح ( مهضعب لاقو ) مهنم

 . ةلازإو فيلاكتلل اريرقت ىلاعت هللا هثعبف فيلاكتلا ىف ةرتفلا عوقو دعبيال مهضعب لاقو « مهلع

 ؛ ةرتفلا كلتل

 ةيعانتما ىلوألا الول : فاشكلا بحاص لاقف ةيآلا ( ةبيصم مهيصت نأ الولو ) هلوق امأ

 5 0 قو . فطعلل اولوةيف هلوق ىف ءافلاو . ةيضيضحت ةيناثلاو . فوذحم امءاوجو

 و « لعفلا لع ثعاب رماأللا نأ لبق نم رمأللا ٍح ىف اهنوكل الول باوج ( عبتتف ) هلوق

 0 7 وكرشلانم اومدق امب اوبقوع اذإ نولئاق مهنأ الولو ىتدملاو ءدحاو.داو نم ضضحلاو

 ةلازإ لوسرلا انلسرأ امتإ ىنعي « مهلإ انلسرأ امل 1 الع نييك ل ردر الإ كيارأ دلع

 ريشب نم انءاج ام اولوقت نأ « لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي التل ) هلوةك وهو رذعلا اذهل

 اذه اولوقي نأ الولو لقي مل ىلاعت هنأ ملعاو ( كتايآ عبتنف الوسر انيلإ تلسرأ الول ءريذن الو

 كلذ لاق امنإو انل-رأ امل ودعلا اذه (اولوةبف ةبيصم مهييصت نأ الولو) لاق لب ءانلسرأ املرذعلا
 كلذ نولوةي امتإ لب ؛كلذ اولاق امل مهنيد نالطب اوفرع دقوالثم اوبقاعي مل ول مهنأ ىهو ةتكنل

 اوقاطأ ام مهنأل لب ٠ مرفك ىلع ًافسأت رذعلا اذه اوركذي مل مهنأ ىلع كلذ لديف باقعلا مهلان اذإ
 ىفو ( هنع اومن امل اوداعل اودر ولو ) هلوقك مهف هوو مهرفك ماكحتسا ىلع هيبنت هيفو

 : لئاسم ةيآلا

 محل نكي ل كلذ بح مل ول لاق فطالا لعف بوجو ىلع ىتابجلا جتحا ( ىلوألا ةلأسملا ال

 اوناك نإو مهلإ ثعبيال نأ رئالا نم ذإ ؛ كتايآ عبتنف الوسر انيلإ تلسرأ اله : اولوقي نأ
 ناك اذإ الا نأ ارم 5 فطللا توجو ىف فلاخ نم لّوق ىلع هدنع الإ نامالا نوراتخمال

 . كلذ لعفي نأ الإ نكسمي مل هل قلخ ول مولعملا ىف



 «1/ ةيآلا . ودم للحأ ف د وأب تيت اباوا: لاقت ةلوك

 دهاشلا نآل ًادهاش نكي مل هنأ تبث ىبرغلا بناحي 5 يو لاق امل « ثلاثلا لاؤسلا ١
 نا لاق (باوجلا) ؟ ) ندهاشلا نم 6 امو ( هلو ةداعإ ْق ةدئافلا ف 2 1 8-3 ديال

 ظ عئاقولا كلت تدهاش اف ترض ولو - كلذ ندع 0 : 0 هللا ىطر شاع

 هجو ىأ نمو مالكلا اذهب ( ًانورق انأشنأ | 100 لح 0 0 رلا لاؤسلا إل

 كدبغ ىلإ مالسلا هيلع ىموم دهع دعب انأشتأ انكلو . ةيآلا ىننه (باو 0 كلا [ردجسا نا

 كلاس | بجوؤ مولعلا ت تسرذناف 0 هيف اع ىذلا نرقلا وهو رمعلا ميلع لواطتف هرج ًانورَق

 ًادهاش تنك امو لاق هن اك لصاحلاف « ىموم لاو>أو ءايبناآلا لاوحأ كانفرعو كانلسرأف ؛ مهيلإ

 هيالدو ةرتفلا'ةلاطإ وه ىذلا حولا تيس ركذف كلل] هاو أ انكلو هلع رج اهو ىلا

 ا زجعملا ىلع هيبنت اذه نأ ملعاو . هدعل ناك اال هيبش كارذدتسالا اذه. نذاف « ببسملا ىلع

 ةرهاظ ةلالد 0 1 نم ملعت الو ةدهاشم لو روضح ريغ نم ءانشآلا هذه نع كرابخإ َْق نإ لاق

 .( ىلوآلا فحصلا ىف ام ةنيب مهتأت ل وأ ) لاق اك كتوبن ىلع

 : هيف امنقم تنك ام ىنعملاف ( نيدم لهأ ىف ًايواث تنك امو ) ةلوق امأ
 نيدم لهأ دهشت مل لوقي : لتاقم لاق ( لوألا ) نامجو هيفف ( انتايآ مهيلع ولتت ) هلوق امأو

 هذه كيلع انلزنأو ةكم لهأ ىلإ كانلسرأ ىأ ( نيلسرم انك انكلو ) مهربخ ةكم لهأ ىلع أرقتف
 لهأ ىلإ لوسرلا نكد مل دمعاي كنإ لوقي : كاحضلا لاق ( ىناثلا ) اهتملع امل كلذ الولو . رابخألا

 قإ انلسرأف ال وسر نامز زك ف نالسورم اك انكتلو كلريغ ناك اعز و فاتكاللا | مولع نلت نادم

 5 ءاسنالا متاخ ال برعلا ىلإ هلال ايبعش نيدم لهأ

 نكلو) هميلكتو ةاجانملا ةليل ىسوم ةادانم دْيِرب ( انيدان ذإ روطلا بناجب تنك امو )هلوق امأ

 3 نوررتسملا رك داو« ةحر يم 7 نع ع هر كا , نم ةمحر

 ( ءىش لك تعسو ىنمحرو ) نما افق انيدان ذإ ( اهدحأ ) رخأ اهرخا ( انيدان ذإ ) هلوق

 مهئابآ بالصأ ىف كتمأ انيدان ذإ سابع نبالاق ( اهيناثو ) . ( نوحلفملا مث كئلوأ ) هلوق ىلإ

 «قورفغتست نأ لبق 5 ترفغو . ىولأست نأ لبق كتيطعأو « فنوعدت نأ لبق مكتبجأ دمج ةمأاي»

 ( اهثلاث ) و هبر تاقيمل الجر نيعبس مالسلا هيلع ىسوم راتخا نيح كلذ ىلاعت هللا لاقامت !ولاق

 نل كنإ لاق مهندأ بر لاق ملسو هيلع هللا لص دمع ةمأ اضف ىسومل هللا رك تكا و بهو لان

 كللصأ نه هزاع دمُخ ةمأ ا اج لاف براي لب لاق مهتاوصأ كتميسأ تف نإو موك ردت

 1 لا » 7 نأ لبق مكتبجأ : لاق مث مهتاوصأ ىلاعت هللا هعمسأف مهثابآ

 ْ را ا هعضو مث ماع لأ 0 نأ لبق ًاباتك هللا بتك لاق ( انيدان ذإ روظلا

 ”0 تاو



 ةنآلا ٠ نيذهاشلا نم تنك امو : ىلاعت هلوف 6ماتإ

 0 ولا نم نروكت و كن 11 عَِك 0 1 اطلايرأ الل اكيد

 تاسرأ الول انبر اولوةيف مهمديأ تمدق امب ةريصم مهبيصت نأ الولو «نوركذت, مهلعل كلبق نم
 : تالاؤس ةبآلا ف نأ ملعا 4 نينمؤملا نم نوكنو كتتايآ عبتنف الوسر انيلإ

 ؟ ةمصلا ىلإ ف وصوملا فاضأ ف يكف 2 ةفص قرفلاو «فوصوم بن اجلا لوألا لاؤسلا)

 ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ زو ال نييرصبلا دنعف ؛ نييودحنلا نيب ةيفالخ دام هان (باوجلا)

 ةاحرا لأ نب رضا ةجح . افلظم كلذ زوغ نيفؤكلا دنعو هك ذنع "ضاع طرقت الإ

 كل 0 اج رع امرأ كاذف رئاسي رع اذهاو ءةشق لإ ىلا ةفاضإ ىضتقت ةفضلا لإ فوضولا
 لووجم هسفن ىف نيعم ءىث ىلع لدي في رظلآ ظفلف , فيرظلا ديز ىنءاج تلق اذإ كنأ ةمزالملا

 تاصح ىذلا ءىشلا كلذ نأ انفرع ديز ىلع تصصن اذإف « ةفارظاا هل تاصح ظفللا اذه بسحب

 ل ل[ ]1 3 تفك دق تدك" كفن رطلا ىلإ ادار تفضأ ولف اذه تنت اذإ ؛ دب ز وه ةفارظلا هل

 لق لإ لإ نرخ ل نأ ةجو هنن لإ فرض وملا ةفاضاف «مازئاج ريغ ةسفن ىلإ .ىثلا ةفاضإو

 هلوقو ( ٍنرغلا بناجي تنك امو ) ةبآلا هذه ىف ىلاعت هلوق ىهو ؛ ظافلأ ةدعاقلا هذه فالخ ىلع

 عماجلا دجسمو ىلو آلا ةالص لاقي و (ةرخآلا رادلو) ( نبقيلا قح ) هلوقو ( ةميقلا نيد كلذو )

 اة نقلا :ىذلا نحو ةميقلا ةلملا نيدو. قرذلا ناكملا بناج هيف. ليوأتلا اولاقف : ءاقملا ةلقبو

 هذه ىف اولاق مث«ءاقخلا ةبخلا ةلقبو 0 اجلا ناكملا دجسمو للوالا ةعاسلا ةالصو ةرخآلا ةعاسلا

 ةئاقم تعحبلا مهقأو توعنملا فذح هنأ الإ « توعنملا لب « تعنلا وه سيل هبلإ فاما : 3

 ل هنأ ا . الف الإو كلذ نسح « توعنملا كلذل نيعتملاك تعنلا كلذ ناك نإ رظني انبهف

 تررم ىنعم ىلع هيقفلاب ترره زوج و : ديج مرد ىدنع ىنعم لع ديج ىدنع لوقت نأ كا
 ؛ هريغ نوكيدقو اهرد نوكي دقديجلاو سانلا نم الإ نوكيال هنأ ملعي هيقفلا نآل , هيقفلالجرلاب
 هيلإ فاضي ىذلا ىنرغلاب فوصوملا ءىثلا نال ء« ىبرغلا بناج هلوق نسح كلذك ناك اذإو

 قاوبلا ف لوقلا اذكو « ةفاضإلا هذه تنس مرج الف : ههشي ام وأ ًاناكم الإ نوكي ال بناجلا

 ْ ملعأ هللاو
 وه ىبرغلا بناجلا (باوجلا) .؟ ( رمآلا ىسوم ىلإ انيضق ذإ ) هلوق ىنعمام «قاثلا لاؤسلاإ

 , روطلا نم مالسلا هيلع ىسوم تاقيم هيف عقو ىذلا ناكملا وهو ؛« برغلا قش ىف عقاولا ناكملا

 اطل و ءهلإ وأ ىذلا ىحولا 0 ىموم ىلإ ىضقملا ماآلاو حاولالا ىف هللا بتكو

 أ ماسلا هي هيلع ىسوم ىلإ هيف اح رأ ىلا ناكملا رضاح تنك امو لوقي ٍعَبِلَم 0 لوسرلا

 ]رضاع نوكي نر دبال دهاشلا كا ىهو ؛ هيلإ ىحوملا ىلع واهلا ىحولل نيدهاش ةلا ةلمج نم

 . تاقسلل مثراتخا نيذلا هٌؤايقن مثو



 ءوو ةيآآلا : ىرغلا يباع ينك افاو ؟ لاجل هلو
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 6-2-2-2 هاد هع 3 27 هذآ ذآ هيل سس لس لس ارث ني

 010 مهيد تمدق حي 1 م م : ْنَأ الولو 652 نو مهلعل

 اف كلذب ىلاعت 50 ةنعل هانعم ( ةنعل ايندلا هذه ىف اوعبتأو ) هلوق امأ

 ثيللا لاق « داعب إلا وه مبقلاو : نين وعلم ا نيدعبملاىأ نيحورقملانم ةمايقلاموي مهنأ نيبو « نينمؤالل
 هجولا داوسب نيموئشملا نم : امهنعهللا ىضر سابع نبا لاقو . ريخ لك نع هاحن ىأ + هللا هحبق لاقي
 ةمحر نم داعبإلاو درطلا وهو ىتاحورلا حبقلا ىلع حبقلا اول>نولوالاف ةلخجا ىلعو ؛نيعلا ةقرذو
 مهيلع حبقيو ممروص حيبقي ىلاعت هنإ هيف ليقو . روصلا ىف حبقلا ىلع هولخ نوقاباو « عت هللا

 مالسلا 3 ىسوم هب ءاج ام هب كسعلا بحي ىذلا نأ ىلاعت نِد مث نيتحيضفلا نيب عمج و ميل

 : اولا وهل تاتكللاو (لوذلا نوعا ماكلمأ ام نب سا ىموم اني كفلوا) لاح

 ؛ هب لدتسي ثيحنم ىدهو « نيدلا باب ىف هبرمصبتسي ثيح نم ؛ سانلل رئاصب هنأب ىلاعت هفصوو
 0 ىلاعتا هللا رمت. نم ه9 هةر هنأب فش وو ؛ يناوثلا نم ةتيلطب رهيب كتمملا لإ تيان
 رّلا نم ًانرق ىلاعت هللا كلمأ أمد لاق هنأ عقلي ىن |. نع ىردحلا ديعتساوبأ ىو هب كنعلا نه

 ا ل رفا للا شداد ركل ل رأ دج نسر لم لو دايبلا ت1

 ةدارإ ىلع لدي كلذو : ىضاقلا لاق . اوركحذتي ىكل دارملاف (نوركذتي مهلعل ) هلوق امأ

 نولوةي نيذلا ةريجلا بهذم لاطيإ هيفف ؛هرتخي مل وأ كلذ راتخا ءاوس فلكم لك نم ركذتلا
 اذول عفاد ناارقلا نصناو يم كلذ هك كففيرك كدا ماما ركذتي نم كل ركشتلا كرا

 ىلع انبه هلمح زوجي ال مف ةبقاعلا ىلع ( منج انو دقلو ) ىلاعت هلوق مت مح مكنأسيلأ انلق ؛ لوقلا

 «ةرخالا ى كللذو هلا "اذن اذه 00 لكلا ةبقاع نإف « ةيقاعلا

 ,نيدهاشلا نم تنك امو رمآلا ىسوم ىلإ انيضق ذإ ىنرغلا بناحي فيكم و إل ىلاعت هلوق

 اكل "امان بع واتت نيدم لهأ ىف ًايواث تنك اهو رمعلا مهملع لواطتف ًانورق انأشنأ انكتلو
 ريذن نم ماتأام ًاموق رذنتل كبر نم ا انيدان ذ] نوطلا بنا تنك امو نيش ا



 ةيآلا 8 ثكوعدب دع مهانلعجو ' لاعت هلوق هه 0

 قحب كلذ ناكل الإو كلملا هاطعأ ام ىلاعت هنأ ىلع لدت ةبآلا ىتابجلا لاق ( ةيناثلا ةلأسملا 0

 لق كلاعل هللأ ناف لاع هّللأ نم مهكلم نأ َن مهمات دنع ةعألو 0 مال 2 باغ م لكاذكهو

 كلملا كلذ لوصو نال ف.يعض اذه ل 0 قدح ريع كاذ 0 هنأ هّللأ 0 صاع 1 نيد

 هيلع ردقي مل ملف هنم ناك ناف ٠ , ىلاعت هللأ نه ال رادتم الد“ ىلاعت هللأ نهر را هس ن كك نأ اهل هلإ

 مص دقف ىلاعت هللا ,زم ناكن إو ؟ ىمألل ىلوتملا نم ريثكب لقعأو ىوقأ زجاعلا ناكامب رف ؛ هريغ

 ؟رخالا نالذخو اههد>أ ةرصن بع سس انلا عاود تعمتجا ملف س انلا قنا نم ناكنإو 0

 . لقاعلا هيف باتري نأ نم رهظأ اذه ن ا

 مهنأ الإ ىلاعت هللاب نيفراع !وناك مهنأ ىلع لدي اذبف ( نوعجري ال انيلإ مهنأ اونظو ) هلوق ام
 . ()اوغطو اودرمت كلذ لجألف ثعبلا نورك ان

 مظع ىلع 4ب 06 ىدلا محفملا مالكلا نم وهف ) ميلا َْق م هةدودنجو ه اننخأو ( هلوق امأ

 مجلاو ريثكلا ريبكلا ١ 00 0 ممددعل الالقتساو ملل أر ًاراقحتسا مههيش « هناطلس ءايربك و هيأ

 ىماود اهف ائيقلأو ) هلوقو كلذ وو رحبلا ىف نبحرطف هفك ىف ذخآ نهذخأ تايصح ريفغلا

 ًاعيمج ن2 هردق قدح هللأ أوردق امو 2 ةدحاو كد اتيكدف لا ُل انجلاو ضرالا تامحو تاس

 نأ ريوصت الإ هنم ضرغلا سيلو ىلاعتو هناحبس ( هنيميب تايوطم تاومسلاو ةمايقلا موب هتضبق

 . هتردق ىلإ سايقلاب ريقح وهف مظع نإو رودقم لك
 ريخلل ًاقلاخ ىلاعت هنوك ىف بادحاللا هب كسمت دقف ( رانلا ىلإ نوعدي ةمئأ مهانلعجو ) هلوق امأ

 اواعجو) هلوق هنمو « هب مهانيمسو اح نمكلذ انيب ىأ ( مهاتلعجو) هلوقب دارملا نابملا لاق ءنملاو

 ) اليخو عساف هلعج هلخو هقسف ريسفت ىف ةغللا لهأ لوآقتو (اانإ نمرلا دايع ُم نيذلا يكالملا

 نم ( ةمنأ مهاتلعجو )لاق امإ : ىبعكلاا لاقو ٠ الافطأ اوناك مهل هقلخ لاح منال ةمأ مهقلخ هنأ ال

 كلذو 3 رسقلاب معتم و ارا تي نمو ؛ ةبوقعلاب لجاعي و هولعف م نيبو مم للخ ثيح

 هنكمأ نإو « هيلع لقثي ام لأسي لجرلانأ كلذ ريظنو اهدنع اوداز امل ( ًاسجر مهتداز ) هلوقك

 : ايلف مدقتلا ةمامالا ىعم ملسم 1 لاقو 2 هتاخ لق ىأ اليخ ًَ اللف تل لئاسلل ليق هب ل اذاف

 ىفمدقت دق هيف مالكلانأ ملعاو . نيرفاكلانم ,هءارونمل نيمدقتم اوراص ب اذعلا مل ىلاعت هلا لع

 : اهتابجومىلإ مه6توعدرانلا لإممتوعد ىنعمو (نيرفاكلا ىلع نيطايشلا انو انإ) هلوق قمر م ةروس

 * " بابلا اذه ىف« ةمثأ ىلاعت هللا مبلعج امنإو «ةتبلا رانلا ىلإ وعديال ًادحأ ناف ىصاعملاورفكتلا نم

 كلذ ىف هب ىدتقي ا مامإن وكي نأ ققحتسا كلذك ناك نمو ؛ تاياهنلا ىصقأب ابلااذهىفاوغلب منال

 مودو) هلوةىنعموهو: هنم صلختتلا نكم ال هجو ىلع م لزنيس باقعلا كلذ نأ لاك نيو مث 2 بايلا

 . ةنجلا ىلإ ةاعدلا ةمالا صني 6 (نورصنيال ةمايقلا مويو) هانعم نوكي وأ ( نورصني ال ةمايقلا

 دارملاف ٠ ثعبلاو ةعجرلاب نوئمؤي .ارناك مج دهشل مهم ارهأو مهدباعم ىف ىلا شوقنلاو مهراثآو نييرصملا ءامدق خيراوت نإ )١(

 * تعلا ركب نم لا توما هامل اللا مدعو ةرخالا نع فاعلا ءاوهالا عابتا ىف مطاح هيبشل ةيالاب



 «ن؟ ةيالا . هدونجو وه ,لتساو : ىلاعت هلوق

 لوقي هنأ نوعرف مهوأف ؛ ضرألا نود ءامسلا ىف ىذلا وه لقي مو ( ضرالاو تاومسلا بر )
 . هتاهذاو هركمو ناوعرف تتح نمااضنا كلل, . ةامنلا ف هز نإ

 سمأ امل هنإ اولاق هانب هنإ موق لاقف ؟ حرصلا اذه ىنب له نوعرف نأ ىف اوفلتخا ( فاثلا ال

 خبطب ىمأو ءارجألاو عابتالا ىوس ءانب فلأ نوسمخ عمتجا ىت' لاهعلا ناماه عمج حرصلا ءانيب

 , قاخلا نم دحأ ناينب هغلبي ملام غلب ىتح هوديشف ريمادملا برضو بشخلا رجنو صجلاو رجآلا
 ةعطق عطق ثالث هعطقف هحانمج هبريضف سمشلا بورغ دنع مالسلا هيلع لي ج ىلاعت هللا ثعبف

 ملو ؛ برغملا ىف ةعطقو رحبلا ىف تعقو ةعطقو لجر فلأ فلأ تاتتقف نوعرف ركسع ىلع تعقو

 ون ةباشنب ىرو هقوف قترا نوعرف نأ ةصقلا هذه ىف ىوريو كله دقو الإ هلامع نم دحأ قبب

 كلذ دنعف . ىسوم هلإ تلتق دق لاقف : مدلاب ةخوطلم ىهو مهلإ تدرف مهنتفي نأ هللا دارأف ءامساا

 نم دعب هنال حرصلا كلذ نبي مل هنإ لاق نم سانلا نهو . همدحل مالسلا هيلع ليربج ىلاعت هللا ثعب

 ةقهاشاإ لابجلا ىلعأ ىلع نم نأب مهماع عم ءامسا|نم نوبرقي حرصلا دوعصب مهنأ اونظي نأ ءالقعلا
 اذكهو « لقعلادح نعجرخ كلذ ىف كشنمو ؛ ضرالا رارق ىلع ناكن يحاهاري ناك اي ءامسلا ىرب

 ملعي لقعلا لماك ناك نم لكن اف« مدلاب ًاخطلتم هعوجرو ءامساا ىلإ مهسلا ىر نم لاقي ايف لوقلا

 نيدلاو لمعلاب قيلي الف نيناجلا نم ناك كلذ لواح نم نأو « ءامسلا ىلإ مهسلا لاصيإ هنكميال هنأ

 كلذ ريصيف « لّقعلا ةرورضب هداسف فرعي لمح ىلع نآرَقلا ىف ىلاعت هللا اهاكح ىلا ةصقلا لمح

 نم اذه ناكوأ نبي ملو ءانبلا مثوأ ناك هنأ برقالاف « نآرقلا ىف نعطلا بحأ نمل ًايوق ًاعرشم

 بك اوكلا تاكرح ناف « ليلدلاب هتايثإ ىلإ ليبسال ىنعي ( ىريغ هلإ نم مل تدلع ام ) هلوق ةمنت

 ءامسلا دوءص دعب الإ نكميال هب ساسحالا ناف ء سحلاب هتايثإ ىلإ ليبس الو ملاعلا اذه ريغت ىف ةيفاك
 امنإو ( تاومسلا بابسأ هب غلبأ احرص ىل نبا ) ناماط كلذ دنعلاق مث ؛ هيلإ ليبسال اسم كلذو
 ةجيتنلا بتر هنإ مث , عناصلا ىلع ليلدال هنأ ررق ءايشألا هذه عومجمبف مكهنلا لبس ىلع كلذ لاق
 . هادع ا ىلوأ ليوأتاا اذهف ( نيبذاكلا نم هنظأل ىنإو ) لاقف هيلع

 لوأ هنأل هذختاو رجآلا ىل خبطا لقي ملو (نيطلا ىلع ناماهاي ىل دقوأ ) لاق امنإ 4 ثلاثلا ل
 ةربابجلا مالكب هبشأو نآرقلا ةحاصفب قيلأ ةرابعلا هذه نآلو . ةعنصلا هملعي وهف رجالا لمع نم

 مظعتاا ىلع ليلد مالكلا طسو 'قاس هعئاب ىدانف نيطلا لع داقي الاب هريزو وهو٠ ناماه ل

 . دحاو ىنعمب علطاو لبجلا علط لاي دوعصلا عالطالاو عولطلاو ؛ ربجتلاو

 وه امنإ قحلاب رابكتسالا نأ ملعاف ( قحلا ريغب ضرالاىف هدونجو وه ربكتساو ) هلوق امأ

 هبر نع كح اهف مالسلا هيلع لاق «نأشلا ءايربك ىف غلابملا ىأ ةقيقحلا ىف ربكتملا وهو ىلاعت هلل

 ماوس ريكتسم لكو «()زانلاف هتنقلأ امهنم ًادحاو ىعزان نف : ىرازإ ةمظعلاو قادر ءاي ربكلاو
 .: ىلا يعن هراكشال

 ؟-لانإ ل نانا ىف هيما )امال دلو فكر ننال فو هن )301 2



 هللا . الملا امأ اي نوعرف لاقو.: ىلاعت هلوق للا

 هزت لذ را ه2 ل 0

 ىدهو سأنل أصب لوآلا نورفلا انكي ا ١ نم باتكلا 0

- 

 رق دي 2س سا ورث كك سا 6 20600-

 0 ةمحر و

 ايندلا هذه ىف مهانعبتأو ء نورصني ال ةمايقلا مويو رانلا ىلإ نوعدي ١ مانلعجو , نيملاظلا ةبقاع

 ىلوألا نورقلا انكلهأ ام دعب نم باتكلا ىسوم انيت آ دقلو ؛ ني>وبقملا نم مث ةمايقلامويو ةنعل

 « نور 59 مهلعل ةمحر و ىدهو سانلل رئاصب

 ةهيشب ةجحلا كلت عفد ىف قلعت نأ ىسوم ةجح ترهظ ىتم هتداع 0 نأ معا

 اذهو ( ىريغ هلإ نم مكا تملعام ) هلوق 0لالا) نيتيش انهه' لك دو ةماوق راخأ لعابجور

 لوألا امأف . هسفن ةيطإ تابثإ ( ىناثلاو ) هريغ هلإ ىن ( امهدحأ ) نيمالك لع لمتشي ةقيقحلا ىف
 بك اوكلا هذه ناالف هيلع ليلد ال هنأ امأ . هتايثإ زحي مل هيلع ليلد الام نأ ىلع هدامتعا ناك دف

 ك6 نأ امو عناص تايثإ ىلإ ةجاح الف ىلفسلا 0 اذه لاو>أ فالتخا ىف 0

 رهاظ هيف مالاف هنابث *| رحب مل هياع ل اد

 اًنقرع اذإ انآل كلذو عناصلا دوج و ىلع ليادال هنأ ملف ال اناف ةذاكىلوآلا ةءدقللا نأ معاو
 ثدحلا نأ ةرورضلاب انفرعو. بك اوكلاو كالفآلا ثودح انفرع ماسجألا ثودح ليلدلاب
 ىفن ىف اودهتعا ةعامج نأب جعلاو ؛ عناص هل ملاعلا اذه نأ ليلدلاب فرعن ذئايَخ ثدم نم هل دبال
 انثح انا ليلد ال هنإ انلق امتإو اولاق . هيفن بجوف هيلع ليلد ال اولاق نأ ىلع ءايشآلا نم ريثك
 ليلد هيلع فرعي ال ام لك نأ ىلإ قيقحتلا دعب ممالك لصاح عجرف ؛ اليلد هياع دحب ملف انربسو
 , هاوعد ىف ًابذاك هنظأ لب هتبثأ الف هيلع ليلد ال لاق لب ىننلاب عطقي مل نوعرف نإو« هيفن بجو
 هنأ معاف .هسفن ةيهلإ هتابثإ وهو ىتاثلا | اهأ . لدتمملا اذه نم الاج نيس هلَوَ- ةناهن لك نورك رفق
 ]افلا لاجلاب راجيلا و“ ضرالاو :تاومسال ًاقلاخ هيوك نعم ناك هلأ هنم داوملا سيل
 هلإلا لب « لقعلا لاوزىضتقي هيف كشلاف لوقعلالئاوأ نم كلذ عاذتماب لعلا ناف ٠ مهتافصو سانا
 اوداقنيو مهكلم اوعيطي نأ الإ سانلا يلع فيلكت ال لوقيو عناصلا ني ناك لجرلاف دوبعملا وه
 «ضرالاو ءايسلل اقلاخ هنوك هئاعدا نم روهنلا هنظامال ةيحلالا هتاعدا نم دارملاوه اَدهف ء.هرمأل
 ىلاعت هللاب ًافراع ناك هنأ لع ( ىسوم اي اكبر نف ) هلوق ريسفت ىف هط ةروس ىف اذالد دقو اسال
 ىلع ناماه اي ىل دقوأف ) هلوق ( ةيناثلا ةهيشلا ) سانلا نم رامغألا ىلع ًاجيورت كلذ لوقي ناكهنأو
 : ثاححأ انههو ( نيبذاكلا نم هنظال ىنإو ىموم هلإ ىلإ علطأ ىلعل احرص ىل لعجاف نيطلا

 مالسلاهيلعىموم نأالول اولاق ءامسلاىفىلاعت هللا نأ ىف ةيآلا هذه ةهيسشملا تقلعت « لوآلا )
 هلوشب نوعرف لذ مالسلا هيلع ىموم نأ ( باوجلاو ) لوقلا اذه نوعرف لاق أمل كإذ ىلإ هاعد



 5١ ةيآلا . الملا امأ اي نوعرف لاقو : ىلاعت هلوق

 هن وا ع وك سرا هن 2 دط وا د د 6 26072 تا

 نم هنظَأَل إو ىموم هلإ لإ علَطأ 1 احرص ىل لَعجأُت نيطلا ىلع - 1 م ري تاع ضال 20 7
 هس ه2 هَ ه ع هردم ير اعلا ل لاا ضل 826 ه7 م ةردف

 انيلإ مهنأا ونطَو قل رعب ضرألا ف هدونجو وه ٌركَتسأو "0 َنيذاكْلا

 6 ر عردص س اذث سه ردع 6226 دلال اللا حا ياس تاع م ا تال

 ةيقاع نو َفْيَكر ظناف ميلا ن متانذب هدونجو هان زخاؤ «85» نوعجرب ال

 ع ا تار دو تحل .0,دهاس اوإسأ سا 0١ وا ودع مدا رج و_و 2 ه2 ل

 «با١ نورية 0 ١١ لإ اد ا 61 .» َنيملاظل

 82 ذآ روس ةرنص ماش 0 6 رثاعو سا ه5

 00 دقلو «4» نيحوبقملا 0 ميقا م مويو 0 يدل هذه ىف مانعا

 فرز دانعلا مهنم فرع دقو مالسلاهيلع ىسوم لاق كلذ دنعف ؛ ةجح مهطخو مهلهج لعج زوجبال

 'مصخلا نم دب ملو ةجلل ا رهظأ نم ناف (رادلا ةبقاع هل نوك نمو هدنع نم ىدهلاب ءاج نمي < ملعأ

 ًاعيمج انم ةجحلاو ىدهلا هعم نمب ملعأ بر لوقي نأ حص دانعلا هنم دجو امل امتإو اهيلع اضارتعا

 (رادلا ةبقاع هل وكس نمو) هلوق وهو فيوختلاو ديعولا ةقيرط هيلإ مضي و لطابلا ىلع وه نمو
 ىلاعت هلوق هيلع ليادلاو ةدومحلا ةبقاعلا ىه رادلا ةبقاعو باقع نموأ قلاب هكسمن لع باوث نم

 رادلاب دارملاو ( رادلا ىقع نمل رافكلا ملعيسو ) هلوقو ( ندع تانج ؛ رادلا ىقع مهل كتللا)

 ناف توملا دنع ىرششبلاب ةكئالملا قلتو ناوضرلاو ةمحرلاب دبعلل متخي نأ اهايقعو اهتقاعو ايندلا

 فنروكت دق ايندلا نآل . رادلا ةبقام ىمست نأ حصي امهاتلكةمومذملاو ةدومحملا ةبقاعلا لق

 ةيمسنلا هذ ريخلاب اهتعاخ تصتخا لف درعالا نطعلا نع قارستاو نضدنلا قد ف ريكا

 اولمعيال نأ هدابع ىمأو ةرخآلا ىلإ ًازاجم ايندلاهناحبس هللا عضو دق هنإ انلق ؟ رشلاب اهتعاخ نود

 ؛«فرح دقف هل هللا امعضوام فالخ أمف لعع ن :ف , قدصلا ةبقاعو ريخلا ةمتاخ : اوغاييا ريخلا الإ ارم

 فير جتاتن قم اولا مم دادتعا الف ءوسلا هقاع نأ . ريخلا ةيقاع ىه ةلصالا اهتيقاع نذاف

 نورفظي ال مهنأ دارملاو ( نوملاظلا حلفي ال هنإ ) هلوقب كلذ دك أ مالسلا هيلع هنإ مث  راجفلا
 . مهنمرهظ ىذلادانعلا نع مثرجز ىف ةيامن اذهو كلذ دض ىلع نولصح لب عفانملاو ةاجنااو زوفلاب

 نيطلا ىلع ناماهاي ىل دقوأف قريع هلإ نم مل ت تتالعاك داما | أ , نوعرف 37 ىلاعت هلوق

 ىف هدونجو وه ربكتساو نيبذاكلا نم هنظأل ىإو ىسوم هلإ ىلإ علطأ ىلعل احرص ىل لعجاف

 ناك فيك رظناف ميلاف مهانذبنف هدونجو هانذخأف ؛نوعجربال انيلإ مهنأ اونظو قحلا ريغب ضرالا



 دب9): ىرتفم رع الإ اذه ام اولاق.. ىلاعتت هلوق م

 ا قتلا ةلازإ (هادخ] ىف نكمأو كفلتخا اذإ امأف «ةدحااو نيت رجتعملا ىف ةلالدلا ةقبرط تناك
 نم ىوقأ امبعومجع امهنإ لاقي نأ كلذ دنع حاصيو افلتخي نأ عنتمم ريغف ١ ىرخالا ىف نكي

 امهرجعم نآل . مالسلا امهيلع نورهو ىسوم ىف نأتيال كلاذ نكل : ىدسلا هلاق ام قلع (هادحإ

 : ةرباغتم ال ةدحاو تناك

 ءاعد ىف لاقي ؛دتشت اهمتدشبو ديلا ماوق دضعلا نأ للعاف ( كيخأب كدضع دشنس ) هلوق امأ
 امإف ؛هب كن ونس ك.خ أب ك دضع نتثنس ىعمو ."كدضعء ىف هللا تف هدص' قو ,كدضع هللا دش رخلا

 نآل امإو« روهآلا ةلوازهىلع ديلا ةدشب ىوقت ةلمجاو دضعلا ةدشل دتشت ديلا نال كلذ نوكي نأ

 ' هددش دفق دعما هناك لعق دصغلا دادتشاب اهداذتما قلاب هش لجرلا

 رذحب ناك ام هنمآ ىلاءت هللا نأ دوصقملاف ( امكيلإ نولصي الف ًاناطلس اكل لعجنو ) هلوق امأ
 سيل وأ تايآلا لجال امهيإإ] نولصي ال فيكف تابآلاب وه ناطلسلا نأ ىلاعت نيب لق ناف
 باق ىه ىلا ةيآلا نإ اناق « ةرهاظ ذ تارآلا هذه تناكنإو ةر>سلا بلص ىلإ لصو دق نوعرف

 امهيلع نورهو ىسوم ىلإ نوع د ًاضيأ ىبف ةزجعم امن 1 ةيح اصعلا

 مهتكلهأ مهلع اهاسرإ دارأ نإو ةميظع ةيح تراص اهاقلأ ىتم هنأ اودلع اذإ مهل : مالسلا

 1 تراصو هريغو لتقلاب امهبلإ لوصولا نم ةعنام تراصف امملع مادقإلا نع كلذ مثرجز

 ىف سيلو اوبلص ام لاق نم مهنف فالخ هيفف ةرحسلا بلص امأف ؛ نيرمآلا نيب تعم ة ةزجعمو

 مهنأ صوصتملا ( اميلإ نولصي الف ) لاق ىلاعت هنكلو كلذ انملس .:نإو هيلع لديام نآرقلا

 نمو امتنأ ) لاق مث « هيف حدقي ال امهريغ ىلإ ررضلا لاصيإو امهيلإ ررضلا لاصيإ ىلع نوردقي ال
 ىف ةكلمملاو ةلودلا ىف ةبلغلا وأ «لاحلا ىف ناهربلاو ةجحلاب ةبلغلا امإ دارملاو ( نوبلاغلا اكعبتا

 : طفللا' ل[ امرمأ لوألا و لاما" فاث

 تايآلا ظفل قلطأ تفيك هنأ هط ةروس ىف انيب دقف (تانيب انتايآب ىموم مهءاج الف) هلوق امأ

 . ديلاو اصعلا ىلع عمج وهو

 اذإ هنأ دارملا مهضعب لاف « ىرتفم ىف اوفلتخا دقف ( ىرتفم رح الإ اذه ام اولاق ) هلوق امأ
 نم وهو ىلاعت هللا ىلإ بوسنم هنأ دارملا ىتابجلا لاقو ؛ ىرتفملا وهف هفالخ مهوب هلعافو ًارمح ناك
 امو ) مهلوق وهو مهلبج ىلع لدي ام هيلإ اومض مث هجولا اذه نم بذك وه اولاق مهن اكف هلبق

 كلذ ىف نيبذاك اونوكي نأ نم ولخ الو ؛ مهف هنوكب انثدح ام ىأ ( نيلوآلا انئابآ ىف اذهم انعمس

 روهظب نوربخي ناهكلا ناك ام وأ ؛ هتعاظف ىف هلثم اومعسي مل مهنأ اوديري وأ ؛ هلثم اوعمس دقو

 . هب ءاج امي هئيجمو مالسلا هيلع ىموم

 نم ولخي ال نيلوآلا لاح نآلو ديلقتلا ىلإ عجري املصاح نآل ةطقاس ةهبشلا هذه نأ ملعاو

 ذئتيخ هوعفدف مهماع دروأ وأ رهاظ قرفلا ذئنيْخ ةجحلا هذه لثمب مهلع درويال نأ امإ ؛ نيهجو



 عفش ةيآلا .ىددصي 0 ىعم 1 : ىلاعت هلوف

 نم ىدهلاب ءاَج نع ملعأ قَد ئموم لاقو ؛(نيلوالا انتابأ'ى ادب انعمس امو ىرتاشما رك | ادهم

 . < نوملاظلا حلفي ال هنإ رادلا ةقاع هل نوكت نمو هدنع

 بهذي نأ كلذ نمضت ( هئلمو نوعرف ىلإ كبر نم ناناهرب كناذف ) لاق أل ىلاعت هنأ ملعا

 ليزيو هبلق ىوقي ام ىلاعت هللا نم بلط كلذ دنعف . هموقو نوعرف ىلإ نيناهربلا نيد ىموم

 ( اناسل ىنم حصفأ وه نوره ىخأو ؛ نولتقي نأ فاخأف ًاسفن مهنم تلتق نإ بر ) لاقف ؛ هفوخ
 ثفتت ام. دنع هيف ىف ةزرجلا عضو هنأ لجألل امإو . ةقلخلا لصأ ىف امإ ءةسدح هناسل ىف نإك هنآل

 . نوعرف ةيحل

 : تاخبأ :هيفق ( ىقدضت ًاءدر ىعم ةلش راف را ةلوق امأ
 فدي امل مسا “فدلا نأ اك هب لوعفم ىنعمب لعف هب ناعتسي ام مسا ءدرلا ( لوألا ثحبلا ل

 . طقسي الثا هريغ وأ بشخم هتمعد اذإ هؤدرأ طئاحلا تأدر لاقي ءهي

 عفرب ىقدصي ةزمحو مصاع أرقو « زمهلاب نوقابلاو زمه ريغب ًاءد در عفان أر 5 < ىناثلا ثحبلا ١)

 ” 1 لا وهو فاقلا مزحي نوقابلاو ورمع ىبأ نع ًاضيأ كلذ ىوريو ؛ فاقلا

 هريظنو . ىقدص هتلس ذا ٠ زا وسم ىلع نو حلا . ىل اقدصم ًاءدر ريدقتلاف عفر

 ِ ءدر هخويش ضعب نعىدسلا ىورو . ىثري نم ء اثلا مز ( ىثري ايو كندل نم ىل بهف ) هلوق

 . ىقدصي اك
 نٌوعرف ىنقدصي ى ىنعملا : لتاقم لاقو ؛ نوره قيدصتلا نأ ىلع دورا 4 كلاثلا ثحبلا ٍّ

 ابر نيناهربلا عامتجا دنعف ؛ نايبلاو ةجحلا رابظإ ىلع قدضاعي ىتح ىخأ ىعم لسرأ ىنعملاو
 .نلوعرف قيدصت نم دوصقملا لصح

 قدص سانلل لوي وأ ,« تقدص هل لوقي نأ نوره قيدصتب ضرغلا سيل 4« عبارلا ثحبلا ل

 هب لداحيو تاهبشلا نع بيحيو : لئالدلا هوجو حيصفلا هنا.سلب صخلي نأ وه امنإو ؛ ىموم
 هلسرأف ًاناسل ىنم حصفأ وه نوره ىخأو ) هلوق ىلإ ىرت الأ ؛ ديفملا قيدصتلا وه اذهف رافكلا
 ( تقدص ) هلوق درجم ىف ال هانرك ذ ايف رهظت امنإ ةحاصفلا ةدئافو ( ىعم

 هللا رمأب نوره لحرب نأ مالسلا هيلع ىسوم لأس امتإ : ىتنابجلا لاق © سماخلا ثحبلا ال
 ناحي .نأ. نمأي ال ام لأسيل نكي ملف ؟ال مأ ةثعبلل نوره حلصي له ىردم ال ناك نإ ل

 تضتفا نإ ؛ نعم لع أطورشم لب اعلطم ال هلأس هنإ.لاعي نأ اضيأ لمتحو هك تركك 1
 . هثاعد ىف ىعادلا هلوقي أ" كلذ ةمكحلا

 لاق .ةدحاو ةيآو دحاو ىن نم ىوقأ نيتيآو نييبن نإ : ىدسلا لاق © سداسلا ثحبلا ل

 نيتزجعمو ةزجعم نيب قرف الف ةلالدلا ثيح نم امأف , ىوقأ ةداعلا ةبج نم هلاق ىذلاو ىضاقلا

 اذإ اذه ؛ ةدحاو ةلاحلاف رظنب مل نإو ٠ مع ناك امهمأ ىف رظن نإ هيلإ ثوعنملا نال نينو ىنو

 «؟( -رخغلابمع»
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- 

 كم 2أ روي - ل ام تاس 2 نا 6 3 2 ا دل نإ 12-7

 وه لو رش ىح 37 617 رداع نا فاخاف 0 م 0 3 تمار 1

 را ا رشاد م26 رم ا 0-0

 7 «؟5؟» نودكي للا تفاح 3 3 م 006 ههلسرأف انا 1م حصفاأ

 سماع س7 1 ه2 2ع عزو كا را ا سا د تدرس 10 0_0

 نمواتناا ل , الق اناطل ل ا ا

 لس ان سه آ ١ اس لل ماج ه- 5 مدع سرا سس يي

 رس ا امارات 557 ىسوم مهءاج ملف هد نوبل لاخلا ا
4 

 د ها )6 ها" 2 1 هه ع ودع 2 < موز

 اج نع زتأ نر سوم لو س٠ يول 5 انو ا و

 ا ا يا ا هس رز هردق

 5 َنوملاظلآ حافي ٍِ هل رادلا قاع هل ْن 00 نمو هع ع نم ىدفأب

 كدي ممضاو ) هلوقو ( كحانج كيلإ مضاو ) هلوق كلذو . هيلإ ًامومضم رخآلا ىفو ًامومضم

 ديلا هيلإ مومضملابو « ىنعلا ديلا وه 0 دارملا انلق ؟ امهنيب قيفوتلا اف ( كحانج ىلإ

 ىف وهو فاشكلا بحاص مالك هلك اذه ؛ حانج امهارسيو نيديلا ىتع نم ةدحاو لكو « ىرسلا

 .. نسحلا ةياهن

 هلوق ؛ناذ ىنثم ددشملاو « اذ ىنثم ففخلاف , ًاددشمو ًاففخم ”ىرق ( كناذف ) ىلاعت هلوق امأ

 رهاظو « ديحوتلا نم هيلإ مهاعدام ةىكو ةوبنلا ىف هقدص ىلع نات رن ناتجح ( كبر نم ناناهرب )

 ؛ تازجعملانم هدنع هرهظي ىذلاام فرع ىتحنوءرف ءاقل لبق كلذب هردأ ىلاعت هنأ ىضتقب 00

 نلت نأ فاحأف:اسفن 0 تاتق ىإ) لاق هنأ مالسلا هيلع ىموم نع كلذ دعب كح ىلاعت هنأ

 هتلاسر ىلإ هاعد نم كانه نيناهربلا روهظ لاح ىف نوكي نأ بجيف كلذك ناك اذإ و : ىضاقلا لاق

 ىكل رهظت امنإو ؛ هلبق ال لاسرإلا لاح ىف لسرلا ىلع رهظت امنإ تازجعملا ذإ ؛ مثريغ وأ هلهأ نم

 الو ةمكح نم ةزجعملا راهظإ ىف دبال هنأ تبث هناآل ء. فيعض اذهو ةلاسرلا ىلع مهريغ اهب لدتسي

 لعلف « لسن الف انبه ةيكح ال هنوك امأو « ىعدملا قدص لع ريغلا اهب لدتسي نأ نم مظعأ ةمكح

 كانه نكي مل هنأ ىلع ةقباطتم تايآآلا هذهو ايس ال « كلذ ىوس دصاقملاو 0 11 نم ًاعاونأ كانه

 ادا مالسلا هلع مارد عم
 ئم حصفأ وه نوره ىخأو ٠ نولتشي نأ نفاخ مهنم تلتق ىإ بر لاق را ىلاعت هل و

 كل لعجنو كيخاب كدضع دشنس لاق. نوبذكي ن نأ فاخأ نإ ىفدصتا أءدر ىب 0

 اولاق تانيب انتاياب ىسوم مهءاج املف « نوبلاغلا اكعبتا نمو اهتنأ انتايآب اكيلإ نولصي الف ًاناط



 6 ةيآلا . كحانح ىلإ كدي مهضاو : ىلاعت هلوف
 مالسلا هيلع بيعش ىلإ داعو ٠ ةبآو ةردق اصعلا كلت ىف ىلاعت هلل نأ لعو كلذل حاتراف الوتقم
 هيلع ىموه هريخأف كلذ نع هلأ تناك ام الاح نسحأ ىه اذاف مانغاللا سف أظنك
 ىسوم ىزاحي نأ دارأف : انأش هاصعو مالسلاهيلع ىمومل نأ معو كلذب حرفف ةصقلاب مالسلا هيلع
 اهعضت ىلا :لاخسلا نم كل ته ىإ لاقف :هتنبالا ةلضو ًامارك ] هبعر نسح لع مالا هل
 كاصعب برضا نأ مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىح وأف « ءاقلبو قلبأ لك ةنسلا هذه ىف ىانغأ

 ابل تعضو الإ اهنم ةدحاو تطخأ اف هنم مانغالا قس مث لعفف هنم منغلا قست ىذلا ءاملا
 ىفوف هتأرهاو مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىلاعت هللا هقاس قزر كلذ نأ بيعش ىلءف « ءاقلب و قلبأ نيبام
 مال.سلا هيلع ليربج نإو مالسلا هيلع مدأ اصع ىه اصعلا كلت مهضعل لاق ( اهعبارو ) هطرش هل

 اليل هبر مالسلا هيلع ىسوم اهب ىقل ىتح هعم تناكف مالسلا هيلع مدآ توم دعب اصعلا كلت ذخأ
 ضرع نم اهذخأ ىأ ًاضارتعا اهضرتعا زجشلا نم اصع الإ تناك ام نسا لاق ( اهسماخناو

 اهنمو . ججسوعلا ةرجش ىدون اهنم ىتلا ةرجشلا : ىلكلا نعو « ريختي مل اذإ ضرتعا لاقي رجشلا

 اهلع لديرام نآرَةلا ىف سيل هنال ضعب ىلع هوجولا هذه ضعب حيبج رث ف عمطم الو هاصع تناك

 اس لعأ هللاو ةضراعتم ناخالا ١

 نع ربع دةىلاعت هللا نأ ملعاف (ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كبيج ىف كدي كلسا) ىلاعت هلوق امأ
 كحانج ىلإ كدي ممضاو ) هط ىف هلوق ( اهيناثو ) هذه ( اهدحأ) تارابع ثالثب ىنعملا اذه

 نآرقلا بيرغ ىف ىزيزعلا لاق ( كبيج ىف كدب لخدأو ) لقلا ىف هلوق ( اهلاثو ) ءاضي جرخت
 . هيف ابلخدأ ( كبيج ىف كدي كلسا )

 : فاشكلا بحاص لاق  هيفآمالك سانلانسحأف (بهرلا نم كحانج كيلإ ممضاو) هلوق امأ
 اهاَعتاف برطضاو عزف ةيح اصعلا هل هللا بلق امل مالسلا هيلع ىموم نأ ( امهدحأ ) ناينعم هيف
 اهتيقلأ اذإف « ءادعألا دنع ةضاضغ هيف كديب كءاقتا نإ هل ليقف ٠ ءىثلا نم فئاخلا لعفي اك هديب.
 نارمالا لصحيل ءاضيب امجرخأ مث ءاهب كئاقتا ناكم كدضع تحت كدي لخدأف ةيح باقنت كف
 ناسنإلا ىدي نآل ديلا حانجلاب دارملاو ٠ ىرخأ ةزجعم راهظإو كيلع ةضاضغ وه ام بانتجا
 نأ ( ىناثلا ) هيلإ هحانج مضدقف ى سيلا هدضع تح ىلا هدب لخدأ اذإو : رئاطلا ىحانج ةلزنم

 الو برطضي ال ىت> ةيح اصعلا بالقنا دنع هددشتو هسفن هطبضو هدلجب هيلإ هحانج مضي داري

 نامومضم هاحانجل الإو اههاخرأو هيحانج رشن فاخ اذإ هنآل «رئاطلا لعف نم ةراعتسا بهر.

 ةيحلا ةيؤر دنع بهرلا كباصأ اذإ ىأ ؛ بهرلا لجأ نم (بهرلا نم)هلوق ىنعمو « نارمشم هيلإ

 فلو نكلو ؛ دحاو نيريسفتلا دحأ ىلع ( كبيج ىف كدي كلسا ) هلوقو ك>انج كيلإ معا

 اههدأ .ق ضرغلا نأ 'كلذو ؛ نيضرغلا فالتخال نيتخاولا'ىعملا رك اعإو «تتراسلا
 0 2 ارب نبل حانجلا لعءج دق لبق نإاف ءبهّرلا ءافخإ ىناثلا ىفو ءاضيب ديلا جورخ



 لالا. رتبت اهازر ايلف كاصع قلأو.: لاعت هلوق نك

 اههبش ىلاعت هنأ ىف حيرص ناج اهناكهلوقو ؛كلذ لك ريسفت مدقت دقف ( نينمآلا نم كنإ فخت

 ثيح نم ناجلاب اههيش لب انابعث هنوكل ًاضقانم اذه نوكي الف ءناج هسفن ىف هنإ لقي لو ناجلاب

 , عجري مل (بقعي ملو) ىنعمو ؛ هفوخ ىف مالكلا مدقت دقو ؛رادقملا ثيح نمال ةكرهلاو زازتهالا

 ىتح اهتعلتبا الإ ةرخص الو ةرجش عدت ل اهنإ بهو لاقو : رفلا دعب رك اذإ لتاقملا بقع لاقي

 ىف اوفلتخاو «ىلو ذئتيخ اهفوج ىف رخصلا ةعقعق عمسو اهنانسأ ريرص مالسلا هيلع ىسوم عمس

 ىسومل لاقف ؛ مالسلا مهيلع ءايبنآلا ىصع هدنع تناك ًابيعش نإ اولاق ( اهدحأ ) هوجو ىلع اصعلا
 نم مالسلا هيلع مدآ امم طبه اصع ذخأف «ىصعلا كلت نم اصع ذفن تيبلا كلذ تلخد اذإ ليللاب
 ناكو اهسبلف اصعلا ىنرأ لاقف مالسلا هيلع بيعش ىلإ تعقو ىتح اهثراوتت ءاينالا لزت لو ةنجلا

 (ىورو) ًانأش ابعم هل نأ ملعف تارم عبس ىه الإ هدي ىف عقو اف اهريغ ذخ لاقف | نضف ًافوفكم

 تيبلا تلخدف مالسلا هيلع ىنوم لجال اصعب 'قأت نأ هتنبا رمأ مالسلا هيلع ًابيعش نأ ًاضيأ

 ملف اهريغ دات نأ تدارأو انقلأف اهريدب ةيتتا.لاق خيشلا اهآر املف امب هتتأو اصعلا تذخأو
 مالسلا هيلع ىم وم بلطي جرخو كلذ دعب مدن مث هب ىضر كلذ خيشلا ىأر املف ءاهريغ اهدب عمي

 نأ ىلع اقفاوت مث ء امصتخاف اهايإ هيطعي نأ ىنأف ىاصع ىه ىتوم لاق ء اصعلا ىنطعأ لاق هيقل املف
 اهلمح نف ضرآألا ىلع اهوعض لاَقف امهنيب ىضَمَف ىشمي كلم امهاتأف امهاّقلي لجر لوأ امهنيب العجي

 رشع هل ىعرو هل خيشلا اهكرتف . هلوهسب مالسلا هيلع ىموم اهذخأو قطي ملف خييشلا اهجلاعف هل ىبف
 تيب بيعش ىخأ نبا نوريب راد ىف ناك لاق سابع نبا نع ملاص نبا ىور ( اهناثو ) نينس

 ؛هفظنتو هسنكتت تناك اهتأو ؛مالسلا هيلع ىسوم نم اهجوز ىتلا هتنباو نوريب الإ هلخديال

 مهنم كردأ الكف روكذلا نم ًادلو رشع دحأ نوريبل ناكو ءاصع ةرشع ثالث تيبلا كلذ ىف ناكو

 2: لوي مف 8 هلزنم نإ 0 تاذ ىدوعم مج رف ىصعلا كلت نم اصع جارخإو تيبلا لوخدب هرج دلو

 تلع املف اب جرخو ىصعلاكلت نع اصع ذخأو تيبلا كلذ لخدف هيعرل اصع ىلإ جاتحاو هلهأ
 نإو ىنل اذه كجوز نإ اهل لاقو نوريب كلذب رسف كلذب هتربخأو اهببأ ىلإ تقلطنا كلذ ةأرملا

 عم دقعلا دقع امل مالسلا هيلع ىموم نأ رابخالا ضعب ىف (اهئلاثو) ًانأشل اصعلا هذه عم هل
 تغلب اذاف مانغالا هذهب بهذا مالسلا هيلع بيعش هل لاق ىعرلا دارأو دغلا نم حبصأو بيعش

 امظع ًانينت اهب نإف رثك أ اهم لكلا تاك إو كنتيمب لع ذخأت الو كراسي ىلع ذفخ قيرطلا:قرفم

 مانغالا تذخأ قيرطلا قرفم غلب الف مانغالاب ىسوم بهذف . هنم مانغألا ىلعو كيلع ىثخأف

 ىسوم نإ مث «ًاريثك ًابشع ىآرف اهرثأ ىلع راسف ردقي ملف اهدري نأ ىلع ىسوم دهتجاف نيهلا تاذ
 ىت> هتلئاقف مالسلا هيلع ىموم اصع تماَقف ءاج دق نينتلاب اذإو ىعرت مانغالا و مان مالسلا هيلع

 نينتلاو ةيماد اصعلا ىآر مالسلا هيلع ينوه ظقيتسا ايلف ةيماد ىهو ىنوم بنج يلإ تداعو هتلتق

 الو لبقأ ىسوم اي بقعي لو ًاربدم ىلو ناج اهنأاك زئهت اهآر املف كاضع قلأ نأو ) هلوق امأ



 «عه ةيآلا. ىسوماي ىدون اهاتأ ايلف : ىلاعت هلوق

 نأ نكست توض.الو فرح نسل ىذلا ءالكلا نأ وهو ىرعشالا نسملا أ كرد تالا

 لوقلا اذهىلعف . ةيئرم نوكنت نأ نكمي ضرع الو مسحي تسيل ىتلاتاذلا نأ اك« اعومسم نوكي
 ةرجشلا نم ال ىلاعت هللا نم محدقلا مالكلا عمسو ةرجشلا نم توصلاو ف ةرحلا عمس هنأ دعب ال

 1 1 ( نملاعلا بر هلا انأ ىف ) هلوق لحم نأب ةنسلا لهأ جتحاو « نيرمأ الا نيب ةافانم الف

 مكتمل ناكول مزلب اننإ اذنه نأب اوناجأ ةلؤتمملاو .أ هللا انأ ىفإ ةرجشلا كلاق نع نأكل ه فقل

 مومسملا 1 نأب ةنسلا لهأ باجأ . ةلأسملا لصأ وه اذهو هلعاف ال مالكلا لحن وه مالكلاب

 لعافوه مالكتلاب لكنا ناكناف : ىلاعت هللاوه مالكلا كلذ لعافف مومسم ىناف ىنم لكأت ال لاق
 وهلكتملا ناكنإو . لطاب اذهو . مومسم ىناف ىنم لكأتال لاق دق هللا نوكي نأ مزل مالكلا كلذ
 . لطاب كلذ لكو هللا انأ ىنإ تلاق دق ةرجشلا.نوكست نأ مزل مالكلا لح

 مالك مالكلا كلذ نأب ًايرورض ًايلع هيف قلخ ىلاعت هنإ لاقي نأ لمتحي 4 ةيناثلا ةلأسملا

 نأ بجول هللا مالك مالكلا كلذ نأ ةرورضلاب لع ول هن ال اولاق كلذب نوضريال ةلزتعملاو : هللا
 ةماواتم ثاذلاو ةرورضلاب ةمواعم ةفصلا نوكنا نأ ليحتسي هلال لاح كلا رك رة كلا مل

 هععسأ ل ىلاعت هنإ لاقي نأ لمتحتو . فيلكتلا لازال ةرورضلاب ىلاعت هللا هنأ ىموم ملعولو رظنلاب

 قلخلا مالكنوكي نأ نكميال مالكلا كلذ لثم نأ فرع توص الو فرح سيل ىذلا مالكلا

 كلذ لثم نأرلعي هنأ ىف ىصحلا نمحيبستلا روهظك ةرجشلا 7 مالكلا روهظ نإ لاقي نإلمتحو
 هنأ ملعف ةيطرلا ةرجشلا ىف رانلا ىآر هنأ وه زجعملا نوكي نأ لمتحيو ء ىلاعت هللا نم الإ نوكي ال
 للبن كفار حصي نأ لمتحو « ىلاعت هللاالإ ةرجشلا ةرضتخ نيبورانلا نيد عمجبا ىلع ردقيال

 3 1 و 5 ىازجأ عيمجي هتعمس ىنأل لاق ؟ ىلاعت هلا ءادن هنأ تفرع فيك هل لاق امل

 انيهذم ىلع حصي ام:إ اذهو « ىلاعت هللا ىوس علا هيلع ردقيال ام كلذ نأ ملع ٠ ءازجالا عيمج نه

 :ًاطرش كسلا ةلا اله ت

 لاقو ( اهلوح نمو رانلا ف نم كروب نأ ىدون ).لعلا .ةروس ىف لاق 4 ةثلاثلا ةل اكن 2

 هذه نيب ةافانم الو ( كبر انأ ىنإ ىدون ) هط ىف لاقو ( نيملاعلا بر هللا انأ فإ ) ىدون انهه

 ,اءادنلا كلذ هيلع: لدتشا ام ضعي :ةروس زك قف يح هنأ الإب لكلا ركذ لاك روف ادا

 مالكلا ءادنال ىحولا ءادن ىدون مالسلا هيلع ىسوم نإ نسحلا لاق 4 ةعبارلا ةلأ ملا ل
 ةلطساو ريع نم هلك للاخت هللا نإ 0 ( ىحوي امل عمتساف ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو

 نسحلا هب كسمت ىنلا امأو . تايآلا رئاسو ( املكت ىنوم هللا ملكو ) للاعت هلوق هيلع ليلدلاو

 ىو ال "ىحولاب :اضنأ كلذ: ناك ول هنالل ىعولاب نكي مل( ىح حوب امل عمتساف ) هلوق نال فيعضف

 امل عمتساف ) هلوق نم دارملا لب لسلستلا مزل الإو ىحولاب ال فاكملا هعمسي مالك ىلإ مآلا رخآ

 . يحولاب نامزلا لبقتسم يف هيلإ لصت ىنلا رومآلا ىف ددشتي نأب هتيصو (ىحوب



 ةيالا . ىنوماي ىدون اهان ان أمل : 4 7 5:

 200 يق 7

 ( نيقساف ًاموق اوناك مهنإ هئالمو نوعرف ىلإ كبر نم ناناهرب
 ىفوأ ىضق ىأ « امهافوأ ىضقو امهارغص جوزت » لاق هنأ ةالكع ىناا نع ىور هنأ ملعا

 الف ) هلوقو نينس رشع هدنع كلذ دعب ثكمو نينس رشع لجاللا ىضق دهاجب لاقو «ناجالا

 نور ل عومج بيقع لص ساني الا كلذ نأ لع لدي ) 1م ناس لجاللا ىسموم ىذف

 لدي كلذ نأ نم ىضاقلا هلاق ام لطيف ؛ لجألا ءاضق وهو امهدحأ برقع لصح هنأ لع لدي الو
 (اوثكمل) هلوقو أهعم م جرخ 1 ىلع ةلالد هيف ا (هلهأب راسو) هلوقو هيلع د م 1 لع

 .٠ عمجا ىلع ةلالد هيف

 ا هط ةزرس ف هر هن نه دف نادان ةتست [: قار هلق اهأ

 : ثاحأ هيفف ( نواطصت مكلعل رانلا نم ةوذج وأ ربخ اهنم :كيت 1 ىلعل ) هلوق امأ
 دوءلاوهو 1 نم ءىرق دقو ثاالثلا تاغللاب ةوذجلا 000 ب> اص لاق 4 1 لوألا ر

 . بطحلا نم ةظياغلا ةعطقلا ةوذ+لا جاجزلا لاق « نكست ل وأ ران هسأر ىف تناك ظياغلا

 ثقرف ةديدش حبر تمهو ءارحصلا ىف ليللا هيلع ملظأ هنأ هلو ةراوسا ىف ا|| انيكح دق 2 ناني لم

 نم بلطي الإ راف 0 ءل اوت امل هدف 1 7 8 اودجوفر 6 مواصأو لضو هتشام

 مكلعل بطحلا نم ةوذحب رانلا هذه نم مكيت آ وأ ( ربخت اهنم مكين 1 ) هلوق وهو قيرطلا ىلع هلدي

 ةلالد «نولطصت مكلعل ) هلوق ىفو لض هنإ ىلع ةلالد ( ربخم اهنم مكيت ! ىلعل ) هلوق ىفو نولطصت

 دلل لع
 ىم وماي نأ ةرجشلا نم ةكرابملا ةعّقتلا ف نمآلا ىداولا ء.ىطاش نم ىدون اهاتأ ايلف) هلوق امأ

 1201 ]1 ء طاش نم ىت وهنبع نع ءاذألا ءاَجَو 0 ىداولا اتت نأ ملعاف (نيملاعلا نهال

 نذل لااا لدز ( ىذاولا -طانق نمار: هلق نمالدب (.ةزجحشلا نما) هلق ةرجتعلا الق نم

 ةعقبلا فصو اسنإو ( مهتويبل نمحرلاب 0 نمل انلعجل ) هلوقك ءىطادغلا ىلع ةتباث 0

 : لئاسم انههو هايا ىلاعت هللا مياكتو ةلاسرلا ءادّتبا اف لضح هنأل ةكرا ماا موو

 هلوقب مج ف هقلخ مالك م اكتم 0 هللأ نإ محل مم وف ىلع ةلزتءملا ت ت٠ ا 4 لارا ل كل ر

 كاذب ملك داو ةرجشلا م ءادنأا مع مالدتلا هيلع ىموعم نأ َّق حرص اذه ناذ ) 5 رجشلا نمه)

 ُّق ءالكلا قلخم م كت ا! ىلا 2 5 تردّ د م ُْق نوي 1 نأ هزئنم لاعت وهو هنادي هللأ وه "انا

 ىديزاملا ردا ىنأ لوق ( لوألا ) نابهذم انل اولاقف مالكلا مدقب نولئاقلا ( باجأ ) مسج

 وه عومسملا اذعإ ماو ريغ ىلاعت هللأ تاذب 2 اهلا ميدقل ١ مالكلا نأ وهو ا ءارو ام ةمأو

 لاؤرلا لاز ريدهتلا اذه ىللعو 2 أمنم ًاعومسمو ةرجشأا ف اولي ناك كلذو فرالاو توصلا



 اقف ةيآلا . لجألا ىموم ىضتق ايلف : ىلاعت هلوق

 انا روطلا بناجب نم سل زها راسو جالا سوه دس

 ملم انآ 5 9 ٠ ودجر رع ام يت لعل ادا تسناو نإ
 - 21 - ا ا ا

 نمةكرام 1 ةعقملا ىف نميأْلا ىداولا طاش نم ى ىدون اهنا املف «05»نولطصت

 آءىأ الق كا 3 0 1 9 نا
59 

 ساس نب ده

0 

 نع تح 6 00 0 ان

 م كن فخ طل ْلِقَأ ىسومأي 85 ا اريد 0 ناب امك رت
2 

 موس 6ه رثورهر 0 ه رت ل 1 ىدق

 كيلإ ممحاو هوس ريع نه انني رمَدِنَج ني لت 51١« نينمالا

2 

 اوناك م هئاّلمو َنوعر لإ كبر زم ناناهر .َكَناَد بهرلا نم َكَحاَنج

 ؟ قلطتال هللا ءاش نإ قلاط أر ما تاقول كناف ؛ طرشلا اذه عم دقعني فيك دقعلاةليق نإف
 عما رشلاب فلتخ ام اذهانلق

 ىلإ ةراشإ وهو هربخ كنيبو ىنيبو أدتبم كلذ نأ ملعاف ( كنيب و ىنيب كلذ لاق ) ىلاعت هلوقيلمأ
 جرخ ٍل ًاعيمج انني مئاق هيلع ىتدهاعو هتلق ىذلا كلذ كارب ٠ مالسأا هي هيلع بدعش هيلع هدهأع ام

 نم (تيضق نيلجالا اميأ) لاق مث , كسفن لع تطرشامعتنأال و ىلع تطرش امع انأ ال هنع انالك

 ىلع ىدتعيال ىأ (ىلع ناودع الف) ناثلا وه ىذلا امهرصقأوأ رشعلاوه ىذلا موطأ نيلجآلا
 زايكح) قوكيو اذه ءاش :نإزو اذه ءاخ نأ ىعز اراخلا أن رق كلذ دارأ ةدايدلل ل

 لوقت ام ىلع هتلاو ) لاق مث ؛ رابجإ هيلع دحال نوكي نأ ريغ نم هيأر ىلإ الوكوم دئازلا لجالا

 ىلعب ىدع دهاشلا ىنعم ىف ليكولا لمعتسا املو مالا هيلإ لكو ىذلا وه ليكولاو ( ليكو

 . تيسبلا ذك

 هلهآل لاق ًاران روطلا بناج نم سنآ هلهأب راسو لجالا ىموم ىضق اسلف ل ىلاعت هلوق
 ىدون اهاتأ املف « نولطصت مكلعل رانلا نم ةوذج وأ ربخب اهنم مكينآ ىلعل ًاران تسن 1 ىنإ اوكما

 نأو  نيملاعلا بز هللا نأ نإ ئسوماي نأ ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلا ف:نعاألا ىداولا ءظاش 0

 نم.كنإ فخت الو لبقأ ىسوم ان: بقعي ملو ريدم ىلو ناج اهنأك زتمت اهآر الف كاصع قلأ

 كن اذف بهرلا نم كحانج كيلإ ماو وبن سح نع هامه جرخم كيبج ىف كدي كلسا« نينمالا



 ةيآلا ٠ كلك نيرا ىإ لاق: لاعتملرق "ع

 هل ناطلس ال ىأ ( نيملاظلا موقلا نم تون فخت ال ) بيعش لاقف  هولتقيل هنوبلطي مهناو ىطبقلا

 . ةداعلا هيضتقتام لعوأ ىحولا نع كلذ لاق هنأ لع ةلالد ةيآلا ىف سيلو هتكلممت ىف انسلف انضرأب
 ةئامتسو فلأ فلأىف بكرمالسلا هيلع وسوم فاخ بكرموي نوعرف نإ اولاق نورّدفملا لبق ناف

 راد نم مايأ ةينامت دعب ىلع ةيرق كلم ىف نوكي ال نأ لقعي فيك هنأش اذه ىذلا كلملاف . فلأ
 , لاحم نيل هنأ الإ ًاردات ناكنإ و اذه اناق ؟.هتكل

 اا قف (نمكلا ىوقلاب تير اجا نما ريح نإ .هرجاتملا تبأااي انعادخإ. تااق) هلو امأ

 ضغنم انيكح امل ةنامالابو تسلا ةيفيكنم تدهاش امل ةوقلاب هتفصو 4« ىلوآلا ةلأسملا ١

 كر اع ني هيسم لاو ل هلق لاح ةلشانملا اههيوذ لاح هرم

 نأ عم ًاربخ ( نيمآلا ىوقلا ) و امسا ( ترجأتسا نم ريخ ) لعج امبإ « ةيناثلا ةلأسملا
 . مدقتلا ببس ىه ةيانعلا نآل ىلوأ سكعلا

 ةنطفلا امهيلا مضني ملام دوصقملا لوصح ىف نايفكي ال ةنامآلاو ةوقلا  ةثلاثلا ةلأملا ١
 .. هللا ىضر دوءسمنبا نع ؛ ةنامألا ىف ةلخاد اهنإ لاقي نأ نكميو ؟ ةسايكلا مأ لمهأ لف : ةسايكلاو

 . « رم ىف ركيوبأو فسو» بحاصو بيعش تنب ةثالث سانلا سرفأ »
 ناكنإو « ظفللا اذه نأ ىف ةهش الف ( نيتاه ىتنبا ىدحإ كحكنأ ديرأ ىنإ لاق ) هلوق امأ

 ةدايزلا تناكف ؛ نيلجألا لقأ ىلع عقو دقعلا نأ ىف ةهش الو نيع جيوزتلا دنع هنكل ديدرتلا ىلع
 ةدايزلا قاحلإ نأ ىلعو لاملاك ًارهم نوكي دق لمعلا نأ ىلع هب اولدتسا امر ءابقفلاو ؛ عربتلاك

 ةعيرشلا كلت ىف ًازئاج ناكدق هنأ لع لدي وو ء انمزاي الف انلبق نم عرش هنكلو . زئاج نمثملاو ناب

 ةأرملا هقحتست لدب ريغب ةأرملا حاكن ةعيرشلا كلت ىف ًازئاج ناكهنأ ىلعو « ةعفنم ىلوال طرشي نأ

 قام ىنرجأت نأ ىلع ) لاق مث . دقعلا اهبجوب ال ىلا طورشلا هدسفت ال حاكنلا دقع نأ لعو

 . اذإ اذك هترجأ نم وأ هفرظ ( ججح ىنامتو ) ًاريجأ هل تنك اذإ هترجأ نم فرجأت ( ججح

 لاق مث ( ججح ىنامت ) ةيعر هانعمو هب لوءفم ( ججح ىنامتو )كرو هللا كرجأ نمر هانز هتك

 نإف« نيلجرلا مثأ مازلاب كيلعقشأ نأ ديرأ ال (لوآلا) : ناهجو هيفو (كيلع قشأ نأ ديرأ امو)

 قش هن اكف كمظاعت اذإ اللا نأ هتقيقح انلق ؟ مالا هيلع قشو هيلع تققش مط وق ةقيقح ام ليق

 قى كيلع قشأ نأ ديرأ ال ( ىناثلا ) هقبطأ ال. ةراتو هقيطأ ةرات لوقت ؛ نينئاب كنظ كلع

 ةيفك ىف ذيدشلا طايتحالا كفاك أ الو ناكمإلا ردقب كحعاسأو اهف كلهاسأ ىنكلو ىعرلا
 ناكر ثيدحلا هئمو ؛ سانلا تالماعم ف مسالا نيذخآ مالسلا مهيلع ءاييناللا ناكاذكهو ' ئرلا

 ىل دجتس ) لاق مث « ىرامي الو ىراشيالو ىرادي ال كيرش ريخ ناكف يرش 2 هللا لوسر

 بناجلا نيلو ةلماعملا نسح حالصلاب ديرب ( لوآلا ) ناهجو هيفو ( نيحلاصلا نم هللا ءاش نإ

 لاكتالل هللا ءاش نإ لاق امي ]و « ةلماعملا نس> هتحت لخديو مومعلا ىلع حالصلا ديري ( ىاثلاو )

 . هتنوعمو 429 وت لع



 اح ةيآلا ارهطملا هيلع 1 ا : هلوق

 نآرقلا ف 1 10 1 ّه 158 ل نيتك اللا لوق لع ىزيكلا ضل هيلع ىمؤم
 5 ليصاف لا هذه نه ءىش * ىلع ةلالد

 فيك (اهدحأ ) : تالاكشإ هيفف ( اذل تيقسام رجأ كيزجيل كوعدي ىنأ نإ تلاق ) هلوق امأ
 ةمهنلا ثرو.كلذ نإف : ةيبنجأ ىهو اهعم ىثمي _ ا ا ل ل مالسلا هيلع ىسومل غاس
 لاك سا ىلإ ابره اههمانغأ قم هنأ (اهيناث و) ؟ «مهتلا عضاوم اوقتاد مالسلا هيلع لاقو « ةميظعلا

 هنأ (اهئلاثو) ؟ ةعيرشلا ىف الو ؛ ةءورملا ىف زئاج ريغ كلذ ناف هيلع ةرجآلا ذا قلب كفاكم
 بسكلا هنكمي ناك ث يح ةوقلا ةياه ىف ناك مالسلا هيلع هنأو مزحيو نهبأ رقفو نهرقف فرع
 خيشلا نم قسلا نم ردقلا كلذ لع ةرجالا بلط هلثم ةءورمب قيلي فيكف : ىعس لفي ريثكتلا

 ل ةباشلا هتنبا ثعبي نأ مالسلا هيلع ىلا بيعشب قيلي فيك (اهعبارو) ؟ ةريقفلا ةأرملاو نيقفلا

 قره: نأ كرا نع ( باوجلاو 00 وأ ًافيفع لجرلا كلذ درك ملعلا لبق باش لجر

 راخالا ا ل ناك ارح دحااولا كوفي لمكت اكن ةأرمأ لوش لكلا

 (باوجلاو) عروتلاو طايتحالا عم هب سأب الف ةأرملا عم ىثملا امأو : اهيبأ نع ةربخعالإ تناكامو

 كربتلل لب ةرجألل الط مهلا بهذام مالسلا هيلع ىسوم 0 كلذ تلاق نإو ةأرملا نأ « ىتاثلا نع
 لاقو « عنتما ماعطلا هيلا مدق املو . كلذ هر 5 كيرجتل علف انملااعأ كفوو ؛ خيشلا كلذ ةيؤرب

 هذه مالسلا هيلع بيعش لاق ىت> ٠ ًانمث 0 اع.دحأت الو ( انايندن اتنيد مدين ال تيب لهأ انإ

 هلمحت قيطي ناكام ثيح ىلإ غلب دق ة عوجلا ن لي 0 « انب لزني نم لك عم انتداع

 تاروظحلا حيبت تارورضلا ناف ثلاثلا نع (باوجلا) وه اذهو . رارطضالا ليبس ىلع كلذ لبقف

 . املع دمتعي ناكف اهتءاربو امتراهط ىحولاب ملع دق 0 هيلع هلعل عبارلا نع ( باوجلاو )

 تبهف ةماعأ ةيراختاو ىثمي ماه هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاق ( هءاج الف ) هلوق 8

 قلخ نم ىنوكف مالسلا هيلع ميهاربا رصنع نم ىنإ مالسلا هيلع ىسوم لاقف اهنع تفشكف حيرلا

 لاقف ءعوضوم ماعطلا اذاف بيعش ىلع لخد الف « ىل لحب ال ام ىرأف كبايث حيرلا عفرت ال ىتح
 ترب لهأ نم انأل لاق ؟ ملو بيعش لاق . هللاب ذوعأ مالسلا هيلع ىسوم لاقف « ىتفاي لوانت بيعش
 ىمومس اخ فيضلاماعطإ ىنابآ ةداعو ىفداعزك-ل و بيعشش لاقف « ًابهذ ضرآلا ءلمب اننيد عيبن ال

 كلذ هركي لو هلم ىلع هل ةرجأ كلذ نوكي نأ ةيشخ ماعطلا لكأ هرك امنإو ؛ لكأف مالسلا هيلع
 زوجي ال ةقدصلاىلع ةرجآلا ذخأ نأ قرفلاو (ًارجأ هيلع تذختال تْئش ول ) لاق نيح رضنخلا عم

 .ةهوركم يعم ءادتأ راجل 00١

 امل كاحضلا لاق ؛ صوصقملا هب ىم للعلاكردصم صصقلاف (صصقلا هيلع صقو) هلوق امأ

 نب ىوبال نب تغاق نب ربضل“ نب نا رمع ْنِب ىسوم انأ لاف هللا دبعاب تنأ نضهل'لاق هيلع |.

 لتقو « بلا ف فذقلاو عضارملاو لباوقلا سمأو هتدالو ندل نم ه صأ عيمج هل ركذو بوقعي

 « "ل رخام د



 ةيآلا . ىثمت امفادحإ هتءاج : ىلاعت هلو 0

 نم هوجرخم ىتح الجر نوعبرأ ولدلا ىلع عمتجي ناكو « معن لاق ال قتساف ولدلا تئا تّئمش
 برق مث ةكربلاب اعدو ضوملا ىف بصو هدحو هب 0 ولدلا مالسلا هيلع ىموم ذخأف رثبلا
 بيعش وه ىذلا هللا ىنل عم ةفك لق ناف . امهمنغ عم أمه رس مك تيور ىتح تبرشف امهمنغ

 سانلاو ا ناك اههانأ نأ ىلع لدي اه نآرقلا ىف سيل اذلق ؟ةسانملا قسب هيتنبال ىضرب نأ

 ع 00 وه امهابأ نإ امهنع هللا ىضر سابع نا لاقف ؛ هيف نوفلتخم

 نإر انأ لع يغش نع ندا لبق ملس» لجر هنإ نسحلا (لاقو) ديبع ىنأ رايتخا وهو ىععام دعب

 اهيف سانلاف ةءورملا امأو . هابأي ال نيدلا نآل هيف ةدسفم ال نكل مالسلا هيلع ًابيعش ناكءنأ انملس

 . ةرورضلا ةلاح ةلاخلا تناكاذإ امس ال ؛ رضحلا لهأ لاو>أ ريغ ةيدابلا لهأ لاو نوفاتخم

 نم ىلإ تلزنأ ءىث ىآل ىإ ىنعملاف ( ريقف ريخ نم ىلإ تلزنأ امل ىن] بر لاق ) هلوق امأو

 . بلاطو لئاس ىنعم نمض هنآل ماللاب ًاريقف ىدع انمنإو « ريقفل نيمس وأ ثغ ريثك وأ ليلق ريخ

 هوامح نيرسفملا نأ الإ ؛ هريغ ىلإ وأ ماعطلا ىلإ امإ « ةجاحلا ىلع لدي مالكلا اذه نأ ( معاو)
 ًاماعط اهيف قذي ل مايأ ةعبس ثكم كاحضلا لاقو ؛ هلكأي ًاماعط ديري سابع نبا لاق ماعطلا ىلع
 2( كلذ نيتأ را عمسيل هنوص عفر كلذ لاق امل مالسلا هلع ىلا أورو هس رإلا لقب الإ

 قلي فيكف « ميظعلا وادلا كلذ لمح ىلع اهب ردقام ةوقلا نم هعم قب امل مالسلا هيلع هنإ لق نإف
 ؟«ىوس ةوق ىذل الو ىنغل ةقدصلا ل الد لاقمالسلا هيلع هنأ سيلأ « ماعطلا بلطي نأ ةيلاعلا هتمبم
 ةتبلا مالسلا هيلع ىسومب قيليال كاذف ماعطلا بلطو نيتأرملا عامسال كلذب توصلا عفر امأ انلق

 هجوةيآلا ىفو ىلاعت هبر عم هسفن ىف كلذ لاق مالسلا هيلع هلعل نكسلو ةياورلا كلت لبقت الف

 دنع ناك هنآل ايندلا ىف ًاريقق ترص نيدلا ريخ نم ىلإ تازنأ ام ببسب ىفإ بر لاق هناكرخآ
 ادا افران ا كه هل اركشو هب اعرف و لدبلا اذهن ”ىطر :كاذ اقف , ةورتوا كلم ىف نوف
 : مالسلا هيلع ىسوم لاح

 لاحلا عضوم ىف ( ءايحتسا ) ىلع هلوقف ( ءايحتسا ىلع ىثمت امهادحإ هتءاخل ) ىلاعت هلوق امأ

 لاجرلا نع ةلئام دعب ىلع ةيشام ليقو ؛ اهصيق كب ترثتسا دق باطخلا نب رع لاق. فيكن أ
 لوةيف ءىدتبب مث ( ىثشك ) هلوق ىلع فقي نم مهنمو هل لالجإ ىلع مزاح ىف أنا نترعلا دع لاقو

 ميركلا نآل لوقلا اذه تلاق ءايحتسالا ىلع اهنأ ىنعي ( كوعدي ىفأ نإ ) تلاق ( ءايحتسا ىلع )
 امهاوسنيعم هل نكي مل ابيعشنأ ىلع ةلالد كلذ ىفو ةأرملا امشال « ىحتسي ةفايضااىلإ هريغاعد اذإ
 00 امر الاس ةلجر انجب انلاو كدعأ ام اهلل لاق« سانلا لبق اميبأل] اتعجر امل امن 01

 مالسلا هيلع ا ناك خييشلا كلذ نأ ىف فالتخالا امأ ؛ ىل هيعداف ىهذا امهادحإل لاف

 ىركلا 5 نيتتبلا ىف 0 كد لاق ١ تق هلأ اع نرزثك لاو“ « مدقت دف هريغ 1

 00 كرا ىلا 1 رداع كلايصعلا لاق رفض ارفض هزيغ لاقو ءءانل" ىزرطصلاو م روف



 عد ةيآلا . نيدم ذاقل هجم و: ىلاغت هل وق

 ىإ ) مالسلا هيلع مهاربإ هدج لوق ريظن وبف ( ليبسلا 1 ىف
 ءاعدلاوباوجلاو .لالدتسالا ىف ًامالك رك ذي ابلق مالسلا هيلع .ىسومو ( نيدهس ىر ىلإ بهاذ
 مهيلع هللا تاولصحلاصلا فاسلل قدصلا فاخلا اذكهو : مالسلاهيلع مهارنا هركذام الإ عرضتلاو
 اف ًارثب ناكو هنم نوةسي ىذلا ءاملا وهو ( نيدم ءام درو املو ) نيرهطملا نيبيطلا عيمج ىلعو

 ددعلا ةريثك ةعامج (ةمأ) هاقتسمو هريفشق وف ىأ (هيلع دجو) هيلالوصولاو هئيجم هدودوو ىور
 (نادوذت نيتأرما) مهناكم نم لفسأ ناكم ىف (ممنود نم دجوو) نيفاتخم سان قم'(لسانلا قل

 اوفلتخاو امبمانغأن اسبحت (لوآلا) : لاوقأ هيف مث ناسبحتىأ نادوذت هلوةفدرطلاو عفدلادوذلاو
 نانكمتي الف امهنم ىوقأ ناكنم ءاملا لع نآل جاجزلالاق (اهدحأ) : هوجو ىلع سبحلاك لذ ةلع ىف
 مهمانغأب امهمانغأ طلتخت الثل ( اهئلاثو ) ءاملا ىلع ةمحازملا ناهركت اتناك (اهناثو ) قسلا نم
 امهاريل رظانلا ًارظن امبههوجو نع نادوذت اتناك ( ىتاثلا لوقلا ) لاجرلاب اطاتخت الثل ( اهعبارو )
 در نأ نع اءاسع ءارفلا لاق ( عبارلا لوقلا ) امهمنغ نع سانلا نادوذت ( ثلاثلا لوقلاو )

 لما داي هزل اى مكيولطم ىأ اكبوطخم ام 00 مكنأش ام ىأ ( مكيطخ ام لاق ) برستتو

 اراوناعلا ردصي ىدح قسنال اتلاقف) كنأش | مك زد ىف اناث نوعدللا ينس [ (طخ ارا
 ؛ لاجرلل ىلا ىف ةداعلا 0 ( اهدحأ ) : هوجو نهقسلا نع امهفعض ىلع لدي كلذو ( ريبك خيش
 (وق ( اهلاثو ) ريخأتلا قيرط ىلع ةيشاملا امهدوذ نم رهظ ام ( اهناثو ) كلذ نع نفعضي ءاسنلاو
 انوبأو ) طوق ( اهسهاخو ) ادم نه ا قع امل امهراظتنا ( ابعبارو ) ءاعرلا ردصي ىبَ>

 كلذ دنعفا ىلا رخأت. مل رضح ولو رضح ايوق ناك ول هنأ ىلع كلذ ةلالدو ( ريكح خيش

 مصاعو صاع نباو ورمج وبأ 1 داتعملا تقولا لبق امهبأ ىلإ اتداعو « ءاعرلا ردص لبق امل قس
 اقر صني يح والا ث.ارقلاف ىنملاف,لادلا نكو و ءايلا ضن توتال ارق: كاملا مضو ءايلاحتفب
 ردصي ىّت> ةءارقلا ىف ىععملاف ءايلا مضي أزد نمو. دز د ردصو مهقس نع اوءجريو ءاملأ نع

 . مهشاوم موقلا

 هللع هنأ (اهدحأ ) لاوقأ ىسلا ةيفيك ىفؤ ءامبلجأل امبمنغ قس ىأ ( اهل قسف ) هلوق امأ
 اهلقيال ةرخص هسأر ىلع رثب ىلإ دمعموق لاق (امهيناثو ) اوحمسف اوحمسي نأ موقلا لأس مالسلا
 نأ ( اهثلاثو ) رّثبلا كلذ نم ءاملا قتساو هسفنب اهاحنف ةئام ليقو «نوعبزأ لقو :ةريثعالا

 مالساا هيلع وهف ربل سأر ىلع رجحلا كلذ ءاقلإ اودمعت مالسلا هيلع ىسوم مهمحاز امل موقلا
 ةأرملا نكلا يلا ملعأ هللاو . نآرقلا ىف كلذ ناب سيلو . امل قسو رجحلا كلذ ىر
 لاقو : هتوق لضف ضف ىلع لدي ام هنم تدهاش اهنأ ىلع كلذ لدف ةوقلاب مالسلا هيلع ىموم تفصو

 لاو ىلع ًاضيأ ةلالد هيفو ٠ ءرحو سمش ىف امهل قس هنأ ىلع ةلالد هيفو ( لظلا ىلإ ىلوت مث ) ىلاعت
 نإ هل اولاقف ءءام نم ًاولذ عب ماس ملا لهأ مارد قالا ىلكسا لاق ؛ مالسلا هيلع ىسوم ةوق



 ةبآلا . نيدم ءاقلت هجوت الو : ىلاعت هلوق ا

 رم ها هردق 3

 -ح خ نإ هرجأتسا 1 امهيدخإ تلق «هد يش مولا 8 ََت 0
 ل هس مدع صر 6 3

 دا ىدحإ كن نأ 0 ل 1 «12"5 نيمألا ىو ترج اكل نم

 سا دع هاب <هاس ممسوّو ه ع - 0 سا 7 هد

 ْنل دير ا نق | رس تمعتأ ناف ججح َ ىلرج ان نا 0

 10 ىب كلذ لاَ 21/١ َنيحلاَصل 0 1 ءاش نإ ىفدجتس كل
 ص 52

 0 ل مللت رس يك سدس 0 6 م س2 ةردق ل

 ديو ليكو ل ام ىلع 1 ىلع 0 دق تبيضق نب اجالا

 نأ ىلع نيتاه ىتتبا ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ ىفإ لاق : نيمآلا ىوقلا ترجأتسا نم ريخ نإ
 هللا ءاش نإ ندجتس كيلع قشأ نأ ديرأ امو كدنع نف ًارششع تممتأ ناف ججح ىنامث قر

 (« ليك و لوقنام ىلعهتلاو ىلع ناودع الف تيضق نيلجألا اعأ كنيبو ىنيب كلذ لاق . نيه اصلا نم

 نيدمدصق امو جرخ هنإ مهضعب لاقف ( نيدم ءاقلت هجوت امو ) هلوق ىف اوفلتخا سانلا نأ معا
 لوقاذهو ؛ نيدم ىلإ ىلاعت هللا هلصوأت ةفرعم ريغ نم ىثمي ذخأو ىلاعت هللا ىلإ هسفن مس هنكسلو
 نم مهنال ةبارق هنيبو مهني نأ هسفن ىف عقو هنآل نيدم دصق جرخ امل نورخآ لاقو « سابع نبا

 دمتعالب قيرطلاب لع هل نكي مل نكل ليئارنا ىنب نم ناك وهو ؛ مالسلا هيلع هاربا نب نيدم دلو

 نبا رك ذو قيرطلا هيلعو « مالسلا هيلع ليربج هءاج لب لاق نم سانلا نمو  ىلاعت هللا لضف ىلع

 نم ىسوم هل دجسف سرف ىلع كله هءاج ريسملا ىف مالسلا هيلع ىسوم ذخأ امل ىدسلا نع ريرج

 : نيرمأب نيدم دصق اموجرخ هنإ لاق نم 7 لا نيام وكب ةعيتاف 0 ديت زو لوقت ال لاف" 0

 ىلإ هجوت املو لاقل نيدم ىلإ باهذلل 1 ناكولو (نيدم اقلت هجوت املو) هلوق ) اههدحأ )

 نأ ريغ نم بناجلا كلذ ىلإ الإ هجوتي مل هنأ انملع (نيدم ءاقلت هجوت) لاقلب كلذ لقي مل املف نيدم
 اذهو ( ليبسلا ءاوس ىنيدهي نأ ىبر ىسع ) هلوق ( ىناثلاو ) ىهتني نبأ ىلإ بناجلا كلذ نأ ملعب

 ناك هنإ مش ل طلاب ًاملاع ناكامو نيدم ىلإ باهذلا دصق هنإ لاش 0ك | بارقآإلاو ملاعال كاف مالك

 مش ءلاسي ال, نأ هئاكذو هلقع ق مالسلا هيلع ىموم نم دعب هلال وز اعلا ةنفك نط (تشانلا كأس

 هل نكي ملو مايأ ةينام ةريسم امهننبو « رهظ الو داز ريغب نيدم ىلإ رصم نم جرخ قامإ نبا لاق
 . رجشلا قرو الإ ماعط



 ع ةيآلا . نيدم ءاقلت هجوت املو : ىلاعت هلوق

 ا م سا دس َنَي ]| هن ع

 05 ليسأل ءاوس ىنيدع نأ ير ىسع لاق نيدم اقل 6 و

 2 216 اما م ص 2 يا دنع زج“ د يد ١ نما سالما ع تاضف اع 2 2

 مهنود نم دجوو نوعسإ ندا سا ءاهددن فادسلو

 مك ه ل5" س 22 هاج اس ىدق

 2 ةارطم يا

 34-3 ع م1

 نم لإ ا ال ف! 2 لظلا لِ 6 سف 22د نيا
 ل

 هر 7 1 261 لت مى - هب

 كا ىب نإ 0 ءايحتسا لع تم اناا 2216 ريفف ريح
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 5 أ نأ 1 لاق لاعت 5 ولا اذهرهاظااو : ليئارسإلا نم ةصقلا 2007 طبقأا لوق

 ديرت نإ ) هلوقف ًاضيأو هريغ نم ال هنم نذإ لوقا اذهف ( ىسوماي لاق احل ودع وه ىذلاب شطب

 . رفاكلل الوق نوكي نأب الإ قيلي ال ( ضرأألا ىف ًارابج نوكتت نأ الإ
 عفدي الو بقاوعلا ىف رظني ال ملظب لتقلاو برضلا نم ديري ام لعفي ىذلا رابجلا نأ 0

 رشتنا ةعقاولا هذه تعقو املو ءدحأ سال عضاوتي ال ىذلا 00 كيف سلا
 . هلّث#ب أومهو نوعرف ىلإ ىمتن 2

 هعافترا زوج ىعسي فاشكلا بحاض لاق ( ىعس ةنيدملا ىصقأ نف لجر ءاجو )'هلوق اهأ
 رواشتلا.رامتثالاو (ةنيدملا ىصقأ نم) هلوقب نصصخت دق هنأال ؛ هنع الاخ هباصتناو : لجرل ًافصو

 َنورواقتي ىعملاو .:رمأب هيلعريشي وأ :ىثي هيخاض طاب اًمهنم تحاور لك ىلا رعأب نالج الاخ
 هيلإ عرسأ قافشإلا هجو ىلعف ؛ نوعرف ل 1 نمؤم لجرلا اذه نأ ىلع نيرسفملا رثك أو . كيبسب

 . كولتقيل كب نورمتأي الملا نأب هفوخيل
 هقحلي له رظتني نوعرف لآ نم هسفن ىلع ًافئاخ ىأ ( بقرتي ًافئاخ اهنم جرخت ) هلوق امأ

 ( نيملاظلا موقلا نم ىنن بر ) لاقف هاوس أجامال هنأب هملعل ىلاعت هللا ىلإ أجتلا مث . فخؤيف ب بلط
 بيس هل نيملاظ اوناكا مو مل ملاظلا وه ناكل الإ و« اند نكي مل ىطبقلا كلذل هلتق نأ ىلع لدي اذهو

 . ًاصاصق هولتقيل هايإ مهبلط
 نيدمءام درو املو ؛ ليبسلا ءاوس ىنيدهي نأ ىبر ىسع لاق نيدم ءاقلتهجوت املوزإ ىلاعتهلوق

 قسنال اتلاق اكبطخام لاق نادوذت نيتأرما مهنود نم دجوو نوقسب سانلا نم ةمأ هيلع دجو

 نم ىلإ تازنأ امل فإ بر لاقف لظلا ىلإ ىلوت مث امل قف « ريبك خيش انوبأو ءاعرلا ردصي ىتح
 املف . انل تيةس امرجأ كيزجيل كوعدي ىلأ نإ تلاق ءايحتسا ىلع ىشمت امهادحإ هتءاخ ءريقف ريخ

 هرجأتسا تبأ اي اههادحإ تلاق ؛ نيملاظلا موقلا نم تو فختال لاق صصقلا هيلع صقو هءاج



 دال فلا اهيا لا ىف حبصأف : ىلاعت هلوق سا

 نو

 ودع وه ىلا 0 ْن 1 نأ و ©« نيم .ىوُد كن رم

 . 3 2 هدو هع <. 0 م هس 0 2 - ا 2م

 نا الإ كيري ل 0 هالاب أ ل تأتق 6 2 ل 7 3 يوما لاق ل

 مش هذ ه رثوردص سم 0 اخ را 20

 ل اجر 45 نادلصملا نمدو ” ذأ اوسنألا فاجن
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 ه5 286 دفع هع عر سا دسصس مسمدم اس ةء مه

 جرخاف كولن كب َنورمأ دا َنِإ ى 0 وما 1 ىلع ردا نه

 8 س ىودص م دنا ا ا ا 1 هد ني مدشأ صا ل( صدد نك

 ٍموقلا نم ى © بر َلاَف بقري اهئاَخ | 0 جر 2 » نيدكأن أ نع |

 ِ- ه2 ِ- هور سبح _- 0011

 017 نأ ليرأ ىموم ان لاق (ىل ودع وه ىذلاب/ نكطس نأ دارأ نأ انلف© نيم ىوذل كلن ىمود

 نم نوكن نأ ديرت امو ضرالا ىف ًاراج نروكت نأ الإ ديرت نأ سمالاب ًاسفن تلتق اك
 جرخاف كولتةيل كب نورمتأي الملا نأ ىموماي لاق ىعسي ةنيدملا ىصقأ نم لجر ءاجو ؛ نيحاصملا
 ( نيماظلا موقلا نم ىنحن بر 1 بقرتي ًافئاخ اهنم جرف . نيدانلا نم كل نإ

 ًافئاخ مويلا كلذ دغ نم مالتسلا هلع ىم وم حبصأ زكولا ن م لجرلا كلذ توم دنع نأ ملعا

 ]رسال رهار ( هرهدجا ىذلا"اذافآ) 0 ىلع جرخو ؛ هب بلطيف لتاقلا وه هنأ رهاتإ نأ نم

 ةغللا لهأ لاق (نيبم ىوغل كنإ) ىسوم ا خا نيو حايصب هنرصأ بلطي (هخرصتس سمالاب)

 لفات دفار 5 نيماألاب تعقاو ىلإ) ئئاوذل عملا كن ىأ' العقم ىدم الزعف نوك نأ نوحي ىوتلا

 لاقق « مالسلامملع ءايبنآلا ةمنصعيف حدق نم هب جيتحاو . ىواغلا ىنعب نوكي نأ زو<و : كيبسب
 ؟ ( نيبم ىوغل كنإ ) هخرصتسي هتعيش نم لجرل لوقي نأ ماللا“ هيلع ىموملل زوخي فيك

 ىلإ ىرت الأ .ةافج ًاظالغ اوناك مالسلا هيلع ىموم موق نأ ( لوألا ) نيهجو نم ( باوجلاو )

 هنأ ( ىئاثلا ) كلذ نيبملا ىوغلاب دارملاف ( ةملآ مهل اي أهل انل لعجا ) تايآلا ةدهاشم دعب طوق
 اع عفد 4: هءلع رذعتي هجو ىلع ةوح 0 هما كل ع نال ا وغ هاوس اعإ مالسلا هيلع

 دل نيل سرعلاب ؛لاق ) كاعد هلوق ىف اوياتخاو دقازلا ةعارط قالخ نكي هزرض نم هموزت
 ليئارسإلا ىموم بطاخ امل مهضعب لاقف ؟ نطبقلا وأ ىليئارسإلا مالك نم وهأ ( تلتق اك ىناتقت

 فرعي ملهنأ اوهعزو ؛ لوقتلا اذه لاقف ؛ هديري هنأ شطبلاب مث ال نظ بضغ ىلع هآرو ىون هنأب

 وهلب نورخآ لاقو ؛ فوخلا ديزمو لتقلا روهظل آيس كلذ راصو ء وه الإ لجرلل سهألاب هلتق



 معو ةيآلا : بفزرش ًاقتاخ 0-0 د : ىلاعت هلوق

 2 هاو دس ةّوومورنم رثاس لها مرق دس ةه عد

 0 هلا هر ىذل اذا م ا ةنيدلا ىف حبصأت

 الاضناكهنأب فرتعاو . تقولا كلذ ىف ًارفاك هن وك هسفن نع ىننلتقلا لاح ىف ًارفاك ناك هنأ ىعدا
 رفغتسا لف ًآيرخ ًارفاك ناك نإ هلوق امأ .:كلذإف هيريدي امو هلعفي نأ هيلع باف ىران كار نأ

 كلذ ىف ًامارحناك مبلتق لعلفعئارشاا فالتخاب فلتخم سمأ مدلا حابمرفاكلا نوك انلق ؟.هلتق نع

 ملسنال انلق « أطخلتق ناكلّدقلا كلذ هلوق . انررقامىلع هكرت ىلوآلا نكل احابم ناكنإوأ ؛ تقولا

 انلس نإ مث . ًامطقالتاق ناك هزكوف ؛ ةددشلاة اب ىف ناك مالسلاهيلعىنومو افك نك لجرلا لت
 ناك ىذلا زكولا كلذ نودب هدي نم ىليئارسإلا صلخم نأ هنكمب ناك مالساا هيلع هلعل نكلو كلذ

 ةيصعملا رودص ىلع ةيآآلا هذه ةلالد انملس نإو انأ ىلع . رافغتسالا ىلع مدقأ اذبلف ؛ هكرت ىلوألا
 .ةوبنلاليقهنم ًارداص كلذ نوكيف تقولا كلذ ىف الوسر ناك هنأ ىلع ةتبلا ليلد ال هنأ انيب انكل
 . هيف 8 كلذو

 هللا ىلإ ىصاعملا بسن نملوق نالطب ىلع تلد ةيآلا ةلزتعملا تلاق 4« ةسماخلا ةلأسملا اإل

 قلخ تناك ولف ء ناطيشلا ىلإ ةيصعملا بسنف ( ناطيشلا لمع نم اذه ) لاق مالسلا هيلع هنآل ىلاعت

 غزن نأ دعب نم ) مالساا هيلع فسوي لوةك وهو ناطيشلا نم ال هللا نم تناكلا ىلاعت هللا

 هلوقو ( ناطيشاا الإ هيناسنأ امو ) مالسلا هيلع ىنوم بحاص لوقو ( ىتوخإ نيبو ىنيب ناطيشلا

 . ( ةنجلا نم مكيوبأ جرخأ م ناطيبشلا مكننتفيال ) ىلاعت

 هرهاظ نأ ( اهدحأ ) هوجو هيفف (نيمرجنلل ًاريبظ نوك أ نلف لع تمعنأ امب بر) هلوق امأ

 لب نيمرجلا نم دحأل نواعم نوكأ ال ىنإف ماعنإلا اذ ىلع تمعنأ امل كنإ لاق هنأ ىلع لدي
 ناك ىطبقلا ىلع ليئارسإلا ةناعإ نم هيلع مدقأ ام نأ ىلع لدي اذهو :نيبلسملا ًانواءم نوكأ
 لوبقب ىلع تمعنأ امل كنإ ليق اذإ ام ةلزنم مالكلا لزنا . ةيصعم تناك ول ذإ . ةيصعم ال ةعاط
 هنأاك :لافقلا لاق ( اهيناثو ) ةيصحملا كلت 'لثم ىلع ًابظاوم. نوك أ ىناذ ةيصعملا كلت نع ىتبوت

 ىاسكلا لاق ( اهئلاثو ) ىلع كتمعنب ىأ مسقلل ءابلاو , أمرجم رهاظيال نأ هيلع هللا ,عنأ اب مسقأ
 الف) هللا دبع فرح ىفو .ءارفلا لاق « ًاريبظ ىناعجت الف لاق هن اك ءاعدلا هانعمو . ربخ هنإ ءارفلاو

 سابع نبا لاقو : ةّقسفلاو ةءلظلا ةنواعم زوجي ال هنأ يلع ةلالد ةيآلا ىف نأ ملعاو « ًاريبظ ىناعجت
 مويلا ىف هنال فيعض اذهو , ىناثلا مويلا ىف هب ىلتباف : هللا ءاش نإ ًاريهظ نوك أ نلف لقي ملو نثتسي مل

 (ضرالاىف ًارابج نوكست نأ الإ ديرت نإ) لاقف ودعلا كلذ هنم فاخ اس و . ةناعإلا كرت ىتاثلا

 . هنم عقو هنأ ال

 هل لاق هخرصتسي سمألاب هرصنتسا ىذلا اذإو بقرتي ًافئاخ ةنيدملا ىف حبصأف ل ىلاعت هلوق



 ةنآلا . ا تملظ ىلإ بر: ىلاعت هلوق ان

 ىرماسلا امهدحأ :نالتتقملا نذل رلا ليقو « هخب 9 نك تليلكإ ل هريس نسا ناوغرك خاب 5
 هتعيش نم ىذلا هثاغتساف . لاحلا ةيفيكب ملعأ هللاو . نوعرف خايط رخآلاو « هتعيش نم ىذلا وهو

 زكولا « مالسلاهيلع ىموم هزكوف . هيلع هرصنتساو هنم هصاخي نأ هلأس ىأ « هودع نفائذلا ىلع

 مهضعب لاقو « ىسوم هزكلف :دوعسم نبا أرقو . فكلا عمحي ليقو « عباصألا فارطأب عفدلا

 ؛ نيرستفملا ضعي لاقو : شطبلا ديدش. مالسلا هيلع. ناكو.« ربظلا ى ركللاو ردصلا ىف رك ولا

 . هلتقو هتامأىأ (هيلع ىضقف) اصعلاب هزكو لاقي ال هنأل ء طلغ اذه لضفملا لاق ؛ هاصعب هزكوذ

 هوجو نم مالسلا مهلع دنالا ةمصع ىف نعط نم ةيآلا هذه جتحا « ةعبارلا ةلأسملا ر

 لوألا ناك نإف . كلذك نكي مل وأ لتقلا قحتسم ناكهنإ لاقي نأ امإ ىطبقلا كلذ نأ ( اهدحأ )
 ةروس ى لاق ملو (هل رفخف ىل رفغاف ىسفن تءلظ 3 بر) لاق مد( ناط.شلا لمع نم اذه)لاق ملف

 ناكل ثقلا قحتسم نكي مل ىطبقلا كلذ نأو هو ىناثلا ناكنإ و ؟ (نيلاضلا نم انأو ًاذإ !متلعف) ىرخأ

 همد ناكف ارح ًارفاك ناك هنأ لع لذي (هودع نم اذهو) هلوق نأ ( اهتاثو ) ًانذو ةنضعم هلق

 ؟ مارح هنوك حابملا ىف موي هنألل ؛ رئاج ريغ حابملا لعفلا نع رافغتسالاو « هنع رفغتسا لف ا
 ؟ هنم رفغتسا ملف : أطخ لتق لتقلا كلذ ناكف « ًارهاظ لتقلا هب دصقي ال ركولا نأ ( الاثو)

 . مدلا حابم هرفكلل ناكهنإ لاقي نأ زوج ال مل لوألا نع (باوجلاو)

 رفاكلا لتق حابأ نإو ىلاعت هللا لعل ( اهدحأ ) هوجو هيفف ( ناطيشلا لمع نم اذه ) هلوق امأ
 0 اذه ) هلوقف ف ردملا كلذ كرت دمف لف الف: رجا .نامز ل ىلإ مهلتق ريخأت كولا لاق هنأ كل الإ

 ىلإ ةراشإ اذه هلوق نأ (اهناثو) ناطيشلا لمع نم بودنملا كرت ىلع ىمادقإ هانعم ( ناطيشلا لمع

 لمع نم لوتقملا اذه لمع ىأ ( ناطي.شلا لمع نم اذه ) هلوقف هسفن لمع ىلإ ال لوتقملا لمع

 را[ ,اذه هلق نوكب نأ ( اهثلاث و ) لتفلل اهحتسم .ىلاعت هلل املادع هنوك نابي هنم دارملا ؛ ناطيشلا

 . هبازحأ نم ىأ « ناطيمشلا لمع نم نالف لاقي « هبزحو ناطيشلا دنج نم هنأ ىنعي « لوتقملا ىلإ

 ( انسفتأ انملظ انبر ) مالسلا هيلع مدآ لوق جبن ىلعف ( ىلر فغاف ىسفن تملظ ىنإ بر ) هلوق امأ
 مايقلا نع ريصقتلاب فارتعالاو ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالا لبس ىلع هإ « نيهجو دحأ دارملاو

 .بودنملا كرثب باوثلا هسفن مرح تليخب نه ول: طق ينذ كلان نكي ملنإو ؛ هقوقح

 داراا نوكي نأ وهو ءرخآ هجو هيفو ؛ بودنملا اذه كرت ىلرفغافىأ ( ىل رفغاف ) هلوق امأ

 (ىلر فغاف) هب ىنلتقل كلذ فرع ول نوعرف ناف ؛ نوءلملا اذه تلتق ثيح ( ىسفن تءلظ ىنإ تر)

 لديو . نوعرفىلإ لودولا نع هرتس ىأ ( هل رفغف ) نوعرف ىلإ هربخ لصوتالو ىلع هرتساف ىأ
 ولو ( نيمرجنلل ًاريبظ نوكأ راف ىلع تمعنأ امب بر )لاق هبقع ىلع هنأ ليوأتلا اذه ىلع

 . كلذ لاق امل ةيصعملل 0 انبه نمؤملا ة ةناعإ تناك

 امل نوعرف نكلو ؛ الاض كلذ, ترص ىنإ لقي ملف ( نيلاضاا نم انأو اذإ اهتلعف ) هلوق امأو



 ع ةيألا . نالتتقي نيلجر أمف دجوف : ىلاد' هلو

 هاطعأ امن هنأ ىلع لدي ( نينسحلا ىزحن كلذكو ) هلوق نأ ( اهنناثو ) ءاكحلاو ءاربكلا قالخأ
 مكحلاب دارملا نأ ( امثلاثو ) لمعلا ىلع ءازج نوكت ال ةوبنلاو هناسحإ ىلع ةازاجم ملءلاو كحلا

 ىرجب كلذكو ) هلوآل نينسلا نم ناك نم لكل ةوبنلا لوصح بجول ؛ ةوبنلا وه ناك ول ملعلاو
 لبق هياع هماعنإ نيب مث  لعااو محلا نم هركذ مدقتام ىلإ ةراشإ ( كلذك و ) هلوق نآل ( نينسحلا
 : لئاسم هيفو . ىطبةلا لتق

 ؛ نوعرف اهنكسي ناك ىتلا ةنيدملا ىه اهنأ ىلع روهجلاف ةنيدملا ىف اوفلتخا « ىلوآلا ةلأسملا إل

 . سعت نبع قه : كاحضلا لاقو ؛ رصمانم نحر نما د لع ةنرذ

 لوقلاف ) لاوقأ ىلع ( املهأ نم ةلفغ نيح ىلع (س هلوق ىنعم ىف اوفلتخا 4« ةيناثلا ةلأسملا إب

 « هئابآ نيدو هنيد ىف ملعلاو 2 هللا هاتآو ىوتساو هدشأ غلب امل مالسلا هيلع ىسوم نأ (لوآلا

 ىلإ رهألا ل !ىت> هنم كلذ رهتشأو؛ مهيد باعو قحلاب ماك ؛ لطابلا ىلع هموقو نوعرف نأ مع

 فوخلا ىف غلبو ؛ هنم نوعمسيو هب نودتقي ةعيش ليئارسإ ىبب نم هل ناكو ؛ مهفاخو هوفاخأ نأ

 نورثكالا مث 2 نيح ىلع امو ابلخدف ؛ ًافئاخ الإ نوعرف ةنيدم لخدي ناك ام ثيح

 برغملا نيب ديري سابع نبا ..رعو . نولئاق مهام تقو راهنلا فصن الخد مالسلا هيلع هنأ ىلع
 ؛«فوخل جال ًارتتستم ءرملا لخد اذإ و « ابلهأ ىلإ ةلقغلا فاضأ ىللاعت هناأل « ىلوأ لوآألاو ءاشغلاو
 0 3 نيح مالسلا هيلع ىسوم نإ : ىدسلا لاق ( فاشلا لوقلا ) موقلا ىلإ ةلفغلا فاضت ال

 هرثأ ىف ًاموي بكرف ؛ نوعرف نبا ىسوم ىعديو « سبلي ام لثم سبليو « نوعرف بك |ىم بكري
 ( ةلفغ نيح ىلع ) هلوق وهف . قرطلا تلخ دقو , رانا فصن اهلخدف ؛ عضوم ىف ليقملا هكردأف

 ف ةلفغلا لوصخ ( اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع ) هلوق نم دارملا سيل : ديز:نبا لاق ( تلاثلا لوقلا )

 ب ار تا ًاريغص ناك نيح ىسوم نإف ٠ هرمأو ىلع ركذ نم ةلفغلا دارملا لب ؛ ةعاسلا كلت

 ةاكمع هنف . هلق ىف هحرط و مدح اذ ريحت حا هلق نوع رن دارا ظل امم و انضفلا ف
 ىتح مهيلع لخدي ملو جرخأف ؛دلبلاو رادلا نع هوجرخأ نكلو  هلتقأ ال : نوعرف لاقف « هناسل

 هذه ضع! حيجرت ىف عمطم الو ( ةلفغ نيح ىلع ) هلوق كلذو هرك ذ اوسن موقلاو ءربك

 . اهنم .ىث ىلع لدي ام نآرقلا يف سيل هنال « ضعب ىلع تايااورلا

 ١ هودع نم اذهو هتعيش نم اذه نالتتقي نيلجر اهيف دجوف ) ىلاغت لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا (
 اذإ ؛ نالتتقي نيلجر ايف دجو ىأ « ةياكحلا هجو ىلع نايئاغ امهو اذهو اذه : لاق : جاجزلا لاق

 اناك نالجرلا : لتاقم لاقف . اوفلتخا مث ء هودع نم اذهو هتعيش نم اذه لاق امهيلإ رظاناا رظن

 مالسلا هيلعىسوم نأب هيلع جتحاو « طبقلا نم رخآلاو « ليثارسإىب نم امهد>أ نأ الإ « نيرفاك
 لاقي ال هنألل السم ناك هتعيش نم ىذلا نأ رؤهشملاو ( نيبم ىوغل كنإ ) ىتاثلا مويلا ىف هل لاق
 ناكل يئارسإلا رف ىذلا ىطبقلا نإ ليقو , هتعيش نم هنإ : هقيرطو هنيد ف لجرلا فلاخي نميف
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 ةيآلا . هدشأ غلب املو : ىلاعت هلوق اا

 نق 1 ل د هي دع رج 0 0 ا "اس اساس ةاضا 28821

 او ميحرلا وُ 20 رّفعف ىلرفغأف ىسقت تسلل نإ تر

 سم ةدعوو

 ه1 َنيمرجْلل |ريهط 0 نلف لع تمعن ام

 تمعنأ امببر لاق « مي>رلا روفغلا وه هنإ هل رفذفىلرفغافىسفن تللظ ىنإب ر لاق . نيبم لضم
 . « نيمرجللل ًاريهظ نوك أ ناف ىلع

 لاكتسا وهو دحاو ىنعمب امهنأ ( امهدحأ ) : نيلوق ( ىوتساو هدشأ غلب ) هلوق ىف نأ ملعا

 هوج وىلع اوفاتخا مث نا راغتم ناينعم امهنأ حصالاوهو ( ىناثلاو ) ةينبلاو جازملا لادتعاو ةوقللا

 لد هزاع اوس الاو- ةندلا ةناوسجلا ةوقلا لاك نع ةزابع دشالا نأ ترقآلا: وهو ( اهذخأ)

 ةقلخلاو ةينبلا لاكن ع ةرابع ءاوتسالاو : ةوقلا لاكن ع ةرابع دشألا ( اهناثو ) ةيلقعلا ةوقلا لاك

 سابع نبا لاق ( اهعبارو ) ةقلخلا لاك نع ةر اولا غولبلا نع ةرابع دشالا (!اينلاناو)

 عا نم ماو قس نيعب رآلا ىلإ ةنس نيث الثلا نم نم مح - نيب الثلا ىلإ 0 نر رع ناعلا نب ب ام دشاللا

 امهنع هللا ىضر سامع نا هلاق ىذلا اذهو . ناصقتلا ىف ا : نسينا نق ا الو ةدايز

 ذخأي مث « ناصقنالو ةدايزريغ نم قبي مث ديازتلاو وملا ىف رمعلالوأ ىف نوكي ناسنإلا نآل ؛ قح

 دي.ازتلان وكي نين الثلا ىلإ نيرمشعلا نمو نيرشعلا ىلإ رمعلا لوأ نم دايدزالا ةدم ةياهنف صاقتنالا ف

 نيعبرألا نمو صقتني الو دادزي الف فق نيعب رآلا ىلإ نينالثلا نم مث . ًادج ةيوق ةوّلاو اليلق

 « رهاظلا نيبلا صاقتنالا ىف ذخأب رمعلارخآ ىلإ نيتسلا نمو ٠ ىلا ص اقتنالاف'ذحأ, نيعسلا لإ

 نال نك ناسإلا نال ةرهاظ هيف ةكحلاو ةنس ناك رأ هع ع الإ ىن ثعبي مل هنأ ىوربو

 الإ ع ناسنالا نوكف هاهم هيرو نيو يضقلا و ةويتخلا نم ةئاهسلا هأوق نيعبرالا

 كانبف دايدزالا ىف ةيلقعلا ةوقلاو ء. صاقتنالا ىف ةينامسجلا ىوقلا تدحأ نيعإ رآلا ىلإ ىبتنا اذاف

 يق ولل ندلا اذه لاعب هللا راتخانربسلا !ذهلف . نوكي اما لك لجرلا نروكي

 اهلعمسيملو سايقلا فدش اهدحاو دشألا : ءارفلالاق . دشألاداوىفاوفاتخا 4 ةيناثلاةلأسملا)

 "اا 2 اة دقلار ( ةسن مالا ةدحااو نأ اك: ةدم ديمالا ةدخاو : مثيطاوبأ لاقو . دحاوب

 مولعلا نم ام نري امو ةوبنلا اهنأ ( لوآلا ) نابجو هيفف ( ًاللعو ًاكح هانينآ ) هلوق امأ

 ا ىطبقلا لتق لبق تناك ةوبنلا هذه نأ ىلع ليلد ةبآلا ىف سيل ريدقتلا اذه ىلعو . قالخألاو
 ىلاعتلاق ملعلاو ةمكحلا هانينآ ( ىناثلا ) بيترتلا ديفت ال ( ةنيدملا لخدو) هلوق ىف واولا نآل « هدعب

 نأ (اهدحأ ) هوجول ىلوأ لوقلا اذهو ( ةكحلاو هللا تايآ نم نكتويب ىف لتيام نركذاو )
 ىه ىلا ةيضرملا ةريسلاو ملعلا ىف لاكلاب ةفوبسم لوكت نأ و دب الف ةرسنلا تاجرذلا ىلعأ ة ةودنلا

 )١( خسانلا نم أطخ هلعلو ؛ ةنس رشع ةيناعلا نيب ام : لصآلا ىف .



 قرض هل . هدشأ غلب املو : ىلاعت هلوق

 يكس [يا 720 كر ا

 «14دَنينسحْلا ىرججكاذكو املعو كح انتَ ىوتساو هدشأ غلب امل

 دا اور ص را تنيا© راشا ب تع ١ ع

 0 راد ندم نيلجر ايف 6-1 < اهله ل - . لمع ل ع 0 لخدو

 هر تح تلا افلا 20 يي مله رش لس رس سا جرد ل سارئل مه د اع اع -

 هزكوف هودع نم امد ىلع ه1 ند ”. ىذلا 1 230 هولع نم اذهو هتعمش

 -أ 5 5 ا 1 4-2 2 2 20 - اا

 لاَ «1» نيبم ل ودع هنإ ناطيشلا 8 نم 1 1 هيلع طف 0

 نوما انهل مو هحلاصمب م هعاضر نونمضي ىأ ) ل 0 تيب لهأ ىلع كلدأ له ) هتخأ
 داسفلا ةيئاش نم لمعلا صالخإ حيصنلاو هيفاكن دونوخالو هئاذغإ و هتيب رت هعفايام هنوعنعال

 اك لاق#ل هنوف ردد تدبلا ١ لغأ نأ ىلع كلذ رهاظ لد ( نودان هل ممو ) تلاق اك كلا

 نودان كلملل مث تلق امنإ ىنكلو , هفرعأ ام تلاقف هلهأ ىلع انيلدف مالغلا اذه تفرع دق ناماه

 هتيم ةدش ى ةيسآ ةلزنع ناكن وغرف نأأ لع لدن تابلاا اذه ف ىاور اه لكو < نلف لذ لوا
 ىلإ هانددرف ) ىلاعت لاق مث طقف كلذب ةصتخم تناكاهنأ معز نم لاق ام ىلعال ؛ مالسلا هيلع ىسومل

 ناك امف ىأ ( ق> هللا دعو نأ ملعتلو نزحت الو اهنيع رقت ى) فطللا نم برضلا اذهب ( همأ

 دوجوب تةمحتف . نايعلاك ربخلا سيل نكدلو : كلذب ةملاع تناكدقلو ءاهيلا هدري هنأ نم اهدعو

 كلذ ىف سانلا رثك أ نكلو ( اهدحأ ) : ةعبرأ هوجو هيف ( نويلعيال مهرثك أ نكلو ) دوءوملا

 لهأ ىنعي لئتاقمو كاحضلالاق ( اهناثو ) هللا تايأ ىف رظنلا نع مهضارعال نوملعيال دعب و دهعلا

 ريخ تحمس نيح اهم طرف ام نضيرعتلاك اذه ( اهتلاثو ) اهبلإ هذرب اهدعو هللا نأ نوبلعي ال رشف

 اهيلا هانددر امتإ انإ ىنعملا نوكي نأ ( اهعبارو ) اغراف اهداؤف حبصأو تعزل مالسلا هيلع ىموم

 رثك آلا نكلو : ىنيدلا ضرغلا اذه درلا كلذ نم بصآلا دوصقملاو ( قح هللا دعو نأ ملعتل )

 لاق ؛ عست نزملا باهذو نيعلا ةرق نم هاوس ام نأو « ٍلصألا ضرغاا وه اذه نأ نودلعي ال

 ..ةوسنلا :نني. نم كيد “لبق كلاي اف.لاق ال تلاق ءةمألل كنإ ناماه لاق اهندث لق اك كا دل

 . تقدص اولاق« ءىبدُ ل ةأ الإ ىص ىحير م ام ناللا ةولح حيرلا ةيبط ة كل ىنإ كلملا امأ تلاق

 رهاوجلاو بهذلاب اهفحتأو اهبلا ىدهأ الإ نوعرف لآ نم دحأ قبب ملف

 ل نسا ىو 0 ًالعو امكح هاني ىوتساو هدشأ غلب املو ل ىلاعت هلوق

 هثاغتساف هودع نم اذهو هتعيش نم اذه نالتتقي نيلجر اف دجوف ابلهأ نم ةلفغ نيح ىلع ةئيدملا

 ودع هنإ ناطسشلا لمع نم اذه لاق هلع ىضقف ئموم هزك وف هودع نم ىذلا ىلع هتعيش نم ىذلا



 ةيآلا .٠ عضارالا هيلع انمرحو 5: لاك هلوق مر

 را يا ةهسس سم هس ل

 هادا تيب ب لها لع يلد له كلاش 0 ّق ه عضأر 1 1 انمرح
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 11 والو لن
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 «1» نوملعيال مهرثك | نك ا
-_-ِ_ 

 ذوعأ مل وق نم ًايلاخ ىأ ًاغرف ءىرقو 5 اهفطعيو نيدالا ثكوعرف ةأمعا قا ىلاعت هلل لع وب

 ا غرف مهيب مموامد : محلوق نم اغرفو ءانفلا غرفو ءانإلا رفص نم هللاب

 . املع تاراوإم لاش نم اماق لطب ىنعي رده ىأ

 دق . نزحلا نم غارفلاب غارفلا رسف نم لوق ىلع نأ ملعاف ( هب ىدبتل تداك نإ) هلوق امأ

 اوركذف فوخلا لوصح غارفلا رسسف نم لوق ىلع امأو ( ىدبتل تداك نإ ) هلوق ريسفت انركذ

 ةمركع,ةياور ىف لاقو ؛ ىتبا هوىدجو ىذلا نأب ريخ تداكسابع نإ لاق ( اهدحأ ) ًاهوجو

 نيحكلذىلكلا لاقو « عضيو عفرب جوملا تأر ني> كلذو هب اهدجو ةدش نم هانبإاو لوقت تداك

 هللا كك ىنبا وه لوقت تداكاما د ىدملا لاقاو ؛ نوعءرف نبأ هنإ نول وشي سانلا تعمم

 نئمطيو رقةتسيل تلفتملا ءىثلا ىلع طبرب اك ربصلا ماهإب ( اهيلق ىلع انطب ر نأ الول ) لاق مث . ىلاعت

 : ( كيل[ هوذا انإ ) هلوق وهو هللا دع وب نيقدصملا نم ( نينماوملا نم ناوكتلا)

 تناكو راص نم ىلإو عقو نبأ ىلإ ىرظناو هرثأ ىعبتا ىأ ( هيصق هتخال تلاقو ) هلوق امأ

 : درمملا لاق , هترصبأ امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ( هب ترصبف ) محرم اهمساو همأو هيبال هتخأ

 بنج نعو بناج نع ”ئرقو دعب نع ىأ ( بنج نع ) هلوقو دحاو ىنمب هب ترصيو هترصبأ
 . اهضرغو املاح (نورعشي ال مثو ) ةبناجتم ةروزم ةرظن ترظن ىأ بناجلا بنجلاو

 مو مل هنوافكي تيب لهأ ىلع مكلدأ له تلاقف لبق نم عضارملا هيلع انمرحو ل ىلاعت هلوق

 «( نود عيال م رثك أ نكلاو قدسنا دعو نأ لعتلو نوال اونع رقت ىهمأ لإ ةانددرفءن ردات هل

 ىبنلاو ديعتلاب حصي مل اذاف هلبق نم اهي رح ىضتقي (لبق نم عضار ماهيلع انمر>و) هلوق نأرلعا

 هيف د ناللا ىلإ هتجاح عم لاكت هنأ لمتحب لعفلا كلذو هآوس لعف نم دب الف زييعلا رذعتل

 هعبط هنع رف ام معطلا نق نيل ف تدحأ وأ عضرب مل كلذلف . ءاسنلا رئاس نبل نع عبطلا را 5

 دق همأ تناك كاحضلا نعو ٠ اهريغ نبا هركي ناك مرجال اهدوعت الف ةذل همأ نبل ىف عضو وأ

 عمج وأ عضرت ىلا ةأرملا ىهو ؛ عضرم عج ( عضارملاو راهحير فرع ىتح رشا ثالث تطرأ
 ىلإ هانددر نأ لبق نم ىأ ( لبق نم ) هلوقو عاضرلا وأ. ىدثلا ىأ عاضرلا | عضوم وهو عضرم

 تلاق كلذ دنعف انئاضقو انمكح ىف هتدالو لبق نمو مالسلا هيلع ىسوم فخ ىجب لبق نمو همأ
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 لع طرا لأدب ىدبل تنك ذإ اغا 0 م داَوف حبصأو

 ظل 6 م 6 2 6

 بنج نع هب ترف هيضف هتخأل كلام ٠ 621١ َنينمؤملا نم َنوكَتل 8

 7-1-5 ب

 2 مل ا

 كل حا مثو

 ! . ىبنلل لهأ هنأل ( ًآدلو هذخت: وأ ) ًاريخ هنم

 نورعشيال ىأ ىلاعت هللا نم مالك ءادتبا هنأ ىلع نيرسفملا رثك أف (نورعشيال مثو ) هلوق امأ

 ديرب سابع نبا لاقو ؛ لتاةمو كاحضلاو ةدانقو دهاجم لوق اذهو . هدي ىلعو هبيسب مبك اله نأ
 ىأ ةأرملا مالكمامت نم اذه نورخآ لاقو . مالسلا هيلع ىسوم أ ريصي اذام ىلإ نورعشيال

 ىلكلا لوق اذهو . هانطقتلا انأ رصم لهأو ليئارساونب رعشيال

 الق ىلع انطبر نأ الول هب 3  تداك نإ ًاغراق سوما ع د1 حبصأو رإث ىلاعت هلرق

 . 4 تاور دل مثو بنج نع هب ترصنف هيصق 0 تلاقو ٠ نينمؤألا نم نوكتتل

 نمالإ مهلك نم اغراف نسحلا لاق ( اهدحأ ) ًاهوجو ( اغراف ىسوم مأ داؤف ) هلوق ىف اوركذ

 مهتدئفأو) هلوقك قافشالاو فوخلاوه داؤفلا غارف لسموبأ لاق ( اهيناثو ) مالسلاه يلع ىسوم مه

 هعوفقوب تعم“ نيد 6 3 ىدللت . لمعلا له ا رهص اغراذ فاقكلا بدءاص لاق (امتلاثو) ٠ 2( ءاوه

 أعراف قفا .ن , دمو نسحلا لاق ( امعبارو ) فوخلاو عزجلا طرف نم اهلقع راط نوعرف دي يف

 اهياخت( كلإ.ةوداو ان قو لو فاح الو ميلا ىف هيقلأ نأ ) اهيلإ انيحوأ ىلا ىحولا نم

 الكا اخ و , الهإ ت لوتف رجأ كل نوكيف كدلو نوعرف لتقي نأ تهرك امل لاقف ناطينشلا

 00 هللا] دبع قد ناك ام ءالبلا مظع اهاسنأف نوعرف دي ىف عقو هنأ مالسلا هيلع ىسوم ربخ

 ال 0 اع ل نزلا نم اغراف اهداف نوك فيك بئاجعلا نم اذهنو .ةنيتق نبا لاق

 كلذ 1 3 هنإف تربظأ نإو اهنأ تنقيأو . هما رابظإ دنع فخت مل هللا دعوب اهتقث ةدشا اهنأ

 تداك نإ ) هلوق لمتحو ءاهلق ىلع هللا طبرف رضي رابظالا نأ مولعملا ىف ناك هنأ الإ دعولا

 م هج ولأ اده ىلعف 2 نزلا الق نع لازو 1 ىحولاب ) اهملق ىلع انطير نأ هلو هب 0

 نأ تعمس اهنأ وهو : ثلاث هجو هيفو ءالصأ ىموم لع نزحلا نم مل اهبلق نأ لع لوأتي نأ
 ا د اعين كلم : اهنا اهدلو هنأي ( هب ىدبتل تداك نإ ) هتنبتو هيلع تفطع نوعرف أها



 ةيالا . أنر>و ًاودع مل نوكسيلا ىلاعت هلوق 1

 ريفشلع هل ناك ساجم ىلإ نوعرف ادغ مويلا كلذ ناكاملف « سمشلا قرشت ني> انك 6 ا

 ليقأ اذإ .ىطاشلا لغ تشلج ىتح اهراوج ىف نوّعرف تنب تابقأو محا نم تنب هسا هقولك

 لك نم نفسلاب هوردتباف هب ىنوتئا نوعرف لاقف . ةرجشب قلعتو جاومألا هبرضت كالؤبات لينلا

 اوردقي ملف هر او عيون ةنلع | و ردي ملف بابلا حتف اوجلاعف هيدي نيب هوعضو ىتح بناج

 ىه اذاف هتحتفو هتجلاعف اهريغ هرب ل توباتلا فوج ىف ًارون تأرف ةيسآ ترظنف ؛ هيلع

 هقير ىلإ نوعرف ةنبأ تدمعو ؛ موقلا بولق ىف هتنحب هللا قلأف هنيع.نيب.رون'اذإو دبملا ف ريغص

 يصب

 وه اذه نأ نظن انإ نوعرف موق نم ةاوغلا تلاقف اهردص ىلإ هتضو تئربف اهصرب هب تخطاف

 ؟ 104 ك!اتق هتلجاو ناو ءرفةأ رس ةتبهوتساف هلجقب ن وعرف مهف كنم [ 1

 وعرف لاب دارملاو « بلط ريغ نم ءىّشلا ةباصإ طاقتلالاف ( نوعرف لآ هطقتلاف ) هلوق امأ

 .هيراو>

 000 الق ىلا درا مدلل هده كابر ررشملاف ( انور ودعا رمل نوكسلا) وكام
 1 ىف ةبحح كيلع تيعلاو ) هلوق ضقناو '( كِلَو ىل نيع ةرق نوعزف ةأرما تلاقو) هل
 بارخلل اونباو توملل اود :رعاششلا لوقو ( مهجل انأرذ دقلو ) ىلاعت هلوق ماللا هذه

 ىلع ليلعتلا مال ىه ماللا هذه نأ وهو فاشكلا بحاص هركذ ام قيقحتلا نأ ىلعاو

 اف ماللا هذه اولمعتساف هرمأ هيلإ لوؤي هضارغو ءىثلا دوصقم نآل كلذو . زاجلا ليبس ىلع
 ةزمح أرق «زاملا ىلع ديلبلاو عاجشلا ىلع د.آلا ظفل قالطاك« هيبشتلا لويس ىلع ءىثثاا هيلإ لوو

 . مقسلاو مقسلا لثم ناتغل امهو متتفلاب نوقابلاو ىازلا نوكسو ءاحلا مضي ًانز ا 0

 ( نيئطاخ اوناك ) ىنعم نسحلا لاق ( امهدحأ ر ناهجو هيفف ( نيئطاخ اوناك ) هلوق امأ

 اولاقف نيرسفملا روهمج امأو  مهكلمب بهذي ىذلا هنأ نورعشيال مثو ىنعملا لب ةئيطخلا نم سيل

 وه نمو مودع ىبر نأب ىلاعت هللا مهقاعف , لظلاو رفكلا نم هيلع اوناك ايف نيئطاخ اوناك هانعم

 نيبو أطخلا ىلإ باوصلا نيطاخ 1 نيئطاخ ف.فك (نيطاخ)' ىرقو 0 اع مك ا

 املق ىف هتبح قلأ لاس هكا نإ قال "لاق, اخيمح هلؤت امل نلع» ةرق قوكتلا هتطعتلا:اهأ كا

 ك1 4 ردلا تار كرراتلا تحتم نجح ان اللون,ةدلخأ هآو نم 16 ةح الف ههجوا ق ناكةنأل
 لاقيو اهضرب لاز هقيرب اهصرب تخط) امل نوعرف ةنبا نآلو . هعيصإ صتع هذ ت وتلا تحت

 انأ امأو كل نوكي نوعرف لاقف (كلو ىل نيع ةرق) تلاق ال سابع نا لاق . هتبحأو دلو اهل ناكام

 ترقأ كهل نيع ةرق نوكي نأ نوعرفرقأول هب فاح ىذلاو» مالسلاهيلع لاقف . هيف ىل ةجاح الف
 لعجب نأ ىوقيالو فوذ أدتبم ريخ (نيع ةرق) فاشكلا بحاص لاق «اهاده اي ىلاعت هللا هادحل

 أرق ءربخ هنأ لع ليلد .دوعسم نبأ ةءارقو . ىوقأ, ناكل بصن ولو ًاربخ (ةولتقتالو) دن
 بيصنف ( انعفني نأ ىسع ) ةأرملا تلاق مث ,هولتقتال ميدقتل كلذو « (كلو ىل نبع ةرق هولتقتال)



 "ع1 ةيآلا .٠ ىسوم مآ لإ ايخارأو :كلاعت هلق

 هلوقب بايلا اذه ىف همعن لئاوأ ركذب أدتبا (نيذلا ىلع نمت نأ ديرنو ) لاق امل ىلاعت هنأ معا

 كيلع اننم دقلو) هلوق ىف هط ةروس ىف هانركذ ىحولا اذه ىف مالكلاو ( ىموم مأ ىلإ انيحوأو )
 سيل هتعضرأاهنأ لع ةلالالاك هعضرأ .نأر هلوكر ( ىحوي ام كف[ الإ!

 ملاف هيقلأف ءاكبلا دنع هتوص نوعمسي و كن اريج هب نطفي نأ هيلع تفخ اذاف .كلذدح ناي هلا ىف

 (قارحت الو ىفاخن الو) لينلا أنبه مب لاب دارملاو ميلاف قلأف حاص رمشأ ةحلورأ دع جيرج نبا لاق

 هوركم بيس هقحلي مح نزالاو « ليقتسملا ىف هلوصح عقوتي 50 يس لصحي ,غ فوخلاو

 ( كيلإ هودار انإ)ف هقارف ببسي ىنزحع الو 5ك اله نم ىناخم الو ليق هن ااكفنطاخملا ف لك

 دق ميلا ىف ءاقلإلا ةصقو مادشلاو رصم لهأ ىلإ ( نيلسرملا نم هولعاجو ) هل ةعضرملا تنأ نوككل

 ةلباق تناك اهدالو براقت امل مالسلا هيلع ىسوم مأ نإ سابع نبا لاقو . هط ةروس ىف تمدقت

 تلسرأ قلطلاب تسحأ املف مالسلا هيلع ىسوم مال ةيفاصم ىلاتحلاب نوعرف نبلكو ىنلا لباوةلا نم

 هيلع ىموم عقو الف ةلباقلا تسلجل ىايإ كبح مويلا ىنعفنيلو لزن ام ىب لزن دق ال تلاقو اهيلإ

 مالسلا هيلع ىموم بح لخدو « اهنم لصفم لك شعتراذ هينيع نيب رون الاه ضرألا ىلإ مالسلا
 فتحات اديدش اح اذه كنبال تدجو ىنكلو:: كدولوم لتقل الإ كتثجام ةذهاب تلاقق املك

 لخديل اهماب ىلإ ءاخ نويعلا ضعب اهرصبأ اهدنع نم ةلباقلا تجرخ ايلف « نودع هارأ هنافع كنباب

 لف املقع شاطف روجسم رونت ىف هتعضوو هتفلف سرحلا اذه هامأ اي هتخأ تلاقف ىسوم مأ ىلع

 اولاقف نبل امل ربظي ملو نول اهلريغتي مل ىسوم مأ اوأرو روجسمرونتلا اذاف اولخدف ٠ عنصتام لقعت

 ابلقع اهيلإ عجرو اهدنعزم اوجرخت . ةرايزلل تاخد ىل ةبيبح امنإ تلاق ؟ كيلع ةلباقلا تلخد مل

 هللا لعج دقو هيلإ تقلطناف رونتلا ىف ءاكب تعمسف ىردأال تلاق ؟ ىصلانبأ ىموم تخل تلاقف

 نادلولا بلطف دج نوعرف تأر امل مالسلاهيلع ىسوممأ نإ مث , هتذخأف ًامالسو ًادرب هيلعرانلا
 راجت ىلإ تبهذف ؛ لينلا ىف توباتلا فذقت مث ًاتوبات هل ذختت نأ اهيلق ىف هللا فذقف اهنبا لع تفاخ

 نووعرف دك هلع ىتخأ ىل نبا تلاقفإ؟ هن نيعيضت اهااط لاقف انبات هنماترتشاف كن 0

 مثءاج املف نيحابذلا هب ربخيل راجنا بهذ تفرصنا ايلف ء ربا كلذ ىشفي هنأ تفرع امو هيف هؤبخأ

 بهذف هقطن هيلع هللا در هعضومىلإ داع املف هودرطو هوبرضف « هديبريشي لعجو هناسل هللا كسمأ

 قرح اةرم بهدف ءةقطلا هللا دور هع وم ىلإ داعاابلق هودرطو هوب رضف هب مهربخيل ىرخأ ةرم

 هناسلو هرصب هيلع در نإ هنا ىلاعت هلللعجخ , هناسلو هرصب هللا ذخأف هودرطو هوب رضف هب مهربخيل

 َُق هتقلأو 0 مأ تقلطناو هناسلو هرصب هيلع درف قدصلا هنه ىلاعت هللا ملعف هي هيلع مهدي ال هنإف

 ناكو ابببأ ىلإ ابعفرت تاجاح ثالث ف لك اهل ناكو اهريغدلو هل نكي ملتنب نوعرفل ناكو« لينلا

 الإ هذه أربتال كلملا امأ اولاقف « اهرمأ ىف ةرحسلاو ءابطالا رواش دق نوعرف ناكو ديدش صراجم

 موي ىف كلذو« كلذ نم أربتف 3 رب هب خطايف هقير نم ذخؤيف ناسنإلا هبش هنمدج وب رحبلا لبق نم
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 الو ملأ ىف هيَفْلأَ هلع تفخ اذا ا ْنأ 0 مادا 0

 علا مهرثورص م

 0 هطقتلاف ©" نيلسرملا رم هواعاجو كيل 0 نزحت الو فاك

 د د اس ع ا 2 2 ساس 00 07 70

 اوناك امهدونجو ناماهو نوعرف نإ ارح اودع مه لَو 7 لوعرذ

 2262-2-2 ىلإ 1 راو موردم 7

 نأ ىسع هواتفت ال َكَلَو ىل نيَع ترق وعرف تأ مآ تلاقر 0 نيتطاح

 رارلا تاس اصوات دف | حاس دس لج هقاصأ 6 سدو

 «٠»نورعشي ال مو ادلو هذختت وا انعفني

 ىف هل رثأ ال هنأو « داسفلا الإ هنم لصحام لتقلا كلذ نأ لع لدي ( ندسفملا نم ناكهنإ ) هلوقو
 7 لاك هللأ اضف عفد

 0 2 ( ضرألا ىف الع نوعرف نإ ) هلوق ىلع ةف وطعم ةلمج وهف ( هم نأ أ ديرنو) هلوق امأ

 هلو ىف ظفللاو « هل ًاصاصتقاو نوعرفو مالسلا هيلع ىسوم أبنل

 ىأ (فعضتسي) نم الاح نوكي نأ زو< و ةيضام لاح ةياكح هب ديرأ نكلو لابقتسالل (ديرنو)

 ىلاعت هللا ةدارإو مهفاعضتسا عمت نييك ليق ناف ٠ مهلع نمت نأ ديرن نحن و. نوءرف مهفعضتسإ

0 

 ريادس سفن اهع وفو ف تأ |ان ةريظن

 مهصيلختب مهلعدتلا ةنم ناك امل انلق ؟ رخآ تقو ىلإ فقوتي ملو ناك ًائيش هللا دارأ اذإو مهملع نالا

 . مهفاعضتسال ةنراقم اهنأاك ابعوقو ةدارإ تلعج عوقولا ةبيرق نوعرف نم

 ةداتق نعو ريخلا ىلإ ةاغد دهاجم نعو نددلاو ايندلا ىف نيمدقتم ىأ ( ةمئأ مهلعجتو ) هلوق امأ

 . هدب ىف امو هضرأو نوعرف كلل ىنعي ( نيثراولا مهلعجتو ) ؛ ( اكولم مكلعجو ) هلوقك ةالو

 هالك رف هلع دعش اناكمر هل لعجل اذإ هل نكم لاقي: نأ معاف (ضرألا ىف مه نكمنو ) هلوق امأ

 مهم دفن نأ ماشلاو رصم 0 ىهو ضرآلا ىف مه نيكملا ىنعمؤ هل ضر ةرطب و( هدو

 ىريو) ءىرق ( نورذحب اوناك ام مهنم اهدونجو ناماهو نوعرف ىرثو ) هلوقو ل قاطيو
 ىلع مك الهو ميكو باهذ نم هنم نيفئاخ اوناك ام مهنم نوري ىأ ( امهدونجو ناماهو نوعرف

 . ليئارسإ ىب دولوم دب

 الو ىاخت الو ملا ىف هيقلأف هيلع تفخ اذاذ هيعضرأ نأ ىسوم مأ ىلإ انيحوأو ب ىلاعت هلوق
 نإ اورعاو اودع مطل نوكتيل نوعرف ل 7 هطقتلاف ءانيلس آملا نم هولغاجو كيلإ هوداراانإ فرحت
 ىسع هولتقتال كلو ىل نيع ترف نوعرةتأرما تلاقو « نيئتطاخا و ناك امهدونجو ناماهو نوعءرف

 ( نو رعشيال مودل هدد وأ است نأ



 00 0 يمص لا: لاعت هلوق

 نحادع ]عوج ناكمنال مالسلا هيلع ليربج نامل ىلع ىأ ( كيلع' واتت ) ىلاعت لوف امأ

 امهربخ ضءب كيلع وانت ىأ (كيلع واتث) لوعفم وهف ( نوعرفو ىسوم إن نم ) هلوقو « هظفحي

 ىلاعت هنأ (امهدحأ ) ناهجو هيف ( نونمؤي موقل ) هلوقو ( نهدلاب تبنت ) هلوقك « نيقحت قحلاب

 هلوقك وهف اوعفتنإو اول مال ركذلاب نيتهؤملا صح ةنكنل اضيأ ضو ل نفك 1 ١
 نوكتو ممامإ وه هتوالت ىف حالضلا نأ ملع ىلاعت هنأ مت ىناثلاو )« ( نيقتملل ىده )

 افلا مب نو ء رش :ىارقأ( نحس لا ىف ىلع نوعرف نإ ) ىلاعت هلوق مل هتدارإ

 ا وامور كشسا (ةلغ) ساطسفلاو نساظس هلاك وشو 1 ل
 هلوقب كلذ ضعب ىلاعت هللا لصف مث . هتكلم ضرأ ىنعي ضرآلا ىف ولعلاو كلملا ةوق هب دارملاو

 عيشب وأ هتفلاخم مهنم دحأ كلعال هنوعيطيو ديري ام ىلع هن وعيشي اقر ةائأا( اعل ايلهأ 201

 | ا ةوادعلا منيب ىرغأ دق ةفلتخم ََ ف | ةقارخسلا ف ًافانصأ | نادك ع مهضعب

 ىكشيو مهءانبأ عذيو) مبمدختي ىأ ( مهنم ةفئاطفعضتسي ) هلوقب هرسفامدارملا وأ عوطأ هل

 ىو « ليئارسإ ونب ةفئاطلا كلت ( مهنم ةفئاط فءضتسي ) هلوق ٠ عيشلاب دارملا وه اذهف ( مءاسن

 ك1 زنك هليل كر نشا 6 دن م ا ًانهاك نأ ( اهدحأ )هوجو ءانبالا حبذ ببس

 باذعلا اذه قب نيرسفملا رثك أ.دنعو « مهلتةف ًامالغ رشع انثا ةليللا كلت دلوف « هدي لع كلكلم
 نم ًافلأ نيعست مالسلا هيلع ىموم بلط ىف طبقلا لتق بهو لاق  ةريثك نينس ليئارسا نب ىف

 نئاكلا لّتقلا عفدي مل نهاكلا قدص نإ هناف « نوعرف قمح ىلع ل يلد اذه ىف مبضعب لاق . ليئارسأ ىنب

 هريظن و موجنلا لعنم ماكحالا ٍلع فييزت ىف رك ذي دق لاؤسا اذهو ؟ لتقل هجوامف تدك نإ

 ناك نإ و . ةعاطلا ىلإ ةجاح الف ءادعسلا نم هئاضق ىف هللاٍلع ىف ديز ناكنإفياكتلا ةافن هلوقيام

 باوجخاضيأو . هتعفنمو ريبعتاا ٍلع لطبل حصول لاؤلا اذبف ًاضيأو « ةعاطلاىف ةدئافالف ءايقش ألا نم

 نوكي ال ريدقتلا اذه لعو ءاذكو اذك راصل لقي ل ول دلو دلوب هنأ لع تلد موجنلا نأ مجنملا

 42 هلتق ىف ىعسلا

 نع ربخ دق هنأب فارتعا نهاكلا ىلإ ربا اذه لثم دانسإ نآل فيعض هجولا اذه نأ ملعاو

 وهو لسرلا قدص ىلع بيغلا نع رايخإلا ةلالد تلطبل هانزوج ولو :« ليصفتلا ليبس ىلع بيغلا

 تدب نم تايقأ ا فمان ف 2 نوعرف نأ ىدسلا لوقوهو (اهناث و) لطاب نيملسملا عامجإب

 اذه نمجرخ اولاقف هايؤر نع لاسف ليئارسإىنب نود طبقلا تقرحاف رصم ىلع تلمتشاو سدقملا

 (اهلاثو ) روكذلا لتقب صأف ء رصف كاله هدب لع نوكي 0 وثب ءاج ىذذلا دليلا

 ناك اذهلف كلذ عمس دق ناكنوعرفو هئيجمب اورشب مالسلا هيلع ىسوم لبق اوناكن يذلا ءايبنأألا نأ

 (فعضتس ) : فاشكتلا باص لاق .لوبقلاب ىلوآلا وه هجولا ا « ليئارسإ ىن ءانبأ حبذي

 ( فعضتسي ) نم لدب ( بذب) وأ٠ نعل ع مالك وأ ؛ ؛ انيمل ةفص وأ. عجو ق'زيمملا ل

 «94- رخخ عود



 صصقلا ةروس ريسفت 1

 ىعشب و ودمؤب هب مث هلبق نم ب ماس يتنازل < هلوق ىلإ - نوم و هب مةليق نم تاتكلا هاتين نذلا ) هلوق الإ ابلك ةيكم

 عبس ىهو ةيآلا ( نآرقلا كيلع ,ضرف ىذلا نإ ) ىهو ةيآ الإ ليقو ( نيلهاجلا
 ةيآأ نونامو نامت وأ

 مص ه سح مص ١ ا

 يس اداه 1
 27 200 200 رو 2 3

 ىسوم 00 ها ولتن «ىد نيب ١ باتكلا 2 كت >1١« مسأ

 2 ا ه6 ةردع 2 رع هو ل هع ا

 لعجو ضرالا ىف الع نوعرف نإ 7 َنونمْو 0 لاب ' نوعرفو
 ل سل ادت كه 1 1 م 2 هم

 نم «اناك هن معا ل 0و جوني ع 7 0 تعصتس ١ عيش بش اهل

 26 ع هش لس سال هي ودع 5 رتاوادعر يرض 22 هرث ودع

 0 عتسل ىلل لع ن نأ لير 4 0

 تما ص م دس ها 6 هه و دع ةهرشس اس سي اس ىردص رش رس 6س ل

 ناماهو نوعرف ىرنو , ضرالا ىف محل َنكَمَو «*» نيئراولا ميلعجنو

 رخل سه اهو ا

 62 نورد 0 ميم دو

 ١ ميحرلا نمحرلا هللا مب 6
 «كونمؤي موقل ق وملاب ثوعر هو ىسوم | ابن نم كيلع ولتن 2 نيدملا ب كش تانآ كالت مط)

 مثءأسأ ىحتسإو مث» انيأ حجبذي مهنم ةفئاط فعضتسي 6 الهأ 1 نسال ١ ف دلع نوع رف نإ

 مولعجتو ل مهلعجتو لا ف اوفعضتسا نيذلا ىلع 5 نأ ديرنو )2 نيدسفملا ند ا هنإ

 « نورذحي اوناكام مهنم امهدونجو ناماهو نوعرف ىرنتو ضرالا ىف مهل نكمبو « نيثراولا

 تايآ ىلإ ةراشإ ( كلتو) امف لوقلا مدقت دقو حتاوفلا رئاسك ( مسط ) ىلاعت هلوق نأ معا
 هللا ىلص دم ىلع هلازنإ هللا دعو ىذلا باتكلا امإو حوللا امإ وه ( نيبملا باتكلاو ) ةروسلا

 هلق نس هنالل نيم ةلأب ةفصوو باتكلا كلذ“ تانآ ىه ةروسلا هذه تانآ نأ نيبف سو هيلع

 ةوبنقدص نيبي هنآل وأ ؛ دابعلا مالكن ود هّللامالكنم هنأ هتحاصفب نب هنأل وأ « مارحلاو لالحلا

 .لالضلا لهأ تاهمش نعصلختلا ةيفيك٠ نيس هن ٌ 31 ءنب رخالاو نيلوالا ربخ نيم هنال 1 ليد



 57-5 ةيآلا . نولمعت امع لفاغب كبر امو : ىلاعت هلوق

 نف مايق متأ هيلع هللا تولص كلذ لكب ماق دقلو , مهيلع نآرقلا ولتي نأب رمأ (ثلاثلا) نيملسملا نم
 ىأ ( هسفنل ىدت,ي امتاف ) ةوبنلاو رشحلاو ديحوتلا ىهو ةمدقتملا ثالثلا لئاسملا هذه ىف ىدتها

 هذه رتخ هناحبس هنإ مث ءرذنم لوسر الإ انأ امو ىلع الف ( لض نمو ) هيلإ ةعجار هئادتها ةعفنم

 ةكحلاو ملعلا ةمعن نم ىناطعأ ام ىلع ( هلل د+ا لقو ) هلوق ىهو نسحلا ةياهن ىف ةماخم [ةروسلا]
 (امنوذرعتف) ةرهاقلا ( هتايآ مكي ريس ) راذنإلابو ةلاسرلا ءادأب مايقلا نم ىنقفو ام ىلع وأ ةوبنلاو
 لعأ هللاو ؛ نيلماعلا ءازج ءارو نم هنآل (نولمعت امعلفاغب كبر امو) ناميإلا عفت ل نحل كلل

 ىلا ىنلا دمح انديس ىلع هتالصو « نيلاعلا بر هلل دمخلاو :ةروسلا ريسفت م

 . نينمؤم لا تابمأ تارهاطلا هجاوزأ لبعو نيعمجأ هو هلآ ىلعو

 نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو



 تايآلا . ةدلللا هذه بر دبعأ نأ ترمأ امتإ : ىلاعت هلوق ١

 هم م1 و ما نها اهنا ربس د 0 ل ل

 نا ترماو ءىش لك هلو أ مهر رح ىذا ةدابلا هذه بر دبعأ نأ ترمأ أع

 هسزود هدأ م

 هسفنل ىدتبم اَماَف ىدتهأ نق نا« 0 ولثأ نأ 01١ َنيِدلسلا نم 9
 ه2 هر

 ةماسا ف هع م 26 م ورص 00 هرئس َي 6م

 موف رعت هنأيأ» ايريس دج القول ,رذنا | نمآ اه لعفارع نما

 612 نيلمسا ع لنا كر

 دنع مل لاقي ام ةياكحو ؛ تافتلالا هيف زوجيف ( نولمعت متنك ام الإ نوزجت له) هلوق 3

 ٠ ل
 نوك أ نأ ترمأو ءىثلك هلو اهمر>ىنذلا ةدلبلا هذه بر دبعأ نأ تردأ اما ىلاعت هلوق

 « نيرذنملا نم انأ ان] لف لض نمو هسفنل ىدتم امناف ىدتها نف نآرقلا ولت نأ دولا نينلسللا ند

 . 6 نولمعت امع لفاغب كبر امو اهتوفرعتف هتايآ ىيريس هلل دمحلا لقو
 ةمايقلا لهأ ةفصو ةمايقلا تامدقمو ةوبنلاو داعملاو أدبملا نيب اا ىلاعتو هناحبس هنأ عا

 ةفيطللا ةمتاخلا هذهب مالكلا مخ نيدلا لوصأ نايبب قلعتي ام لاك كلذو ؛ باقعلاو 00 ّ

 كالو  ةداعلاب ةدحاو هللا 17 نأ ات رمأ قأ (ل والا ) ءاشأب ترمأق] دمعابأ لقتل

 لئالدلا هذه مل لوقي نأب ًادمم ىمأ هناكف ديحوتلا لئالد. مدق امل ىلاعت هللا 5 هل

 وأن ةزوعدلا هذه متلبق ءاوسف كلذ ىل تدافأ دقف ديحوتلاب لوقلا مكل دفت مل نإ مكل اهتركذ ىتلا

 بر هنأ (امهدحأ) نيرمأب ىلاعت هللا فصو هنإ مث. اهيف باترم ريغ اهبلع رصم ىفإف . اهنع متضرعأ
 هدالب بحأ امن الإ همسا ةفاضإب دالبلا رئاس نيب نم اهصتخا امنإو ةكم دارملاو ةدلبلا هذه

 . هيحو طببمو هيبن نطوم اهنأ ىلع الاد اهل ميظعت ةراشإ اهللإ راشأو ملغ امدكأ اردنا

 هنأ ( اهدحأ ) هوجول ميرحتلاب اهفصو امتإو ؛ابمرح ىلا ءىرقف ( ابمرح ىذلا ) هلوق امأ اق

 ملاظ الإ اهتمرح كبتنيال ( اهلاثو ) نمآ اهيلإ ءىجاللا نأ ( اهناثو ) جحب نم ىلع ءايشأ اهيف مرح

 اا ودي ق ركل نيد تقم !ارتك مرخلا نال كلذ. ركذ .الع] و. اهديصت 'رفتي الو اهر ضعي الو
 هنأ متلعو تلع امل لاق هنااكف « لات هللا نم لب 7 نم كسل ةلضفلا ' كلت نأ اوبلغو

 هلو ) هلوقب ىلاعت هللا فصو ( اهناثو ) ةدايعلاب هك مل 0 هذهل ىل وتم ا وه هناح.س

 هنوك نم ديحوتلا ىلع ةروسلا هذه ىف ةروكذملا لئالدلا نم مدقتام ىلإ ةراشإ اذهو ( ءىثث لك

 ةرثلا كولللل ضع ةفح دارأ نك اذهاو ٠ تالطفملا كلت انيه لجأت معنلا عيمج ًاقلاخ ىلاعت
 نوكينأب ىمأ(فاثلا) هتعاط ىف سانلا لكو هل ملاعلالك نإ لوي ليوطتلا دعب مث ليصافتلا كلت دعيف



 اطل ا مموج 1 احا نمو: .لاعت هل وق

 2 د هدا رز هه حا "2 يأ لَدَه

 فأول ا دك امالإ 5 ُض رانلا ىف يع تكف 00

 . « نولمعت مت د5 ام الإ نوزجت له رانلا ىف مبهوجو

 ةمايقلا مايق دعب نيفلكملا لاو-أ كلذ دعب حرش ةمايقلا تامالع ىف ملكت امل ىلاعت هنأ ملعا

 ( امهدحأ ) نارمأ هلو ةنسحلاب ءاج ىذلا وهف عيطملا امأ , ًايضاع وأ ًاعيطم نوكي نأ امإ فاكملاو

 هللا ةفرعم اف لخدي اهم دبعلا ءاج ىلا ةسحا ليق ناف «باوثلا وه كلذو ااهنم ريخ وه ماهل

 لكلا لاقي نأ زوجي فيكف برشلاو لكلا وه امنإ . باوثلاو تاعاطلاف صالخالاو ىلاعت

 ىف ةلصاحلا ةيرظنلا ةفرعملا باوث نأ ( اهدحأ ) : هوجو نم(هباوج)هللا ةفرعم نم ريخ برشلاو

 دقو .ىلاعتو هناحبس مركلا ههجو ىلإ رظناا ةذلو ٠ ةرخآلا ىف ةلصاحلا ةيرورضلا ةفرقملاىه ايندلا

 نوكي نأ مزا كلذ ىلع ةيآلا لمحت مل ولو . ةذالا هذه ىه تاداعسلا فرشأ نأ ىلع لئالدلا تلد

 نم لمعلا نم: ريخ باوثلا نأ( اهناثو:) لطاب.هنأو ىلاعت هللا ةفرغم نم اريخ برقلاو لكلا

 ( امثلاثو )ىلاعت هللا لعف باوثلاو ؛ دبعلا لف لمعلا نآلو ىضقنم لمعلاو ماد باوثأا نإ ثيح

 . ةنجلا وهو اهتهج نم لضاح ريخ هل ىأ ( اهنم ريخ هلف

 ىف ىنكي لب مومعلا ديفت ال امنأ تبث دقو « ةفرعم ةدرفم ةظفل ةنسحلا © ىناثلا لاؤسلا ١

 وهو ةجرد اهالعأو ًانأش تانسملا لكأ ىلع اهلمحنلف كلذك ناك اذإإو :, درف لوصح ابققحت

 بقاعيال نأب عطقاا بجوي اذهو . ةداهشلا ةملك ةنسحلا دارفأ نم سابع نبا لاق اذهلف ؛ نامإلا

 مهمأ وه عيطملل ( ىناثلا ملا ) ًادلخم هباقع نوكي ال نأ وه ريخلا كلذ (هباوجو) نامإلا لهأ

 هنأ نيل لبق نإف ؛ رفاكتلا و "نما معت ةمايقلا لا وهأ نإ مهضعب لاق امال . عرف لك نم نونمآ

 (هباوج)؟ انبه عزفلا ىنن فيكف (ضرالا ىف نمو تاومسلا ىف نم عزفف)ةيآلا لوأ ىف لاق ىلاعت

 نإو ةبيهو بعر نم أجفي وهو عقت ةدشلس اس>إلا دنع دحأ هنم ولخي الام وه لوآلا عزفلا نأ

 نإو ءباجو بلقو بايه ردصب لجرلا لخدي : ليق 5 هيلإ ررضلا كلذ لوصو نمأي نسحملا ناك
 نيونتلاب عزف نم أرق نم ةءارق امأ . باذعلا نم فوخلاف ىناثلا امأو « ةمركتو زازعإ ةعاس تناك

 بعرلاو ةبيهلا نم ناسنإلا قحليام امأو . باقعلا فوخ وهو دحاو عزف نم نيينعم لمتحت ىف

 طرفم ديدش عزف نمو « هيلع لدي ام رابخآلا ىفو ءدحأ هنم كفني الف لاوهألا ةدهاشم دنع
 !ومافأ) ىاعت اهل وهك هتسفتنو ناجلاب ئدحي ىمأو نانلا فوخ وهو تفطولا هيكل ١ د

 ءاج نمو ) هلوق وهف ةاصعلا لاح حرش أمأ : نيءيطملا لاح حرش اذهف ( هللا ركم نمأي الف هللا ركم
 هجولاب ةلما نع ربعي هنأ ملعاف ( رانلا ف مبهوجو تبكف ) هلوقو كارشإلا ةئيسلا ليق ( ةئيسلاب

 هؤوجولا نك ذ ”توكي نأ نوَجو ( اوكيكذ ) هلاومكا راثلا"ف اوكف الرف هتاف قرا ال

 . نيب وبكم اهيف مبهوجو ىلع نوقلي مهنأب ًاناذيإ



 ةيآلا . ةدماج اهبسحت لابجلا ىرتو : ىلاعت هلوق 9

 َنقنَأ ىذلا هللا عنص باحسلآ م رك هو ةدماَج 0

 2 مل 2 9 سر

 « 8/8 نولعفت ام ريمح هنأ ء يم

 تا رش ل همةس هذآ دن مرثلل مع سرمو 0 0 0 6

 ع نمو «موؤ» نونمأ» 30 0 نم مو مب هلذ ةنسح اب 0 نم

ِ-ِ_ 

 لوالاو حورلا خفن اهف خفنلا اولعجو روصلا عمج روصلا نأ ( اهثلاثو ) ةلالا توص عام دنع

 . هنم عنب عنام الو هيلع رهاظاا ةلالدل برقأ

 عزفيف لقي حلو عزفف لاق امإ هنأ ملعاف ( ضرأاألا ف نمو تاومسلا ىف نم عزفف ) هلوق امأ

 هنوك ولعفلا دوجوىلع لدب ىخذاملا لعفلا نال ةلاعال اكفنا 2 هتودو عزفلا قيفحت ل

 . ىلوآلا ةخفنلا دنع مبعزف دارملاو هب ًاعوطقم

 و اج مه اولاق 25للا نم هبلق هللا تيثنم الإ دارملاف ( هللا ءاش نه الإ ) هلوق امأ

 نعو »2 شرعلا ةلمحو راثلا ةنزخو رولا كاحضاا!نعو 8 ءادوشلا ليقو 0 توملا كلمو٠ ليفارسإو

 نهو تاومسأا ف نمد قعصف روصلا َّق خفن و ( ىلاعت هلوق هلثمو ةرده قءص هنالل ممم ىهوم رياج

 5 ةلما ىلع لدي 6 ةياتكتلاو 3 عوطقم ريخ هيف سيلو ( هللا 0 ند الإ ضرالا ََى

 ديحوتلاو ىنعملا ىلع عمجافنيرخادو نيرخد و هاتأو ةوتأ ”ىرقف ( نيرخاد ةوتأل كو ) هلوق امأ

 . ةيناثلا ةحفنلا دعب فقوملا مروض> نايتإلا ىنعم ليقو ءرغاصلا رخدلاو رخادلاو ظفللا ىلع

 7 مهدايقنأو هللأ أ ىلإ مهعوجر دارب نأ زوو

 .ىبث لك نقتأ ىذلا هللا عنص باحسلا رم رمت ىهو ةدماج اهبسحت لابجلا ىرتو ل ىلاعت هلوق

 2.2 نولعفت امب ريبخ هنإ

 ةدماج | 0 مآ مم ا هجولاو « ل 04 لايجلا ريمسأ و ةمامقلا مايقل ةثلاثلا ةم العلا وه انه نأ لعا

 رظانلا نظ ةيفيكلاو تمسلا ىف دحاو جبن ىلع ةعيرس. ةكرح تك رحت اذإ رابكسلا ما-جالا نلف

 : ايتن رم رم مم ةفقا و اعلام

 هد.) ٌوم نأالإ (هللا هغيص)و (هللا دعو) هلودك هذ وأ رداصملانم ورش ) هللا عنص ( هلوق َّ

 هأوس اهملع ردعيال ل رومالا هذه 00 مدق الا هنأ ىلا 2 خف مويل بصاخاا وهو فوذح

 رابجلا دبع ىضاقلا لاق باوصلاو ةمكحلا ىلع ام ىنأو اهنقتأ ىتلا ءايشاللا ةلمج نم عنصلا اذه لعج
 هنم عنام عامجإلا نكلو ةنقتم اهنأب ابفصو بجو الإو هقلخ نم تسيل حتابقلا نأ ىلع ةلالد هيف

 تكف ةئسلاب ءاا نهو )2 نونمأ ديمون عزف نم مهو اهنم ريخ هل ةنسحلاب ا نم ال ىلاعت هلو#
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 هام هي هه هردص 5

 نم

 + 2و2 2 هس

 ضرالا ىف نمو تاومسلا ىف نم عزف روصلا ىف خفني م
 مص ١

 - ما رز هدو 0 2 -

 «/10» ني رخاد هوا لكو هللأ عابس

 اذه) هلوقك راذتعإلاو قطنلا نع مهاغشيف هللا تايآب مهبيذكست ببسي مهاشغي دوعوملا باذعلا

 اليلد نوكي نأ مالصي امالك رك ذ ةمايقلا لاوحأب مهفوخ نأ دعب هناحبس هنإ مث ( نوقطني ال موي
 ملأ ) لاَقف رفكلا نم عنملاو ناميإلا ىلإ داشرإلا ىف ةغلابم ةوبنلا ىلعو رشحلا ىلعو ديحوتلا ىلع
 لوَهلا ىف ربظ اءلف ديحوتلا ىلع هتلالذ:هجو امأ ( ًارصبم راهنلاو هيف اوتكسيل لدللا انلعج انأ اور

 امأو . ةيلاع ةرهاق ةردقب الإ لصح ال ءرونلا ىلإ ةءلظلا نمو ةبلظلا ل] رونلا نم,بسلقتلا نأ

 ىلإ رونلا نم بلقلا ىلع ةروصلا هذه ىف ىلاعت هتردق ثقي امل هن"الف رشحلا ىلع هتلالد هجو
 توملا نمو ؛ ةره توملا ىلإ ةايحلا نم بلقلا ىلع هتردق توبث ىف عانتما ىأف . سكعلابو ةبلظلا

 , نيفلكملا عفامل راهنلاو ليللا بلقي ىلاعت هن”الف ةوبنلا ىلع هتلالد هجو امأو . ىرخأ ةايحلا ىلإ
 ليصحت لجال قلخلا ىلإ مهتثعب نم عناملا اف. ةميظع عفانم قلخلا ىلإ لسرلاو ءايبنألا ةثعب ىفو

 ةثالثلال وصآألا حييحصت ىلع ةلالدلا ةماقإ ىف ةيفاكةدحاولا ةملكلا هذه نأ تبث دقف ؟ عفانملا كلت

 : : نالاؤس ةيآلا ىف مث . باذعلا مهقاقحتساو مهرفك ؤدكنم اهنم ىتلا

 لاك ىلع ايينت (هباوج) ؟هلهآل وهو رابلل راصبإلا لعج نأ ىف ببسلا ام (لوآلا لاؤسلاإ)
 . هيف ةفصلا هذه

 ؟هيف اورصبتل راهنلاو لقي مل ملف ( هيف اونكستل ليللا كل لعج ) لاق امل « ىناثلا لاؤسلا
 دوصقملا وه سيلف راهنلا ىف راصيإلا امأو : ليللا نم دوصقملا وه ليللا ىف نوكساا نآل ( هباوج)

 . ةيويندلاو ةينيدلا عفانملا بلج ىلإ ةليسو وه لب
 لكلل ةلدأ تناكنإو . ركذلاب نينمؤملا صخب ( نونمؤي موقل تايآل كلذ ىف نإ ) هلوق امأو

 . هرئاظن ىف مدقت ام ىلع عافتنالاو لوبقلاب اوصتخا ثيح نم

 هللا اشر نمااإلإ لضدألا قنمو تكاومسعلا ق نم عزفف روصلا ىف خفني مويو )ل ىلاعت هلوق

 .4 نيرخاد هوتأ لكو
 . ةمايقلا مايقل ةيناثلا ةمالعلا وه اذه نأ ملعا

 ليفارسإن أو« نرقلاب هنيشاءىث هنأ (اهدحأ) ::هوجو هففا(روصلا وف خفني موبو ) هلوق امأ

 هلمتحتال ثيحب ةدشلا ف وهو توصلا كلذ سانلا عم اذاف  ىلاعت هللا نذأب هيف خفني مالسلا هيلع

 لوق اذهو (روقانلا ىف رقن اذاف) ىلاعت هلوقك وهو . نوتومبو نوقعصيو هدنع نوعزفي مهعئابط

 شيجلا جورك مهدوبق نم مهجورخ نإف قوملا ءاعدل اليثمت نوكي نأ زوحي ( اهناثو ) نيرثك آلا
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 ددع ىف (!مسماخو ) ةيبرعلاب مبملكتف افصلا نم جرخت ليقو «مارحلا دجسسملا ىلاعت هللا ىلع ةمرح

 مث «ةيدابلاب جرخت مث . نيكت مث . نهلا ىصقأب جرخت ء تارم ثالث جرخت امنأ ىورف . اهجورح
 امجورخ الإ ملوي اف هللا ىلع ا[ ةمرخ دحام مظعأ نق نساتلا انف« الب زطاا#ةد نمك

 .دوفقي موقو نونرم موقف . دجسملا نم جراخلا نيم نع موزخم ىنب راد ءاذح نكرلا نيب نم

 لوسرلا نع هيف ربخلا حص ناف ؛ رومآألا هذه نم ءىبث ىلع باتكلا ىف ةلالد ال هنأ ( ملعاو)

 . هيلإ تفتاي مل الإو لبق مقلط
 مايق نم هب اودعو ام وهو هقلعتم لولا نم دارالاف ( مهلع لوقلا عقو اذإو ) ىلاعت هلوق امأ

 9 ءدقف ضررالا ةناد'امأب« اهطازرمأ نر وهظنزو ةعابتلا ةفراشم دارملاو « هلوصخ هعوق وو ةعاشنلا

 افصلا نم جرخت ةيادلا نأ ىور. حرجلا وهو ملكلا نم مهملكت ”ىرقف ( مهملكت ) هلوق 3

 مالسلا هيلع ىسوم اصعب هينيع نيب نمؤملا برضتق : ناماس مكاخ و مالسلا هيلع ىسوم اصع ابعمو

 الالقاء دكتور : ةيحتو اها ىصن ىح هيج و ىف ةيكنلا كلت وشفتف ءاضي ةتكذ تكتف

 ىنعم ىلع ًاضيأ ملكلا نم ممملكت نارك نأ زوج هنأ ملعا وى. ةيجاو ال دوبي ئح ةيكنلا ىضقم

 ١ نساجنلا نب 0 دوعسم نبا أرقو « مهئثينت ىنأ أرقو . حرجم ىأ ٠ ملاكم نالف لاقي. ريث كلا

 جرخأ هنأ هب نيب ىلاعت هللا لوقل ةياكح ىه وأ : كلذ ةبادلا لوقل ةي 31 ةروسكم نأب ةءارقلاو

 اهلوق نأ ( هباوج ) ؟انئايآب لوقي كف ةبادلا لوقل ةياكح تناك اذإ لبق نإف . ةلعلا هذجل ةبادلا

 هللا تايآ تفاضأ ىلاعت هللاب اهصاصتخال وأ ءانبر تايآب ىنعم ىلع وأ « ىلاعت هللا لوقل ةياكح

 انف 00 فد دان نالوم ليج نه ايزو اند دايو انا كلملا ةصاخ نصعت لوفي 6 اينغ لإ

 وع وبرال انجاب اير | ناك سانلا أب مهملكت ىأ ؛ راجلا فذح ىلعف حتتفلاب

 ةعقاولا رومألا نم اذه نأ ملعاف (انتايآب بذكي نم أجوف ةمأ لك نم رشحن مويو) هلوق امأو
 هلوقك نييبتلل ةيناثلاو ء«ضيعبتلل ىلوآلا نأ . ةيناثلاو ىلوألا نم نيب قرفلاف « ةمايقلا مايق دعب

 . ( ناث ءآلا نم )

 ةراقل فاوككيف اوددتعي ىح هرخا لعرمرأ سبح هانعم ( ثوعزو» مهف ) هلوق امأ

 اذإ ىتح ) هلوقو كلذب ناماس دونج تفصو اك ؛هفا رطأ دعابت و ددعلا ةرثك نع ةرابع هذهو

 تايآلا لك دارملاف مهضعب هلاق 8 لسرلا تازجعم لمتحا نإو اذبف ( قايأب ميذك ًاكلاع اماح

 . اهنم ءىثب وأ عمجأ هللا تايآب اويذك نيذلا رافكلا رئاس هيف لخديف

 كف يعش ىارلا ضحان ناب متيذك أ لاق هن اكل احلل واولاف ( ًاياع ام اوطيحت ملو ) هلوق امأ

 . اهبنكي للعلا ةطاحإ ىلإ ىدؤي رظن الو

 3 كك .ىش ىأف : مهلا لمعلا كلذب اولختشت مل امل دارملاف ( ن ولمعت متنك اذامأ ) هلوق امأ
 نأ ديرب( مولع ل عقوو)لاق مث : لمعي 1 4 كف هأو“ 1 1 كلذ دعل هن ولمعت
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 0 . اوطيحت لو ىنأيأ 'ميدَك أ َلاَقاَواَج اذإ ىتَح ٠*0« َنوعّر وي مهف انئايأ

 مهل د ام 5 0 عقوو 40 ن 0 3 اك الع

 ىف نإ عم نانا هض.اوتكسل ك1 0ل1 امري ام نوط
 ه- - هذ م

 . ملعأ هللاو هل ًاصلاخ ىلاعت هلل الاس هلعج ىنعي
 اوناك سانلا نأ مبملكت ضراألا نم ةباد مل انجرخأ مهلع لوقلا عقو اذإو ل ىلاعت هلوق

 اًواج اذإ ىتح: نوعزوي مهف انتايآب بذكي نم أجوف ةمأ لكن م رشحت مويو ؛ نونقوي ال انئايآب

 مهف اوبلظ امب مهلع لوقلا عقوو ؛نولمعت متنك اذامأ الع اهب اوطيحت ملو ىتايآب ميذك أ لاق
 4« نونمؤي موقا تابآل كلذ ىف نإ ًارصبمراهنلاو هيف اونكسيل ليللا انلعج انأ اوري ملأ :نوقطني ال

 ناكمإب لوقلا امهيلع عرف مث . ىلعلا لاكو ةردقلا لاك ةرهاقلا لئالدلاب نيب ىلاعت هللا نأ ملعا
 ىف نآلا ماكت مث ؛ تلم دم ةوبن هيلع عرف مث. . ًارجعم نآرقلا نوك ىف هجولا نيب مث , رشحلا

 امال | مده 3 امل « ةوينلا تابثإ نع بابلا اذه ىف مالكلا ىلاعت رخأ اهنإو « ةمانقلا مايق تامدقم

 ركذ ىلاعت هنأ ٍلعاو . بيترتلا ةدوج ىف ةياهنلا وه اذهو قداصلا ىنلا لوقب الإ اهتفرعم نكمي ال

 نم الوأ ركذف « ةمايقلا مايق دنع عقت ىلا رومآلا ةراتو « ةمايقلا مايقل ةمالعلاكن وكي ام ةرات
 قو ايم نادقم ىف"( اهدحأ )هوجو نم افا ملكت صانلاو:: نضارآإلاةياذ ةماعلا تا

 نيب ام ةريره ىنأ نعو . باحسلا غلبت اهسأر نأ اضيأ ىورو . ًاعارذ نوتس اطوط نأ ثيدحلا

 .ناحانجوشيرو بغزو مئاوق عبرأ اهلنأ ىورفءامتةلخ ةيفيك ىف (اهناثو) بك ارللخسرف أهينرق

 رمت نولو دسأ ردصو لبأ نرقو ليف نذأو ريزنخ نيعو روث سأر : اهفصو ىف حيرج نبا نعو
 اهنأ مالساا هيلع لع نع:ابج ورخ ةيفيك ىف ( اهئلاثو) ريعب فخو شبك بنذو ةرقب ةرصاخو

 ةثالث دعب الإ ابجورخ متيال : نسحلا نعو . اهئاث الإ جرخي الف نورظني سانلاو مايأ ةثالث جرخت

 لاس ملثعأ ن :م لاقف ةيادلا جرت نبأ نم هيلي ىنناا لئثس» اهجورخ عضوم ىف (اهعبارو) مايأ

 همك - رت مو



 قدر كادم لآ اكل ةففارد نارقلا ى.ةروك لا :ضيضاقاللا تأ ( اهدخنأ ) هوجاو نم ةزجعم

 ملو ءاسلعلا نم ًاد>أ طلاخ مل هنأو ؛ أيمأ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأب ملعلا عم ليجنإلاو ةاروتلا
 مهضعب لاقف اوفلتخاو . ىلاعت هللا لبق نم الإ كلذ نوكي ال نذاف معتلاو ةدافتسإلاب طق لغتشي

 دارأ لب مهضعب لاقو «مهضعب هفرح ام هب دارأ نورخآ لاقو . اونيابتو هيف اوفلتخا ام هب دارأ

 ضعب نآل كلذو (نينمؤملل ةمحرو ىدهل هنإزو) هلوق ( اهناثو ) برقأ لوالاو ؛ءاينألا رابخأ هب

 ؛«ةودنلاو رشحلاو ديحوتلا ىلع ةيلقعلا لئالدلا نم هيف اندجوف نآرقلا انلمأت امل انإ لاق سانلا

 نم هيف ام اندجوو « بتكلا نم ”ىش ىف هدجن ملام هلالج توعن نابو ىلاعت هللا تافص حرشو

 ةمحرو ىده ناكف « تفاهتلاو ضقانتلا نع أربه هاندجوو ءاهل ةقفاوم لوقعال ةقباطم عئارشلا

 سيل هنأ اشلعف ؛ هجولا اذه ىلع باك عمج نع ةرصاق ةيرشبلا ىوقتلا اندجوو تابجلا هذه نم

 , نينمؤرلل ةحرو ىده هنأ ( اهثلاثو ) ةبجلا هذه نم ًازجعم نآرقلا ناكف ؛ ىلاعت هللا دنع نم الإ

 اد هوك نوي ال لاعت هنإ مث « زجعم كلذو هتضراعم نع ازرع تيحب ىلإ ةحاصملا ىف هغولبل

 زيزعلا وهو هيك مهنيب ىضقي كبر نإ ) هلوق ( لوألا ) : نيرمأ هدعب ركذ ةلاسرلا ىلع الاد

 ركل ؛ نوفلتخي هيف مث ىذلا رثك أ ليئارسإ ىبب ىلع صقي ناكنإو نآرقلا نأ دارملاو ( ميلعلا

 كلذو « مهنم .ىطخلاو بيصملا نيب ىأ « مهنيب ىضقي ىذلا وه كبر نإف . مهديق ىف تنأ نكت ال

 الإ نوك الف 5 امب ميلعلا عنمي ال ىذلا رداقلا ىأ:( نيزغلا وهو ) لاق كلذاف رافكءال رجرلاك

 محبو هئاضقب ىضقي هلوقك ( همكحب ىضقي ) هلوقف دحاو ءىث مك-هلاو ءاضقلا لق ناف . قحلا

 وأ « لدعلاب الإ ىضقي ال هنآلل ؛هلدع وهو هب مكحي امب ىأ ( هنكحب ) هلوق ىنعم ( باوجلاو ) هكح
 ةجح روهظ دعب 1 اما ساما أرق 8 رة هيلع لديو . هنكح دارأ

 باقب ةلاسسرلا :تامهم ةيشمع ىف عرشي و ؛ هللا ءادعأ ىلإ تفتلي الو هللا ىلع لكوش نأب هتلاشر

 هيفو ( نينملا قحلا ىلع كنإ ) هلوق ) ايهرحأ ) نيرمأب كلذ للع مث ؛ هّللأ ىلع لكوتف لاَقف « ىوق

 امنإو (ىوملا عمستال كنإ ) هلوق ( امهناثو ) لذخ ال هنأو ىلاعت هللا ةرصنب قيقح قحنا نأ نايب

 ايش هنم ذخأي نأ دحأ ىف عمطي ماد ام ناسنإلا نآل كلذو : لكوتلاب رم الل ًايبس هلعج نسح

 هناحبس هللاف : هتفلاذع راهظإ ىلع هبلق ىوق هنع هعمط عطق اذاف . هتفلاذع راهظإ ىلع هبلق ىوقيال هناف

 نوعمس الو نومهفي الف ىمعلاكو مصلاكو قوملاك مهنأ هل نيب نأب منع قلك ادم عطق ىلاعتو
 ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هبلق ةوقل ببس اذهو  لئالدلا نم ءىثث ىلإ 0 الز نوصل لو

 ءرصألا كالت دك و (هباوج) (نيريدم اولو اذإر هلوق ىنعم ام ليق ناف « ىغيني م نيدلا راهظإ

 هيون كاردإ نع دعبأ ناك ع هت نأ ىعادلا نع دعابت اذإ هنال

 هللا لع نيذلا الإ كعامسإ ىدح ام ىنعملاف ( انت اياب نمي نم الإ عمست نإ ) ىلاعت هلوق | امأ

 (هلل هبجو مل- م ليز هلوق نم نوصلخم ىأ « نويلسم مهف | م نوةدصي قلك فانا نوم مهنأ
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 دق ساس يي

 هنوف هيف م ىَذآ رثكأ َليئاَرثإ ى 1 رقاد نإ

 2 اس ماص مرا لذ كلا دا تر 200 ةوا م2 هاد تك لا

 زيزعلا وهو هلكسح مهني ىنقي كَ همم نيل ل

 قولا عمست ل كن «1/و2» نيبملا قا لع كي إ هنأ ع 05- «مد ميلعلأ

1 
 هاس ى رث ودع 6 ل 60ه ب - هم 1 هذ 0

 نع ىمعأأ ىداهب تن 5 0 ءاعدلا 3 ملأ عم الو
5-1 

 0 ل كرسي ل ل ا و 3 002

 «ىلد نوماسم مضانلا نوي 5 0ع ل مهتلالض

 ةاتعمو لاضفإلا لّضفلاو (سانلا لع لضف وذ كيرنإو:) لاقف تاذتلا ليجعت كر قا تلا

 ةيآلا هذهو .اهمنوركشي الو ةمعنلا هذه نوفرعي ال مرثك أو . ةبوقعلا ريخأتب مهيلع لضفتم هنأ

 ممولق ىفام ىلع علطم هنأ هناحبس نيب مث . رافكلا ىلع هلل ةمعن ال هنإ لاق نم لوق لطبت

 هنكت ام مدق هنأ وهو . لمع ثحب انههو ( نونلعي امو مثرودص نكت ام ملعيل كبر نإو ) لاف

 ىهو : دوصقلاو ىعاودلا وه مثرودص هك ام كشلا و. ملعلا نم نوتلعيام ىلع مهرودص

 ىف ببسلا وه اذهف ؛ لولعملاب ملعال ةلع ةلعلاب لعلاو  حراوجلا لاعفأ ىهو . نونلعي امل تال

 ملعي للاخت هنأ ىنعي هتيفخأو هن ربتسر | ذ] هتك[: ا تنك كاع نكن ”ىرق؛ مدقتلا كلذ

 . هدياكمو لوسرلا ةاودع نم نوذلعي امو نوفخام
 .ةفاخو ة ءاغ ىف 2 تسع ,ىدلا نقلا 1 فاشكلاب حاص لاقف (ةيئاغ نم امو) هلوق امأ

 .تافص ربغ 1 سَ 5 ةيمرلاو ةحبذلاو ةحيطتلاو ةفاعلاو ةبقاعلا ىف اهتلزيم اهف ءاتلا تناكف

 هناك ءاوتنلا ةائار وم نعاشللا كو مهلوق ىف ةياورلاك ةخاابملل امهات و نيتفص ان انوكي نأ زوحبو

 َْق 0-5 4 طاحأو ىلاعت هللا هءلع دقو الإ . ءافاو ةبودبغلا ديدش ”ىث نم امو : لاق ىلاعت

 . 25ال1ا نم هيف رظني نم نيبلا رهاظلا نيبلاو ظوفحما حولا

 ىدمل هنإو ؛ نوفلتخم هيف ,هىذلا رثك أ ليئارسإ ىب ىلع صقي نآرقلا اذه نإ ب ىلاعت هلوق

 قملا ىلع كنإ هللا لع لكوتف « ميلعلا زيزعلا وهو هنكح مهنيب ىضقي كبر نإ ؛ نينمؤملل ةمحرو
 نع ىمعلا ىداهي تنأ امو ؛ نيربدم اولو اذإ ءاعدلا مصلا عمست الو ىنوملا عمست ال كنإ « نيبملا

 0( نول مهف انتامأب نمو نم الإ عمسل نإ مهتلالض

 90 ةوبنلاب 'قلعتيام كلذ دعب رك ذ.« دانملاو ]دنملا'تاثإ ى مالكلا م 1 هناجش هنأ رع

 " الوأ ىلاعت هللا نيب مرج ال ؛ نآرقلا وه هيلي دم ةوبن تاثإ ىف ىربكلا ةدمعلا تناك



 ةيآلا ل نم انؤابآو 0 اذه اندعو دق): ىلاعت هلوق 1 ١"

 رك ذ ليق ناف : رابخالا نم حصي الام نوديري نيلوآلا ريطاسأ نم نذإ ورف رثأ هل ربظي ملو ءانلبق

 انلق ؟ قرفلا اف ( اذه انؤابآو نحن اندعو دقل)ىرخأ ةيآ ىفو ( انؤابآو نحن اذه اندعو دقل ) انبه

 ناكامل هناحبس هنإ مث ؛ هلجال قيس مالكلا نأو ىلصاألا دوصقملا وه مدقملا نأ ىلع ليلد .حدقتلا
 رشنلاو رشحلا ةمص فرع دف امهب طاحأ نم لكنأ رهاظلا نمو . نيلصالا نيذه ىلع ةلالدلا نيب دق

 هاجلاو ةسايرلا بحو ايندلا بح ضارعإلا كلذ ببسناكو ؛ اهولمأتي ملو اهنع اوضرعأ مهنأ تبث
 ضرآألا ىف اوريس لق ) لاقف ةلئاز ةيناف ايندلا نأ نايب ىلع رصتقا مرجال . ريغلل دايقنالا مدعو

 : نالاؤس هيفو ( نيمرجملا ةبقاع ناك فيك اورظناف

 ند رع اهثنأت نال (هب أوج) ؟ ( نيمر جلا ةيقاع تناكفيك ) لقي 0 لاو الا لاؤسلا 2

 . مثرمأ رخآ ناك فيك ىنعملا نآلو

 ةاصعلا لكل فيوختلا لصحي نأ ضرغلا (هباوج) ؟ نيرفاكلا ةبقاعل قي ممل «ىناثلا لاؤسلا)

 قيض ىف نكت الو مهبلع نزحت الو ) لاقف رافكلا ءالؤه نم هلانيام ىلع هلوسر ربص ىلاعت هنإ مث

 لفكتلاكك لذ راصو 1 ةلازإ 0 خلا ةلازإ نسب عمج ( نوركمي مع امم

 حتفلاب ًاقيضو ان لا 1 لاقي بلق جرح ىف ىأ ( قيض ىف نكتالو) هلوقو مهيلع هترصنب

 رافكال ( ىناثلا هجولا ) مهركم نم قيض مأى داري نأ زوج و « قيضلا فيفخت قيضلاو رسكلاو

 ةيرخسلا ليبس ىلع كلذ ورك مهن ىلع لد ( نيقداص متنل ؟ نإ) هلوقو ( دعولا اذه ىم ) م مط وق

 موب باذع وهو ( نولجءتست ىذلا ضءب 5 0 نأ ىسع ) هلوقب ىل راق

 وحن ماللاب ىدعتي لعف ىنعم نض وأ ( أ اوقات الو ) ىف ءايلاكديك أتلل ماللا تدي زف ء ردي

 اهو بهذ نزوب ( كل فدر ) جرعالا أرقو . كقحلو مكعبت هانعمو . كل فزأو مكل اند

 : ناثحب انههو « حصفأ رسكلاو. ناتغا

 ةرمالا قدص لع نالدي مهديعوو ؛ كولا دعو ىف لعلو ع أ 2 لوألا ثحبلا ١)

 ؛ متوفي ال مثودع نأب مهقو ول ماقتنإلاب نولجعي ال من و( مثراقو رابظإ كلذب نوذعي امإو

 . هديعوو هللأ دعو ىرج كلذ ىلعف

 كلذلو ءرانلا باذع نم ذشأ ٍباجحلا باذع نأ ةيلقعلا لئالدلاب تيم دق هنأ ( ىناثلا ١

 مث « ميحجلا ىلع باجحلا مدقف ( ميحجلا اولاصل مهنإ مث « توبوجحل ذئموي ممر نع مهنإ الكر لاق

 امتاذلو ايندلاب لاغتشالا نأ الإ ءالصاح هلاكب باذعلا ببس ناكف ؛ لاحلا ىف نيبوجح اوناك ممنإ

 فى لصاح لالا ببس ناف ءرانلا هتسم اذإ ردخلا وضعلا نأ م. ملآلا كلذ كاردإ نع قئاعلاك

 انبه اذكف « ءالبلا مظع قئاعلا لاز اذإف « قئاعلا مايقل ملاألا كلذب روعشلا لصحي ال هنكل . لاخلا

 يذلا لصق م قدر! نوك نأ ىسع ) هناحبس هلوةذ « باجحلا باذع مظع ندبلا لاز اذإ

 نيب هناحبس هنإ مث « توملا دعب لصح امتإ هماتو ؛ لصا> هيف رثؤالاو هل ىضتقملا ىنعي (نولجعتست
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 نه اذه اندعو دقل «نوجرخل انثأ انؤابآو بارت انك اذْنأ اورفك نيذلا لاقو ل ىلاعت هلوق

 ؛نيمرجيا بقاع ناك فيك اورظناذ ضرآلا ىف اوريسلق ؛ نيلو آلا ريطاسأ الإ اذهنإ لبقنم انؤابآو
 لق « نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىتم نولوةيو ٠ نوركم ام قيض ىف نكد الو مهلع نز الو

 مز ركل نط رع 1 كين زب نوايستلت ىذلا ضب كل فدر نوكي نأىسع

 0 ءامسلا ىف ةيئاغ نم امو ؛نونلعي امو مه هرودص نكت ! عيل كبر نإو ؛نور ل

 4 ينم بانك قا ذل

 ىف كشلا نآل كلذو . داعملا لاح ىف هدغإ ملكت أدبملا لاح ماكس امل هناحبس هنأ معا

 ىلاعت هنوك تبث اذإف . معلا لاك 00 لاك ىف كام الا اق ال دال

 لك ندب ءازجأ 0 هنكمي لاعت هنأ تبث « تامولعملا لكب اهلاكو تانكمللا لك ىلع ًارداق

 اذإو . اهلا ةايخلاو نكت ربنا دعو نأ ىلع رداق هنأ تدق ريع تيدا ازجأ نع نيفلكملا نه ك اذ

 .ةيآلا هذه لبق امف نياصآلا نيذه ىلاعت هللا نيب املف . رشحلاب لوقلا ةعص تبث كلذ ناكمإ تبث
 اونعطو أب ارت اوراص دقو ءايحأ مهجارخإنم اوبجعت مهنأ منع ىكخل ؛ ةيآلا هذهىف هكحي مل مرجال
 نمل ليق دقفانل ليق ممالك اذه ىأ(انؤابآو نحن اذه اندعو دقل) ملوق ( لوألا ):: نيبجو نم هيف



 ةيآلا . ةرخآلا ىف مهملع كاردإ لب : ىلاعت هلوق "01

 كر ذأ ل كادت زي كرادأ لي كردا لب كروأ لب ةءارق ةريغك اتنثا هيف ( لوالا ثحلا ١

 لادلا ديدشتو ماللا حتفب كردا لب لقنلاو فيفختلاب كردآ لب امهنيب فلأب كردأ 1 لب نيتزم

 كول ما كرادت مآ كردلا : كردأ ىلب مابفتسالا ىلع كردأ ّلِب هلصأو

 . لعتفا كردأو لادلا ىف ءاتلا تعغدأف كرادت هلصأ كرادا 4 ىناثلا ثحبلا (

 : هوجو هيف مث *كحتساو عب ا كارد لماكتو ىهتنا ميملع كاد « ت ثااثلا تحيل 2

 مهل تلصح دق اهف بيرال ةنئاك ةمايقلا نأب هلءاكتو ملعلا ماكحتسا 00 نأ ( اهدحأ )

 ( نومع اهنم مه لب اهنم كش ىف مه لب ) هلوق كلذو ؛ نواهاج نوك اش مهو اهتفرعم نم اونكمو

 3 عيش ا ىلإ مهلعف بسن مهتامج نم اوناك ال منال ضراألاو تاومسلا ىف نمت نيك رشملا كناري

 ملعب ىلاعت هللا صاصتخال تقيس ةبآلا ليق نإف . مهم سان هلعف انعإ وزادك !ولخ ندلفا ري لاه

 نورعءشيال رهو بيغلا ةلمج نم مهروشنو محب تقو نإو هنم ءىشب م هل لع ال داب معلا 0

 نكسملاو ملعلا بابسأ ماكحتسا عمشعبلا مهراكنإب نيك رشملا فصو ىنعملا اذا تك

 ةرخآلا تويث ىف اوكش مهنأ عم بيغلا نوملعي فيك لاق هناحبس هاك( تاوطاور ؟ةفارشلا ند

 وه ىذلا بيغلا ملعي فيك ر هاظلا .ىثلا اذه نع لفغ نف الع ةرهاقلا ةرهاظلا لئالدلا تلد ىتلا

 كبلعأ ام سانلا لهجال لوقت اك مهم كمت ملعلا ماكحتساب مهفصو نأ (ىناثلا هجولا) ءايشالا ىنخأ

 نأ ( ثلاثلا هجولا ) رهاظ حضاو هيلإ قيرطلا ام تايثإ ىف اوكش ثيح كلذو ءزهلا ليس ىلع
 هادف دقو مادعت اهدنع ىلا اهتياغ كلت نآآل ةرعلا تكردأ كلوق نم ىفو ئتنا عم كردأ نكي

 نم هدا رق هج واام).. :كذلملا ف اًوعباتت اذإ ,نالفاؤنن كرادت نم كراذتو مهملع لحمضاب نسحلا

 مأ أرق نم اذكو مهملع كاردإل راكنإلا هجو ىلع ماهفتسا هنأ وهف مابفتسإلا ىلع كردأأ لب أرق
 10 اع انظف كرذلا لب أرك نمااملو ةزمحلاو لب ىعع ىلا ها مأ اهنال كادت هآؤ كرد

 ىلع ةرخآلا ىف مهملع كردأ هلوقب روءشلا رسف مث نورعشي ىلب هانعم ناك( نورعشي امو ) هلوق

 نودلعي ال مهنأ ةرخآلا تقوب مهروعش لاق هن اكف ملعلا ىفن ىف ةغلابملا هانعم ىذلا مكمتلا ليبس

 ىلب هانعف ماهفتسإلا ىلع كردأأ ىلب أرق نم امأو « نوكي ام غلبأ ىلع روعشلا ىنن ىلإ عجريف امنوك

 ١ امنوكب مهلع ركنأ اذإو اهنوكب مهملع ركذأ ذإو اهنوكب مهملع ركنأ مث « نوثعبي ىتم نورعشي

 الإ ىهام تاق ؟ اهانعم ام ثالثلا تابارضإلا هذه تلق ناف . اهنوك تقوب روعش محل لصحتي

 مث « ةنثاك ةمايقلانأ نوملعيال مهنأب مث ء ثعبلا تقو نورعشي ال مهنأب الوأ مهفصو مهتاجرد نايب

 ىلاعت هنأ ىهو ةتكن هيفو ىمعلا وهو الاح أوسأ وه امب مث .ةيرهو كش ىف نوطبخي مهنأ

 ىذلا وه ءازجلاو ةقاعلاب ركفلا نآل : نع نود نمي هادع كلذلد مهامع كف ءاحالا لج

 . ماملاك مهلعج
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 - زرته 0 رادع

 ثوردشب ا! ل 3 ل 3 ضرالاَو تاومسلا ىف نم ميال لق
 هه ذأ 30

 سمس اًءورص 2 مرا ص

 مه 2 5 كاس 1 م 1 ةرخألا 3 ذممع كرادا 1 1 305 نرسل نانا
 ا ا

 531١© نوع اهنم

 ؟ةداعالل نوركنم مهو ( هديعي مث قلخلا ؤدبي نم مأ ) ملل يق فيك لبق نإف ؛ديلقتلا داسق ىلعو
 مالكلا ناك ايلف هن دو3 ةرهاظ ةلالد ةداعإلا لع ءادتبالا ةلالدو 5 ءادتبالاب نيؤ رثعم اوناك(هبا وج)

 راك كلا لتالدلا ر ا انيهو ٠ راكنإلا 6 16 مل قبب مل مل مهتاك اوراص ةرهاظلا ةلالدلاب 0

 . ىلاعت هللا ةردق لاك ىلع

 نايأ :نورعشي امو هللا الإ 'تنعلا'قضاراللاو كلاردسلا ف نع ملعيال لق ) ىلاعت هلوق

 4« نومع اهنم مه لب اهنم كش ىف مث لب ةرخالا ىف مههلع كرادا لب , نوثعبي

 تبث اذإو . بيغلا ملعب صتخلا وه هنأ نينا كلذكف ةردعلاب نضتخحلا 1 نال ملعا

 2 باوثلا 5 نم ةازاح .هنم حصي ىذلا وه هلإلا ن0 دويعملا هلإلا وه هنأ تد كلذ

 هلو>د حصل و 1 ألا هالول ام م جارخإ هك ءانسدلا ليق ناف : باقعلا لهأب ستليال هج ىلع

 نس والا و تاوعلا قر نع ىلاعت و هناحبس هللا ءانثكسا ىلع انبه ةيالا تلدو هنم ىنثتسملا تحن

 هذه ( باوجلاو) ناكملا ىف ىلاعت هنو" بجوي كلذو ٌضرالاو تاومسلا ىف نم هنوك بجوف

 سيل هنإ لاق نمو « تاومسلا قوف هنأ معز ناكملا ىف ىلاعت هنإ لاق نم نال رهاظلا ةكورتم ةيآلا

 نذإف . ضرالاو تاومسلا ىف سيل ىلاعت هنأ عامجإلاب تبثف , ةنكمالا لك نع ههزن دَقف ناكم ىف

 زك ىف .ىلاعت هللا“: نوملكتمللا لود 6ك ضراللاو ثاودسلا قر م كا ال ل

 مهنوكو ناجح نضر الار تاومسلا ف ند نإ لاف اهلك نك اهلا ىف هلع نأ ىنعم ىلع ناكم

 تاومسلا ىفممنوكلوقن انآل ؛ ةزئاج ريغ ًازاجمو ةقيقح ةدحاو ةرابعب ملكتملا ةدارإو ةقيقح نوف

 وهو : ازا لضاح كلذكف زاح اللا: ف مهتاوذ لوص- وهو ةقيقح لضاح هنأ 5 نعل

 ملعلا ىنعمب اهبف نوكلا وهو ىزاجلا ىنعملا ىلع ةبيغلا هذه انلمح اذاف ةنكمالا كلتب نيملاع مهنرك

 . ءانثتسالا مصف هيف ديبعلاو ىلاعتو هناحبس برلا لخد
 يعلا لع هل نوكي نأ ىن ضرآألاو تاومسلا لهأل ةفص وهف ( نورعشي امو ) هلوق امأ

 ىأ نم ةيك رم ةلك هو قم ىعم نابأف ( نوتعي نايأ ) هاوقب ثغبلا ىم بسضلا هلك ىف
 . ةزمطا رسكب (نايإ) .ىرقو تقولا وهو نآلاو

 ىلع بنترم هيف فاشكلا بحاص مالك نأ ملعاف ) ةرخآلا ُق مملع كرادا لب ( هلوق امأ امأ

 : ثاحأ ةثالث



 ةيآلا . هديعي مث قلخلا أدبي ندأ : ىلاعت هلوق 0

 2 اني مص اس سد ترتر هيو سس زر راهر 00

 عم 3 ضرالاَو هيكل نم ” منو نمو هدسعلا 6 الا ا عرما

 هيد 2 05و

 <42 نيقداص , ا 0 اولا 1 7 هلل

 فرص ىلع ردع م سياجلا ناك نإ 4.هد للا 0 هفطعيف ا امسج ب٠ليص) مهسلاك؛ مقاما

 اذإ ةبجلا كالت فاالخ لإ ةراتو هةسفنت ةكرح ههج لإ هف رص ىلع ًاضيأ ردي ههد> ودم نع كرحتملا

 ضعل د وءعص كلك عر هنأ ) ىلاثلا ) فرصلا ىلع ردقب الو سبجحلا ىلع ردع قرافملا ناك

 كا 0 رشا اذه لج دلت كاذ لفش نأ لإ قوق نم ةلذانلا ةحداللل اعلام تحب نم هتحدالا
 هذهداسف ىلع ةلالدلا ميش نأ ) ال ) نيماقم انبه مالسإلا لهال نأ معاو ٠ هياكل ركاك لا

 ةبراخبلا ءازجالا نم لقثأ ىو ةيضرأ ةيناخدلا ءازجالا نأ ) لوألا ١ نيهجو نم هناسو ةلعلا

 ىلع لزب م اذابلف تاي اكل ناخدلاف ار طم ميقتسملا طخلا ىلع لزنب درس ا راخبلا نإ مث 3 ةيكاملا

 م ةيعمم َُط لفسأ ل ءازجالا كلت 5 نا (ىناثلا) ؟ه هرساو ةنع بهذ بع هدا طخلا

 نإ مث . ةاواسملا نم لقأ الف ىوقأ ني نانو «ةيضوعلا ا ىوتأ طار مصرع ةرسل و ةنع

 كلتف .لابجلا لب رادجلا ىرو راجشاألا عل اف ىلع ىوقت امبير ةرسيو ةنمب ان 0 حييرلا

 مدهت نأ بجو لفسلا ىلإ ةكرحلا ىهو 0 هلا ةيعيبطلا اهتك رح تكرحت ام دنع ةيناخدلا ءازجألا

 هلوزنب سحب الو فقسلا ىلع طقسو ءاوبلا نم لزني ريثكلا رابغلا ىرن انكلو , فقسلا

 لاو هوركذ اي مالا نأ به ( قانلا ماقملا ) ةوراد ا دا تيثق همد 7 نع الضف

 الكشرى اهريثأتو سملقلا الاول هنافا# لاعت و' مئاحتس هلل ةقواتع اهل' ةيلباقلاو: ةلعافلا|بابعألا

 عضو نم نأ مولعمو . رومآلا هذه تئدح امل(١)الإو ؛ ءاوهلا تاقبط الولو ةن 0 ةرخمألا

 عبمج ىلعف , عفانملا كلت لف ىذلا وه عضاوأ ١١ كلذف هغلاب مكحو ةيسع عفانم ىلإ هتدأو 3 2

 0 اناا ا 1 كا ميكح ريدم ىلع رومآلا هذه 5 نم ديال لادا
 ردشنلاو نشل 0 قاعتيام -ٍ نسما و عونلا

 لف هللأ 0 هلإأ مل معلا نم مكقزري نمو 3 هديعل مث قاخلا قدس 0 0 لاعت هلود

 4 نيةداص منك نإ مكاهرب اوتاه

 ( هديعي مث قلخلا أدبي نمأ ) هلوقب ةرخآلا معنب كلذ عبتأ ايندلا رعت ددع ال لات هنأ معا

 لا دقق فرلكتلا لو ىلإ غالب الاو اذ الأ دعبل ةداعإلاب الإ متال اولا ةرخالا مهل نال

 ءامسلا نم مكقزرب مو ) لاق كلذلف قازرألاب الإ متتال امن 1 مولعمو ٠ معنلا هذه لك مالكلا

 نإ مكاهرب اوتاه لق ) ) هلوقب نيب مث ءهيلع مه امل ًاركنم ( هللا عم هلإأ ) ل 0و
 انها فرعدلا قى ديال هنأ لع لدي اذهو :نولطيم م مث نذاف َ ١ ناهرال 3 ( نيقداص منك

 . ةيريمألا ىلوالا ةمطلا ع وأ خسانلا نم" ل ةدئااز ىهو ٠ اعا وجو االول ني : ابعو ءةول لح ل 75 ل ءذه ل100



 9 ةيآلا . ربلا تاملظ ىف ميد, نمأ : ىلاعت هلوق

 0 0 5- دق اه سة دق دو ا 00

 ىدد ني اهنقي ولا ا ع رحبلاو ربلأ ت تاملظ ىف ميد ملأ

 هرث يد -آ

 د َنوكرشب يع هلأ لاح هل عم هلإ هل هتحر

 نم دحاو درف ىف هتوث هقدص ىف ىنكي ةيهاملل تيثملا كلاو ؛ طتف ةيهاملا ديفي امتإو مومعلا

 ىف لوقلا مامتو . لالا ىف بيجتسي هنأرك ذب ملو ةباجتسالاب دعو ىلاعت هناف ًاضيأو . ةيهاملا دارفأ
 هلوق امأف ) مل بجتسأ وعدا مكبر لاقو ) ) ىلاعت هلوق ىروك ذم ةباجالاو ءاعدلا طئارش

 نم فيلإ عفد ام فشك ىلع ل ردقيال هناف . ةباجتسالل ريسفتلاك وهف ( ءوسلا فرششكي و ) ىلاعت

 عزانيال ىذلا رهاقلاو زجعيال ىذلا رداقلا الإ ةعس ىلإ قيضو ةحص ىلإ ضرو ىنَع ىلإ رقف
 كني انف. اي تفريصتلاو اهات 0 وت دارملاف ( ضرأالا .افلخ كلعجبو ) هلوق ( امهناثو )
 ماد ع ءاتلابو ماغدالا عم ءايلاب ( نوركذي ) .ىرقو ء طلستلاو كلملا ةفالخلاب دارا

 . ىزنلا ىنعم ىف لمعتست ةلقلاو هل ع ريد وب
 (صاخ تقو ىف ةصاخ ةجاح هن كلو قلخلا جايتحاب ًاضيأ قلعتيام  عبارلا عونلا ل
 هتهحر ىدس نس انك حايرلا لسري ةدمو رجلا ىلإ اك تاملظ ىف كيد 0 أ ١) ىلاعت هلوق

 . 2« نوكر شي امع هللا ىلاعت هللا عم هلإأ

 مكيدهي دارملاو ( مكيدهي نمأ ) هلوق ( لوآلا ) نيرمأ ىلع ةيآلا هذه ىف هبن ىلاعت هنأ ملعا

 ( ىاثلا ) رحبلاو ربلا ىف نيرفاسم مكيلع ليللا نج 3 ضراألا ىف تامالعلاو ءامسلا ىف موجنلاب

 ثيح ىلإ هقوست مث باحسلا ريثتف حايرلا كرحب ىذلا وه هناحبس هناف ( حايرلا لسري نمو ) هلوق
 امإ حايرلا تلاق : ةفسالفلا ناف ؛ حايرلا كرحب ىذلا وه ىلاعت هنأ ملف ال ليق ناف ؛ ءاشي ثيح

 مديج - , .راثلاب قرتحا | عا 7 ةيددلا مسجلا وه هلك ناخدلا سيلو ناعدلا نع دود

 ا رع 1 لا تناك ءاول ةرارحلا ديعصتب عفترب ىضرأ

 هنأ وهف ىرثك الا امأ ؛ ىلقأ رخآلاو  ىرثك أ امهدحأ نيهجو ىلع ةنخدآلا نم حابرلا دلوتو

 فلاش درب هرج ردكس) نأ انإ ةكرانلا ةمطلا لإ ارق و تكف ىرقر لإ دكا 0 تدعص اذإ

 ثدحتف ءاوهلا جومت الوزن نم لصحيف لزنيو لقثي ةلاح الف رسكنا ناف رسكسنيال وأ ءاوملا

 رانا ه3 لل لصي نأ ىلإ دعاصتي أَو دب الف ءاوحلا كلذ دربي | مهر رس 2 م نإو « حرلا

 ةنخداألا كلت عجرتف رانلا ةكرح ببسب دوعصلا ىرم نكمتي ال ذئئيحو كلفلا ةكرحب ةكرحتملا

 اهتكرح تناك امل ىلاعلا ءاوهلا ةكرح ببسب ةنخدألا هذه عافدنا ناكول لاقيال ءًاحير ريصتو

 امبير هنأ ( امهدحأ ) نيرجو نم باوجلا لوقن انآل ىلاعلا ءاوهلا ةكر ح ةبج ىلإ لب لفسأ ىلإ

 كردتملا ةهج الخ لإ كرت نأ: اهب ةداملا قول ةئيهو :ةيخداللاب كلت دوعض يف 41

 1 كل لا



 : ةأعد اَذإ رطضملا يحي نمأ > لاجتاهلوق ا
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 اًملخ يلع وول أ فشكي و هادا اطفال تح نا
.. 
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 ا | ام ساس معا

 كش 5 1 ا هلل ا هلإع

 . لابجلاك ىنعملا اذه ىف اهل ءىبث الف اهيف جضنلا متي ةليوط ةدم ءاقب ىلإو
 دسفيال نأ هنم دوصقملاف ( ًازجاح نيرحبلا نيب لعجو ) هلوق ( ضرأالل ةعبارلا ةعفتملا ١)

 نامبالا رحب نارح هبلق ىف نمؤملا اضيأو .زجاحلا كلذب عفتتيلف ًاضيأو . طالتخالاب بذعلا

 ” د اهدحأ سف ال يلداردا اميين لعج ةقيقوتا وهو ةوبشلاو نايفطلا ركو ةكملاو

 ىبلا مدع دنع لاق ) نايغيبال حدر امهنب « نايقتلي نيردبلا ع هلوق ىف ءايكحلا ضءد لاقو

 لبق نإف « ركشلاب ناميإلاو نيدلا جرخي بلقلا ىف ىغبلا مدع دنعف (ناجرملاو ؤاؤالا امهنم جرخم)
 ءابولا ثدحأو ضراألا ىف هتوجأ داسفرشنتاو (0١نجال هتحولم الول انلق ؟ احلم رحبلا لعج لو

 رحبلا نأ قحلا لب ل واربع سا اج نإود ضرالا نم كنا ب رحبلا صاصتخا نأ للا ماعلا

 0 1 ف لا داما نال نرق لإ نق نما ةلوقتملا خيراوتلا اهطبضتال ددم ىف لقتني

 نود هنيعب لصف ىفاهثودح ناف ءامسلا هايم | ا نودعلا نم يكل | م ناعالا و ءراعالا

 ًارمتسماهمامشت اهنايعأب ةدحاو عاقب ىف اهلاوحأ هباشتت نأ بحب ءامسلا هايم الونويعلا.ال مث ء لصف

 لالا ةيعولا بوضن نم ذئي> دب الف ءامللا طحت ام اك راو نويعلا نم ا ريثكا نا

 كافل رامالا تدع ريغ بناج نم ثنويعلا تةدح اذإو . رادبلا بوضن كلذ بيس ضرعف

 ضراالا قا+ ىلع ةردقلاب صتخلا وههنأ نيب امل هناحبس هنأ مث ء بناجلا كلذ نم راحبلا تاصخ

 مرثك أ لب ) ىلاعت هلوقب هبنو . ةيهلإلاب صتخلا وه نوكي نأ بجو ةلياجلا عفانملا هذه اهيف ىتلا
 ركسفتلا اذه نع باهذلاب مولبج مي ظعء ىلع ( نواقعيال

 4 هناحيس هيلإ قلخلا جاي حاب قلعت ام  كلاثلا عونلا 1

 عم هلإ. ردرألا ءافاخ مكي و ءوسلا فشكيو هاعد اذإ رطضملا بيحب نمأ ل ىلاعت هلوق وهو
 2 نورك ذتام اليلق هللا

 ( هاعد 0 رطضملا بيحب نمأ ) هلوق ( امهدحأ ) نيرمأ ىلع ةبآلا هذه ىف هبن هناحبس هنأ ملعا
 لا :ابم لانا نارطخالاو ءاجتلالا لإ ةجاوحملا ةلاللا ةؤوارضلا : تامكنلا بحاضصت لاق
 رف 1 لم رع ةحردلا ىذإا وهب رطضملا . نأ ملعاو  رطضم لوعفملاو لعافلاو اذك ىلإ هرطضا
 الو هل لو>ال ىذلا : ىدسلا نعو ؛ىلاعت هللا ىلإ عرضتلا ىلإ رهدلا لزاون نم ةلزان وأ

 اذإ رطضملا بيحب نمأ ) هلوقب نيرطضملا مع دق ليق نراف « رفغتسا اذإ :بنذملا ليقو «ةوق

 دمشقي ال فرعدملا درفملا نأ ةقعلا هل نيب دق (هبآوج) 9 باجي الف وعدي رطضم نم مو (هاعد
- 

 - يفر سكر وأ ةععط أ هناول, ريس ىأ انسان راع < ءاملا نجا (6)



 ا ةيآآل1“. ًارارق:ضراالا لعج نمأ : ىلاعت هلوق

 نم تراصل اهلعرونلا رقتسي مولو « اهلع رونلارقتسا امل ةفيطل تناكولو « رونلا اهيلعرقتسول ءاربغ
 نع اهرادم ليم ببسب سمشلا لعج هناحبس هنأ ( عبارلا ) تاناويجلا تومت ثيحب اهدرب ةدش

 كفلتخا ل: كلذ لولو ٠ سأرلا كلم نه ئرخأ رخو ءرادتب كح كر د00 راك
 ةكرحتم تناك ول اهنإف ةنك اس اهلعج ىلاعتو هناحبس هنأ ( سماجلا ) عفانملا تلص> املو ؛ لوصفلا

 ىنكسلاب عافتنالا لصحيال نيريدقتلا ىلعو ؛ ةرادتسالا ىلع وأ ةماقتسالا ىلع ةكرحتم امإ تناكل
 حيبق لك اهلع حرطي هنأو تاومالاو ءايحألل اتافك اهلعج هناحبس هنأ ( سداسلا ) ضرآألا ىلع

 . حيلم لك اهنم جرخيو
 نع ةثعبنملا هايملا ماسقأ نأ ملعاف ( ًاراهنأ اهلالخ لعجو ) هلوق 4« ضرآلا ةيناثلا ةعفتملا زل

 عافدنالا ةيوق ةداملا ةريثك ةرخيأ نم ثعبنت ىهو ةلايسلا نويعلا ءام ( لوألا ) ةعنرأ سودا

 ثدحت ىهو ةدك ارلا نويعلا ءام ( ىناثلا ) اءزج اهنم ءزج عبتتسي لازيال مث . ةوقب ضرالا رجفت

 نأ اهتدام ةرثكو اهتوق نم غلبت ملو ضرالا هجو ىلإ تعفدنا نأ امتوق نم تغلب ةرخأ نم
 قشت نأ نع ةوقلا ةصقان ةرخأ نم ةدلوتم ىهو رامنالاو ىنقلا هايم ( ثلاثلا ) اهقباس اهملات درطي

 ىتدأب هيلإ عفدنت ًاذفنم ةرخيألا كلت ذئئيح تفداص بارنلا لقث اهبجو نع ليزأ اذاف «ضرألا

 هبلإ ليسي عضوم ىلإ ليس هل لعحي مل هنأ الإ راهنألا هاينك ةيعبن ىهو رابآلا هايم ( عبارلا ) ةكرح
 ضرالا ةبالض الول هنأ نيظادقف ةدك ارل) نويخلا لإ ةلايسلا نويعلا ةيبن رابألا لإ ىلا هس

 اهرهاظ َْق نويعلا هذه تثدح امل اهنطاب َّق ابعامجا الو 55 اهنطابف ةرخاألا كالت تعمد الل

 رثك أ لوقنف ؛ لابجلا اهنم دارملاو ( ىساور امل لعجو ) هلوق « ضراأألل ةثلاثلا ةعفنملا )ل

 ضرالا نالف نويعلا امأ :ااهنم ترقي اعفاوأ لابجلا ف نوكناا] تايدملاو بحشلار مرد
 الإ عمتجتال ةرخمالا هذه نذاف هب دتعي ردق اهنم عمتجي الف اهنع ةرخاللا تفشن ةوخر تناك اذإ

 عمتج ىتحراخبلااذه سبح ىلعاهاوقأ تناك مرجج الف« ضرالا بلصأ لابجلاو ةبلصلا ضرألا ىف

 هنقح ىف لبجلا نوكيو « ءام ًاءولمم لبجلا رقتسم نوكي نأ هبشيو نويعلل ةدام نوكي نأ حلصيام
 هتحن ىلا ضرالا سفنو للحتي راخبلا نم ًائيش عديال ريطقتلل دعملا بلصلا قيبنألا لثم ةرخألا

 لامجلا نم رجفنت امتإ نويعلا رثك أ ناذ كلذلو « لباوقلاك راخبلاو بانذآلاك نويعلاو ةعرقلاك

 نحسلا: ريك 1.نأ امو :ةيلض ضرالا تناكاذ) الإ .قوكتالا لقآإلا كلذاو.”ئزاربلا فاش

 نطاب ىف نوكي الام تاوادنلا نم لابجلا نطاب ىف نأ ( اهدحأ ) ةثالمث هوجولف لابجلا ف نوكست
 ءادنالا نم اهرهاظ ىلع قبب مرج الف دربأ اهعافترا ببسب لابجلا نأ (اهيناثو) ةوخرلا نيضرآلا

 ةسوبحم نوكت ةدعاصلا ةرخمالا نأ ( اهثلاثو ) نيضرالا رئاس رهظ ىلع ىقبي الام جولثلا نمو

 زيك 1 لابجلا ىف. نحلل ةزثك 'تابشنأ. نأ نيظ كلذ: كين اذإ وى للحش هلو قرف دفا لا

 تناككلذلف , لقأ رحلا وهو لاحملا ببسلاو دشأ ناقتحالاو , رثك أ ًانطاب و ًارهاظ اهيف ةداملا نآل
 رثك أ ةيضرالاب اهطالتخا :نوكي ةرخأ ىلإ .ةجاتحما تايندعملا امأو .رثك أ لابجلا فايحساا
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 ما

 عم اهطإأ) ”ئرقو هلاكيرشلعجيو هب نرقي هريغأ (هللا عم هلإأ) هب جهتبي رظانلا نآل ء نسحلا ةجهلاو

 ٍْ . نوتات ران رعد ىقع( هكا

 ا 117 مرالار تاومسلا قلخ نأ نصتخا  ئذلا هنأ نيينىلاثت هنأ (( ةيناثلا ةلأسملا 2

 نأ ل عملاعت هبنو « ةجهبلا تاذ قئادخلاىهو معنلا ظعأركذو : تالا نضر كار املا انكم هانا
 سرغ ىلإ جاتحا امل هيلع ردقول اندحأ نآل : ىلاعت هللا الإ هيلع ردقي ال قئادحلا ىف تاننإلا اذه

 لاق مث . ةدايعلاب صخب نأ بجو ماعنإلا اذهب صتخلا وهىلاعت ناكاذإو ةرّهلا روهظ ىلع ةرباصمو

 هاوس هللابنولدعي ؛ ليقو رهاظلا قملا اذه نع نولدعي ليقف هيف اوفلتخا دقو (نولدعي موق مث لب)

 . ماعنإلا 1 وس لوأ ةبآلا هذه ريظنو

 نأ ىف لقاعلل ةييشال هنأ (هباوج)؟ (انتبنأف) هلوق ىف تافتلإلا ةمكح ام لاقي 4( ةثلاثلا ةلأسملا)
 فاي ثلا تسرع انعرو ؛ لاحت هللا الإ سيل ءامنلا نم ءاملا لزنمو ضرالاو تاومدلا قلاخ
 اهيقسأو ةرحلا ضرألا ىف رذبلا قلأ ىذلا انأ لوقي ناسنإلا ناذف «ناسنإلا وه ةرجدشلا تبنم نأ
 ده ناك الو ةرجعلا تينملا_.انأ نذِلَف « بيلا لعاف تبسلا لعافو ءاهنسيمشت ىف ىسأو ءاملا

 ناك ام) لاقو (انتبنأف) هلوق ىلإ ةبيغلا ظفل نم عجرف لاهتحالا اذه لازأ مرجال . ًامئاق لامتحالا
 ىلع ىأي ال مث سيمشتلاو ()١بركلاو قسلاو رذبلاب ىنأ, دق ناسنإلا نآل (اهرجث اوتبنت نأ كل

 نوكي فيكف هتيفيك و هرادقمو هعبطب الهاج نوكب هناف هدارم قفو ىلع عمي ىذلاو هدارم قفو

 . انهه تافتلالا نس> هتكتلا هذهلف ء امل العاف
 0 هلا قل ام ىاثا عونلا 2

 نيب لءعجو ىنناور اهل لعجو ًاراهنأ اهلالخ لعجو ًارارق ضرأ الا لعج نمأ ل ىلاعت هلوق

 « نودلعي ال مرثك أ لب هللا عم هلا» ًازجاح نيرحبلا
 . هكح اهيكح ناكف (قلخ نمأ ) نم لدب هدعب امو (لعج نمأ ال فاشكتلا بحاص لاق

 . ةميرأ ًارومأ ضر الا عفانم نم رك ذ ىلاعت هنأ معاو
 رارقتسالل اهاوسو اهاحد هنأ ( لوألا ) هوجول كلذو ًارارق اهنوك < ىلوالا ةعفنملا ١

 ملأت, ىذلا رجحلاك ةبالصلا ىف تسيلف ةواخرلاو ةبالصلا ىف ةطسوتم !ملعج ىلاعت هنأ ( ىناثاا )
 ةفيثك اهلعج ىلاعت هنأ (ثلاثلا) هيف صوب ىذلا ءاملاكةواخرلا ف تسيلو هيلع عاجطضالاب ناسنالا

 )١( اهتتارحب عرزلا ضرألا ةراثإ هاتعم انه بركلا .



 «.ه ةيالا . هدابع ىلع مالسو هللا دما لق : ىلآعت هلوق

 يل مر 7 مثلو ل لس ٌمورورع رع

 ««5» نوكرشي أم 0 قطصأ يذلا هدابعىلع مالسو هلل دنا لق

 رت

2 

 تاذ قئادح ه 000 أ ءامسلا نم ْمَل َلنَأَو ضرألاو تاومسلا لح نمأ

 6« :نولدعي مم م م هرج اوتبنت نأ مل ناك ام ةجب

 0 كلذ لك 5 7 نيقايلا كلهأو هتأرما الإ هلهأو هاجن هنأ ىلاعت نيب مث . ءزهلا هجو

 . لعأ هللاو ةرو-لا هذه ىف صصقلا رخآ انبهو . ملعأ هللاو

 4 هلي دم عم لجو زع هللا باطخ ىف لوقا اب

 4 نوكر شي امأ ريخ هلل فطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هللا دا لق  ىلاعت هر

 مك الهإ ىلع هلل دخلا ىندلاو صصقلا نم هليق اب قلعتم هنأ ) ل0 ) نالوق ةيآلا هذه ف

 لاو>أ ركذ امل ىلاعت هناف أدتبم هنأ ( ىتاثلا ) مهاجنو مهلسرأ نأب قطصأ نيذلا هدابع ىلع مالسو
 لاصئتسالا باذع نال باذعلا رمأ ىف هلبق نمل فلاخلاك ميلي دم ناكو مالسلا مهيلع ءايننألا

 مهلع ءايبن الا ىلع مسي نأبو . مع ذي مخ ملعب كش ذأ ىلاعت هرمأ ؛ هموق نع عفت م

 ةلاسرلا قاش» ىلع اوربص نيذلا مالسلا

 5 دانع ورا ممأكلذو؛ مطاح متو نيك ركعلل تركت ىف (نوك د ام نسا ) هلوق امأف

 اذه مهل ليقف . ةعفنم و ريخ ةدايزل الإ ءىث 1 ايش لقاعرتؤي الو « ىلاعت هللا ةدابع 1 مانصالا

 هنأ هلي هللا لوسر نع ء ءاتلاو ءايلاب ( نوك رشي ) ءىرقو مبلهجو مهل الض ةياهنىلع اييذت مالكلا

 .« مرك أو لجأو قبأو ريخ هللا لب » لاق اهأرق اذإ ناك

 : لوصف ةدع ىف كلذ دعب ملكت ىلاكتو ةناحلم هلأ ملعا 35

 ىلاعتو هناحبس هنأ ناب ىلع لصفلا اذه رادمو ؛ ناثوآلا ةدبع ىلع درلا ىف (لواآلا لصفلاإل

 ىلاعتو هناحبس هنإ مث «ةتبلا هنم ةعفنمال ام ةدابع نسحت فيكف ءابعورفو معنلا لوصآل قلاخلا وه
 . عار

 ( تاومسلاب قلعتي ام  لوآلا عونلا ال

 تاذ قئادح هب انتينأف ءام ءامساا نم مكل لزنأو ضرالاو تاومسلا قلخ نمأ )ل ىلاعت هلوق
 : لئاسم هيفو « نولدعي موق مث لب هللا عم هلإأ اهرش اوتبنت نأ مكل ناكام ةجرب

 (قلخ نمأ)و (نوكر شيامأ) ىف مأو مأ نيب قرفل: فاشكلا بحاص لاق (لوألاةلأسملا)

 نم روس هلع ناتدبلا ةقيدملا و لب ىفع  ةعطقنم هلهاو نيح امأ ىعملا نال هضم لقال نإ
 تيهذ ءاسذلا لاقي ؟ « ةجبم تاذ قئادح ةعامج ىنعملا نال ال ( تاذ) ليقو : ةطاحالا وهو قادحإلا



 ةيالا ١ هموقل لاق ذإ طر هلوق 2

 ه- ك1 هرتورثهكع سس ذل

 7 0-00 ور منو و ةشحافلا نونا دق لمْ م
 2 000 هوي هج 9 هس | طش دصا( ١ ا|اريآ م تار ورسدا# نا

 00 سآت م 1 رق نم ّط كك 0 0 0 لإ حرت

 ا ع 0 و 080 َنيرباَعْلا ن ا مارد احا الإ لمار احد

 «ه/د 0 م كا

 ) مالسلا هيلع طول ةصق  ةعبارلا ةصقلا (

 كاك لأن ونانل نأ نورصتت متلأو ةشحافلا نوتأتأ ههوقل لاق ذإ ًاطولو )) ىلاعت هلوق
 هدا ل اروح رخأ اولاق نأ الإ ةماوقا نأ زج ناكءانف“# نواهجب موق متنأ لب ا

 مهيلع ان رطمأو « نير اغلا نم اهان ردق هتأرما الإ هلهأو هانيجيأق « ن 0 انأ مهنإ ا

 ( نيرذملا رطم ءاسف 1

 ٠] لذ ةإر هلع انلسرأ دعلو ةلالذب اطول الس رأ وأ أطول رك ذاو «فانثكتلا بحاص لاق
 . ىناثلا لع فرظ لوالا

 ناك امبرو ماهفتسالا ظفلب ناك نإو ريكنتلا هجو ىلع وهف ( ةشحافلا ن را ) هلوق امأ

 . غلبأ ظفللا اذه لثمب خيبوتلا

 كلذ راهظإ نمد نوشاحتي ال اوناك مهنا ) امد هوجو همفف ) كلو رهن متأو ( هلوق امأ

 مه هدب و َّق ر لف ممم لعفلا كاذ ع ءاكلا 5 0 كلذو نر ال ةعاللخلا هجو ىلع

 نأو الإ اوقبست مل ةمشحاف اهأ نودلعت ىأ بلقلا رصب دارملا نأ ( اهيناثو ) لعفلا كلذ مظع هلام

 مكلف ةأضعلا ا دكورصيت ( مدور 0 قى هلل ةداضم 0 كذلل دل اذ م لاعت هلأ

 "انيع نونزك كركم نولي موق متنأ لب هدعبو ملعلاب نورصبت ترسف تاق ناف ؛ مهم لزنامو

 كارا ُ ةيقاعلا نولهجت و | كلذب 0 م ةش>حاف | أ نياهاجلا لعف نولعفت دار آف دل

 اذه نع ااراجأ أ ممن | مهنع 0 نأب 6 ايد نيد للا علا هنإ مث ع 0 ا وناك ىلا ةناغلاو ةهافسأا لهجلا 1

 ل 1 اوجرخأ اولاق نأ الإ هموق باوج ناك اف ) لاف هل أباوج نوكي نأ حلصي ال ام مالكلا

 عينصلا اذه نم نورهطت مهنأ وجر هل> لل ىذلا اولعخل (نوروهطتي يان مهنإ مكيف نم طول

 ىلع كاذ ) اولا اعإ ( لاق نم نيرسفملا ق نكس لوأ مهميظعت و مهميعتت بج وبأذهو شحافلا



 ب ةيآلا . نيعمجأ مهموقو مهانرهد انإ : ىلاعت هلوق

 ُ كلعم نم مؤشلو كوع وهف طحقو هد نم انيصي ىذلا ناإل كر انمءاشن

 نإو نمي ا ره ناف هرج زيف رئاطب رمسف ا 2 لجرلان اك فاشكلا بح 8 لاق

 ءةتمسقو هللازدقوهورشلاو ريخلل ناكانمل ريعتشارئاطلا ىلإ شا و اريخلا اون افوءاشتء اح ران ١

 هللا دنع ؟رشو ريخ .ىحي هنم ىذلا ببسلاىأ ( هللا دنع خرئاط ) هلوقب مالسلا هيلع ملاص تاج
 دنع مكنم ةريطلا ءآزج نإ دارا لب ليقو . ممرح 1 نإو مكقزر ءاش نإ هردقو هواضق وهو

 هباوج ىف بجيف لصاخلارمآلا ىلإ اوراشأ موقلا نآل لوألا هجولا برقالاو ؛ باقعلا وهو هللا

 مهريغنأ لمتحيف (نونتفت موق متنأ لب) هلوقب مهنم لهج اذه نأ نيب مث ؛ هريغ ىف ال هيف نوكي نأ
 لاق هناحبس هنإ مث : هتسوسوب مكتفي ناطيشلا نأ دارملا نوكي نأ لمتحو ؛ لوقلا اذه ىلا ماعد
 ذإ عمج ةعست دارملا نوكي نأ برقآلاو ( ضرالا ىف نودسفي طهر ةعست ةنيدملا ىف ناكو )

 ددعلا تحب اولخد مهنأ لمتحو : لئابق اوناكمهنأ لمتحي مث ,دحاولا ال ةعاملا طهرلا نم رهاظلا

 نوجزمالو ضرآلا ف نودسفي مهنأىاعت نيبف . ببسلا فالتخالال ملاوحأو مهتفص فالتخال
 نأ ىلاعت نيب مث ( نوحلص» الو ضرآلا ىف نودسفي) لاق اذبلف « حالصلا نم ءىشب داسفلا كلذ
 : مالسلا هيلع اص ىمأ نم هب اومه ام كلذ ةلمج نم

 اولاق ىأ . دق رامضإب لاحلا لح ىف ًاربخ وأ ًارمأ نوكي نأ لمتحبف ( هللاب اومساقت ) هلوق امأ
 . اليل ودعلا ةعباتم تاببلاو . نيمساقتم

 . رضحت مل انأ مل انفلح هموق انمهتا ول ىنعي ( هلهأ كلبم اندهش ام هيلول نلوقنل مث ) هلؤق امأ
 ردصملالمتحو 2 كلهأ نم مملا 0 كلهمو كله نم(١1) اًمرسعو ماللاو مملا حتفب كليم ءىئرقو

 دقو ( نرورعش ال مثو أركم انركمو ًاركم اوركمو ) لاق هناحبس هنإ مث ,نامزلاو ناكملاو
 هبش ؛ نورعشيال ثيح نم مبك الهإ هللا ركم نأ (اهدحأ) ؛ هوجو ىلع ىلاعت هللا ركم ىف اوفلتخا

 بعش ىف رجحلا ىف دجسم مالسلا هيلع حلاصل ناكهنأ ىور . ةراعتسالا ليبس ىلعرك املا ركمب
 اوجرخ تالثلا ]ف ةلهأ نمو فم غرفن نحنف ثالث ىلإ انم غرفي هنأ حلاص عز اولاقف . هيف ىلصي

 تقبطف ةرخصرلاعت هللا ثعبف « مهانلتقف هلهأ ىلإ انعجر مث ؛هانلتق ىلصي ءاج اذإ اولاقو بعشلاىلإ

 مهفويس نيرهاش ليللاب اًواج ( اهنناثو ) ةحيصلاب نوقابلا كللهو اوكلهف بعشلا مف مهيلع ةرخصلا

 ايمار كوري "لو ارا ل نوري 2 ةراجحلاب م حاصر اد ءلم دكماللا ىلاعت هّللأ قي دقو

 . مبقح ىف ىلاعت هللا ركم كاذف مهنع زرحتف مه ركم ًاح اص ربخأ ىلاعت هللا نأ ( اهثلاثو )
 فوذحي أدتبم ربخوأ ةبقاعلانم الدب هعفر حتتفلاب أرقنمو « فانئتسا ( مهأن رمد انأ ) هلوق امأ

 . رامدلا ,هركم ةبقاع ناك ىأ ناكر بخ هنأ ىلع وأ انال ىنعم ىلع هبصن وأ مهرمدت ىه هريدقت
 عفرلاب ةيواخ رمع نب ىسيع أرقو « كلت هيلع لد ام اهبف لمع لاح وهف ( ةيواخ ) هلوق امأ

 . ()للعأ هللاو فوذحلا أدتبملا ربخ ىلع

 ربخ ةبواخو لدب (مهتودب)و (كلت) انه رهو أدتملا فذحل يعادال (م) نيلاحلأ ىف حوتفم ورف ملأ امأو ء ماللا رسك ديرب (1)



 كح

 ةيآلا . ةنسحلا لبق ةّئيسلاب نولجعتست مل موقاي : ىلاعت هلوق م.

 هر اذ ع ١ 0 ا تح

 3 0 5 اوركمو «؛هَنوُقداَصل انإَو هلهأ كم ادهش ام

 -أ ه2 ه رام هد هرم هود 222 6 هل 0 © مدق سس -آ 07 همس

 معا مهموفو ممانر مد انا مهركم ب 4 قاع ناكدفكا اظزاف «ه0د نلورعشل ال

 اس رئسور - 22 ما

 40ه نولعي موُقل ة ب ال كلذ ىف نإ ا اب ةيواَخ مهتويب كليف «ه.»

 62 0 ار ا نيذلا انمجناو

 : نيعمجأ مهم را هان رمدانأ هرك مثر 1 مك ا 2 نورعشيال مثو ع كساب اكمل "وراكم

 (« نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا اني و 0 ةيآل كلذ ىف نإ اومءلظ امب ةيواخ متو 0

 . 29 ءابلا نونلا عابتإ ىلع مضلاب ( هللا اودبعا نأ ) 'ىرق
 ( ىباثلا ) رفاك قيرفو نم وم فارق دأ رملا (امهدحأ ) : نال وق ا رف مهاذإف ) هلوق امأ

 ا مهنم نمؤي نأ لبق اص موق دارألا

 « اهتح اوفرعف هتجح ىف اورظن مهنأل اونمآ امنإ اونمآ نيذلا نأ ىنعملاف (نومصتخي ) هلوت امأ
 لد نيدلا بابىف ماصتخالا اذه ناكاذإو ء ابلبقي مل نمل امصخ نوكي نأو دب الف كلذك ناك اذإو

 . ديلقتلا لاطبإ هيفو قح ندلا باب ىف لادجلا نأ ىلع كلذ
 كايا معو (لوآلا) : ناثح هيفف ( ةنسحلا لبق ةئيسلابنولجعتست ملموقاي ) هلوق امأ

 جاجحلا مهعفني مل امل مالسلا هيلع ًاحلاص اوبذكنيذلا نأ ( امهدحأ ) : ناهجو ةنسحلا لبق ةئيسا
 هجو ىلع ( نيقداصلا نم تنك نإ هللا باذعب انتثا ) اولاقذ باذعلاب مالسلا هيلع لاص مدع وت

 نم مكنكم دق ىلاعت هللا نأ دارملاو (ةئسحلا لبق ةئيسلاب نولجعتست مل) اص لاق هدنعف . ءازوتسالا
 مبنأ ( امهناثو ) هباذع لاجعتسا ىلإ هنع نولدعت اذاللف « هباوثو ىلاعت هللا ةمحر ىلإ لصوتلا

 انرفختساو ذئنيح انيتأ همعز لبع تعقو نإ حلاص اهدعي ىتلا ةبوقعلا نإ مهلهجل نولوقي اوناك
 نورفغتستاله لاقو ؛ مهداقتعا بسح ىلع ملاص مهطافن ءانع باذعلا عفديو انتبوت هللا ل بقي ذئنيخ

 رشلا لاخعتسا نم .لكوأ ريكا: لاجحتسا ناف تادعلا لوزن لبق هللا

 هذ طي نادعلا تمص و' انف, 00 ةنشحلاب و باقعلا ةئيسلاب دارملا نأ ( ىتاثلا ثحبلا ل
 امأو  ًاهوركم هنوك ىف هبشي هنال وأ ههزاول َنَم باقعلا نآل امإ ء زيوجتلا اذه بيسو زاجم وهف
 نإ مث« ةرقأ لرالاو نا ه] لاق نم مهنمو ةقيقح هنإ لاق نم مهنف ةنسح ان ا[ ةح را بمحو

 ىأ ( كب انريطا ) موق وهو دس اف مالكب ةربالا د مالكلا أآذه ررق امل مالسلا هيلع لع اا

 ند فل نوذنلا عابت] ىلع لاعب نأ باودلاو « ةزمهطاو نبعلا وهو لصافلا دوجول اودع آف قل اذل سل انه عاب يالا 1(

 .فلآلا مومضم ذبعأ دنع نم ا نآل اودعأ



 53 ةيآلا . ًاحلاص مهاخأ دومت ىلإ انلسرأ دقلو : ىلاعت هلوق

 احا سا نأ مخ ا مرتورص جه < رس هر لا لا 7-1 سو اس هدا © ساس

 د 7 مه اذاف هللا اودنعا نا ام مهاخأ دومع ىلإ ايلسر ديلا

 هموم نت هر

 َنورفتسن ؟الوأ ا ةنسحلا ل اق 5 ةئيسلاب َنولجُتس ل موقاي لاق «:ه» نومصتخ

 هنأ دنع عمر م كَعم نيو كب نريطأ 00 كَل هن
 هع مرص هر 8 ام د موردص - 10 ميل 0 0

 ضرألا ىف َنودسفب 1 ةنيدملا ىف ناكو «ا/» نونتقت موف متن ل

 و 0 ا ا 3 | ورع ها فقول ٌنوحلصي 3

 ا ه-ذ ب ه-

 اانا انتم هلال ور نأ افا ”ملنقزو 43ج تشات 8 مأب هيلإ

 ءارعش اهنإو اناضقت اهلقع ىف نإ اولاقف ء نشأ وه كلم ل] ناميلس كلم نم نوح د

 . اهقاس فرعتيل حرصلا ذختاو ٠ شرعلا ريكنتب اهلقع ناميلس ربتخاف رامح رفاك اهلجرو نيقاسلا

 تويفكف .ادك ار اذام ةتظ كإذ ترضبأ الف ءاملاك نوكب هنأ ىفاصلا جاجزلن لاح نم مولعمو
 ءاهجوزت لوقي نه ةقيرط لع اذهو . ًامدقو اقاس سانلا نس>أ ىه اذاف :هضوختل اهقاس نع

 ليه: لع قاسلا بشك لصححو .اةفيطسو نئلحلإ ليو عرضلا نم دوشتملا ناك نا 2
 دي>وتلا ىلع هب تلدتساو كلذ نم تبجيو . ترث:ما ريراوق نم درع حرص وه اهل ليق املف ؛عبتلا

 ناملس عم تدلسأو) تلاق مثرفكلاىلع تابثلاب مدقت اميف (ىسفن تءلظ ىلإ بر) تلاَقف « ةوبنلاو

 ءوسب ىسفن تءلظ تلاقف . ةجللا ىف !مقرغي مالسلا هيلع ناملس نأ تبسح ليقو ( نيملاعلا بر هل
 نع تفمكن أل وأ لاخلا مذه قابجو 2 هنأو ال مآ اهسورتله هنأ قارلحاو نا ١
 عوظقم ربخ ىف الو ؛ باتكلا ىف رك ذ كلذإ سيلو . اهجوزت هنأ سانلا مالكىف رهظالاو ءاهيقاس

 تلاقف هنم كجوزأنم كموقنم ىراتخا اهل لاق تملسأ امل اهنأ سابع نبأنع ئوريو ٠ هتحصن

 عبتاذىنج وزف كلذك ناكنإ تلاقف ؛ مالسالا نم حاكنلا لاقف «ىناطلس عم لاجرلا حكنيال ىلثم

 : ملعأ هللاو اكلم اهم لزي ملو ؛ نهلا ىلإ امهدر مث هايإ اهجوزف نادمه كلم

 4« مالسلا هيلع حلاص ةصق  ةثلاثلا ةصقلا ال

 لاق «نومصتخي نايف مهاذافهتلا اودبعا نأ ًاحلاص مهاخأ دومت ىلإ انلسرأ دقلو إل ىلاعت هلوق

 و كب انريطا اولاق .نومحرت ملعل هللا نورةغتست إلول ةنسحلا لبق ةئيسلاب نولجعتست مل موقاي

 ضراألا ىف نودسفي طهر ةعست هنيدملا ىف ناكو ء نوئتفت موق مت لب هللا دنع ميرئاط لاق كعم

 «نوقداصل انإو هلهأ كلهم اندبش ام هيلول ناوقنل مث هلهأو هنتيبنل هللاب اومساقت اولاق نو>اصيالو

 69٠6 - رُخا م»



 رخآ تبت حا ع ها 6 0 ع نت ل 2 2
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 اهنإ اولاق هموقو ناميلس نأ رهاظلاف ( وه هناك) الوب تباجأ اهنإ مث ء اهشرع نع تلئس امل

 انيتوأو ) مهلوق كلذ ىلع اوفطع مث ؛ مالسإلا تقزر دقو ةييبل هلقاع ىهو امباوج ىف تباصأ دق

 ةيزع مهصخ نأ ىف ىلاعت هللا ركش كلذ نم مهضرغ نوكيو اهملع لبق هتردقبو هللاب ملعلا نحن

 انيتوأو : ىنملاو ( وه هن اك) اهلوقب الوصوم سيقلب مالكنم هنأ ( ىناثلا ) مالسإلا ىف مدقتلا

 : ةزءلا بر مالك نم نو , ةيآلا خرا لل ) هللأ نود ند كيعت

 اهدصو : دارملا ( 1 ) نابجو هيفف ) هللا نود نم دعت تناكام اهدصو ( ىلاعت هلوق امأ

 ااا :كفذخ ريدعتب كيعت تنك اع ناميلس ل هللأ اهدصو ) ىاثلا ١ نامإلا نع هللا ريغل امتدابع

 ةلزتعملا تجنتحاو ءااهتال ىنعمو ًادص لغاف نم لدن هنأ لع حتفلاب اهنأءىردو «لجفلا لاضيإو

 نم اهنوك الو مدقتملا اهرفك اهل داصلا نكي مل اهف رفكلا قلخ ىلاعت ناكول اولاَقف ةيالا هذه

 ىلع امأ (باوجلاو) ايف رفكلا هللا قلخ ددجت ناميالا نع اها داصلا نوكي ناك لب ءرا افكلا ةلمج

 ةلدمج نم رك نانا او ل الا معا 0 لل دتسالا ظرف قش ذاك قاثلا لياوات أتلا

 انلوهل ًاقفاوم ةيآلا رهاظ هلا 0 محو ؛ فكل ةمزإ اكل ةيعادلا لوصحل اين راض رافكبلا

 . ملعأ هللأو

 حرص هنإ لاق اهقاس نع تفشكو ةجل هتبسح هتأر املف حرصلا ىلخدا اهل ليق ب ىلاعت هلوق
 « نيملاعلا بر هلل ناميلس عم تملسأو ىسفن تملظ ىنإ بر تلاق ء ريرأوق نم درع

 هلع نامل نأ 2 00 3 0 "ام لك عم 0 ىلع اهتماقإ 3 ا لاس هفأ 2

 زمهلاب اب مك ا رقو ءرادلا نح 1 1 ا ا ل ناماهاي ١ هلوةك رصقلا
 مالسأا هيلع ناميملس نأ ىور ؛غ فاعلا دروطاو 2 د>اولا هيلع ئرجأف اق وس 1 هنأ ههجوو

 قلأو هتحت البا ليبرأ مث ءاساين ٠ املاك ضيبأ جاجز نم رصق | - رط ىلع هل ىف رفارف اودق ةلمارمأ

 امتإو : ريطلاو نجلاو سنالا هيلع فكعو هيلع سلخ هردص َّق هريرس عضوو هريغو كمسلا هنف

 ىضفتف اهبج وري نأ انوهرك نا نأ '|وعزإو تون ًاققحو.هارغال ًاماظتتلا اهدي زيل كلذ لعف



 اوف آلا ابشرع اهل 1وزركتل لاا: .ىلاعت 5

 0 نم َنوُكَن مأ ىدنمتأ رظن اسرع اقاوركت لاَ

 هَ
 0 ل رس 9 ص

 انكو اهلك نم معلا ايتو وه هناك تلأق كشرع اًدكمأ لبق تءاج َ
 هر هادس ار ١ مع 6 2 هادس ّ ص اص ع

 موق نم تناك ام :| هلأ 00 نه كبعل تناك انه اهدصو 445 نيملسم

 ع اا 5-1 5

 <40 نمار

 نع هضارعإ ببسب همعن هنع عطقيال مجرك « هنارفك هرضيال هركش نع ىنغ( حرك ىغ قر

 ل

 ايلف «نودتهمال نيذلا نم نوكت مأ ىدتبتأ رظنن اهشرع امل اوركن لاق > ىلاعت هل

 تناكام اهدصو . نيملسمانكو اهلبق نم معلا انيت وأ را ءوهان طك تلاه, كم رعادكما لق تدلع

 ٠ ( نيرفاك موق نم تناكاهنإ هللا نود نم دبعت

 نيانلل لجرلا ركشتاب لكس قفا يقم 1كم نمردلل | زا مال مور كندا معا

 اهلقعتابث ىلع هب اهتفرعم لدتال ناكو . ةلاحمال هتفرعل ناكام ىلع كرت ول هنالل كلذو ؛ هوفرعي الثا

 مالسلا هيلع نابلس نإ لبق ام ةمص عنتمب الو ؛ لمع لضف ىلع هيف اهفقوت وأ اهتقرعم تلد 0 و

 انرك ذ اب دارأف  دسحلا هجو ىلع هدنع ىظحتال وأ ابجوزتيال كلل لقع ناصقن اهيف نأ هيلإ ق

 . ابلقع ر 1

 (ىدتمتأ ) ىف اوفلتخاو ؛ فانئتسالا ىلع عفرلابو باوجلا ىلع مزجلاب ءىرقف ( رظنن) هلوق امأ

 ال مأ ناملس ةوبن هب فرعتأ ( ىناثلا ) انمدق اك ؟ال مأ اهشرع هنأ فرعتأ ( امهدحأ ) نيبجو ىلع

 هن أكف . ةلالدلا ةقيرطب الإ قيلي الو مذلاككلذو ( نودتمم ال نيذلا ند نوكست مأ ) لاق كلذلو
 كانه ىلإ ديعبلا ناكملا نم القنتم راص ثيح نم هتوبن هب فرعتف رظنت نأ بحأ مالسلا هيلع

 القع لضف ًاضيأ كلذب فرعيو « مالسلا هيلع نالس قدص ىلعو ىلاعت هللا ةردق ىلع لدن كلذو
 . اهأس كلذ دنءف : هل تناك ضارغال

 هيبشتلا فاكو هيبنتلا فرح ؛ تاملك ثالث اذك-ه نأ ملعاف ( كشرع اذكهأ ) هلوق امأ
 هناك ) تلاقف آنيقلت نوكي الث كشرع اذه لثمأ نكلو  كشرع اذهأ لقي ملو « ةراشإلا مساو

 . فقودلا لحم ىف تفقوت ثيح اهلقع لاك نم كلذو هب سيل الو وه وه لقت ملو ( وه
 ىلعف ًاضيأو ؟ نم مالك مالكلا اذه نأ وهو « نالاؤس هيفف ( ابلبق نم معا انسوأر )هل

 سيقلب نآل كلذو ؛ هموقو ناملس مالكهنأ ( لوألا ) ناباوج هنعو ؟ مالكلا اذه فظع ءىث ىأ



 ةنآلا . كفرط كلإ دترب نأ لبق هب كيتآ انأ : ىلاعت هلوق ١1

 © 0 فر ردملا ضخبشلاو ةمولعم ةصفب هد رعت ةلوأخ دنع ننعم صخش لإ ةراشالل ةغللا

 فصآ ناك« لاقي نأ بابا ىف ام ىصقأ ؛ هيلإ هفارصنا بجوف : مالسلا هيلع ناواس وه باتكلا

 ناكف ؛ىنلا وه هناآل هنم باتكلاب فرعأ ناك« مالسلا هيلع ناميلس نإ لوقن انكللااضيأ كلذك
 ةفيطللا ةعاسلا كلت ىف شرعلا راضحإ نأ (ىناثلا) ىلوأ مالساا هيلع ناميلس ىلإ ظفللا اذه فرص

 هيلع ناميلس ىلع فصآ ليضفت كلذ ىضتقال. ناميلس نود فصال تاصح ولف ؛ ةيلاع ةجرد

 ىضتفال فصآ ىلإ كلذ ىف رقتفا ول « مالسلا هيلع ناميلس نأ ( ثلاثلا ) زئاج ريغ هنأو ؛ مالسلا
 قوابيل ىبر لضف نم اذه ) لاق ناميلس نأ ( عبارلا ) قلخلا نيعأ ىف ناميلس لاح روصق كلذ

 . ناميلس ءاعدب ىلاعت هللا هربظأ دق رجعملا كلذ نوكي نأ ىضتقي هرهاظو ( رفك أ مأ ركشأأ

 ليربج هنم لع هدنع ىذلاو ؛ ظوفحملا حوللا ليقف . باتكلا ىف اوفلتخا « ىناثلا ثحبلا )ب

 .حدم كلذ نأ ةلما ىف مولعمو . ءايبناألا ضعب باتك وأ « ناميلس باتك ليقو . مالسلا هيلع

 تعقو هدنع نإو ظعالا مسإلا هنإ اولاق كلذلف ء شرعلا كلذ لقن ىف ارتأت تصررلا اذهل نأو
 . تاقوألا عرسأ ىف ىلاعت هللا نم ةباجإلا

 : ناثحب هيفف ( كفرط كيلإ دتري نأ لبق هب كيتآ انأ ) ىلاعت هلوق امأ

 . لعاف مسإو العف نركي نأ زو « نيءضوملا ف كينآ ( لوألا ل

 هنأ ( لوأالا ) نيبجو ىلع ( كفرط كيلإ دترب نأ لبق ) هلوة ىف اوفلتخا ( ىتاشا ١

 (لانقلا) دهاجي لزق ادهو : ةلخلا ف كلذ لعفا كبحاضل. لوقت 6 .ةعرتملا ىف .ةعلابملا دارأ

 رون نأ موتي دقف نفجلا تحتف اذاف . رظنلا دنع نافجألا كيررحت فرطلاو : هرهاظ ىلع هيرجن نأ

 وه اذهف ءنيعلا ىلإ دنرا رونلا كلذ نأ مءوتي دقف نفجلا تضمغأ اذإو « ىنرملا ىلإ دتما نيعلا

 اقر ا لد قا ةديعب ةفايمللاو نوح تفتك! هنأ رهو ( لاوس انَيِعَإوَ) فرطظلا'داذترا نقف داررملا

 ةمعفد دحاولا مسجلا لوصح وأ ةرفظلاب لؤقلا ام] ئضتقي اذهو «نامزلا نم ردقلا اذه ىف

 ةحرأو ةئاعب نضرآلا ةرك لثم. سمنقلا .ةرك اولاق :نيسداهملا نأ" (هباوج ) نيناكم ىف ةدحاو

 نامز ىلع صرقلا مامت عولط نامز انمسق اذاف . ريصق نامز أبعولط نامز نإ مث ؛ةرم نيتسو
 ةكرحلا هذه دوجو ناكمإ القع تبث الف ةريثك ةحمللا تناكنعلاو ماشلا نيب ىذلا ردقلا

 هآر امل ز مالسلا هيلع هنإ مث ؛لاؤسلا لاز تانكمملا لك ىلع رداق ىلاعت هنأ تبثو ؛ ةعيرسلا

 دق ءالتبالا ريسفت ىف مالكلاو ( رفك أ مأ ركشأأ ىتولبيل ىبر لضف نم اذه لاق هدنع ًارقتسم

 انآ امأب ؛ لاقت تلا لاذ زك اغلا ىلإ دتاعاركسلا عفن نأ نيب مالسلا هيلع هنإ مث ء ةرم ريغ سم

 ( اهناثو ) ركسشلا نم هيلع بجو ام ةدبع نع حرخب هنأ ( اهدحأ ) هرجولف رك اشلا ىلإ دئاع
 لغتشم ركسشلاب لغتشملا نأ ( اهتلاثو) ٠ ( منديزأل متركش نثل ) لاقام ىلع ديزملا هب دمتسي هنأ

 ناف رفك نمو ) لاق مث ء فرشلا ىف ةمعنلاو معنملا نيبام رفك امهييام قرفو ةيسحلا تاذللاب

 ذو د . ىننإز تبدو ضني



 ١ 5/ ةيالا . لع هدنع ىذلا لاق : ىلاعت هلوق

 1 ا ا ا لس هن هس هل ها

 2« : ميرك ىَع ىبر نآف رك نمو هسفنل ر مَن زر نمو

 ركشأ] قولسل فر لضف نم اذه لاق هدنع ارهتسم' ه]زر الف كفرط كللإ كبر نإ ١] هب كد اان

 يع نكسب اماف ركح كو يفك |.

 قوحللا ىلع تمزع امنأ ىلع ةلالد ( اهشرعب ىنيتأي مكيأ الملا اهيأ 0 هلوق ىف نأ ملعا
 ؛اهروضح ليف ةدنع- لصح نأ بحأف : اروهشم ناك ند ردلا كلذ رذأ نأ 1 هلل ١ نان
 دارملا نأ ( اهدحأ ) هو وجو ىلع شرعلا كاذ ا

 هذه منت ى ىح « مالسلا هيلع ناماس ةوبن ىلعو ىلاعت هللا ةردق ىلع سيقلبل ةلالد كلاذ نوكي ن نأ

 0 ركشيو ريغيف “شرعلا كلذب ىنؤي نأ دارأ ( اهتناثو ) تفلس ىتلا' لئالدلا رئاس ىلإ ةلالدلا

 1[ كن لاق ) ىلاعت هلوقو ءابلقع راتخا دوصقملاو .ه 00

 ابمالسإ لبق هذخأي نأ دارأ : ةداتق لاق ( اهثلاثو ) كلذ ىلع ةلالدلاك( ىدتهتأ رظنن اهشرع اهل

 ردي نأ .داراف . كلمملا نير شرعلا 7 ( اهعبارو ) اهلام ذخأ هل لحي مل تيلسأ اذإ اهنأ هيلعل
 . هلإ اهلوصو لبق اهتكلمت رادقم

 . هنارقأ رفعي ىذلا ركنملا ثيبخلا لاجرلا نم تيرفعلاف ( نا نم تيرفع لاق ) هلوق امأ

 . دراملا ثيبخلا نيطايشلا نمو

 ىتح.ةمولعم ةداع نم هيف دب الو , كساج نم ىنعملاف ( كماقم نم موقت نأ لبق ) هلوق امأ

 ليقو ؛سانلا هيف بطخي ىذلا تقولا ليقو ؛ سانلا نيب مكحلا سلجم دارها ليقف ؛ تقوي نأ حصي
 بارابنلا تاضتأ لإ

 اك ننال حال وهاك هب ىن ] نيمأ هلمح ىلع ىأ ( ىوقل ) هلوق امأو

 : ناثح هيفف ( باتكلا نم ملع هدنع ىذلا لاق ) هلوق امأ

 ؛سنإلا نم ناك ليقو ؛ ةكئالملا نم ناك لق : نيلوقىلع صخيشلا كلذ ىف اوفلتخا (لوالال

 ناهيلس هب ىلاعت هللا ديأ كلم وه ليقو  مالسلا هيلع ليربج وه ليق ؛ اوفلتخا لوالاب لاق نف
 هيلع رضخلا هنإ : دوعسم نبا لوق ( اهد>أ ) هوجو ىلع اوفلتخا ىناثلاب لاق نمو« مالا هيلع

 تاكو نالت ريزاو لكبح ب نب تصاإ : لئاعا نبا لوق نم روهشملا وهو ( اهيناثو ) مالسلا

 مسإ ملعي ناك سنإلا نم لجر : ةداتق لوق ( اهئلاثو ) بيجأ هب اعد اذإ مظعالا مسإلا ملعب اقيم
 مويلا كلذ جرخ ٠ ء رحبلا ىف ةريزج ىف اخلاص الحر ناك: زنا الحر

 دارأو ؛ هلك ىذلا تيرفعلا وه بطاتاو . هسفن ناهلس وه لب ( امسماخو ) ناهلس ىلإ رظني

 ناينإلا ةعرس نم هل ىتأتي هنأ تيرفعلل نيب مث  الوأ مهادحتف ةزجغم رابظإ مالسلا هيلع نابلس
 ىف ةعوضوم ىذلا ةظفل نأ ( اهدحأ ) هوجول برقأ لوقلا اذهو ٠ تيرفعلل أيهتي ال ام شرعلاب



 ةيالا . ىنيتأي كيأ الملا اهيأ اي لاق .: ىلاعت هلوق ١3

 تار ا ال ل هدم

 00 0 نأ لما مشرعب يدنا مكياواملا ا 0 ا

 2 6 تا ةرتاخ 62 هاج

 ىو هيلع إو كماَقم 000 كيتا أ نجلا نماكم رفع

 0 هين ملص الس ل

 كلَ َ رب ري نأ لبق هن كيد 5 باتكلا قع 2 0 رمل لاق ١*7« نيم

 6-62-6262 25ج رخل كو

 رفكأ مآ 00 ع توابل فر لضف ن نم ا 1 0 00 د ابلذ كفر

 كولملا نأ وهو ءاهأر ترهظأ مدقت ام اولاقو اهموق رباكأ ىلع ةعقاولا تض رع امل اهنأ ملعا

 . برحلا ةبقاع مل تركذف ءامت رعأ اولذأو اهوبرخ ىأ ءاهودسفأ رهقلاب ةيرق اولخد اذإ

 بيوصتلاكىلاعت هللا مالك نم وأ اهمالك نم وهأ اوفاتخا دقف ( نولعفي كلذكو ) هلوق امأو

 ةفص ىف مالكلا امأف . كولملا لاح نم هتفصو امل ًاديك أت هتركذ اهنأو . اهمالكن م هنأ برقآلاو اهل
 هيف (نواسرملا عجري م ةرظانف) اطوقو باتكلا ىف اهل رك ذ ال نكل . اهيف زر رتكاا ضال سنا
 ؛ ناملس :ضرغ امل فشكتي نأ كلذب تدارأو ء درلا تزوجو لوبقلاب قئت مل اهنأ ىلع ةلالد

 رهظأف ( لامب ننودمتأ ) هلوق (لوآلا ) نيرمأ ركذ مالسلا هيلع ناهلس ىلإ ايادهلا تلصو املو
 . لاملا كلذب ثارتك الا ةلق مالكلا اذهب

 م, ىدهللل مسأ ةيدهلا نأ ) هدأ ١ و ثالث هيفقق ( نو> رقت مدع متنأ لب ) هلوق انأ

 ؛ هيلإ ىدهملا وه انهه هيلإ فاضملاو ؛ هل ىدهملا ىلإو ىدهملا ىلإ فاضتف , ىطعالل مسا ةيطعلا ل

 ؛ هيلع ليزم ال ام انيندلا نم قاتآو ؛ ىوصقلا ةداعسلا وه ىذلا نيدلا ىتاثآ ىلاعت هللا نأ ىعملاو
 ملاح فالخ ىلاح نكل؛ « كيلإ ىَدِ ام نوحرفت مت أ لب ةيدهلا هذه لثع لثم 0 كف

 اهلثم ءادهإ ىلع متردق من :] ثيح نم نرد>رفت 0 ,دهأ ىلا هذه مدع مت لب ( اهناثو)

 عجرا ) هلوق ( ىناثلا ) اهب او>رفتو مكتيده | وذخأت نأ مكقح نم متنأ لب : 7 هناك (اهتلاثو)
 ردا اياتك لم دهدهلل ليقو ,لوسرلل باطخ عجرا ليقف ( مهلإ

 نأ نوردقي ال ىأ . ةلباقملاو ةمواقملا لبقلا ةقيقحو . هقاط ال ىأ ( لبق ال ) ىلاعت هلوق امأ

 مهنع بهذي نأ لذلاو ءأبس) اثم ىف ريمضلاو ؛ مهب مهل لبق ال : دوعسم نبا أرقو . ممولباقي
 نأ ىلع مهب رصتقي الو ؛دابعتساو رسأ ىف اوعي نأ راغصلاو : كلملاو زعلا نم مدنع ناك ام

 . اكولم اوناكنأ دعب ةقوس اوعجرب

 رم تيرفع لاق « نيملسم ىتوتأي نأ لبق اهشرعب ىنيتأي مكيأ الملا اهيأ اي لاق )) ىلاعت هلوق
 باتبكلا نم ملع هدنعىذلا لاق « نيمأ ىوقل هيلع ىنإو كماقم نم موقت نأ لبق هب كيت 1 انأ نجلا



 ١ةو ةيالا ٠ 2 تلاق: ىلاعت هلوق

 ةلذأ أ ابلهأ ةزعا راو هر 58 31 ولم نإ تلا
 ا معو رودم 2 8 0 ورع سا 0

 نوليسرملا ع مب ةرظآف ة يد م ةلسرم إو تا نولعت كل كلذكو

 ا 1 5 3 را عا عا الس هه هس

 م | لب مكين اء اكن تلا يبا« ا لام ننودكا لاق 00

 يأ 1 ممل عجرأ »27١« و مك
 - يلم ل دونجب

 2 75272222 281375262 هرثالاع

 «؟ 7/» َنورْعاَص مهو هذ اهنم مهاجرخنلو

 . ربكتلاو ىوحلاو سفنلا ةعاطل دايقنالا نع ىهمن وهف ( ىلع اولعت الأ ر هلوق انو

 باتكلا اذه نأ تبثف ؛ نمؤملا وأ داقنملا امإ لسملا نم دارملاف ( نيءلسم ىنوتأو ) هلوق امأو

 دايقنإلاب رمالاو ءالعتسالان ع ىهمنلا لبق نافذ ءايندلاو نددلا ىف هنم ديال ام لك ىوح هتزاجو ىلع

 نوكي نأ هللا ذاعم ( هباوج ) ديلقتلاب ءافتك إلا ىلع لدب ًاقح الوسر هنوك ىلع ةلالدلا ةماقإ لبق
 لدي زجعملاو « زجعم دهدملا ةلاسرو دهدهلا ناكس يقلب ىلإ ناملسل وسر نآل كلذو ديلقت كانه

 ىلع ةماث ةلالد ةلاسرلا كلت تناك الف ىعدملا قدص ىلع لديو هتافص ىلعو عناصلا دوجو ىلع

 .رخآ اليلد باتكدلا ىف ركذي مل مرج ال ةوبنلاو ديحوتلا
 قيرط ىلع تقتشا ةثداحلا ىف باوجلا ىه ىوتفلاف ( ىرمأ ىف ىوتقأ "الملا اهمأ ايب) هلوق امأ

 عالطتساو مهل عاطقنإلاب تدصقو ؛ ىتفلا رمآلا ىف ىنوبيجأ ىأ نسلا ىف ىتفلا نم ةراعتسالا

 . مكر ضحم الإ ًارمأ تبأ ال ىأ ًارمأ ةعطاق ت 00 مهأر

 دعا نمابلاب ذا رملاو كالآلا ةوقو ماسجالا ةوق دارملاف ( ةوق ولوأ نحن اولاق ) هلوق امأ

 ةيتاذلا ةوقلا راهظإ ( امهدحأ ) نيرمأ اوركذ موقلا نأ باوجلا لصاحو « برحلا ىف تابثلاو

 رمالاو ) موق رخآلاو ؛ديرت ثيحب مهتدجو برحلاو عفدلل مهتدارأ نإ اهنأ رهظيل ةيضرعلاو
 باوج ركذ نكمي الو : سلا تدارأ نإ اهل ةعاطلا راهظإ كلذ ىفو ( نب رمأت اذام ىرظناف كيلإ

 ملعأ هلأ و: اذه نه ندنخأ
 كلذك و ةلذأاهلهأ ةزغأ اولعجو' اهوذدسفأ' ةيزق اواخو اذإ كوللا نإ تلاق ب ىلاعت هلوق

 ننودمتأ لاق ناميلس ءاج الف :نولسرملا عجري مب ةرظانف ةيدهب مهلإ ةلسرم ىفإو  نولعفي
 لك و رج ييتاقف ميلإ عما قرح ا ا ا

 .4 نورغاص مثو ةلذأ امن مهتجرخنلو اهب عمل



 ةيآلا . ميحرلا نحرلا للا مب هنإو : لات هلوف 5

 |ولوأ نحن اولا حد 00 82 ممأ ف وأ َراَلا

 506 رمأ 5 ىرظنأَكيِلإ ر را

 اكل ةيطان تيك ام ىرم) ف ىوتفأ املا امأ اي ت تلاق 11 ىلع اولعت الأ, ميحرلا

 ( نيرمأت : اذام ىرظتاف كيلإ مصاآلاو ديدش سأب !نولوأ و روق ا نودبشت 4

 قلأ دهدملا نإ لاقي نأ 0 انك قل ل ا اهم 4 ِت تلاق ) هلوق نأ ملعا

 تعضوو باوباآلا تقماغ تدقر اذإ تاك أ ىور« تباث هناك اود وهف باتكلا امملإ

 اهرقن ليقو « ةيقلتسم ىهو اهرحت ىلع باتكلا حرطو ةوك نم لخدف اهسأر تحت حيتافملا

 . ةعزف تيتناف

 هفصو ( اهناث و) هيف امو هنومضم نسح ( اهدحأ) هج وأ ةثالث هيفق ) م باتك ) هلوق 3

 مركو مالسلا هيلع لاقو ًاموتخم ناك باتكلا نأ ( اهئلاثو ) رك كلم دنع نم هنآل ميركلاب

 7 هيلع ًاباتك الإ نولبقي ال مهنإ هل ليقف ٠ مجعلا لإ نيكو مالسلاه يلع ناكو ( همتخ بات ىلا

 . اعاج هيف كان

 : ثاحأ هيفف ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب هنإو نايلس نم هنإ ) هلوق امأ

 ميرك باتك قلأ ىنإ تلاق امل امن اكابيلإ لأ امل نييبتو فانئتسا هنأ ( لوألا ثحبلا ل

 هنإو ناملس نم هنإ ) هللا دبع أرقو « تيكو تيكهنإو ناملس نم هنإتلاقف وهامو وه نم ال لبق

 نم لدب هنأ (امهدحأ)ناهجو هيفو حتفلاب (هنأو نايلس نم هنأ) ءىرقو (ىنإ) ىلع ًافطع ( هللا مسن

 اهنأك هللا مسب هنالو نايلس نم هنأ ديرب نأ ( امهناثو ) ناهلس نم هنأ ىلإ قلأ ليق هناك باتك

 نأ ىلع هللا مسي نإو ناهلس نم نإ ىنأ أرقو هللا مسب هريدصتو نالس نم هب ركي هم زكا كللَع

 انا 51 كرالا ليش ماى كحال اولد ال ىدمو أضن ةرسغم:اولعت ال نأ" ىف نإإو « ةزريسفملا

 دالأ ةزوا 8 صو ولغلا نم ةمحجعم نيغلاب اع

 ١) هباوج )؟ ( مي>رلا نا هللا م ب ) هلوق ىلع همسا ناماس مدق مل لاقي « ىناثلا ثحبلا (

 0 سيقلب تر 3 امإو. ميحرلا نمحرلا هللأ مسإب وه اللا كلذ ند ها ا

 00 0 ل ذك ىلإ ىلاعت 0 انكلا 1 0

 ملعلاو لمعلا وأ ملعلا امإ 4 دخلا نم 0 نال كلذو 0 0 0 0 0 د

 تانثإ و ىلاعتو هنأحيس ذاصلا ت انثإ ىلع لع م 0 نم>رلا هللأ 3 8 لمعلا ىل اع مدهم

 : اممحرأ مك 1 رد ا لا

 ل ياا



 واح 0 0 باتك ىلإ 0 ىإ للملا 0 أب لاق“ ىلاعت هلوق

 مادو الر نإ 0 -أ هَ -5 ه- 20 -

 لأ د قلل امان كلا
 - 9 يا يبت دهم 1م يت ىع ١ مدع

 اما اي تلاق“ ..:يلش أَ 1 أ ميحرلا ن 5 رلا هلا مب

 ل 5 رطبا يح مدس 55 ١ انهه الا ناك ملف(برغملاوقرشملا بر)لاق مث (نيلوألا
 أدتبا مرج اله« رشبلا ةيهلإ ىعدا نم عم ًارظان مالسلا امهبلع ىمومو ميهاربإ نأ (هباوج)؟ضرأألا

 سمشلا ةيطإ ىعدا نم عم ةرظانملا انههو ؛ تاومسلا ةيملإ لاطبإ ىلإ القتنا مثرشبلا ةيهلإ لاطبإب

 تايوامسلا ركذب أدتبا مرج الف ( هللا نود نم سمشلل نودجسي اهموقو اهتدجو ) هلوقل
 تار داب مث

 راقتفا نيب امل هناحبس هنأ هنم دارملاف ( ميظعلا شرعلا بر وه الإ هلإ ال هللا ) هلوق امأ
 ةقواخم ىهف ماسجالا مظعأ وهام نأ كلذ دعب رك ذ ربدملا ىلإ امهثيب امو ضزالاو تاومببلا

 . ملعأ هللاو هيلع ديزم ال ام ىلإ ةيبوبرلاو ةردقلا ىف ىهتنملا وه هناحبس هنأ لبع لدي كلذو ةبوبرمو

 ةزعلا بر مالك ليقو دهدملا مالك ( ميظعلا ) ىلإ (تطحأ) نم ليق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 ا ماعلا هل ندا وهوا ان 0 قة 00 ةدجس نأ قحلا « ةسماخلا ةلأسملا إل

 دحاو اذهو : ةد# ةرشع عبرأ نآرقلا ةادق نأ ىلع اوهجأ منال اممملع هللأ ةمحر ةقمزح فأو

 مأ نيتءارقلا ىدحإو ءاهكرت نمل مذ وأ اهب ىنأ نمل د وأ اهب سمأ امإ ةدجسلاعضاوم نالو اهنم
 فيفختلا عم ةدجسلا بوجو نم جاجزلا هركذ ىذلا نأ تبثف . كراتلل مذ ىرخالاو دوجسلاب

 . هيلإ تفتلم ريغ ديدشتلا نود

 ىلع فقو ففخ اذإ معن (هباوج)؟ نيتءارقلا نيب فقاولا قرفي له لاقي« ةسداسلا ةلأملاإل

 اذإو ( اود ) أدتبا مث ( اي الأ ) ىلع فقو ءاش نإو ( اودجسي الأب ) أدتبا مث (نودتمال مهف)

 . ( ميظعلا شرعلا ) ىلع الإ فقي مددش
 :ك مأ) نأ الإ تبذك مأ تقدص دارأو ؛ لمأتلا وه ىذلا رظنلا نف (رظننس) هلوق امأ

 0 ءهب ق'وي ملف هب ريخأ دكا ام «تماناك بالكلاب انوزركت نكن غلبأ (نييذاكلا

 * د2016:) اقف( نمل نودجسل ايماوك و امدح )لاق 5 عما ظفل ىلع ا

 . مهيد اذه نيذلا ىلإ ىأ ( مهلإ

 عمسمب هنولوةبام نوكيل هيف ىراوتت بيرق ناكم ىلإ مهنع حنت ىأ ( مهنع لوت مث ) هلوق امأ

 قلأو ةوك نم اهيلع لخد لاقيو ( لوقلا ضعب ىلإ مهضعب عجري) ىلاعت هلوق نم نوعجربو كنم
 .:ةركلا ىف يراور تاكا ا

 نمحرلا هللا مسب هنإو نابلس نم هنإ ؛ مجرك باتك ىلإ قلأ ىنإ الملا اهمأ اي تلاق )ف ىلاعت هلوق

 6« اح ود و



 ةيآلا . ءبخلا جر: _ ىذلا هلل اودجسي الأ : ىلاعت هلو ١6

 وك نأ زوو نأ م ناكل فذكخ 2 أآودجس العإ لدشا] نع مثدصف ذارأ ديدشتلااب ) اهناثو)

 ةءارقو هللا دبع فرح ىهو ) املاثو ( اودجس نأ الإ نودتم 3 مف ىعملا ركل «ةديزم ال

 باطخلا ىلع كودجسا لأ ىعمب نودجحسل هله هّلبأ ديع نعو » ءاه ةزمطا بلقب اله شمعالا

 : ) نوالعت امو

 . هنال مالا ىنعم نوكي نأ بحي ( اودجسي الأ ) هلوق قيةحتلا لهأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 ا 0 وهو هل دوجسأأ نوك نأ بجو م ىلاعت هفصول نك ١ ةدجسأأ نم عنملا ىعم ناكول

 .٠ ىنعم رارعالاب املاع .بخلا جارخإ لع

 جر ) هلوقف ةردقلا امأ.؛ « ملعلاو ةردقلاب ىلاعت هللا فصو ىلع تلد ةيآلا 4 ةثلاثلا 1| ةلأسملا 2

 لاومآلاو قازرألا عاونأ عيمج لوانتي وهو , ردصملاب ءوبخلا ىمو(ضرالاو تاومسلاف ءبخلا

 (نونلعتامو نوفخام معيو 1 هلوقف معلا امأ و٠ تاغ !انضرالا نمو(« ثيغلاب ا هجارخإ و

 بحب هللا : 9 :اذكه ةلالدإأ ريرحتو لا كيعل نم ىلع درلا مالكلا اذه نم دوصهملا نأ لعاو

 ًاهإ نوكنال ىهف كلذك تسيل سمشلاو . تايفخلاب املاعو ء.بخلا جارخإ ىلع ًارداق نوكي نأ
 هجولا ىلع املاع أ رداق نوك نأ بدك ىلاعتو هن أمس هنأ امأ ءامجل 0 ز+ م م 5 م اذإو

 نود تامولءملاو تارودةملاضءبب هتيملاعو هتب رداق صتخن الف هتاذل بجاو هن ل لاك انلل

 ناك تاذلا ىف ًايهانتم ناك ام لكو : هانتم مسج اهن الف كاذك تسيل سمشثاا نأ امأو « ضعبلا

 » تايفخلاب ةملاع ءبخلا جارخإ ىلع ةرداق اهنوك ملعيال ذئايخ كلذك ناكاذإو ظ تافصلا هام

 لصاح عجرف ةراسملا عفدو عفانملا باج ىلع ةرداقأ 0 اطاح نم ملعي م كلذ اما 0 م معي ل اذاذ

 كنع ىعل الو روم ل كلا هيلع مهاربإ هر ؟ امال ةلالدلا

 ةراشإ 0 هجو ( ضراآلاو كا ءبخلا جرد ىذلا هللا ) هلو# قو ا

 ىنأي هللا نإ ) هلوق فو ( تيميو ىحيب ىذلا بر ) هلوق ىف مدلسلا هيلع معلب ربا هب لدتسا ام ىلإ

 سمشلا جرخي ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هنال كلذو ( برغملا نم اهب تأف قرشملا نم سمشلاب

 مههاربأ لوق نم دارملا وهو تاومسلاىف ءبخلا جارخإ وه اذهف برغملا ىف اهلوفأ نعل فرشملا نف

 (برغملانم اهب تأف قرشملازمسمشلاب ىتأي هللاناف ) هلوةنمو ( نيلفالا بحأ ال ) مالسلا هيلع
 ابعولطو سمشلالوفأنأ ىلإ عجري هلصاحو (برغملاو قرشملا بر) مالسلا هيلعوموم لوقنمو

 جارخإ امو 0 لو اف فرصتملاو اه رهاقل ةدابعلا تن كف رهأق ردم ريب دن 0 امرك 1غ نالد»

 لبق ناف ؛ هنم نينجلا نيوكتو بئارتااو بلصلا نم ةفطنلا جارخإ لوا طب وهف نضر الاَنم ءبخلا

 ىذلا | فر) لاق 000 ناف قافألا ةلالد 01 هناللا 0 أمدق 00 0 ىمومو 0



 000 د1 حلا جرحي ىذلا هلل اودجسي الأ : ىلاعت هلوق

 2 ل 0 1 هدم ه2

 نوفخام لعبو ضرالا تار 7-2 ىعب 2 آلا حرخب 0 هلل ا
 _- د

 رظادس لاَ 1 مظل شرع ب نر وه الإ هلإ ال هللا 0 نا
 2 2 2 ه-

 0 0 اهَقلأَم اذه ىاتكب بهْذأ ى/ نيالا نم ا 5 5[
 ني هر -و ه1 |

 28 َنوعجَر ادام ظنا مع

 نأ ( اهناثو ) برقأ نونجلا ىلإ ناك كلذ. زوج نم نأ 1 تازجعملاو ففيللاكتلاو:ءانبنالا
 مث نهلا ىلإ ماشا نم ةفيطللا ةظحالا كلت ىف دهدملا رط فيكف ماشلاب ناك مالسلا هيلع ناملس
 لاك ام عم ةميظعلا ةكسلملا كلت لثم لاح مالسلا هيلع ناملس ىلع نخ فيك (اهلاث و) ؟ هيلإ عجر

 ةيأر تحت ناكو ةيلكلاب ايندلا كلم ناك مالسلا هيلع هنإو . ناماس ةعاطف اوناكسنإلاو 0 نإ

 ل هنإ لاقي هنأ عمو ؛ فلأ ةئام مهنم دحاو لكةيار تحت كلم فلأ رشع انثا لاقي ام ىلع سيقلب

 نبأ نم ( اهعبارو ) مايأ ةثالث ةريسم الإ دهدملا ناريط لاح سيقلب ةدلب نيبو نأملس نيب نكي

 ناطيشلا ىلإ هتفاضإو سمشلل مثدوج راكنإو هل دوجسلا بوجوو ىلاعت هللا ةفرعم دهدبلل لصح
 كلذ عفدي امنإو ؛ لمعلا لوأ ىف مئاق لامتحالا كلذ نأ ( كوالا ) نع (باوطارر (ةناررو
 . كوكشلا هذه ليزي راتخلا رداقلا ىلإ ملاعلا راقتفاب ناميإلا نأ قاوبلا نعو « عامجإلاب

 ناطيشلا مل نيزو هللا نود نم سمشلل نودجسي ) هلوق ةلزتعملا تلاق 4 ىاثلا ثحبلا ل

 مهيلا هتفاضإ دعب ناطيشلا ىلإ كلذ فاضأ ىلاعت هنآل هتهج نم دبعلا لعف نأ ىلع لدي ( مهلامعأ

 اذه نأ ( اهدحأ ) : هوجو نم ( باوجلاو ) نودتهم ال مهنأ نيب هنألو مذلا دروم هدروأ هنآلو

 ممدنعو ( ليبسلا نع ممدصف ) لاق هنإف « رهاظلا كورتم هنأ (اهناثو) ةجح نوكي الف دهدهلا لوق

 الإ انبه قبي ملف .فيلكتلا هنع طقسا اعونم ًادودصم ناك ول ذإ ليبسلا نع رفاكلا دص ام ناظينشلا

 . ملعأ هللاو ةداعإلا ىف ةدئافالف ًارارم هنع مدقت دق (باوجلاو) مذلاو حدملا لصفب كسا
 نوفخب ام ٍلعيو ضرالاو تاومسلا ىف .بخلا جرخي ىذلا هلل اودجسي الأ ١ ىلاعت هلوق

 . نيذاكلا نم تنك مأ تقدصأ رظننس لاق ؛ ؛ مظعلا شرعلا بر وه الإ هلإ ال هللا «نونلعي امو

 5 هيفو . « نوعجرب اذام رظناف منع لوت مش * مهيلإ هقلأف اذه ىناتكب بهذا

 ١ نم ةدارق اهدخأ  تاءارن از دجس لا )'لاعت ءاررقا ف نأ معا « ىل وآلا ةلأسملا 1151

 : لاق نم هفذح امك ؛ فوذحم هادانمو ءادناا فرد ايو هيبنتال الآ فيفختلاب

 [رطقلا كئاعرحجب البنم لاز الو] ليلا ىلع ىم راد اي ىلسا اي الأ



 ةيالا . مظع شرع اهو : ىلاعت هلوق ١6٠

 . هل ًارخسم ريطلا ناك فيك ملعيل و ناياس نم ًافوخ هعارسإ ىلع ةلالدلا ةدملا رصقب هثكم فصوو
 طاحأ نم ىلاعت هللا قاخ ىندأ ىف نأ ىلع ناهيلسل هيبنت هيفف ( هب طحن ملامب تطحأ ) هلوق امأ

 نم ىلعي نأ ادع ءىثلاب ةطاحإلاو باجيإلا كرت ىف ًافطل كلذ نوكيف ؛هب طحي ملام ًايلع
 . هتابج عيمج

 ىور دقو.هعنمو فرصلاب ءىرق أبس نأ ملعاف ( نيقي أبنب أبس نم كتئجو ) هلوق امأ
 بجشينب أبس وهو ابس ىديأ اوبهذ مطوةك فلآلاب ايس ةياور ىف ريثك نبا نعو ؛ ءابلا نوكسب
 ربك آلا بلل وأ ىحلل امسا هلعج نمو ؛ فرصي ىل ةليبقلل مسا هلعج نف ؛ ناطحق نب برعي نبا

 .نأشهل ىذلاربخلا ًابنلاو . مايأ ةثالث ةريسم ءاعنص نيبو اهنيبو بسب برأم ةنيدم تيعممث ء« فرص
 دقلو , ىندملا ةمص هنسح طرشو ظفللاب قاعتي ىذلا مالكلا نساحم نم ( ابنب ابس نم ) هلوقو

 ىنعملا ناكل ربخم أبنب ناكم عضو ول هنأ ىرت الأ ء ىنعمو اظفل نسف ةحصلا ىلع ًادئاز انبه ءاج

 ! لاك كفصو اهقباطت ىلا ةدايزلأ نماد ان لوأ اننلا اظفل نكتلاو : انيك

 ضرأ كلم اهوبأ ناكو ؛ ليحارش تنب سيقلب ةأرملاف ( مهكلمت ةأرماتدجو ىتإ ) هلوق امأ

 ديرأ نإف « أبس ىلإ عجار مبكلمت ىف ريمضااو ء سمشلا نودبعي ًاسوجت اههوقو ىه تناكو نآلا

 . اهلهأ كلمت هانعف ةئيدملا تديرأ نإو « رهاظ رمالاف موقت هب

 ( ءىث لك نم تيتوأو) لاق فيكهنأ وهو لاؤ هيفف ( ءىث لكنم تيتوأو ) هلوق امأو
 هيلع, ناملس لوق نأ ( هباوج ) امهنيب ىوس دهدحلا ناكف ) ءىثث لك نم انيناوأو ) نايلس لوق 2

 دهدحلا لوق امأو ءايندلا بابسأو كلملا ىلإ مث . ةمكحلاو ةوبنلا نم ىتوأ ام ىلإ عجري مالسلا

 . ايندلاب قلعتيام ىلإ الإ نكي ملف
 ناك ام عم اهشرع دهدبلا مظعتسا فيك هنأ وهو . لاؤس هيفف ( ميظع شرع اهلو) هلوق امأو

 فصولا ىف ىلاعت هللا شرعو سيقلب شرع نيب ىوس فيكف ًاضيأو ؟ ناملسكلم نم ىري

 1 احل مظعتساف ناملس لاح ىلإ اهاح رغصتسي نأ زوحي ( لوآلا ) نع ( با 0 ظعلاب
 هلع ناوكياال ءىع ءارمازلا يضعيل قفتي دق 6 ةلكم:هتل الخ عم ناملسل نوكي ال نأ را

 نم-اسنج هر ةفاضإلاب هل ميظعت مظعلاب اتي نع نأ (نا )١١ نعو « ناطلسلا دنع

 «ضراآلاو تاومسلا نم قلخ !م رئاس ىلإ ةبسنلاب هل مظعت مظعلاب هللا شرع فصوو كولملا
 : نيثحب انهه ن أ لعاو

 تايآآلا هذه نأ (اهدحأ) : هوجو نم ةصقلا هذه ىف تنعط ةدحالملا نأ 4 لوألا ثحبلا ل
 ىلإ رحب كلذو ءالقعلا نم الإ مالكلا كلذ ردصي ال مالكب الكت دهدحلاو ةلقلا نأ لع تالمتشا

 ةسدنهلاب لعأ نوكت نأ « اذهانتامز ىف اهدهاشن ىتلا ةلعلا ىف انمأ مل كلذ انزوج ول انإف « ةطسفسلا

 مهف نوكي نأ زوو «نابئصلاو ةلمقلا ىف لوقلا اذكو ؛هيوبيس نم وحنلابو « سديلقإ ن



 ١ ةيآلا . تطخ| ل اعف دعي ريغ قكف : ىلاعت هلوق

 0 2 دو حالا سا ساحب دلال 2 ماس ه2 2 هه ساس 2

 0 01١ نيبم ناطلسب ىنتايل وا هنحذال 1 اديدش اباد
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 204 اا 200
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 اندر نخر 38 هع شرع الو ءىثت لك نم تيتوأو

 لص اس مروه حو يع ه -أ 2 هج

 ليبسلا نع ا كاع ل " ند هلأ ن نود نم نسا نودجسل
2 

 ه- راسو ه- را

 «4» نودتيم ال مهف

 كتئجو هب طحن ملا تطحأ لاَقف دعب نيغ تكف نييم ناطاسب ال 1 هنحذال وأ ادب د

 اهتدجو « ميظع شرع اهلو ءىش لكنم تيتوأو مهك-لامت ةأرمأ تدجو ىنإ , نيقي أبنب أبس نم
 مهف ليبسلا نع ممدصف مهلامعأ ناطيشاا مه نيزو هللا نود نم سءشلل نودجسي ابموقو

 4« نودتال
 كلذ هب صتخت مال هدقفت امنإ هنأ كلذ مثوأ ريطلا دقفت امل مالسلا هيلع ناميلس نأ معا

 امون ناكىتلا ةبونلاب لخأ هنأ بهو لوق (اهدحأ)هوجو ىلع هدقفت هلجأل امف اوفنتخاو ؛ ويطلا
 هبيرق نيب لصفلا فرعي ناكو . هيلإ تناك ءاا سيياقم نآل هدفت هنأ ( اهناثو ) هدقفت كلذلف

 كلذ دف الف ء سمشلا نم هلظي ناك هنأ ( اهئلاثو ) هدقفتو هبلط كلذ ىلإ ناماس ةجاحلف . هديعبو

 . هدمفت

 ناكم ىلإ رظن ةعطقنملا ىه مأف ( نييئاغلا نم ناكمأ دهدحلا ئرأ ال ىل ام لاقف ) هلوق امأ

 كلذ ريغ وأ هرتس رتاسل رضاح وهو هاريال هنأ ىنعم ىلع ؛ هارأ ال ىل ام لاقف هرصبي ملف دهدحلا

 هل حال ام ةح نع لأسي هناك بئاغ وهأ : لوقي ذخأو كلذ نع برضأف باغ هنأ هل حال مث
 . ءاش مأ لبإل امنإ : مهو هلئمو

 نأ زوحجبال اذهف ( نيبه ناطلسب ىنتأيل 5 هنحذال 3 ادد ًاياذع هنبذعال ) هلوق أم

 (هنبذعأل) هلوق ىف اوفلتخا مث ؛ بدؤي نآل حلصيف لقعلاب راق نميفوأ فلكموه نميف الإ هلوقي
 ليقو «سمشي و نارطقلاب لطي نأ ليقو ؛ سمشلا ىف ءاقلإلاو شيرلا فتن هنإ سابع نبا لاقف

 ةبحص هنمزلال ليقو . هفلإ نيبو هنيب قيرفتلا ليقو ٠ صفقلا هعادبإ ليقو « هلكأتف لمنلل ىقلي نأ
 :هنارقأ ةمدخ هنزل لنقو ءدلدضالا ةزئقلتم نوكسلا ىيحأ مهبضعإ نعو ؛ دادضاللا

 «بيرق نع كلوةك (ديعب ريغ ) اههنضو فاكلا حتفب ءىرق دقف ( ثكف ) هلوق امأ
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 ري لس اذا لس آ هو مررت هرنم 8

 0 6 هني ران نم زم ناك مأ دهدبلا ى َرأاَل لاه َلاَقَف رطل
 ايه مل لس ني سس

 دفق 0

 ىلاعت هللا ةمعن نارفك ىف عقت الف رعنلا كلت ىرت الئل اهنك اسم ىف لوذدلاب اهترمأف ( نال

 فيفختب مكنمطح الو منكم ءىرق ( اهعبارو ) ةروذحم ايندلا باب رأ ةسلاجم نأ ىلع هيبنت اذهو

 . مكنمطح اماصأو اهرسكو ءاطلا حيتفب مكنمطحال ءىرقو ؛ نوتلا

 زواجي دق هنأ ىنعمب , كحضاا ىف اعراش مست ىنعي ( اهلوق نم اكحاض مسبتف ) ىلاعت هلوق امأ

 روبظ ىلع اهلوق نم لد ام هباإ ( امهدحأ ) نيرماأل كحض ام:]و ؛ كحضلا ىلإ مسيتلا دح

 ( نورعشيال مثو )اهوق كلذو « ىوقتلا باب ىف ماحو هلاح ةرهش ىلعو هدو:ج ةمحرو هت>حر

 . هانعمب هتطاحإو ةلعلا مالكل هعامس نم اذخأ تك ملام هللا هاتأآ امب هرورس ( ىفاثاو )

 ع عزأ ىنلعجا . ىنعزوأ ةقيقح : فاشكلا بحاص لاقف ( ىنعزوأ بر ) ىلاعت هلوق امأ

 "اسم لك لد اا ذهزو ؛ اذبأ كل ارك اش نوك 1 ىدح.. ىع تلقي نأ نع همك ]و  ىدنع كتمشل

 ! قع لصالا ليضحت كطو ةلوعفم تراص دف قاطلالا:نم هلعف نكمأ ام لك ةلزتعملا دنع ناذ

 ىنعمو . هيلع ةمعن هيدلاو ىلع ىلاعت هللا معن دع هنأل كلذف ( ىدلاو ىلعو ) ىلاعت هلوق 0

 ىناخدأو )لاق مث . ملاصلا لمعلا فو ركسشلا ىف ةناعإلا بلط ( هاضرت ًاح اص لمعأ نأو ) هلوق

 ةرخآلا ىف لعجي نأ بلط تاريخلا ىلع ةناعإلا ايندلا ىف بلط املف ( نيهاصلا كدابع ىف كتمحر
 بناج نم قاقحتساب ال هلضفو هتمحرب ةنجلا لوخد نأ ىلع لدب ( كتمح رب )هلوقو ٠ نياصلا ن م

 بلط مث الوأ ةرخآلا باو ىلإ ةليسو نوكي ام بلط مالسلا هيلع ناملس نأ ( معاو ) دبعلا

 0 310 ديلا كش اهدحأ ) لارمأ نيف تالوشلا ةلييسو اها. ان ان ةزخالا تارا

 بر) ىلاعت هلوق ىهف ؛ةفلاسلا ةمعنلا ركشب لاغتشالا امأ .ةمدخلا عاونأ رئاسب لاغتشالا

 نال .ءاالا ىلع ًاماعنإ ءابآلا ىلع ماعنإلا ناك املو ( ىلع حمعنأ ىتلا كتمعن ركشأ نأ ىنعزوأ

 ىلع هللا معن ركشب لختشا.مرجال « نبإلا 00 ادي هللا نم همعن تي رش كل لإ نذأ تاكل

 ًالاص لمعأ نأو ) هلوقف ؛ ةمدخلا عاون ١" ماسر لاعتشالا اما( ىدنلاو لعوب هلوذ ءانألا

 ليق ناف ) نيكاصلا كاع ىف كتم رب 1 ) هلوقف ةرخالا باوث َبلط امأو ( هاضرت

 3 ءابنالا نأ يف يبسلا اف . نيملاصلاو ءالوالا تاجرد نم مظعأ ءابنالا تاجّرد
 كتمحر ىناخدأ ) ناهيلس لاقو ( نيملاصلاب ىنةملأو ااه ىفوت ) فسوي لاقفنيهاصلا نم مهلعج

 ةيصعمب مالو ىلاعت هللا ىصعي ال ىذلا وه لماكلا حلاصلا ( هباوج ) ؟ ( 0 كدابع ىف
 . ملعأ هللاو  ةيلاع ةجرد هذهو

 اب اذع هنبذعأل « نيبئاغلا نم ناكمأ دهدحلا ىرأ ال ىلام لاف ريطلا دقفتو ل ىلاعت هلوق



 ١مجا/ ةيالا . هدونج ناملسل رش>حو : ىلاعت هلوق

 عمجاو راضحإلا وه رشحلاف ( يل ندنالاو نا نم هدو نايلسل نيثح ىر هلت

 الإ كلذك نوكي الو هدونج فانصأألا هذه لك ىلاعت هللا لعج هنأ ىنعملاو « ةفلتخلا نك امالا نم
 ةلزنمب نوكي وأ « فيلكتلا هعم حصي ىذلا لمعلا عمالإ كلذك نوكيالو « هدارم ىلع فرصتي 5
 . لقع هل امن همايأ ىف ريطلا لعج ىلاعت هللا نإ انلق كلذلف . فيلكتلا دح براق دق ىذلا قهارملا

 ةجاحلاب تضخ ىلا قئادلا لاعت هللا ةمحلا دقام اهنف نك :ذإو انما ىف رودطلا لاح كِإدك سلا
 . هريغو لحنلاك دابعلا عفانمل اهب هللا اهصخ وأ اهملإ

 اهنم ليبق لكىف ناك اذإ الإ نوكي ال اذهو نوسبحي هانعم ( نوعزوي مهف ) ىلاعت هلوق امأو
 ىف ءاج ىذلاو ردقلا اذهب دهشي رهاظلاف . هفرصيو هفكيو هدري نم ىلع طلست هل نوكيو ؛ عزاو

 . عنتم ريغف بيترت ىلع هدونج عم هريسم نوكيل مدقتي نم نوءنمب اوناك مهنأ نم ربخلا

 لاقيو ؛ لقلا ريثك ماشلاب داو وه ليقف ( للا ىداو ىلع اوتأ اذإ ىتح ) ىلاعت هلوق امأ

 ءالعتشالا فرحت ىتأف قوف نم ناك مهنايتإ نأ ( لوألا ) نيبجو نم هباوجل ؟ ىلعب اوتأ ىدع
 اودارأ مهنأك هرخآ غلب اذإ ءىثلا ىلع ىنأ مهلوق نم هرخآ غولبو ىداولا عطق دارب نأ ( قاثلو )

 ناكو مهملاو نونلا مضبو ميلا مضي ( لقلا اهيأ اي ةلم ) ”ىرقو ؛ ىداولا عطقنم دنع اولزني نأ

 . هنع فيفخت لاعتسالا هيلع ىذلا لعلاو لجرلا نزوب لمعلا لصآلا
 رداق ىلاعت هللا ناف « دعبتسم ريغ اذهو كلذب تملكت اهنأ ىعملاف ( ةلمت تلاق ) ىلاعت هلوق امأ

 مش امعاولس لاّقف سانلا هيلع فتلاف ةفوكلا لخد هنأ:ةداتق نعو .قطنلاو لقعلا اف قلخم نأ ىلع

 مأ ًاركذ تناك أ ناهلس ةلمت نع هولس لاقف ثدح مالغ وهو ًارضاح هللا همحر ةفينح وبأ ناكو

 باتكن م لاقف؟تفرع نأ نم هل ليقف ىثنأ تناك هنع هللا ىضر ةفينحوبأ لاقف , مخأف هولأسف؟ىثنأ
 ةاشلاو ةماخلا لثم ةلغلا نال كلذو . ةلمم لاق لاقل ًاركذ ناكولو (ةلمت تلاق ) هلو وهو ىلاعت هللا

 (١)ىهو وهو ىثنأ ةمامحو رك ذ ةمامح محلوق وحن ةمالعب امهنيب زيميف ىثنآلاو ركذلا ىلع ابعوقو ىف

 ترث ذ مرجال . لقعلا دح تبراق امل ةلغلا نأ ملعاف ( مكتك اسم اولخدا ) ىلاعت هلوق امأ

 تلق ؟ وه ام كنمطحي ال تلق ناف ( كنك اسم اولخدا ) ىلاعت لاق كلذلف ءالقعلا هب ركذي ام

 ملأ ثيح اونوكت ال ىنعملاو .سمآلا نم الدب ان نوكي نأو نحال ياو نوك نأ ل

 ىف ريسي نم نأ ( اهدحأ ) رومأ ىلع هيبنت ةيآلا هذه ىفو . انهه كنيرأ ال : ةقيرط ىلع مكتمطحيف
 مهو) تلاق ةلعلا نأ ( اهناثو ) زرحتلا قيرطلا ىف نم مزال. امتإو « زرحتلا همزاي ال قيرطلا

 .وبسلا ليسمع الإ تاناويحلا هذه لتق هنم عقي الف موصعم ىنلا نأ تفرع اهنأك (نورعشي ال
 تيأر ام ( الاثو ) مالسلا مملع ءايبناآلا ةمصعب مزجلا بوجو ىلع ميظع هنت اذهو

 اذإ اهنأ ابموق لع تفاخ اهناأل لوخدلاب اهريغ ترمأ امبإ ةلعلا كلم نأ. بتكلا ضءب ىف
 مكتمطحال) هلوقب دارملا وه اذهو ىلاعت هللا ةمعن نارك تمعقو امبرف : هتلالج ىف ناملستأر

 5 يلاعلا هّلبأ هةر ةفنح ىأ در لطس ثن :ٌوْلاو 1 ىلع عقت هلنلا 5 5 1 0(
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 ةعاس الو نابحالا نم نيح ىف هنع بلقلا لفغي الو تاهشلا نم ءىث هلابب رطخ ال ثدحب هيف

 . تاعاسلا نم

 ةيطع ةوبنلا نآل لاملا نسحلا لاقف « هيف اوفلتخا دقف ( دواد ناملس ثروو )ىلاعت هلوق امأ

 0011 ]ا راو ءةسايسلاو كاملا لب نورخأ لاقو ؛ .ةوبنلا لب هريغ لاو ثروت الو ةأدتنم

 ناك اذإ دلولا ثرب كلذلو : ىلانغت هللا نم ةأدتب» ةيطع ًاضيأ وهف دلولا هثرو اذإ لاملا نأ لعل

 ]لا كار نق كرا برس لعج ىلاعت هللا نكل . التاق وأ ا رفاك ناك اذإ كرب "لو اثم
 تلال 80 فل ىلا اذه ةادلرلا هزل اذس ن ركيذل تملا نال هويدا كلذك نيثلاو ”طتارق

 هتوهدنع هب ماق اذإ لاملا دلولا ثري اك. هتوم دنع هب ماق امل ةوبنلا ثرو هنأ, فصوي نأنم عنمبال
 اهيأ اي لاقو ) هلوقل نكي ملهلام دواد ناملس ثروو لاقف لصف ول ىلاعت هنأ هانلق ام نيبي اسمو

 ميلعت نآل كلذ نسح كلملاو ةوبنلا نم هماقم ثروو انلق اذإو « ىنعم ( ريطلا قطنم انملع سانلا

 ثراو نال ( ءىث لكنم انيتوأو )ىلاعت هلوق كلذكو . هثرو ام ةلمج ىف الخاد نوكي ريطلا قطن»

 الإ ًاضيأ قيلي ال ( نيبلا لضفلا وهل اذه نإ ) هلوقو هعمحجي ال لاملا ثراوو كلذ عمجي كلملا

 ناملس دونج نم ىلاعت هللا هرك ذ امو «صقانلاو لماكلل لصح دق ىذلا لالا نود انرك ذ ام

 لبق اذإ امأف ؛لاملا الإ ثري مل هنأ معز نم لوق انركذ امب لطبف  هانركذ اس الإ قيلي ال هدعب
 نحن » مالسلا هيلع هلوق رهاظب لب . اهانرك ذ ىتلا هوجولاب لطبي ال اذهف اعم كلملاو لاملا ثرو
 () « ثرون ال ءايبنالا رشاعم

 الإ انا ءاعدو اع هيودلاو كاع ,هتنأ ةمعت_ريهتشت هنم دوصقملاف ( مانلا اهيأ اه ) هلوق'امأف

 كل كر علا اف لك قطنللا 3 || بحاص لاق : ريطلا قطنم ملع ىه ىتلا ةزجعملا رك ذب قيدصتلا

 هيف حلصأ امو قطنملا حالصإب هباتك بوقعي مجرت دقو  ديفملا ريغو ديفملا فلؤملاو درفملا نم

 وه ريطلا قطنم نم مالسلا هيلع 0 لع ىذلافةماخا تقطن برعلا تلاقو ؛ ملكلا اتادرفم الإ

 . هضارغأو هدصاقم نم ضعب نم هضءب مهفي ام

 0دكلا مسلاو لكلا نال كلذ ىوأ اه ةرثك دا رملاف (:قق لك نمءانتروأ و ) ىلاعت هلوق |هأ

 ريثكلا ىلع لكلا ظفل قاطي مرجالف ةراعتسإلا زاوجل ببس زكراشملاو ؛ ةريكتلا ةفضص قف ناكنشل

 . ( ءىوثا لك نما توا وز هلق ةلثمو

 هنم دوضقملاو (انلضف ىذلا هللا دملا ) هل وهل ريرقت وهف ( نيبلا لضفلا وهل اذه نإ ) هلوق م

 وهو(مانيت وأو انهلع) لاق فيكليقنافىرفن الو مدآ دلو ديس انأ»مالسلاهيلعلاق اي ةدمحماو ركشلا
 لاق نوتلا هذه نأ (ىناثلاو) هايأو هسفنديرب نأ (لوآلا) نيبج و نم هباوج ؟ ني ريكتملا مالك ند

 و مظعتلاكلذ ريصيف ملاصم كللملا يظعتب قلعتي دقو ء اعاطم اكلم ناكو عاطملا دحاولا نون اهل

 ع, ةقدص انك ام ١ هو نا اهرب م ةيقب كثب دحلل 00



 امه ةيآلا . نأ نم هدوتج ناكل رفح: ىلاعت ةلوق

 ماده رر ه- هربا ةريق رثاو سوردع

 نمل 0000 نيبما طفلا و 2 اذه نإ 1 و لكم يبدأ يطل

 رم ا وهرثس هي دع سوا نمر مرو

 ىدا ولعن ذإ تح ىح ا مه ريطلاو سنالاو نجلا ّنم هدونج
201 

 1 3 ُتمطَع ل كك ا لنآ

 ل أ نأ ىنعذوأ بر لام طوق نم اكحاض مسبق 10 َنورعشي ال مثو

 داو 000 الاَص قع ناك ىدلاو ماع اعلا ولأ كتمعت
 ا

 « 19د َنيحلاصلا كدامع ىف : كتحر
 0 وأ ه-

 اوتأ اذإ ىتح ؛نوعزوي مهف ريطاو سنإلاو نجلا نم هدونج ناهيلسل رشحو . نيبملا لضفلا وهل

 مهو هدونجو ناهلس مكنمطحب ال 3 اولخدا للا امأ اي ةلم تلاق للا ىداو ىلع

 غو لع تمحنأ ىلإ كنس ا كتخل أ 5 أ بر لاقو اهلوق نه اكحاض مسبتف « نورعشإ ال

 0 كدابع ىف كتمحرب ىلخد َّل هاضرت ل لمعأ أ ىدلاو

 عضوم اذه سيلأ ليق نإف . ًازيزع ينس ًاملع وأ ملعلا نم ةفئاط دارملاف ( ًايلع ) ىلاعت هلوق امأ

 ناك 1ذإ هع وم نلمح اعز ناكل كغلا ن نأ (هباوج) ؟ ركشف هتيطعأ كلوةك ءواولا نود ءافلا

 لاغتشالا وهو حراوجلا لمعبو . ةيصعملا كرتو ةعاطلا لعف ىلع مزعلا وهو بلقلا لمعب ًاقويسم
 دقلو : لاق هنأك راض مرج الف احن اقوم هترك كي ناسالا ركشلا ناك 1 ا

 . اذكو اذك لعف ىذلا هلل دملا ناسللاب الاقو : ًابلاقو ًابلق هب المعف « ًايلع امهانينآ

 : ثاحأ ايف ( نيئمؤملا هدابع نم ريثك ىلع انلضف ىذلا هلل دما ) ىلاعت هلوق امأو
 امهنأ هيفو : امهماع لثم تؤي مل نم وأ ًايلع تؤي مل نم وه هيلع لضفملا ريثكلا نأ (اهدحأ)

 ايتوأ امهنال معلا رم ولع ىلع ليلد ةيآلا ىف ( اهيناثو ) ريثك امهيلع لضفو ريثك ىلع الضف
 ملأ انهن وذ) معلا لع اههركشك كلللا ىلع امهركش نكي ملف امهريغ تؤي ملام كلملا نم

 كلت نأ ىضتقي رهاظلا نأ ( اهعبارو ) عضاوتلا نسح ىلع لدي كلذو لكلا ىلع مهسفنأ اولضفي
 كسلا انهن وك نأ كج رف فرغ نك فارعمأ ءاقتك راكب ؛ملعلا مث ِك كلذ الإ تسيل 1

 انس اكلك ن ركن نأ سعشم" نقلل عنيمج لصاح مل١لا اذه نإ مث : لعلا اذه ىلع الإ س

 ًاقرغت م .رملاريصي ثيحب الج هتافصبو هللاب معلا ريصي نأوه ةليضفلا 7 نينءؤملا ىلع مهتلي دف

 «904- رغد ؟؛»



 0 0 داتا دقاو كالو ق6

 نم ررثك لع انلضفا ىذلا للدم الاقو لع نسل ل تالا دكار
 2 ا 2

 را 62 واع دي عا يام" ١ 202 ٍ كك اس ساد اس هسا 12 ه 2 هردق -

 قطنم | لع ال أ ؛ لاقو دواد نميلس ثروو <16» نينم ملا هداع

 ه- م 1-5 ها ايي ا ا

 0 1 او سانا نحر سدا اهنال»» تاج تيعس . ةزيغصلا ةيكلا ناحاف« (ناجت ام كاز هلوق امأ

 . ةبادو ةباش لوقيف . نينك اسلا ءاَعَتلا نم برهم نم ةغل ىلع ناج

 فاخ اننإو «رارفلا دعب م اذإ لتاقملا بقع لاقي ؛ عجرب ل هانعم ( بقعي ملو ) هلوق امأ

 ىنإ دارملا : مهضعب لاقو ( نواسرملا ىدل فاخب ال ىنإ ) هيلع لديو « هب ديدأ رمال كلذ نأ هنظا
 .ةلاح ال فاخب دقلسرملاف الإو كلذ راهظإب قلعتب ايف اوفاخضال نأ ىغبنيف زجعم راهظإب مهترمأ اذإ

 نه ءاسيبنآلا نم ردصي ام ىلع لوم وهو ملظ نم نكل هانعم ( ملظ نم الإ ) ىلاعت هلوت امأ

 ارحاو يوم نم دج وباع ضيارعتلا اهتم ذوصقملا نوكيبنأ لدتحو ؛ ةزيمصلا وأ لضاألا كرت

 هناف « لدب مث ىطبقلا لقب لظ نم ىسوم هللاو ناك : هللا همحر نسحلا لاق ٠ ةفيطللا تاضيرعتلا

 . هيبذتلا فرح ملظ نم الأ ”ىرقو ( ىل رفغاف ىسفن تملظ ىلإ بر لاق ) مالسلا هيلع

 ىف ركب ىبأ نعو « بنذلا ءوسو ةبوتلا نسح دارملاف ( ءوس دعب ًانسح لدب مث ) ىلاعت هلوق امأ
 ؛فوذخمب قاعتي هيفرجلا فرو « فنأتسم مالكو هف (تايآ عست ىف) هلوق امأ 100 مصاعةياور

 ناتنثا « ةرشع ىدحإ تايآلا تناك : لوقي نأ لئاقلو « نوعرف ىلإ تانآ عست ىف بهذا ىنعملاو

 بدجلاو ةسمطلاو مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو قافلا : عستلاو  اصعلاو ديلا اهنم

 1 م ىف ناصقتلاو مييداوب َْق

 كلذو« الا ةقيقحلا ىف وهو ءاهلار اصيالا لعج دقف ( ةرصيم | 10 ا ايلف ) هلوق امأ آه

 ةداتقو نيسلا نب لأ اور 0 قاتل سنت اهارورظل انزع اك تاعج 0 أهف ُم 127 م رطل ترس

 :رضبتلا هيفا رثكي اناكمإ ىأ.« ةلخبمو ةيبع وح رهو (ةرريعيم)
 ركذ ةدئافو ةرمضم اهدعب دقو: لاحلا واو ايف واولاف ( مهسفنأ اهتنةيتساو ) هلوق امأ

 .ناقيإلا نم غلبأ ناقيتسإلاو « مهرئامضو مهبولق ىف اهونقيتساو مهتنسلأب اهودحج مهنأ سفنألا

 لات هللا دنع نم ةنب ثايا اهنأ نقتسا. نم ملظ نم شخأ ملظ ىأف ( ًاواعو لظ ) هلوق امأ

 هلوقك ئسوم هب ءاج امي ناعإلا نع 0 ربكستلا وهف ولعلا امأو . آنيب ارح اهتيمستي رباك مث

 . لعأ هللاو ًايتع 1 رسكلاو مضلاب أي و ايلع ”ئارتو ( نيل اع ًاموق اوناكورا وز كتساف)

 4 مالسلاو ةالصلا امهلع 0 دواد ةصق  ةيناثلا ةصقلا ٍّآ

 هدابع نم ريثك ىلع انلضف ىذلا هلل دما الاقو ًايلع ناهيلسو دواد انينآ دقلو ل ىلاعت هلوق
 ادن + كك لك سمرات وأو ريظلا :قطنم انبلع سانلا اجأ اي'لاقو دواد ناهلس تروو ٠ نينمؤملا



 ١/1 ةيآآلا . زتت اهآر اسلف كاضع قلأو : ىلاعت هلوق
 لا 2 2 9- ] - 01001 0 ما

 ىسومأي بقعي لَو اريدم لَو ناج اهلك نيب اهاور اناع كاس أَ
 262م هاه زخ "عهود هت را سس ل

 فعن( ليدخل لدي مث مط نما © ٠ نواس ىدإ قا ىلإ فت ا

 هس هل وه رثم 201011 سم مى 7 0 -:

 ٍِط نم ءاضيب جرخت كبيج لدي لَخدَأَو 211١ ميحَر روع ىنق ءوس

 ني«: نيس ام لِ تاي تا

 اد نيب رحس اها ا ةرصبم اانا م
 مظرحرخا ١ تبا ا دعم هيررتال تورت نر

 «14» َنيدسْفْلآ ة ةبقاَع َناك فيك رظنأت اولعو ايلظ مهسفنا

 ةهباشم نع هزنلا مالكلاع مس هنأ (لوآلا) ناقي رطهيف ةنسلا لهآل (هباوج) ؟ هللا نم هنأ مالا :
 هنأ وهو رهنلا ءارو ام ةمأ لوق ( ىناثلا ) ىلاعت هللا ةفص هنأ ةرورضلاب ٍلعف تاوصآلاو فورحلا

 ( اهدحأ ) رومأل ىلاعت هللا نم كلذ نأ فرع امنإ لوقنف ةرجشلا نم توصلا عمس مالسلا هيلع

 وهو هلع ردقي ال انم ًادحأ نآل ىلاعت هللا لبق نم هنأ ملع ةرجشلا وأ رانا ىف لصح اذإ ءادنلا نأ
 ءهدنلا نسق قو وجب ( اهناثو ) ىدان مث ةرجشلاو رانلاف لخد ناطيشاا لاقي نأ لايخحال فيَ

 ىوق ريداقم فردنال اناآل فيعض ًاضيأوهو  ًازجممالإ نوكيال ًاغابم مظعلا ىف غلب دق نوكي نأ
 « كلذ ىلع لد زجعم هب نرتقا دق هنأ (!مثلاثو) مهنم هرودصزوو الإ ردقالف نيطايشلاو ةكئالملا

 حصاألا وه اذهو « زجعملاك كلذ راصف قرتحت ١ ءارضخ ةردي ىف ةلعتشم تناك رانلا نإ لوف

 معأ هللاو

 تعول ساخرا كم 0 زتمت اهآر الف كاصع قلأو ل ىلاعت هلوق
 كدي .لخدأو:؛ محد روع نان كا 0 مظ نم الإ « نولسرملا ىذا. فام الا ىإ

 « نيقساف ًاموت 0 1 0 نوعرف ىلإ ت أ عسل ىف ءوس ريغ نم ءأضيب جرخن كبيج ىف

 رظناف آولعو الظ مهسفتأ اتتفيتساو 00 نييم رخ اذه ولا ةرصم ل5 :ايآ مهتءاج املف

 4 ندسفملا ةيقاع ناك فيك

 عضوملا اذه صاوخ نم وه ام ركذنلو ء هحرش رم دق تايآآلا اذه ىف ام رثك أ نأ ملعا

 نم كروب نأ ىدون ىنعملا نآل ءكروب ىلع (هباوج) ؟ ( كاصع قلأو ) هلوق فطع مالع لاقي

 , ىذول ريغفت اهلك, كاضع قلأ َنأَو كزانلابق



 ةيآلا . مكسحلا زيزعلا هللا انأ هنإ : ىلاعت هلوق ١

 ىلإ مهب ةجاح ىلع لدي كلذو نولطصت ىكل ىنعملاف ( نولطصت مكلعل ر(ىلاعت هلاوكافار
 .درب لاح ىف الإ كلذك نوكي ال ذتيحو ءالطصإلا

 : ثاحأ هيفف (نيملاعلابر هللا ناحبسو اهو> نمورانلا ف نمكروب نأىدون) ىلاعت هلوقرامأ

 (كروب) هل ليق ىنعملاو « لوقلا ىنعم هيف ءادنلا نآل ةرسفملا ىه نأ ( نأ ) (لواآلا ثحبلاإ)

 كاك ىءعا( كروب نأ) ( اهدحأ )::هوجو لعرانلا فن ملف اوفلتخا ( ىناثلا ثحبلا ١

 ةكئالملا ىنعي (اطوح نمو) هناحبس هللا وه كلذو « رونلاف نم كرابت ىنعملاورونلا ىنعمب (رانلاو)

 (اهيناث و) ةفلتخم ةعوضوم ةياورلا هذهنأب عطقن انك نإو امهنع هللا ىضرسابع نبازع ىوره وهو
 نأ ( اهثلاثو ) جاجزلاو ةداتق نع ىورم وهو ؛ ةكئالملا اطوح نمو ؛ هللا رون وه ( رانلا ىف نم)

 وه هللاو « مالكلل الح ةرجشلا تناكف ةكرابملا ةعقبلا ف ةرجشلا نم هعمس مالكب هادان ىلاعت هلل

 لاق كلذإذ ةكئالم اطوح نمو رانلا ىف تناكةرجشلا نإ مث . ةرجشلا نود هيف هلعف نأب هل ملكملا
 هيلع ىسوم وه رانلا ىف نم ( اهعبارو ) ابجلا لوق وهو ( املو-> نمو رانلا ىف نم كروب )

 هيف هنإ لاقي دق ءىشلا نم بيرقلا نآل برقأ اذهو « ةكئالملا ىنعي اطوح نمو اهنم هبرقل مالسلا

 اهناكم لوح نمو رانلا ناكم ىف نم ىأ (رانلاف نم كروب ) فاشكلا بحاصلوق ( اهساخو )
 نعاأألا ىداولا ءىطاش نم ) ىلاعت هلوق ىف ؛ ةروكذملا ةكرابملا ةعقبلا ىهو اف تاصحوبتلا ةعقبلا ىه

 الإ تكرر ب اضيا هو اهوخ نمو ضراألا تكرات ىأ ةءارق هيلع لذي ( ةكراتملا ةعقبلا ف

 ثودح : اهيلاوحو اهيف نم كروبو « ةعقبلا تكروب هلجأل ىذلا ببسلا ( ثلاثلا ثحبلا ١
 هيلع تازجعملا راهظإو الوسر هلعجو مالسلا هيلع ىسوم هللا ملكت وهو م هظعلا رمأآلا اذه

 اك 1 ىلاصدالا نإ اطواو هانيجبو)) هلوق ف تاكربلاب 0 هاا دضر 7 لعج اذه و.

 ىحولا طبهمو مهيلع هللا تاولص ءاسنالا ثعبم ىهف كلذك نوكت نأ تقحو 0 مف

 ارو احأ
 ع | ويف ماسلا هلع بوم ةاجانمل ةمدقم لوقلا اذهل عج هناحبس هن أ ( عبارلا طا 1

 "ابك ءاقلا ضرأ ى'هنم ةكربلا سشتنت مظع سأ ىضق دق هنأ لع لدي ( املوح نمو رانلا ىف'نم

 5 هلا قبلي ال اع هسفن هزت هناحبس هلأ (اههادحإ) : ناتدئاف هيف (نياعلا بر هللا ناحبسو) هلوقو

 ال11 كلذ نوكي نأ (ةيناثلا ) مالسلا هيلع ىموم'ةلاسر ةح ىف ةمدقم كلذ نوكيل هتنكحو هتاذ
 .عئاقولا مئاظعو رومآلا لئالجنم نئاكلا نأىلع ابنت نيملاعلا بر هنوكمو هديرمرمآلا كلذ نأب

 00 نوكي نأ نوحي هنإرف ءاملا قفانثكتلا بجا لاقف ( مكحلا زيزعلا هللا انأ هنإ ) هلوق امأ

 هليقام هياعلدام ىلإ ًاعجارنوكينأو : ريخلل ناتفص يكل , ريخوأدتيم (هللا انأو) نأشغاا

 نأ دارأ امل ديهمت اذهو نييعتلل ناتفص ( مكسحلا زيزعلا )و انأآل ناب هللاو ( انأ ) كملكمنأ ىنب
 لعافلا : ةيح اصعلا باقك ماهوألا نم قرب اه لع داعلا يرش انز درت ةرجسملا نورددي لع هرهط

 ىسوم لع فيكف ؛ ىلاعت 0 ريغ دنع نم نوكي نأ زوي ءادنلا اذهل يق نإف . ريبدت و ةمكح هلعفأ ام



 ١/١ ةيآلا . نولطصت مكلعل : ىلاعت هلوق

 ملعلاو طقف ةيلمعلارومالاب 8 م ةيكحلا (هباوج)؟ ملعلا ركذ لف ةمكحلا ركذ الف ءاهيف الخاد

 ركذف « ةيلمعلا مولعلا نم فرشأ ةيرظنلامولعلاو أ 00 كي نق ىلع دق لعلا نآل ؛ هنم رعأ
 نم لصحي ملءلا لاكو ملعلا لاك ىف غلابلا وهو ميلعلا رك ذ مث . ةيلمعلا مولعلا ىلع ةلمتشملا ةكملا

 تلصت امو ؛ تاريغتلا لكن ع ًانوصم اخ تانوما سلا تابج

 . ىلاعت و هناحرس هيلع ىف الإ ةثالثلا تالاكلا هذه

 .'ضصتلا ادم: اعاونأ هنرؤ هلا ةدهت ىارك ذ لاك هلأ لأ معاو
 ( مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ةصق  ىلو ألا ةصقلا )

 ةنبا هتأرما ريغ مالسلا هيلع ىسوم عم نكي مل هنأ ىلع لديف ( هلهاأل ىسوم لاق ذإ ) هلوق امأ
 وهو عمجا ظفل ىلع باطخلا دورو كلذ عبتف لهالاب اهنعىلاعت هللا ىنك دقو « مالسلا هيلع بيعش

 (١١(. اوثكما ) هلوق

 تقؤلاو امهيلع قيرطلا هبتشا دقو اليل ناريسي اناكامهنأ ىنعملاف ( ًاران تسن 1 ىنإ ) هلوق امأ
 ةريخلا لاوز نم اهف ىجرب امل دعب نم ران ةدهاشع سفنلا ىوقت لاملا اذه لم ىفو درب تقو

 اوفلتخا دقو (ًاران تسنآ ىفإ) لاقف اهرشب كلذلف ءالطصاللرانلاب عافتنالا نمو « قيرطلا ىمأ ىف

 هب تسنأف تدجوو تفداص دارملا لب نورخآ لاقو ٠ تيأرو ترصبأ دارملا مهضعب لاقف

 2 تيأ ناو فاعل تسنآ لئاقلا لوق نيب وفرش 3 مهنال ١ برقأ لوالاو

 مالكلا ىف مث « لض دق ناكهنال قيرطلا لاح نع هب ربخام ربخلاف (ربخ اهنم كيت آس) هلوق امأ
 ٠ قيرطلا هب فرعي ( ربخب اهنم كيتآس ) لاقو اهيلإ هجوت رانلا رصبأ امل هنأ وهو فذح

 باهشلا فاضأو . ةسوب.لا رانلا سبقتاو ةلعشلا باهشااف ( سبق باهشب مكينآ وأ ) هلوق امأ

 نم هيف امل ةفص وأ الدب سبقلا لعج نيونتلاب أرق نمو سبق ريغو ًاسبق نوكي هنآل سبقلا ىلإ
 : ةلئسأ انيه مث سبقلا ىنعم

 جرت امهدحأ نال نيعفادتملاك ((5)ربخ اهنم كيت لكلا و (ربخح اهم ميتاس) «لوألالا وسلا

 عم اذك نوكيسو اذك لعفأس هؤاجر ىوق اذإ ىجارلا لوقي دق ( هباوج ) لوقن ؟ نقين رخآلاو

 . ةبيخلا هزيوجت
 أطبأ نإو هب مهرتأي هنأ هلهالهنم ةدع (هباوج) ؟ في وستلا نيسب ءاج فيك ( فاثلا لاؤسلا)
 . ةدنعب ةفاسملا تناك 1

 (هباوج) ؟ 0 هدا ا عمجالهو نب ,رمآلا نيبوأ لخدأ اذامل «ثلاثلالاؤسلا ال

 سابتقا امإ و ؛ قيرطلا ةياده امإ « امهد>أب رفظ نيدوصقملا نيذم رفظي مل 3 هنأ لع ءاجرلأ
 . هدبع ىلع نينامرح نيب عمج داكي ال هنال ىلاعت هللا ةداعب ةقث رانلا

 كلذ لإ ضل اهنبا ل الو ©( صصقلا ق تدرو امنإو ٠ اوئركما ايفل ( اأن تسنا ىإ ةلهال سوه لات ذإا) لأ ذآ (1)
 . صحصقلا ةروس :ىف ةيناثلاو للا ةروس ىف لوألا ةيآلاق (5) « هيلع ةيبذتلا مزل



 ةيآلا . نآرقلا ىقلتل كنإو : ىلاعت هلوف 6/١

 3 هلمأل 2 ا ذِإ «<د مياع يك 0 َِس نا لا قاتل كن
 0-20- ب 0

 الكا » َنولَطَصَت لَ سبق بابشب ا 10 : امم عين 0

 د نيَاعلا ب بر 0 0 0 نمهو هورانلاف نم م كروب ن 1 0 اه 0

 سمهرص رثا م ةردع رابع 2ع رت

 ءهديكحلا زيزعلا هللا انا | ىنومأي

 نوكي نأ بجوت مومع ةغيص 0 مهلامعأ ) ىلاعت هلوق نأ لوألا نع (تاو 21 دئسأف نييزللل
 قلل نعو « ءانمدك دق نييزتلا ىنعمو ا أ لا نك اضح مهلامعأ لك مهل ني دق ىلاعت هللا
 ةيصعملا ةياعاف حسيجرت ىف رث أ ررماللا هذ هف و درلا ةعبو 7 لوط مهعتم امل ىلاعت هللا نأ

 الل كلا كيززلف لضح ىم 5 ل ن 20 انللددقف لولا ناك ناف ءرثأ هيف ال سيلوأ ابكر تللع
 ىلإ ةيسنلاب 1 ةرعاكراص أ هيف نكي م نإو ضرغلا لصح ذئنيحو مازلتسالا دح ىلإ

 باوجلا وه هنيعب اذهو اهبلإ مهلعف دانسإ نم عنب كلذو ٠ بارغلا قيعنو بابلا ريرصك مهلامع امعأ
 . لعأ هللاو هوركذ ىذلا ثلاثلا لب وأتلا نع

 قيرطلا نع لاضلا لاح نوكي امد: رثلاو ريحتلا همعلاف ( نوبمعي مهف ) ىلاعت هلوق امأ
 ردب موي رساألاو لتقلا هنأ ( لوآلا ) نامجو هيفف ( باذعلا ءوس مهل نيذلا كتنلوأ ) هلوق امأ

 كل ١ وش ولا دارا هرعالا فد رأ ايدلا ىف ناك ءاوس تادعلا قلطم قاتلا و.)

 رنا كابخ نأ نم مظعأ نارسخال هنأ ( لوألا ) نابجو هيفف ( نورسخالا مث ) هلوق امأو

 دارملا (ىناثلا) ريظعلا باذعلا ىلإ ةرخآلا ىف لبو ايندلا ىف ةمالسلاو ةحصلا هنع بلسي نأ هس

 اذاف عاطأ ول هلك فول ل در جل كلكم ال هلام | ؤعاطإ نأ هنا مهزانم اورسخ ممأ

 . لزاما كلذ رص دق نوكسف هزيغ ىلإ هب لدع ىصع

 ًاران تسن آ ىفإ هلهآل ىسوم لاق ذإ « يلع ميكح ندل نم نآرقلا قاتل كنإو ل ىلاعت هلوق

 نال ىف نه كروب. نأ ىدروب اهءاج اكلف ؛ نولطضت مكلعل سبق بابشب مكيتا وأ رب ميناس

 ش ميكح لا « ردلا هللا ان هنإ ىو ايا, نيملاحلا برشا ناحسسو اوح : و

 ىأو ميكح ىأ دنع نم هاقلتو هاتؤتل هانعف ( لع ريكح ندل نم نآرقلا قلتل كنإ و) هلوق امأ

 نم اهدعب فر كير المل ديبع و طاسلا ةينآلا ةذهو نيت 00 امتي ىنءم اذهو ٠ ميلع

 هيلعو هتكك> راثآ نم ذخ كلذ 0 ىلع لاق هنأك | ركذا وهو رمضع بوصنم ذإو « صصاقالا

 نوكي نأامإ لعلاو « ملعلا سفن ن وكمت نأ امإ ةمكملا ليقناف « يلعب بصتني نأ روزا ىموف ةصق



 ١1/4 ةبآلا. ةرخالاب نونمؤيال نيذلا نإ :ىلاعت هلوق

 لاقف ؛باذعلا ءوس نم رافكلا ىلَع امب هعبتأ ىرشبلا نم نينمؤملل ام نيب امل ىلاعت هنأ معا

 0 هنأ ىف سانلا فلتخاو : (مهلامعأ مهلانيز ةرخآلاب نونم وي ال نيذلا نإ)

 ةيآلا اورجأ دةفانباكأ امأف ؟( مهطامعأ ن ناطيشلا مل نيزف) 0 ىناطيشلا ىلإ هدنسأ هنأ عم هتاذ ىلإ

 نم' لوقعملاو لعفلا ىلإ ىاذلا' هاعد.ااذإ الإ ةتبلا ايش لغش الناس لا نال كلذر ّ رهاظ ىلع

 نم نوكي نأو دبال ىعادلا اذهو . ةعفنهىلع المتشملعفلا نوكب نظلاو داقتعإلاو معلا وهىعادلا

 لسلستلا مزلبو رخآ عاد ىلإ هيف رقتفال دبعلا لعف نم ناكول هنأ ( لوألا ) نيهجول ىلاعت هللا لعف

 نم هيف دبالف 1 ًايسك وأ ًايرورض نوكي نأ امإ ملعلا نأ وهو (ىناثلا) لاءوهو

 .هل روصتم وهف هب أر ع ناك نإ كشنكملا نا 1ك قركس نأ عنتمي روصتلاو نيروصت

 نوكي نأ عنتمي ”ىثلا نع لفاغلاو هنع الفاغ ناك هب ًارعاش نكي مل نإو لاحم لصاخلا ليصحتو

 .هب روءشم ريغ وه ام ريغ هب روءشملاف تلق ء«هجو نود هجو نم هب روعءشموه تلق ناف ؛ هل اءلاط

 ةتبلا بستكم ريغ روصتلا نأ تبث اذإو : نيهجولا نبذه نم دحاو لكىف مدقتملا ميسقتلا دوعبف

 < قيدصتلا لوض> قاف هب رازقت نادح ]يك روضح نركك شالا 2 00- ملعلاو

 قيدصتلا لصح تاروضتاا تلصخ ىتم نذإف « تاقيدصتلل ةمزاتسم ىهو ةيبسك ريغ تاروصتلاف

 « بسكلاب سيل ةيهيدبلا تاقيدصتلا هذه لوصخ : ةتبلا قيدصتلا لصح مللصحت مل ىتمو« ةلاحم ال

 ةيبسك ةيرظنلا تاقيدصتلا نكتملةيرظنلا تاقيدصتلل ةمزاتسم تناكنإ ةيهيدبلا تاقيدصتلا نإ مث

 ًامولع اهانضرفىتلا ءايشالا كلت نكست مل امل ةمزاتسم نكت مل نإو « ىرورض ىرورضلا مزال نال

 ءادتبا هلعفي ىيسحت داقتعا الإ دإةملا داقتعال ىنعمال هنأل , ةيديلقت تاداقتعاىه لب كلذك ةيرظن

 لاعفالا ”ىدابم نأ تيثو « ةيرورض اهرسأب مولعلا نأ اذهب تيثف . بجوم هل نوكي نأ ريغ نم
 وهيىلاعت هللا نأ تبثف « راتخم ةروص ىفرطضم ناسنإلاو . ةيرورض اهرسأب دابعلا لاعفأف مولعلا ىه
 تاذللاو عفانملا نم هيف امي ملعلا هباق ىف قلخي ارح نييزتلا نم دارملاو . هلمع لماعلكل نيز ىذلا

 بوجو ةيلقعلا ةعطاقلا لئالدلا هذي تبث دقف « تافالاوراضملا نم هيف ام ملعلا هبلق ىف قاخيالو

 دارملا نأ (اهدحأ ) ًاهوجو ابليوأت ىف اوركذ مهناف ةلزتعملا امأ  اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه ءارجإ

 نال باوثلا نم هيف مه أمو هنسح انيب نأب هانيزو هب اوكسمتي نأ مههزأي امو نيدلا صمأ مهل انيب

 هلوق نم دارملا وهوا« ةبقاعلا ديمحو تِحاوو نسج هنأب هفص والا: سل لمعلل ىلاعت هللا نم ند الإ

 نولدعي بف دارملا نآل كلذىلعلدي (نورمعي مهف) ىنعمو (مكبولق ىف هنيزو ناميإلا كيلإ ببح)
 اولعج قزرلا ةعسو رمعلا لوطب مبعتم ال ىلاعت هنأ ( اهيناثو ) مهلامعأ نم انيز امع نوفرحنيو

 , فيلاكتلا نم مهمزاي امل دايقنإلا مدعو مهتاوهش عابتا ىلإ ةعيرذ مهلع كلذب ىلاعت هللا ماعنإ

 مهتعتم نكلو ) محلوق ىف مالسلا مهيلع ةكئالملا ةراشإ هيلإو . مهلامعأ كلذب نيز ىلاعت هنأكف
 ةرهاظ ةسبالم مل نيزي يت> هتيلتو ناطيشلا هلابمإ نأ ( اهثلاثو ) ( ركذلا اون ىتح مهءابآو



 ةيآآلا 2 ةرخآلاب كونمؤ» 3 نيذلا نإ : ىلاعت هلوق ١

 هسا راو ه2 مرتع سوو هرتس يد

 « 43 نويمعل مهف م مانعا مل انيز ةرخأآلاب 0 ردا نإ

 20 ا رح ت6 تم مرمر "0س 115 هدم

 62 » َنورسخألا م ةرخآلا ىف مو باَدعْل اوم 6 نذلا كنلوأ

 ةلروقك 3ك كلاب مهصخن 2 مهنأ صاقتخالا ةعوب نأ ( اهينثو) نينمؤلل نوكت اعإ

 قا ةدإ : اعأ ( نينمؤملل ىده ) اوك نادال ( اهلاثو ٠) ( اهاشخ نم رذنم تنأامتإ)

 : ( ىده اودتها نذلا هللا ديزنو ) لاغت لاق ماده

 فلاألاب فيرعتلا نآل سنخلا تاولصلا اهنأ برقالاف ( ةالصلا نوميقي نيذلا ) هلوق امأ

 ىه اهإف ةاكزلا ىف لوقلا اذكو ءاهطئارشب ام قؤي نأ ةالصلا ةماقإو ء كلذ ىضتقي ماللاو
 افعل قهاهدضو اتماقإ و شن اولا

 ةالصلا نوميقي نيذلا نينمؤملا نأ : وهو لاؤس هيفف ( نونقوي مث ةرخآلاب مهو ) هلوق امأ

 نم (هباوج) ؟ ىرخأ ةرم هركذ ىف هجولا اف «ةرخآلاب نينقيتم اونوكي نأو دبال ةاكزلا نوتؤيو

 ناسنإلا لاكنأ . لوألا : نابجو هيف مث . لوصوملا ةلص ةلمج نم نوكي نأ ( لوآلا ) نيهجو

 | نكل ةريثك ماسقأف قحلا نافرع امأو هب لمعلا لجأل ربخلاو . هتاذل قا فرعي نأ ىف

 ةريثك ماسقأف هب لمعي ىذلا ريخلا امأو .داعملا ةفرعمو « أدبملا ةفرعم ةاجنلا قيرط هنم دافتسي

 هلوقو . أدبملا ةفرعم ىلإ ةراشإ ( نينمؤالل ) هلوةف لاملاب ةعاطلاو سفنلاب ةعاطلا : نامسق اهفرشأو

 مث ةرخآلاب مثو) هلوقو «لملاو سفنااب ةعاطلا ىلإ ةراشإ ( ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي )

 داعملا ةفرعمو ء الوأ ًافرط أدبملا ةفرعم لعج ىلاعتو هناحبس هن اكف داعملا لع ىلإ ةراشإ ( نونقوي
 00 ندا نم رلا نأ ( ناثلا زامهني اطموتم لاملاو سفتلاب ةعاطلا لعجو ًاريخأ فرط
 هنأ الإ هيف اك اش نوكي نم مهنمو : رشنااو رشحلاب مزاج وه نم مهنه« ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا

 ًاتطخع تدك نإو « ةداعسلاب ترف دقف اهف ًاييصم تنك نإ لوقيف : طايتحالل تاعاطلا هذه ىنأب
 مل هجولا اذه ىلع ةاكزلاو ةالصلاب ىنأ, نف «ةريسيلا ةدملا هذه ىف ةليلق تاريخ الإ ىتتفي ملاهف

 00 دشلا اذيلق 4 |[ ديف ناكد الاب مزاج ناك نم امأ : نآرعلاب ايدتهم ةقيمحلا ى نكي

 ءالؤدو ليق هناك ةيضارتعا ةل ( نونقوي ره ةرخآلاب مهو ) هلوق لعحجب نأ ( ىتاثلا ) ديقلا اذه
 اذهو ؛ةرخآلاب نوتقوملا مه ةاكزلا ءاتنإو ةالصلا ةماقإ نم تاحلاصلا نولمعيو نونمؤي نذلا

 امو اهانعمراص ىّتح )م م) وه ىنذلا أدتبملا اف تركو ةيئادتبا ةلج دقع هنأ هيلع لدبرو 00 وه

 ةيقاعلا فو نك ملاصا لمعلاو نامع الا نيب نوعم اجلا ءال ود الإ ناقيإلا قح ةرخالاب نق

 . قاشملا لمحت ىلع مب 1

 مهل نيذلا كن ا نري مهف م رهلامعأ مهل انيز ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا نإ ل ىلاعت هلوق
 . ( نورسخالا مرح مطار 5 مهو كاذدلا ءوذ



 ١/1 لا ةروس ريسفت

4 
 ( لم 0 و

 4« ةيكحم تابآ سمخ وأ عبرأ وأ ثالثو نوعست )ل

 يخل زله 1
 0 2 1١« 5 باتكو نا 7 تاباذ كلت 0

2 

 2 2 ا

 200 لوثئةود

 ميحرلا .ى.نررلا هللأ مس

 ةالصلا نوميشي نيذلا : نينمؤملل ىرشبو ىده « نيبم بانكور .نآرفلا تايآ كالت سطل

 « نونقوي مث ةرخآلاب ممو ةاكزلا نوتؤيو
 هتتابإو ظوفحلا حوللاوه ( نيا باتكلاو ) ةروسلا تابآ ىلإ ةراشإ ( كلت ) هلوق نأ معا

 ناتكلا ركن امو ٠ تانئاكلا نونيس هنف نورظاثلا كئاالملاف كنتاك وهام لكشف طخ ةققلا

 51 ارفو (ن دتقم كلم دنع قلم دعم فدو كرك كل مخنأ نزكتف نيكشلاب ميس رده للا
 هءإإ فاضملا ميقأ و فاضملا فذخ نيبم باتك تايآو ريدقت ىلع عفرلاب (نيبم باتك و) ةلبع أ

 تلق ؟ ( نيبم نآرقو باتكساا تايآ كلت رلا) هلوق نيبو اذه نيب قرفلا ام تلق ناف : هماقم

 . بيترتلا ىضتقت ال فطعلا واو نآل قرفال

 ىأ لاخلا ىلع بصنلاف عفرلا وأ بصنلا لحم ىف وهف ( نينمؤملل ىرشبو ىده ) هلوق امأ

 قلم لع :هجوأ ةثالث ىلع عفرلاو ؛ ةراشإلا ىنعم نم كلت ىف ام اهيف لماعلاو . ةرشبمو ةيداه

 تايآ اهتايآ تعمج ىأ , ريخ دعب ًاربيخ نوكي نأ ىلعو ؛ تايالا نم لدبلا لعو « ىرشبو ىده ىه

 (لوالا) نيهجو ىلع نينمؤملاب ىدما صيصخت هجو ىف اوفلتخاو « ىرشبو ىده اهنأو باتكلا

 هيلإ مهدهمو لضفو هنه ةمحر ىف مهلخدسف ) ىلاعت هلؤقك , مهل ىرشبو ةنجلا ىلإ مهبدج هنأ دارلل
 هصيصخت ىف اورك ذ مث ةلالدلا ىدهلاب دارملا ( ىناثلا ) نونمؤملا هب صتخا اذهلف (اهيقتسم ًاطارص
 ىرشبلاو « ىرشبلا ىدهلا عم ركذ هنآل نينمؤملاب هصخ امنإ هنأ ( اهدحأ ) هوجو ناموا

 «مع4-رخخا معد



 ةيالا . نويلقني باقنم ىأ اوملظ نيذلا ملعيسو : ىلاعت هلوق ١

 رخآ ا هللا عم عدتالف ) هل ىلاعت هللا لاق ثيح هسفنب أدب هناف ملسو هيلع هللا ىلص دمع امأو
 (نيبرقألا كلك ريع رذناو ( هل ىلاعت هلأ لاق ثيح برةالاف برقالاب مش ) نيبذعملا نم نو 9

 لاح هبشي ناكامتِلَسدم لاح نأ هانيب ىذلا اذبم رهظ دف  ءارعشلا ةّقيرط فالخ ىلع كلذلكو

 منع ىثتسا قرفلا اذ ناي ةميمذلا فاصوالا هذه ء.ارعشلا فص 1 الح هللا نإ مث ءارعشلا

 لمعلا ) اهناثو ( ) اونمأ نيذلا الإ ( هلوق وهو نامإلا ) اهدحأ ( ةعبرأ رومأب نيفوصوملا

 ةوبنلاو ديحوتلا ىف مثرعش نوكي نأ ( اهتلاثو ) ؛ ( تاحلاصلا اولععو ) هلوق وهو ملاصلا
 هساارع ار هذي أل نأ ( اهشارو ) : ( ريتك هللا اورك ذو ) هلوق وهو« قطا لإ قاخلا ةؤعدو

 بحال) ىلاعت هللا لاق (اوملظام دعل نم اورصتناو) هلوقوهو٠ مثوجع نم راصتنالا ليبس ىلع الإ

 قكتع] نم ( للاعت هلوقل ءادتعالا كر هيف لعرشلا نإ مث ) ملظ نم الإ لوقلا نم ءاوسلاب رهجلا هللأ

 ناسحو ةحاور نب هللا دبع ءانثتسالا اذه دارملا لبقو ( مكِيلع ىدتعا ام لثم هيلع اودتعاف يلع

 نأد كلام 0 ع 2 ًاشيرق نوجه اوناك منال ريهز ب تعلو كلام نس 0 تباث نبا

 لوقي ناكو «لبنلا قشر نم مهيلع دشأ وهل هديب ىسفن ىذلا وف , مهجماا : هل لاق الكم هللا لوسر

 . 6 كعم سدقلا حودو لق 2 تباث نب نال

 هنأ لعأ هللاو هيف ىدنع ىذلاف ( نوبلقني بلقنم ىأ اوءلظ نيذلا ملعيسو ) ىلاعت هلوق امأف

 لئالدلا ف ملسو هيلع هللأ ىللص هلوسر باق نَع نزحلا ليز 85 ةروسلا هذه َْق 1ك امل ىلاعت

 لاؤس رك ذ مث « مالسلا هيلع هتوبن ىلع لئالدلا رك ذ مث « نيمدقتملا ءايبنالا رابخأ نمو « ةيلقعلا

 نبب ىلاعت هنإ مث . رعاشلاب ةراتو . نهاكلاب ةرات ملسو هيلع هللا ىلص ًادمم مهتيمست ىف نيكرشملا

 ديدبتلا اذه ةروسلا مخ ) نا را عقلا نيبو هنيب قرفلا نيب مش ) أ ( نهاكلا نيبو هنيب قرفلا

 مهنافتانيبلا هذه ىفلمأتلاو ؛ تايآلا هذه ريدت نع اوضرعأو ميسٌفنأ اوءلظنيذلانإ ىنعي مظعلا

 فصو ىلا ةقب رطلا نع رجزلا 4م دارألا 2 لاقو (نوءلقني نلقنم ىأ) كلذدعي (نودلعيس)

 : معأ هللا و اهرخآ ىلإ اطوأ نم ةروسلا مظن ىلإ ب رقأ لوآلاو « ءارعشلا ءالؤد اهن هلل

 هجاوزأ ىلعو نيعمجأ هو هلآو ىمالا ىنلا دم انديس ىلع هتاولصو نيملاعلا بر هلل دملاو

 . نيدلا موي ىلإ ناسحاب محل نيعباتلا ىلعو نينمؤملا تاهمأ



 ااه ةرآلا . نوواغلا مبعبتي ءارعشلاو : ىلاعت هلوق
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 «؟؟1/د نويلقتي

 , سانلاىلإ نيطايشلانم عومسملا نوقلي (اهعبارو) مهلا مهبحو نوةليفنيطايششلا ىلإ عمسلا نوفل

 زوحيتلق ؟ هلحامن وقلي تلقنإف ؛ مهيلا اوحو.هلامنيطايشلا لع نورتفي نودذاكن يك اذألا رثك أو
 ىف هناآل كافأ لكل ةفصرجلا لحم ىفو٠ عمسلا نيقلم لزنت ىأ لاحلا ىلع بصنلا ل< ىف نوكي نأ

 نولعفي ليقف ؟ نيك افآلا ىلع لزنن مل : لاق الئاق ناك فنأتسي نأب لحم هل نوكي ال نأو ء عملا ىنعم
 9 كاذأ ممم دحاو لكنأ مهلع ىضقام دعل (نوىذاك مرثك أو) لاق فيك تلق ناف 2 تو فا

 نأ دارأف ء بذكلاب الإ نوقطني ال نيذلا مهنأ ال . بذكلا نورثكي نيذلا مم نوك افآلا : تلق

 , نولعفيالام نولوقي ممنأو ؛ نوهيهي داولك ىف مهنأرت ملأ «نوواغلا مبعبتي ءارعشاا ول ىلاعتدلوق
 نيذلا ملعيسو اوملظ ام دعب نم اورصتتاو ًاريثك هللا اورك ذو تاحلاصلا اولمعو اودَمآ نيذلا الإ

 . « نوبلقني بلقنم ىأ اودلظ
 مهنأ مدمح ىلع نآرقلاب لزنت نيطايشلا نإ لاقي نأ زوي ال ل: اولاق امل رافكلا نأ معا

 ملسو هيلعدللا لص دم نيب قرف هناحبس هنإ مث ؟ ءارعشلا ىلع رعشلابو ةنبكلا ىلع ةنابكلاب نولزتي

 ءارعشلا نأ وه كلذو ؛ ءارعشلانيبو مالسلا هيلع هنيب قرفلا ىلع لديام انهه ركذف « ةنبكلا نيبو

 ( نوميمي داو لكى مهنأ ) (لوآلا) : نيرمأب ةياوغلا كلت نيب مث «نولاضلا ىأ «نوواغلا مهعبتي
 دعب ءىثلا نوح دع دق مهتآل كلذو ءداؤ ف تنأو.داو ىف انأ كلودك ةقلتقملا ىرطلا ةف دال

 نوبلطيال مهنأ ىلع لدي كلذو ,« سكعلابو هورةحتسا نأ دعب هنومظعي دقو « سكعلابو هومذ نأ
 دحاو قيرط ىلعقي هرخآ ىلإ هرمأ لوأ نم هنإف : تلي دمت ىمأ فالخم قدصلا الو قحلا مرعشب

 نولوةي مهمأ ) ( ىناثلا ) ايندلا نع ضارعإلاو ةرتخآلا ىف بيغرتلاو ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا وهو

 نورفنيو « هنع نويغريو دوجلا ىف نوبغري مهناف ؛ ةاوغلا تامالع نم ًاضيأ كلذو ( نولعفيال ام
 مهنإ مث 0 مهفالسأ نه دحاو نع ردص ءىش قد نمانلا َّق نو>دشو 5 هيلع نورصي ولخبلا نع

 . ةلالضا|و ةياوغلا لع لدي كلذو « شحاوفلا الإ نويكتر.ال



 ةيآلا . نيطايسقلا لود نم ىلع مكببنأ ل نهد له : ىلاعت هلوق / ١

 نارا لس 9 7 42 322 6

 02 1 ىلع لَ 00010 نيطاَي الا 0 نم ىلع مس كاع

 هر 6 2 2 ساه 2 دعها

 055 نبذ مهرثك او عمسل 00

 مترك ذ ىتلا هوجولا لمتحي ( نيدجاسلا ىف كبلقتو ) ىلاعت هلوق اولاقف ةيآلا هذه امأ « ربخلاب و

 1 الو. نح هلره ع دجاسالل] دجاس نم هور القت للاعت هللا نأ ذازملا نوكت نأ لمتحو

 هلوقف رخلا امأو « ناحجر الو ةافانم ال هنأ ةرورض لكلا ىلع ةيآلا لمح بجو هوجولا هذه لك
 سجن وهف ًارفاك ناك نم لكو «تارهاطلا ماحرأ ىلإ نيرهاطلاب الصأ نملةنألزأ مل» مالسلا هيلع

 00 كسم ,نإف.: اولاق (سحي نوكرشملا امإ) لاعت هلوقل

 هل. بوقعي ءاننأ لاق 0 واطي دق بالا ظفل نأ هنع (باوجلا) انلق ( رزآ هيبآل ميهاربإ لاق

 لاقو ؛ هل 0 ناك هنأ عم هل بأ ليعامسإ اومسف (قحإو ليعمسإو مهاربإ كئابآ هطإو كحل ديعن)

 اذه نإف همأ 1 مان طال | دم نوكي لأ ًاضيأ لمتحو « ساسعلاىنعي «ىبأ لع أاودر» مالسلا هي هيلع

 نم ىسع لءجخ ( ىسيعو ) هلوق ىلإ ( ناياسو دواد هتيرذ نمو ) ىلاعت لاق بالا هل لاقي دق

 . مأالا لبق نم هدج ناك يهاربإ نأ عم ميهاربإ ةيرذ

 لح امأو « هرهاظ نع ظفلل فرص هورك ذااهو ( رزآ هب ال ) ىلاعت هلوقب كسمتت انأ معا

 هيناعم لك ىلع كرتشملا لمح نأ انيب امل زئاج ريغف هوجولا عيمج ىلع (نيدجاسلا ىف كيلقتو) هلوق

 . نآرقلا نضراعي الف دجاو ريخ وهف ثيدحلا ان ريغ

 عمسلا نوقلي « ريثأ كافأ لك ىلع لزنت , نيطايشلا لزنت نم ىلع مكتبتأ له )ل ىلاعت هلوق

 < نوبذاك م رثك أو
 ىلع لزنت ) هلوق ( لوأالا ) نيهجو نم اهنع باجأو ةمدقتملا ةهيشلا داعأ ىلاعت هللا نأ معا

 ًادمعو ؛ناطيششلا ةعاط ىلإ نوعدي رافكسلا نأ مدقت ايف هانررق ىذلا وه كلذو ( ميثأ كافأ لك
 مم رثك أو عمسلا نوقللي ) هلوق ( ىناثلاو ) هنع ةءاربلاو ناطيشلا نعل ىلإ وعدي ناك مالسلا هيلع

 ناك نإ محل لبق هن اكف ةنبكلا رئاس لاح ىلع علي ىنلا لاح نوسيقي | وناك مهنأ دارملاو ( نوبذاك

 ليل وسرلا لاح نوكي نأ بجيف بذكلا ا !ارئاس ىلع بلاغلا نأ كف متركذ ام ىلع سمأالا
 فالخم هلاح نأ انيلع قدصلا الإ تابيغملا نع هلي لوسرلا رابخإ ىف رهظي ملاملف ؛ ًاضيأ كلذك

 اوناك مهنأ ىور نيطايششلا مهنأ ( اهدحأ ) ًاهوجو ةبآلا ىف اوركذ نيرسفملا نإ مث . ةنبكلا لاح

 هيلع اوعلطا اسم هب نوملكتي ام ضعب نوفطتخيف ىلعالا ألما ىلإ نوءمسب محرلاب اوبجح نأ لبق

 مهن وعمسل مهنالا؛ مهيلإ هب ىحوي اهيف نوبذاك م م ممابلو اا لإ هب نرد مث . بويغلا نم

 نوك اذآلا ( اهثلاثو ) ةكئالملا نم عومسملا ُك عمسلا ماي ايلوأ ىلإ نوقلي ( اهيناثو ) اوعمسي ملام



 5-3 ه0 -ندجاسلا ىف ليلا "فاك كارل

 «نبل نم تعقإو هاش لجرىلعالجر نوعبرأ ذئموي مثو بلطملا ا عج أ» ىورو «متئش ام

 ول قلظإلا دنع ىدان لاق مث ءا ورشز | ا اي سلا تشو ةعذجلا لأب 2

 ىدي نيب مكل ريذن ىفإ : لاقف معن اولاق ؟ قدصم متتكأ .اليخ لبجلا اذه حفسب نأ م«ربخأ

 : د دش تدع

 هحانج رسك عوقولل طحني نأ دارأ اذإ رئاطلا نأ ٍلعاو ( كحانج ضفخاو ) هلوق ( ىناثلا )

 ىف الثم طاطحنإلا دنع هحانج ضفخ لع هحانج عفر ناريطال ضوني نأ دارأ اذإو « هضفخو

 نم كعبتا نمل) لاق ملف سكعلابو نونمؤملا مثلوسرلل نوعبتملا ليق نإف « بناجلا نيلو عضاوتلا

 ةيارقلل هنوعبتي اوناك مهنم ًاريثك نإف نونمؤملا مث لوسرلل نيعبنملانأ مسن ال ( هباوج) ؟ ( نينمؤملا

 . نيدلل ال: كنمنلاو

 ىلع لدي اذه ىبابجلا لاق « رهاظ هانعف ( نولمعت امن ءىرب ىنإ لقف كوصع نإف ) هلوق امأف
 لو. رلاكم هلمع نم .ىرب ًاضيأ ىلاعت هللا نأ بجويكلذو : مهيصاعم نم ًائيرب ناك مالسلا هيلع هنأ

 مهلمع نم ًائيرب ىلاعت ناكاذإو .كلذك ناكل هيلع هللا طغس نمع ىضر ول مك. هلل ًافلاخم ناكالإو

 لب اهب ىمأ ام هنأ ىنعم ىصاعملا نم ءىرب ىلاعت هنأ (باوجلا) ؟ هل ًاديرمو هل العاف نوكي فيكف

 مولعم وه ام نأ ٍلعو « ابعوقو ىلع هنأ هيلع ليلدلاو لسن الف اهديري ال هنأ ىنعمب امأف ءاهنع ىهن
 نأ ملعو ؛ لاحم لاخلا ىلإ ىضفملاو لاحم وهو الهج هملع باقنال الإ و عوقولا بجاو وهف عوقولا

 لكوتلاو ( لكوتو ) هلوق ( ثلاثلاو ) هانلق ام تبق هعوقو مدع داري ال هناف عوقولا بجاو وهام

 زيزعلا لع ) هلوقو « هرضو هعفن ىلع ردقن و هرمأ كلم . نم ىلإ هزمأ لجرلا ضي:وفت نع ةرابع '

 هلوسر ىلع ايحر هنوك عبتأ مث هتححرب مهيلع كرصنيو هتزعب كءادعأ رهقي ىذلا لع ىأ ( ميحرلا

 ناك ام دارملا ( اهدحأ ) هوجو هيفو نيدجاسلا ىف هبلقتو همايق وهو . ةمحرلا كلتل ببسلاك وه ام

 مك, مرارسأ ىلع علطيل نيدهتجلا قايرجأ حفصت ىف هبلقتو دجهنلل همايق نم ليللا فوج ىف هلعفي

 ىلع هصر+ل نوعنصي ام رظنيل هباكصأ تويبب ةليللا كلل“ فاط ليللا مايق ضرف خسذ نيح هنأ كح

 ىلاعت هللا ركذب ٠ ممن دند نم اهنم عم سيإ ا ريبانزلا تويبك اهدجوف ؛ تاعاطلا نم مهنم دجوب ام

 نيدجاسا|ىف هيلقت و ةعامج سانلاب ةالصلل موقتنيح كارب ىنعملا (اهمناثو) نيلصملانيدجاسلاب دارملاو

 هيلع قخي ال هنأ ( اهئلاثو ) محل ًامامإ ناكذإ هدوعقو هدوجسو هعوكرو همايقب مهنإب ايف هفرصت

 نميف هرصب باقت دارملا ( اهعبارو ) نيدلا رومأ ةيافك ىف نيدجاسلا عم تبلقتو تف الك كلاح

 وه هنإ ) لاق مث « 8 نم مك ارآل ىنإ هللاوف دوجسلاو وكرلا اومنأد د :م هفلخ لصي

 ةاحم م ايما 0 اذهو هلمعتو هيون ام ىأ ( ميلعلا ) هل وقت امل ىأ ( عيمسلا

 . (كلقنو ) ءىرق هنأ لعاو. هتدئاف ًاديفم ميلعلا ظفل ناكل الإو تاعومسملاب هيلعل

 ةيآلا هذ كلذ ىف اوكسمتو نينمؤم اوناك تلي ىنلا ءانآ "نأ ىلإ اوبهذ ةضفارلا نأ ملعاو



 ةيالا . نيبرقألا كنت ريشعرذنأ و : ىلاعت هلو 1/١

 هس اس اس يي مدص 2666و دق“ 2 م م ه هوس

 نم كعبتا 0 20 -_ ضفخأو 013 نير ةالا كت ريشع رذناو

 ماعا هاك هرثوردع

 لع لكرتو 21 نولمعُت ام : ىرب ىلإ لقت كلوصع نا ١ نينمؤملا

 20 0 اس | سا

 نيدجاسلا ف كيلقتو رمد 0 نيح 1 ىلا محرلا زيزعلا

 سهام رع ا

 620 * مياعلا ع ل رههنإ «<219د

 رابخالاو ةح اصقأأ نو انثإ لكم الو « بيغلا نع هر ا نآرقلا ة ةحا -5 ًاقداص هِي دمع

 (هباوجو) ل طاب وهو رودلا مزل ؛ كلذ نع نيعو٠ 3و نيطام قل نارك تدفن اذإ الإ 0 ب غلا نع

 7 ازال كلذو ىذا لاو: نم" الإ دافدست ال كلذ نع نبع و: يطا فلا 0 ملعلا نأ مسن ال

 1 رح 35 ةرورضلاب معو 2 ودعلا نأش ماههالا نمد كى 2 دصلا نأ ل مانهالا نأ ةرورضلا»

 3 نيطاسغلا ءاقلإ نم لصح اعإ بيغلأا أذه لاك ولؤ 2 مهنعلب ساد ما كال نعلي ناك مثلي

 هلم ىلع امك رادتقا نزيك نأ بجي ناك ملعلا اذه لثم مف لصح نأب رو رافكلا ناكل

 فرعت نع نولوزعم مهنأو . كلذ نع نوعونم نيطايشلا نأ انلع كلذك نكي مل ايلف : ىلوأ

 هللا عم عد: الف ) لاقف ٍةلط لوسرلا باطخم أدتبا باوجلا اذه رك ذ امل ىلاعت هنإ مث « بويغلا

 ريخلا تاطخ نك ه( نأ اذارأ اذإ ميكحلا نأش نم نآل ؛ هريغل باطخ ةقيقحلا ىف كلذو (رخآ الإ

 ا داوأ لات ةنءال وب عاين الا مث كاذب دوصقملا ناك نإو ؛رهاظلا ىف ءاسؤرلا ىلإ هبجوي نأ

 . ةبطاخنلاب هدرفأ ةلعلا هذهلف . كلذب قيليام

 نإف »2 نينهؤملا نم كعبتا نإ كا ضفخاو 1 نيبرقألا كْيَررِشَع ا ٍّ لاذ هلوق

 ىف كبلقتو « موقت نيح كارب ىذلا « ميحرلا زيزعلا ىلع لكوتو . نولمعت امك ءىرب فإ لقف كوصع

 لاوس دروأمث ا 0 هناوبن ىلع 0 ماقأ مث 2 ل هلو ةيلشتل ف غلاب ا هنأ>بس هنأ لعا

 رومأ انهه وهو ةلاسرلاو غيلبتلا بابب قاعتي اب كلذ دعب هرمأ ٠ انا تا اكمل

 اعد نإ هدعوتف لومرلاب أدب ىلاعت هنأل كلذو ( نيبرقأللا كتريشع رذنأو ) هلوق ( لوألا ) ةثالث

 مث ءالوأ هسفن ىلع ددشت اذإ هنآل كلذو . برقألاف برقآلا ةوعدب هرمأ مث « رخآ الإ هللا عم

 امل هنأ »ىورو . عجنأ همالكو عفت أهلوةناكو ةتبلا نعط هيف دحال نكي ل اناث كرك لال نرتب

 ا 2 مشاه ا , بلطملا كديع ىنباي :لاقو برقالاف ترقاللا ىدانف افصلا لدعص ةيآلا هذه تلزت
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 ؛لهج كلذ نأ الإ : ايندلا ىف اوعتمتيل مهنم عقي اك] بيذكتلا هجوىلع باذعلا لاجعتسا نأ ىلاعت
 , ةيهانتم ريغ كلذ دعب لصحي ىذلا باذعلا ةدمو : ةليلق ةيهانتم ايندلا ىف عتعلا ةدم نآل كلذو

 قتل هنأ ناربم نب نوميم نعو ؛ ةيهانتم ريغ مال آ ىلع ةليلق ةيهانتم تاذل حيجرت لّقعلا ىف سيلو

 00 نوميملاقف ؛ةيآلا هذه ةوالت لع دز 3 . ىنظعهل لاّقف ء فاوطلا ىف نسحلا
 . ةجحلا مب ملع يقي ريذن كانهو الإ ةيرق كلهم ل هنأ نيب مث «فيفختلاب ( نوعتمي ) ءىرقو

 نال اهإ 5 5 ند دم ةبوضم: ىدك 5: فاقكذلا بِحاَص لاقف (ىرك د ) كلك ءارتازلا

 أ« نو رذنم يف ريما قم لاح اهنآل, اًم] و.:اةركذت تورك دع لبق هنأ كف : ناب راقتم رك دود دن

 .ةركذتلاو ةظعوملا لج ال نورذني مهنأ ىنعم ىلع هل لوعفم اهنال امإو ء ةركذت ىوذ مهنورذني
 نورذنمىنعمب ةفص وأ ةيضارتعا ةلمجاو . ىرك ذ هذه ىنعمب فوذحم أدتبم ربخ اهنأ يلعةعوفرم وأ

 نوكي نأ وهو رخآ هجوو اف مهمانظإو ةركذتلا ىف مهناعمإل ىركذ اولعجو ؛ ىركذ ووذ

 مانمزلأ ام دعب الإ نيملاظ موقةيرقلهأ نم اكلها اموئعللاو :هلالوعفم اكله انتقلت
 « مهنايصع لثم اوصعي الف مهريغا ةربعو ة ركذت ميك الهإ نوكيل مهمل] نيرذنملا لاسراب ةجحلا

 واولا تلزع فيك تلق ناف ؛ لوعملا هيلع هجولا اذهو : نيملاظ ريغ ًاموق كلبنف (نيملاظ انك امو)

 : تاق ؟ (مولعم باتك الو الإ ةيرق نم انكلهأ امو) هلوق ىف اهنع لزعت ملو ؛ الإ دعب ةلخجا نع

 . فئصوملاب ةقصلا لصؤو ديك أتلف تَدِيَو اذإو , ةيرقل ةفض ةلخا نال واؤلا لوع للخالا
 عمسلا نع ممنإ ]1 قوعطتسو:امو مهل ىف عِش امو« نيطايشلا هب تازت ام و رب ىلاعت هلوق

 . 4« نييذعملا نم نوكتف رخآ الإ هللا عم غدت الف « نولوزعمل
 كلذ فرعي امنإ و ؛نيملاعلا بر ليزنت نآرقلا نوكب وقلي دمح قدص ىلع جتحا امل ىلاعت هنأ معا

 « توافت ريغ نم نيمدقتلا صصق ىلع لمتشم هن الو ء ىوصقلا تاق اس 117 و

 اذه نوكي نأ زوحي ال مل نولوقي رافكلا ناكف . ةدافتسالاو ملعتلاب لغتشي مل مالسلا هيلع هنأ 0
 لبستي ال كلذ ناب هنع ىلاعت هللا باجأف :؟ ةنبكلا ىلع لزني ام رئاسك نيطايشلاو نجلا ءاقلإ ن

 لوي نأ لئاقلو . ءامسلا لهأ مالك عامتسا نع نولوزعم بهشلاب نوموجرم مت 3 نيطايشلل

 نوك انتيثأ اذاف « قداصلا ىنلا ربخ ةطساوب الإ لصحي ال كلذ نع نيعونم نيطايششلا نوكب ملعلا
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 51262: 252 2 2 | هر لذ هرثاسم سكس م

 مع 0 نودعو اوناك أه ه مهءاج مث 65.05 َنينس مئانعتم نإ
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 ديفي ام ًاضيأ اذهو . راكنإلاو دوحجلا نم هيلع مث امع اوريغتي نأ ىلإ ليبس الف مهب لعف اهفيكو
 ىلذألا ءاضقلا ىرج دق هنأو ؛ رفكلا لع مهرارصإ هللا لوسر فرع اذإ هنآل ٍعلكَص لوسرلا ةيلست
 0 نتعارلا ئدحإ سال للا ىو“ 5 لصح كلذ

 هللا ءاضقب لكلا نأ ىلع لدي ( نيمرجلا بولق ىف هانكسلس كلذك ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 نكشلا دشأ مهبولق ىف انكمتم بيذكتلا كلذ راص هنأ هب دارأ : فاشكلا بحاص لاق ؛ هقلخو
 ناحجر ىضتقي ام مهف هللا لعف دق نوكحي نأ امإ هنأ (باوجلاو ) ىلبجلا ءىثلاك كلذ راصف
 نأ ىلع ماعنالا ةروس ىف انللد دقف لوآلا ناك نإف « مهف كلذ لعف ام وأ قيدصتلا ىلع بيذكتتلا
 ىضتقيام مف لعشي مْنإف 3 دوصقملا لصح كك حو بوجولا دو لل هللا ١ م ققةحتال حيجرتلا

 ؛ مر فكب قلعت هل نكي ملامل رئاطلا ناريط نأ م( هانكلس كلذك ) هلوق عنتما « ةتبلا حيجرتلا
 . ناريطلا كلذ ىلإ م دانسإ عنتما

 هلوق نم هب نونمؤي ال عقوم ام تلق نإف : فاششكلا بحاص لاق 4 ةسماخلا ةلأسملا ل
 دكؤم هنايبل قوسم هنألل . نيبلاو مضوملا عقوم هنم هعقوم تلق ؟ ( نيمرجلا بولق ىف هانكلس )
 .ديعولا اونياعي'ىد هب 000 ىلع نولازبال مهنأ نم ىنعملا اذه ررشإ 0 عسبتاف 4 ممولقفف دو>جلل

 2 نيس مانعتم نإ تا أرذأ نولجعتس | , انادعفأ :.ن ورظنم ند له اولوقيف 7 ىلاعت هلو

 «نورذنم اهل الإ ةيرقنم انل هلأ زم ناوعتع اوناكام م ممع ى ىعأ ام نودع اوناكام م مثءاج م

 (« نيملاظ اذك امو ىر 5

 ةتذي تاذعلا مهتأي هنأو“ ملا باذعلا اورب ىتح هب نونمؤي ال مهنأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعا
 ثيعتسإ ١ نحت لع اولوقيف ) لاقف هر هجو 8 دنع مم 50 اع عا

 ءاخاوزتسا كلذ ا مهنكلا امام نأ ةرحالا َْق نوملعي منال . صالخلا رذعت داع هر

 نرجس ءانندلا ف ا , ىلاعت هنأ دارملاف ( نولجعتسي انباذعيفأ ) ىلاعت هلوق امأف
 نيب مش 3 هب رشيق نيقيرطلا توافت فرعيل ةرظنلا باط باذعلا لوز دنع مكاح نأ حم 3 ناذعلا
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 اساس را 6 ميس 6 را ل را ره < هرثزي رسوم

 ىلع هانلزن ولو 130 َليئارسإ ىب ل مهل نكي ملوأ

 سمه جوربدص

 َكِلْذك وحد َنينمْؤم ٠ هب , اوناك ام مولع 0 رم ة كرد نيمحتالا ضعب
 ه-

 4-5 م هل ل عمدص - د هر هدم 20

 لل باذعلا | 0 نوني .» َنيمرحل 1 بولق ىف ءانكلس

 لس تت

 20 0 هءامود ه8 غم

 0 ؟نورعشيال مهو ا

 نركي نأ لمتحو.,ةصاخ نايخالا هده لمحتف (نيلو الا نأ كا 1و زوناس كش

 هوجو دارملا نوكي نأ لمتحيو « ملءو هيلع هللا ىلص دم ةفص لمتحيو ؛نآرقلا ةفص دارملا

 . مدقت دق اهرسأب انشا اهانه 2
 نيمحيالا ضعب ىلع هانلزن ولو : ليئارسإ ىبب ٠ ءاملع هملعي نأ ةيآ مه نكي مل وأ )ل ىلاعت هلوق

 اورب ىت> هب نونمؤيال ءنيمر طر دا كك . نيئموم هب اوناك ام مهيلع ه هأرقف 2

 4 را ا مثو ةتغب مهتأيف ش ميلآلا باذعلا

 ةجملا 1 ةثم دال ,( لت ارسل ءاملع هيلع نأ ةيأ مهل كي ل وأر لام كو نأ معا

 ىلع اوصنو اوءلسأ ليئارسا ىنب ءاملع نم ةعانج نأ هريرقتو ؛ هقدصو مالسلا هيلع هتوبن ىلع ةيناثلا

 ناكدقو « هتعنو هتفصب مالدلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اهف رك ذ ليجنإلاو ةاروتلا ىف عضاوم

 هتوبن ىلع ةرهاظ ةلالد لدي اذهو . ربخلا اذه مهنم نوفرعتيو دوهيلا ىلإ نوبهذي شيرق وكرشم

 ( نكي ) .ىرق هنأ ملعاو . هتوبن ىلع ًاعطق لدي هفسوو هتعن ىلع ةيهلإلا بتكلا قباطت نال
 او تيت ال16 نك ف مسإلا وه هملعي نأو هربخ اهأ ىلع بصنلا ةيآو . ريكذتلاب
 بصن عم زوحيو ؛ ًاربخ ةفرعملاو امسا ةركنلا عوقول ىلو الاك تسيلو . اربخ هملعي نأو امسا ةيآ

 . ( اولاق نأ الإ مهتنتف نكست مل مث ) هلوةك نكي ثينأت ةيآلام

 ةوبن نيروكذملا نيليلدلاب نيب امل ىلاعت هنأ ملعاف ( نيمجيألا ضعب ىلع هانلزن ولو ) هلوق امأو

 لاقف ؛ نيهاربلا الو لئالدلا مبعفنت ال رافكلا ءالؤه نأ كلذ دعب نيب هتجمل قدصو هلل دم

 ؛ نيبم ىبرع ن اسلب برع لجر ىلع نآرقلا اذه انلزنأ انإ ىنعي ( نيمحيألا ضعب ىلع هانلزن ولو )

 ةراسشب كلذ ىلإ مضناو ؛ هلثم مالكب ضراعي ال زجعم هنأو ؛ هتحاصف ]زف عو هاومهف رةاييو

 ىلع هانلزن ولف: ىرخأ ارم و ةرام ا[ رعش هوهسو ءهودخح هنا ملف هب ةفلاسلا هللا بتك

 كلذك )لاق مث ًارذع مهدوحجل اولحقلو ًاضيأ هن اووفكل هيب رشلا | دحالا ىذلا:نيمعالا نك

 اهيف هانررقو هانكم اذكهو . مهيواق ىف هانكلس كلسلا اذه لثم ىأ ( نيمرجملا بولق ىف هانكلس
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 كردن انأ هقيقحتو بلقلا مدخم غامدلا مث , غامدلا مدخم سحلاف ةديعب تال 5 ساوهلاو باقلل

 دنع كرجتت ءاضعألا ناف . هكرت بحي وأ هلعف بحي ىنالفلا مالا نأ انلقع اذإ انأ انسفنأ نم

 نأ دعبيال هنأ (ىناثلا نعو ) غامدلا بناج نم ال بلقلا بناج نم تالقعتلا دجت نحو . كلذ

 «هنم ةتبانلا باصعالا ةطساوب ءاضعالا كرحب غامدلا مث . غامدلا ىلإ بلقلا نم رثآلا قفا

 «ءاضعاللا رئاس ىلإ بلقلا ريثأت لوصول ًاطرش غامدلا ةمالس نوكي نأ دعبيال ( ثلاثا نعو )
 غامدلا نم دمتسي اسم هحازم لدتعي امنإ بلقلا نال ناك امنإ فرعلا كلذ نا ( عبارلا نعو )

 دايدزال امإ « اضيأ لادتعالا نع بلقلاجرخ لاذع الا نع جورخ عامدلا قحل اذاف٠ هتدورب نم

  .رعءو ) لقعلا لتخي ذئنيخ ردقلا كلذ نع هترارح ناصقنل وأ بجاولا ردقلا نع هترارح

 تين كلذ لطب املو ء؛فحقلا وه لّعلا عضوم نوكي نأ بجول هولاق ام حص 0 هنأ ( سماخلا

 : ملعأ هلل ءأ هلل و ع موق داسف

 الإ ١ هزات ردصلا لإ فاضت دق .تاولقلاب: ةصيخع اوك" انتين ىلا ى اعلا. نأ 3 عرف ١
 ىف ام هللا ىلتبيلو ) هلوقو ( رود.صلا ف ام لص>و ) ىلاعت هلوةلف ردصلا امأ ( ىئرخأ ادا وهلا

 امأو (ةودبت وأ 0 رودس ىف ام اوف نإو) ؛ (رودص' تاذب ميلع هنإ ) ىلاعت هلوقو ( كرودص

 :لاقف ءداؤفلاو بلقلا نيب قرف نم سانلا نمو ( ممراصبأو مهتدئفأ بلقنو ) هلوقف داؤفلا

 وه كلذ عومججو ٠ محشلا 7 محلا نم اهفنتكب ام نود داؤفلا فوج ىف ءادوسلا ةقلعلا وه بلقلا

 ةلمج نم نأ ملعي نأ بجيف ناك فيك و ؛ نافدارتم ناظفل دا ؤفلاو بلقلا لاق نم مهنمو . داؤفلا
 اذه مرج ظعم نأو : رايتخالاو لقعلل ةقيقحلا ىف عضوملا وه ًاعضوم ًاداؤفو قالا

 هؤازجأ ديزت دق وضعلا نإف . بلقلل ةرخسم ءاضعالا رئاس نأ اك « عضوملا كلذ رخسم وضعلا
 ىف ناصقن ريغ نم صقني دقو نزحلاو حرفلاو لقعلا ىعارهيلإ ةنوشنملا ىناعملا دايد زا َنيَع نم
 مساو « ةقيقحلاب ىفاعملا هذه اهيف لحت ىتلا ءازجألل امسا باقلا م. نوكي نأ هبشيف . ىناعملا كلت

 . باوصلل قفوملا هللاو بابلا اذه ىف مالكلا وه اذهف ء وضعلا عومجل امسا نوكي داؤفلا
 11 لإ الا راذنالا تح لخديف: ( نيرذخملا نم نوكشل ) ىلاعت هلوق امأو

 - تاتكلا لك ف وملا لدي اعيمج نييجولا فانأل حيبق لكن م عنملاو لمعو ملع

 نم نوكتل ىنعملا نوك-يف نيرذنملاب قلعت نأ امإ ءابلاف ( نيبم ىبرع ناساب ) ىلاعت هلوق امأو

 امإو « مالسلا مهلع ديت و ليغامسإو. بيعشو حاصو دوه ةسمخ مهو . ناسللا اذهب اورذنأ نذلا

 اولاقل ىمحيآلا ناسللاب هلزن ول هنال هب رذنيل ىفرعلا ناسالاب هلزن ىنعملا نوكسيف لزنب 00 نأ

 كناسا ىه ىتلا ةيبرعلاب هليزنت ن أ هجولا اذه فو. هب راذنإلا رذعتيف همهفنال امب عنصنأه

 ىلع الزان ناكل ًايمحيأ ناكو لو « كموق همهفيو همهفت كناأل كبلق ىلع هل ليزنت كموق 0
 : اهناعم مهفت ال ف ورح "نم ارجأ عمست كلل كيلق نود كوعس
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 هوجوف لوقعملا امأو « بلقلا ىهو الأ هلك د سجلا دسف تدسف اذإو : هلكدسجلا ملص تحلص اذإ
 هناف بلقلا قافأ اذإو هب روعشالصح مل ءاضعاألا رئاس عطقولف هيلع ىثغ اذإ بلقلا نأ ( اهدحأ )

 ناف كلذلو باقللعبت ءاضعألا رئاس نأ ىلع كلذ لدف تافآلا نم ءاضعالاب لزني ام عيمجي رعشي

 ةيناسفنلا ضارعألا رئاسفف لوقلا اذكو ؛ كلذ دنع ءاضعألا لاح ريغتي هناف نزحوأ حرف اذإباقلا

 قاشملاتناكاذإو ءاضعأالا رئاس نم ةرداصلا لاعفاألا ىلع ةثعابلا قاشملا عبنم بلقلا نأ ( اهناثو )

 بلقلا وه لقعلا ندعم نأ ( اهثلاثو ) بلقلا وه قاطملا مالا ناك بلقلاوه اهعشمو لاعفاللل ىداس

 . باقلا وه قلطملا ىمألا ناككلذك ناك اذإو

 وه لقعلا ندعم نأ ىلإ اوبهذ ءامدقلا نم ةفئاط ناف عازنلا اهيفف ( ىلوألا ةمدقملا امأ ١
 نوكتف ضرأالا ىف اوريسي مل وأ ) ىلاعت هلوق ( لوألا ) : هوجو انلوق ىلع لد, ىذلاو غامدلا

 ناك نمل ىرك ذل كلذ ىف نإ ) هلوقو ( ا. نوبةفي ال بولق مش ) هلوقو ( ام نولقعي بولق مهل
 ملعلا دادضأ فاضأ ىلاعت هنأ ( ىناثلا ) هندعم هنأ الل بلقلا مسا هيلع قاطأ ؛ لقع ىأ ( بلق هل

 0 وال يع ا 00 لاقو « بلقلا ىلإ
 مهتسلأب نولوةي) (٠ مهولق ىف امي مهئنت ةروس مهلع لزنت نأ نيقفانملا رذح ) ؛ (مثرفكب اهيلع

 اهناف) «(اهلافتأ بواق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ) . (ممواقىلع نارلب الك) ؛ (ممولق ىف سيلام
 عضوم نأ ىلع تايآلا هذه تلدف ( رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت نكل و راصبألا ىمعتال

 وهو ( ثلاثلا ) بلقلا وه ًاضيأ مبفلاو لقعلا عضوم نوكب نأ بجوف . بلقلا وه ةلفغلاو لبجلا

 ى:نعمأ اذإ انما دحاّولا ناف كِّدلّز «تلقلا ةئاث ف ةلضاخ امواَع اندجو اسهأ امر اذ

 نأ ىلع لدي كلذ لكو :كلذب ملأتي هنأكىتح ًارجضو ًاقيض هبلق نم سحأ هنم رثك أو ركفلا
 فيلكتلا نآل بلقلا وه فلكملا نوكي نأ بجو كلذ تبث اذإو « بلا وه لقعلا عضوم

 دهاو نوم اهرخاو اوكي ءاسعالا لوا كلقلا نأ وهو( عبارلا ) مبفلاو لقعلاب طورشم

 قيج اتحمل كولملا تاه نمو دلل 1 وه ىذلا ردصلا ىف نكمتم هناألو حيرشتلاب كلذ تبث

 نم دعبأ اونوكيف بناوجلا نم ىثاوحلا مبفنتكتل كاملا طسو ىف اونوكي نأ مدخلا لإ

 تالآلا يه ىلا نساوملا نأ" فدا ٌْ : 0 غامدلا ىف لقعلا :لاق نم جتحاو ؛ تانآلا

 تاكرحلا ىف تالآلا ىه ىتلا باصعالا نأ ( اهيناثو ) بلقلا نود غامدلا ىلإ ةذفان كاردالل

 (ابعبارو) لقعلا لّتخا غامدلا فتلح اذإ ةفالانأ(اهثلاث و) باقلا نود غامدلا نم ةذفان ةيرايتخالا

 ( اهسماخو ) سأرلا فيفخ غامدلا فيفخ هنإ ليق لقعلا ةلقب هفصو ديرأ نم لك فرعلا ىف نأ

 :بلقلا ال غامدلا وه كلذو فرشألا وه ىلعألاو ءفرشأ هناكم نوكيف فرشأ لقعلا نأ
 ساوحلا لاقي نأ زوحيال ل ( لوآلا نع باوجلاو ) غامدلا وه لقعلا لحب نوكي ١ أ
 باقلل ةبيرق ةل 1 غامدلاف ؛ بلقلا ىلإ راثآلا كلت ىدؤ, غامدلا نإ مث « غامدلا ىلإ اهراثآ ىدؤت
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 ليقو :حورلا نم قلخ ثيح نم ًاحور هامسو مالسلا هيلع ليربج نيمآلا حورلاو ( ىسنت الف
 سانااكال هلك حور هنآل ليقو . ةايحلا هعم تبثت ىذلا حورلاك وهف نيدلا باب ىف قلخلا ةاحب هنالل

 .مهريغ ىلإ و « مالسلامهلع ءابنالا ىلإ هيد دام لع نعوم هد انقل هانم حود مهنادبأتف نيذلا

 امتإ ناك نإو ( كبلق ىلع ) لاق امنإ هنأ ( لوألا ) : نالوق هيفف ( كبلق ىلع ) هلوق امأو

 ان 5 رشا هلع زو ل اهللق ف .نكمتم لوسرلل ظوفحم لزتملا كلذ نأ هن دكؤيل هيلع هلزنأ
 ( نيرذنملا 0 نوكتل) لاق كلذلو . دوصقملا وه هنأ ىلاعت هللا نبب ىذلا هنم عقاولا راذنإلاب

 ءاضعالا رئاس امأو .رابتخالاو زييقلا عضوم هنآل ةقيقحلا ىف بطاخلا وه بلقلا نأ ( ىناثلا )

 ةروسىف ىلاعت هلوق اهادحإ تابافنآر لا امأ ء لوةعملاو ثيدحلاو نآرقلا ةيلعليلدلاو هل ةرخسف

 كلذ ىف نإ ) لاقو ( كسبلق ىلع نيماآلا حورلا هب لزن ) انه لاقو (ك..ِلق ىلع هلزن هنإف ) ةرقلا
 نم باقلا ىف ام ىلع الإ سيل 0 اهيناثو ) .( بلق هل ناك ن ىركذل

 لاقو ( مبواق تسلا اع : مدخاؤي 0 : مناعأ ف وغللاب هللأ مكذخاَؤي دل ( لاق ف عاسملا نم

 لاق. ىلا عت هنال بلقلا ىف ىرتاو ( متم ىوقلا لد نكل و1 هوامد الد ايو هللأ لاني نإ )

 هلوق ( اهتلاثو ) . ( رودصلا ىف لصحو ) ىلاعت لاقو ( ىوقتلل مهبولق هللا نحتمأ نيذلا كئاوأ )
 ىف لقعلا نأ مولعمو ( ريعسسلا بادأ ىف انك ام لقعن وأ عمسن | :5 ول ) رانلا لهأ نع ةياكح
 مولعمو ( الوسم هنع ناكك ل وأ لكداؤفلاورصبلاو عمسلا َنِإ) لاقو . هيلا ذفنم عمسلاو بلقلا

 الاؤس ةقيقحلا ىف امهنعلاٌوسلا ناكف , باقلا ىلإ هنايدؤي ام الإ امهنم دافتسال رصيللاو عمسلا نأ

 رمضت دع الإ نيءاآللا(١) فخ مو 3 ) رودصلا 0 امو نيعاللا ةئاخ ملعي ( لاعت لاقو باقلا نع

 رك م اليلق ةدئفالاو راصباللاو عمسلا كل لعج وزهلوق ) اهبعبارو ( بم قيدحتلا دنع ب ولقلا

 راصيالاو عمسلا َّق لئاط ل انا 30 الع ر لا ءاعدتساو أهنم أ مازلاب هن الثلا هذه صف

 ممانكم دقلو ) ىلاعت لاقو . هيلع مكحتملاو هيف ىضاقلا وه بلقلا نو وكمل بلقلا ىلإ نايدؤي امب الإ

 مهتدقأ الو مهراصبأ الو 0 مع ىغأ ف د ًاراصبأو ع مهل انلعجو هيف ما كا اف

 مف ىض اهلا دأ وهلا ره كلذ ند دوصقملاو 2( هيودعح نم مم ملأ ام مامت هل الغ || هذه 0 ) ءىش نم

 (مهراصبأ ىلعو ممم ىلعو ممولق ىلع هللا متخ) ىلاعت هلوق (امماخو) رصبلاو عمسلا هيلإ ىدؤي

 ام نورصيب ال نيعأ مهلو اب نوهقفي ال بولق مل ) لاقو ةثالثلا هذه ىلع هزل كادعلا ل2

 باقلا ريغىف ملعلا تبث ولف ؛ 0 منع ملعلا ىف ىلإ دصق هنأ ةلالدلا هجو (ام نوعم سي الن اذآ هل مو

 مازاإب دوصقملا وه باقلا نأ اهعمجأب ةقطان اهلك امشمو تايآلا 0 ضرغلا مت مل بلقلا ىف هتابثك

 7 َْق باقلل ناتلآ عامل كلَذف رم ءلاو عمسلا 0 نم هر ب رق اك نأ أني دقو 2 هللا

 : تاعومجلاو تايشودخلا ةراوص

 ةغضم دسجلا ىف نإو الأ , لوقي مالسلا هيلع هتعمس لاقريشب نب ناعنلاىور اف ثيدحلا امأو

 . قخن ىلا ىه بوافلا نآل ( نيعالا نمت لو ) لوقي نأ مالكلا ىضتقم )١(
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 ريتا ةورم رت 0

 كبك لع ٠٠:٠ يملا وهب لون 10:٠ ني لال بر ُليِدَل هنو

 هما تم م هده رز مع م ه مر 26ه

 رن هيل ا اا نيم نرغب رشد

 10 َج 0 0 قر أ جوربلا وأ 0 ان 2 ءامالا كل ف رولا نانا

 مزا الإو . لطاب ًاضيأ ىناثلاو بكوكلا لصح نيأ راثآلا هذه تلصحل الإو ؛ لطاب لوآلاو

 عبط نوكيف بكرمال طيسب مهلوق ىلع كلفلا نآل ؛ لطاب ًاضيأ ثلاثلاو جربلا ماودب رثآلا ماود

 هلاك هجرب ىف وهو بكوكلا لاح نوكيف . ةيهاملا مامت ىف رخآلا ج 1! عبطل ًايواسم جرب لك
 نوكينأزوحيال مل اولوقينأ موقللو ء بكوكلا ماودبرثآلا كلذ مودينأ مزليف « رخآجرب ىف وهو
 اذاف ءرخآ بك وكل ةصوصخم ةتماسم اتماسم هنوك ىلع ًآفوق وم نيعملا بك وكسلا نع رثآلا رودص

 لد امإ . ةلالدلا هذه ارا رش نإ مو ؟ ريثأتلا لصح الق ريثأتلا طرش دقف ةتماسملا كلت تدقف
 ىرج بسحت ةرثؤوه تسيل هنأ لع لدتا اكل و : اهعئابظو اهناوذ بس هراوف هش 0 لج

 اهتانارقو بكا وكلا تاالاصتا يسفع ةص وصخ تارت ان ل وصحت داع ىلاعت هنلا ى رج اذإف ٠ دان

 لب رافكلا رجز لجأل اهقلخ امنإ ىلاعت هللا نأب عطقلا راثآلا هذه لوصح نم مزلي ل اهراودأو
 . ملعأ هللاو تاداعلا كلتل أرب ركب انقلخ لاش كلك

 4« مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم لاو>أ نم ىلاعت هللا هرك ذ امف لوقلا ل

 ؛ نيرذنملانم نوك-:ل كبلق ىلع . نيمآلا حورلا هب لزن . نيملاعلا بر ليزنتل هنإو الىلاعت هلوق

 .4 نيلوالا رز ىف هنإو ؛ نيبم ىلرع ناساب

 وهو متلي هتوبن ىلع لديام كلذ دعب ركذ ءايبناألا ربخ نم هصتقا ام متخ امل ىلاعت هللا نأ معا
 كلذ نوكيف زجعم هتحاصفل هنال كلذو'( نيملاعلا بر ليزتتل هن نو هلوق ( لوألا ١ نايح و نك

 0 كلذز وكب الف , ةّميلا 1 ريغ نم ةيضاملا صصقالا نع رايخإ هنأل وأ : نيملاغلا تر نم

 هيلعاهنألل :كلذو "لاح الا انه دكا: هن اك( نبلو آلا َنبَز قل هنإو ) هدعب هلوقو.« ىلاعت هللا نم

 الصأ توافت ريغ نم نيلوآلا رز ىف ةدوجوم ىهام ىلع عبسلا صصقلا هذه ركذ امل مالسلا

 دوصقملا وه اذهف «ىلاعت هللا دنع نمالإ سيل هنأ لع 00 ؛ دادعتسالاو ملعتلاب لغتشي مل هنأ عم

 : 0 ل

 نآرقلا ىف زوي ناكدق مث . لزنملا ليزنتلاب دارملاف (نيماعلا بر ليزنتل هنإ و) ىلاعت هلوق امأف
 (نيمآلاحورلا هب لزن ) لاقف ةطساو الب يب دمحىلإ ىلاعت هللا نم اليزنت نوكي نأص صقلا هّذهو

 لعج (حورلا هبلزن) ىنعمو ؛ ةيدعتلل نيتءارقلا ىلع( حورلا هبلزن)و (حورلا هبلزن) هلوق ىف ءابلاو
 كئرةنس) ىلاعت هلوةكىسني الام تابثإ كبلقىف هتبثأو هايإ كمهفىأ كبلقىلع هب الزان حورلا هللا
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 ( نيلوآلا ةلبجلاو كةلخ ىذلا اوقاو) ىلاعت هلوق (اهعبارو) كلذ نع اوهنف داسفلا عاونأ مهتيلوت

 ا نارا : ةلكلا ىوذ ى] د>او نهاسمو ةملخلا قروب ةليخخأا ئرقو ةلالان نوب ةلملا ىرقو
 ولامالإ باوج موقال نكي ملف ؛ نيقولخم اوناكامل مهقاخ الؤل نع مهمدقت نم قلخو مبةلخ لضفنملا

 (انلثم رشب الإ تنأ امو ؛ نيرجسملا نمتنأ امإ) مطوق(لوآلا) نيمجو نم وهو م ىلوأن اكل هوكرت

 دقف واولا تلخد اذإ(هباوج)؟ دوم ةصق ىف اهكرتو انهه واولا لاخداب ىنعءملا فاتخا له :ليق نإف

 ىنعم الإ اودصقي ملف واولا تكرتاذإو ةيرشبلاو رحسلا مهدنع ةلاسرلل فانم امهالك ناينعم دصق

 ( نيبذاكلا نا كنظن نإو ) موق ( ىلا كا ١ ملثم ارش هنوكب هررق مث ا و

 اولاهك نيدكتتلا لع اورمع . نإ باذعلاب مدعوتي ناك مالسلا هيلع ًابيعش 1 0 لاما ا

 ةعطقلا ىهو 0 كرد نروكتسلاب اهيك ترق (ءانلا نم © انيلع طةسأف )

 هيذك رهظ عشب ملاذإ هن أنو زظف هعوقو مهداعبتسال كلذ اويلط امئإ | مهو٠ ةلظلا وأ باحسلا ءامسلاو

 هللا ىلإ هيف 1 ضاوف, لب مهلع عدي ملف ( نولمعت امب ملع أ ىر ) مالسلا ل

 نإ ةلظلا موب باذع نم او>رتقا ام ىلع باذعلا مييلع هللا لزنأ قر دكا ىلع اورهتسا املف ىلاعت

 مهنع سبح هنأ ىورب مهحرتةه نع مم فلاخ دقف ةلظلا اودارأ نإو « باحسلا ءامسلاب اودارأ

 اوجرخ نأ.ىكإ اورطضاف ءام الو لظ مهعفني ال م,سافنأب ذخأف لمرلا مهيلع طلسو ًاعبس حيرلا

 «اوقرتحاف ًاران .مهلع ترطمأف اهتحت اوعمتجاف اهسنو ًادرب اهل اودجو ةبا مهتلظأف ةيربلا ىلإ

 لبي ربج ةحيصل نيدم 0 هكيالا اح نيدم نادكأ نيتمأ ىلإ ثعب ا نأ ىوزو

 ىلا عبسا صصقلا هذه ىف مالكلا رخآ انههو . ةلظاا موي باذعب ةكب الا باحصأو مالسلا هياع

 قب ديدشلا م خلا نم هلان مف ملسو هي هيلع هللأ يىلص نم ةلس  هوكرسلا هده .ق للاعتا هلأ اهرك 5

 : نالاؤس انهه

 مهريغو طول موقو دومنو داعب لزانلا باذعلا نإ : لاقي نأ زو ال ' «لوألا لاؤسلا ١

 ام ىلع امتالاصتاو بك اوكساا تانارق ببسي كلذ ناك لب « مهدانعو مهرْفك ببسب كلذ ناك ام

 امن رابتعالا نآل ءصدقلا هذه رابتعالا لصح مل لاه>الا اذه ماق اذإو ؟ موجنلا لهأ هيلعقفتا

 . مهدانعو مهرفك بب-إ ناك باذعلا اذه لوزن نأ انيلع ول نأ لصح

 مكوانلو ) لاق ام ىلع ل ءالتباو نيفلكملل ةنع باذعلا 1 دق ىلاعت هللا نأ ( ىفاشلا ١

 ةريثك عضاوم ىف ملأ ءالبلاب ني:مؤملا لتبا دق ىلاعت هنألو ( نيرباصلاو مكنم نيدهاجلا لعن ىح

 هَذه لونا لاح هللا نأ (با وجلاو ) نيلطبم مهنوك ىلع مهب ءالبلا لوزن لدي مل كلذك ناكاذإو

 لزنأ ىذلا وه هنأ ادم ىلاعت هللا ربخأ ايلف : هبلق نع نزحلل هلازإو ةيلست لكي دم ا

 ذتيخ , كاذك رمآلا نأ علي دمع ملع « ,هرفك ىلع ءازج كدا ميهيلع باذعلا
 ماكحالا ملع ىف حدقلا ىلع ساسننلا ضعب جتحاو. مالسلا هيلع هل حرفلاو ىلستلا هب لصح
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 هدهد ]جا

 نما "نإ ءابسلانم ءافسك الع اممم همم َنيذكلآ نكن
 را تع ا ها سور د 2 هنأ تس ع اننا

 نتاذع مذخاف 00 1١« م82 نا ام : مع فر لا « مد َيقداصلا

 600 6 ا ا م ع ا ا عرس تس اي حا حا روس س6 500 ه-

 0 ا 0 مد 0

 د

 61113 مح 5 .زعلا وبك كبر نو ٠ نيمو

 :قرحسملا نماحتا ان اولاق :تلوأللا للك مكقلخ ىذلا اوقتاو , نيدسفم ضرألا ىف اوئعت

 نمتنك نإ'ءاهسلا نم ًاغسك انيلغ ظقشأف : نيذاكلا ىل كطن'نإر انما الت

 موي باذع ناكهنإ ةلظلا موي باذع مهذخأف هويذكف ءنولمعت ام ملعأ ىبر لاق ؛ نيقداصلا

 (« ميحرلا زيزعلا ول كبر نإو ٠ نينمؤم مهرثك أ ناك امو ةيآل كلذ ىف نإ « ميظع

 بصنااب أ رق نمو هجولاو وهو ةفاضإلا ىلع رجلا, و اهفيفختبو ةزمهلاب كالا باحصأ ' ىرق

 010 تدجو ثيح فحصملا م و لل

 ةدحاو ةصقااو لصألا ىلع نآرقلا رئاس ىف تبتك دق نكل فلأ ريغب ص ةروس ىفو ةروسلا هذه

 ىه رجشلا كلتو 0 اوناك كيلا باحصأ نأ ىور «فرعي ال مسا ةكيأ نأ ىلع

 نم نكي مل ابيعش نأ (هباوج)عضاوملا رئاس ىف كبيعش مهوخأ لاق اله لبق نإف ؛ ( لقلا اهلج يت
 ًايعشنإ مث « ةكب : بامحأ ىلإو مهيلإ لسرأ نيدم اخأ ًابيعش نإو ثيدحلا ىفو . ةكيالا باعصأ
 نآل كلذو ( نيرسخملا نم اونوكت الو ليكلا اوفوأ ) هلوق ( اهدحأ ) ءاشأب مه أ مالسلا هيلع
 اوفوأ ) هلوقب ءافيإلا وه ىذلا بجاولاب أف دئازو فيفطو فاو برضأ ةثالث لع ليكلا

 دئازلا ركذي مو (نيرسخلا نم اونوكت الو ) هلوقب فيفطتاا وه ىذلا مرحنا نع ىمنو ( ليكلا
 فيك هنأ نيب ءافيإلاب سمأ أمل هنإ مث هيلع مثإ الف هلعفي مل نإو نسحأ دقف هلعف نإ ثيحب هنآل
 ليقو «نازيملا وهو اروسكمو امومضم ساطسقلاب ”ىرق( ميقتسملا ساطسقلاب اونزو )لاقف لعفي
 هايإ هصقن اذإ هقح هسخم لاقي ( ره. ءايشأ سانلا اوسختن الو ) ىلاعت هلوق (( اهناثؤ ) نوطْسرَلا

 هني كقرتطم الوز كلا كين لكن كلم لك ىفو مضهيال نأ دحال تبث قح لكف ماع اذهو
 ىقءاثع لاقي ( نيدسفم ضرالا ىف اوثعت الو ) ىلاعت هلوق ( اهثلاثو ) ًايعرش ًافرضت هنذاب الإ

 عم كلذ نولعفي اوناكو. عرزلا كالهإو ةراغلاو قيرطلا عطق وحن كلذو ثاعو ىثئعو ضرالا



 ةيآلا . نيلسرملا هكيشل بادأ تلك ىلاعت هلوق ١

 2 66 ا هرئس مع سم

 «لا/لبد نوقتتالا تسعش مه لاق 11060 نسر 3 2 باح 0

 01 2 اس ماع مي هك

 هيلع مكلئس |ااناو 10 نوعيطأو هللا |وقتاف 1+ نيه ," لوس نإ

08 
 ا ا سم

 ركل ليك اوفوأ 21 ه نيماعلا ا ٌىرجأ ْنِإ رج 2-2

 نأ او الو مقسما ساطسقْآ | وو 50 0
 هر هرم لس مس ذأ

 ةلبجلاو مكَقَلَح ىد للا ارد ١/85« د نيدسفم ٠ ضرألا ىفاوثعت الر مَآ

 ( اهدحأ ) تابج نم ربجلا نالطب ىلع ةلالد ( مكجاوزأ نم مكبر مكل قلخام نورذتو ) ىلاعت
 مك «ءامسلا ىلإ دوعصلا رذت مل ءرملل لاقي ال كلذلو . هفالخ ىلع ةردقلا عم الإ نورذت لاقبال هنأ

 لاك هللا لعفلا قلخ ناك ولاو ( ع قلخام) لاق هنأ ( اهيناثو ) جورخلاو لوخدلا رذت مل هل لاقي

 0 ) ىلاعت 0 ملاثو ) هولعفي ملام ال هبجوأو مهيف هقلخ ام مل قلخ ىذ'ا ناكلا

 هِي لهو ؛ أودعت مهن :ز /كأ نويل مفك ٠ نولمتت اون اكان م موف قلخ ىلاء" ناكنإف ( نوداع

 0 نكي ملول ملل نأ ىلإ عجري هوجولا هذه لصاح لوقنف ؟ كنول ىف دعتم كنإ دوسأالل
 هيض عملا ذعر ىف ا ىمنلاو رمآلاو مذلاو حدملا هجوت امل هسفن لاعفالا

 ميهارإو مالسلا هيلع ىسوم ةصق ىف مذلاو حدملاو ىهنلاو رمآلا نمم دروام ديزأ

 تبث اذإو ء.صصقلا رئاس نود هوجولا هذم ةصّلا هذه صخ كف 2 2 نا حونو

 نأ ( لوألا ) نيروهشملا نيباوجلاب امنع بيحت نحنف 0 هجولا كلذ قب هوجولا هذه نالطب

 لا<وهو الهج معلا باللقنا مزاتسي اهمدع كل لاح اهمدعُف انشد هذه عوقو مع احمل ىلاعت هللا

 رداقلا نأ(ىناثلا) لاهماب ًافياكت كرثلاب فياكتلا ناكالا< اهمدع ناك اذإ و . لالالا ىلإ ىضفملاو

 وأ ىعادلا وهو حجرمل الإ رخآلا ىلع نيرودقملا دحأ حجرتي نأ عنتما نيدضلا ىلع ًارداق ناكامل

 ناكنإو لاحوهو لسللا مزل دبعلا وهناك نإ رئؤملا كلذو رثؤ» هلف ثدحبحجرلاكلذو ةدارإلا

 'ء ملعأ هللاو هلاقام طوس نيعطاقلا نيناهربلا نيذبم تبثف ؛كلوق ىلع ربجلا وه كلذف ىلاعت هللا وه

 (« مالسلا هيلع بيعش ةصق  ةعباسلا ةصقلا

 لوسر مكل ىفإ « نوقتت الأ بيعش : لاق ذإ , نيلسرملا ةك.اآلا باعصأ بذك ل ىلاعت هلوق

 ارق وأ ؛(نيللاعلا بر: لع الإ, ىرجأ نإ رجأ- ما هيلع ملأ د هللا اوقتاف « نيمأ

 اللإو مثءايشأ سانلا اوسخبت الو : ميقتسملا ساطسقلاب اونزو ؛ نيرسخملا نم اونوكت الو كا



 سلا يالا ٠ طولاب هنا" ل نثل اولاق : ىلاعت هلوق

 ب هه

 نإ لَك د« نيب لآ نم نوكأ طولا هلك مل نال اولاق <17: َنوُداَ

 2 6 هه سا

 هانيجتق < 134 » ٌنولَمَعَي امم لهو ىنجت بَ 10 َنيلاَقْل نم مكمل

 30 3 له 6-28ه6

 «دايعذ ن رخألا 1 مد مش 0101 نب رياقلا فازوحجبالإ 16 : نيعمجأ هلهأو
7 1 

5-0 
 ه- 16 ه-ذ

 ا اس م رثوابص راس هلع ماو هد

 ناك امو بَل َكلَذ ىف َنإ < 1* » َنيرَدنمْلا رطم + ءاَس ارم مع انرطمأَ
 3 لس ىادص رس رس لل هد مقا ورع ِء

 « راله د ميحرلا زيزعلا و كبَر َنِإَو « 17 » َنينمؤم هر

 مل نثا اولاق . نوداع موق متأ لب مجاوزأ نم مير كل قلخ ام قورذنو « نملاعلا نم ناركذلا

 0 لهأو 0 بر « نبلاقلا 0 ىلإ لاق ء نيجرخ لا نم ننوكستل طولاي هتنت

 ا مهيلع انرطمأو ,نيرخآلا انرمد مث ن.رباغلا ىف ًازوجي الإ ؛ نيعمجأ هلهأو هانيجنف

 مرا وعلو مهل كبر نإو. نينمؤم ممرثك أ ناك امو ةبال كلذ يف نإ ؛ نيرذنملا رطم

 ةاهج نم متنأ ىأ :.ىآلا ىلإ هدوع لمتحف (نيملاعلا نم ناركذلا نوتأتأ.) ىلاعت هلوق امأ

 متنأ ىأ ؛ ىتأملا ىلإ هدوع لمتحيو , ناركذلا نات ىهو , ةفصلا هذهب نيصوصخم مترص نيملاعلا
 . مهنم ثانإلا ال : نيملاعلا نم ناركذلا مترتخا

 داريو . ضيعبتلل نوكي نأو قلخ امل آنييبت نوكي نأ حلصيف ( مجاوزأ نم ) ىلاعت هلوق امأو
 :هملظ ىف ىدتعملا وه ىداعلاو : ممئاسنب كلذ لثم نرلعفي | وناك مهن اكو « نونم حابملا وضعلا قلخ امم

 ةلمج نم اذهف . ىصاعملا عيمج ىف(نوداع موق متنأ لب) اهمظع ىلع ةيصعملا هذه نوبكت تأ ةاتحمإو
 هل اولاقف : ةشحافلا هذه لثم متبكترا ثيح ناودعلاب اوفصوت نأب ءاقحأ موق متنأ لب وأ ؛ كاذ
 نم هانجرخأ نم ةلمج نم ننوكتل ىأ ( نيجرخلا نم ننوكس:ل طولاي هتنن مل نْثل ) مالسلا هيلع

 مالسلا هيلع طول مل لاف « لاوحألا !وسأ ىلع هوجرخأ نم نوجرخ اوناكمهلعلو « اندلب نم

 نم ) هلوقو ءدبكلااو داؤفلا ىلقي ضغب هناك ديدشلا ضغبلا ىلقلا ( نيلاقلا نم ملمعل ىلإ )

 . ملاع نالف كلوق نم غلبأ وهف ءاملعلا نم نالف لاقي اي« لاق مكلمعل ىنإ لوي نأ نم غلبأ(نيلاقلا
 هلهأو هانيجنف : دارملاو ( هلهأو هانيجنف ) ىلاعت لاق مث . مك الق ىف نيلماكلا نم داري نأ زوحيو

 ؛ةرباغ ًازوجي الإ ليق هنأاك اهل ةقص نيرباغلا ىف ليق نإف (نيرباغلا ىف زوجي الإ) مهلمع ةبوقع نم
 تكله امن ليق . اهروبغ ًاردقم ًازوخي الإ هانعم ( هباوج ) مهتيجنت تقو اهتفص روبغلا نكي ملو
 هلوق ىف هري-سفت ىف رابجلا دبع ىضاقلا لاق . ةراجحلا نم مهيلع رطمأ امب ةيرقلا نم جرخ نم عم

0 
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 0 0 مخ ا مر 02 اة تارتزسا سا ورم ا

 هت الأ طول موخأ مهلا ذإ 0:٠ َنيلَسْرْل طوأ موق تدك

 0 ومدن [وقتا 4 1 » نيم 0 ل أ «ز51
 تسب هرب ل#ذ

 ل اه دفاع 62 6 22-6

 َناَركدلاَنوناَت 034+ َنيلَملَبَرَلَعاّلإ ىرجأ نإ رجأ نم هيلع مكلتسا

 ل 0-ِ 1 همس اه دل 0 0 ا اس سس 6 دع 2

 و أ لب مكجاوزأ نم نم مكبر مكل قلم َنورَدَتَو 170 يللا نم

 "١ر1 فرج هل نق رحسملا ءازقلا نعو ,”نطيلا لعأ زحضااو « ةزرحتسم ىهف لكأت ةنادلكو هر

 ةليب ةغلب قولخلا وه رحسملا جرؤملا نع ( اهئلاثو ) بارشلا برشتو ماعطلا لكأت كنأ

 ١ رثأ لح اذه ( نيقداصلا نم تنك نإ ةأب تأق انلثم 'رشَجت الإ تنأ ام ) موق «|ههناثو)
 1 1 00( ى نوركذي اوناكام ةلزنمب اذهو ؟ اين نوكنت فيكف انلثم رشب كنأ (لوآلا)

 اة اف كاناك زر كنإ مثدأم نوكي نأ ) ىناثلا ) دكمالملا سنذج نم اوناكل ؛ نيقداص اوناك

 د ”ىرقو (برش امل ةقان هذه ) مالسلا هيلع اص ل اقف« ليلدلا نم كتون تاشإ:ق

 ليربج هل لاف ءركفتي حاص دعفف ؛ 6-5 دلتف ةرخصلا هذه نم جرخت ءارشع ةقان ديرن : اولاق مهنأ

 اهل ل صحو مهدي نيب تكربو ةفانلا تجرفت لعفف « ةقانلا كبر لسو نيتءكر لص: مالسلا هيلع

 برش مكلو برش اهل) هلوق ( لوألا ) : نيرمأب 000 هيلع حلاص مهاصوو « ,ظعلا ىف اهلثم بقس

 00[ ىذلا مويلا ىممرشو؛ م اهمرش موب ناار دابق لال ( راس و

 ( ميظع موي باذع مذخأيف) امه ريغوأ رقع وأ برضب ىأ (ءوسب اهوسم الو ) هلؤق (قاثلاو) ع

 ما تقولا 0 اا مويلا فصوو . هيف باذعلا لول مويلا ٍظع

 ا أ ىور.اهورقع م | مهنع 1 ىلاعت هللا نإ مش ؛ دشأ مظعلا نم هعقوم ناك هيبسإ

 اومدن دقو باذعلا مذخأ مليق ة نإف ء«رادق ارض مث 2, تظفسف 1 اهامرف قيضم ىلإ | اهأمأ

 باذعلا نم نيفئاخلا مدن نكل , نييئاتلا مدن مهمدن نكي مل هنأ ( لوآلا ) نيبجو نم (هباوج)

 دنع لب « ةبوتلا تقو ريغ ىف كلذ ناك نكلو « نييئاتلا مدن ناكنإو مدنلا نأ ( ىتاثلا ) لجاعلا

 باذعلا ىف .ماللاو . ةيآلا ( تائيسلا نولمعي ن.ذلل ةبوتلا تسيلو ) ىلاعت لاقو « باذعلا ةنياعم

 ٠ ميظع موي باذع ىلإ ةراشإ

 (« مالسلا هيلع طول ةصق  ةسداسلا ةصقلا ١

 ا و كك نإ ؛ ناوعتت لأ طول موخأ مهل لاق ذإ «نيلسرملا طول موق تبذك اليلاعت هلوق

 نوتأتأ « نياعلا بر ىلع الإ ىرجأ نإ رجأ نم هيلع كلأسأ امو : نوءيطأو هللا اوقتاف . نيمأ



 6١ه ةيآلا . برش امل ةقان هذه لاق : ىلاعن هلوق

 رو 0-0-7-9 مه 06-2 همم د مو نق مده

 را 3 0 مكلو 7 اهل ةقان هر «١ه4د نيقداصلا 0
 _ رس ل --

 010 51 ل 6 رخل عر د هس ع هك

 0 ا وا كدا .وسب اًهوسَم اّلَو

 2 6 اا 0

 نينمؤم مهزتكا| ناك م 3 0 2 0 باذعلا مهذخاف « 000 نيمدأ

 7 ل ل

 0 كحد ميحرلأ دي زك وذ كبر نمار

 ؛ مظع موي باذع م كذخ أف ولا هود 0 مولعم موي برش كلو برش اهل ةقان هذه لاق

 نإو ؛نينمؤم مثك أ ناك امو ةيال كلذ ىف نإ باذعلا مهذخأف ٠ : نيمدان“ ]زحصأف اهورفتف

 . ( محرلا زيزعلا وهل كبر
 ( نينمآ انبه امف نوكرتتأ ) هلوق ( اهدحأ ) رومأب هموق بطاخ مالسلا هيلع الئاع نأ لغا

 اوال راد ل نأو كلذ ف ناودمطتو نيم مكرايد ف رك مكن أ نونظتأ ىأ

 تانج ىف ) هلوقب هريس معنلا نم ناكملا اذه ىف رقتسا ىذلا ىف ( نينمأ انبه امف ) هلوقو

 لوانتت " هنجلاو (تانج ) ةلوق دعب 0 مث لامجإ آضأ اذه( كر

 هلضف ىلع أ يبنت رجشلا رئاس ةلج فهل وخد دعب هدارفإب لخنا| صخدن يا
 فطعي مث ؛كلذل حلصي ظفللا نآل :رجشلا نم اهريغ تانجلاب دارب نأ (قاثلاو) ىاجتاإلا رئاس لغ

 فيطللا ميضحملاو 0 هفوج ىف فيسلا لصنك ةلخنلا نم علطي ىذلا وه علطلاو « لخنلا اهيلع

 (اهناثو) هرمثبطرأ دق لختو : لاق هن ”اكجيضنلا نيللا ميضهلا ليقو ؛ ٍيضه حشك: طوق نم أضيأ

 نيهرف ”ىرقو ؛ ءاحلا حتفب وتحب نيسحلا أرك نه هانرد لابجلا نم نوتحنتو ) ىلاعت هلوق

 . نيتحانلا نم لاح ( نيهراف ) هلوقف ؛ طاششنلاو سيكلا ةهارفلاو نيهرافو
 ىهو « ةيلاحخلا تاذللا وه دوه موق ىلع بلاغلا نأ ىلع لدي تايآلا هذه 7 نأ ( لعاو)

 بلط ىهو : ةيسحلا تاذالا وه ملاص موق ىلع بلاغلاو ء ربجتلاو درفتلاو ءاقبلاو ءالعتسالا بلط'

 (نيفرسملا ىمأ اوعيطت الو ) ىلاعت هلوق ( اهثلاثو ) ةنيصحلا ةبيطلا نك اسملاو 0 و لوكأللا

 اهبلط ىف عسوتلا زوجي الو ء فافكلا ردقب ايندلا نم ءافتك الا بحب هنأ ىلإ ةراشإ اذهو

 نايب هتدئاف (هباوج) ( نوحلصي الو ) هلوق ةدئاف ام ليق نإف ء!متاوهشو اهتاذل نم راثكتسالاو
 نضع طرا نردسممل ارمني لاح نوكيا ا صااخ داسف مهداسف نأ

 هوجو هيفو (نيرحسملا نم تنأ امبإ) موق ( امهدحأ ) نيهجو نم هوباجأ موقلا نإ مث ؛ حالصلا
 هل نم ىأ « نيرحسملا نم ( اهناثو ) هلقع لع تلغ ىح ًاريثك رح ىذلا اوه رحبسملا ( اهدخأ |



 تاي الا "٠ نيلسنملاا دروع تبذك :لاعت هلوق /6 ١

 2 هل اد تا زكا تاس ساس 6 مس هررثوصرع رث< م ساق

 ١4< 0 0 مهوخأ م مل لاق د «١؟١1» نيلس را دوع تبذل

 8 ا رح اخ هس © ع ما دع هَ ملص سس 1-01

 هلع مكدتسأ امو «144» نوعبطأَو هللا وقنا ك1 نيمأ 1 ف

 و هه أم ىف َنوُكرثت أ «16.» َنيكاَملا بر لع الإ ىرْجَأ نإ رجأ نم
 21011 -ذ

 ا ا د صا 6 هس -آ 0-

 َنوتحنتو 140: ميض اًبمْلَط ل رو عود نويعو تانج ىف

 اوعيطت لَ 6«( نوعبطأَو 3 2ك »1١54«6 نيهراق 1 لاخلا

 هه هرص 0

 اولا 10د َنوَحِلصِ ل ضرالا ف َنودسُفي : نيذْلا 0 نيفرسملا رم

 2س سره ضم س هه - ص رثورص م

 2 نأ 1 ب تأ انلثم رشب الإ تناام »١6« نيرحسملا 7 8 اما

 اذه نإ ) م هر د مهئارتك | ةلق ىلع اوجتحا مث, ظعت مل أ كلوق نم هظعوب مهدادتنا ةلق

 ل واذل] قولت هنا تتجام "نأ هانكف ,حتفلاب نيلوآلا قاخ أرق نف ( نيلوألا قاخ الإ

 تومتو مهتايك احن ةيلاخلا نورقلاقاخ الإ اذه انةلخام وأ ( نيلوآألا ريطاسأ )اولاق اك 0 !

 هيلع نت ىذلا اذه ام هانعف ءةدحاوبو نيتمضب نا 5 نمو « باس> الو ثعب الو مهتامك

 نك ىدلا !ذهاام 0 نودتقم م نع نوئيدب هب اوناك مهمتداعو , نيلوالا قلخ الإ نيدلا نم

 نم هب تئج ىذلا اذهام وأ ء رهدلا يدق ىف سانلا اهلع لزي مل ةداعالإ توملاو ةايحلا نم هيلع

 اوروظأ ( نيبذعمب نحن امو ) اولاق مث ءهنورطسيو هلثم نوقفلي اوناكنيلوآلا ةداعالإ بذكلا

 دقو : مهكلهأ هنأ ىلاعت هللا نيب اذه دنعف «داعملا راكنإ نم هب اوكسمت امف مهسوفن ةيؤقت كلذب

  ملعأ هللاو . روسلا رئاس ىف كالملا ةيفيك حرش قبس

 4 7 هيلع 3 ةصق  ةسماخلا ةصقلا إل

 لوسر مكل ىنإ ؛نوقتت الأ حلاص مهوخأ مهل لاق ذإ «نيلسرملا دوت تبذك ل ىلاعت هلوق
 2 "رتتأ ٠ نيملاعلا بر ىلع الإ ىرجأ نإ رجأ نم هيلع مكلأس أامو «نوعيطأو هللا اوقتاف « نمأ

 اتوب لا_جلا نم 0 مضه اهعلط لخنو عورذو .نويعو تانج قف( نننمأ | ره اف

 الو ضر اق نودسف» نبذلا « نيفرسملا م اوعرطت الو 00 هللأ اوقتاف « نيهراف

 ؛ نيقداصلا فاتك نإ: هاب تأف اناثم رشب الإ ت تنأ ام ؛« نيرحسملا ن نم تنأ امبإ اولاق بتاوخلصي



 ١ وأ/ ةيالا . نياوآلا قاخ الإ اذه نإ : ىلاعت هلوق

 ريسفتلا ةداعإ ىف ةدئاف الف ةدحاو مالسلا هيلع حون ةصق ةحتافو ةصقلا هذه ةحتاف نأ ملعا
 نونبتأ )هلو ( اوأف ) ةثالث ىهو ميعم مالسلا هيلع دوه اهيف مكن ىتلا رومألا ركذ ىلاعت هنإ مث

 00 2 دز كك ءىرق (نوثبعت ةيآ عير لكب

 نونبي اوناك مهنأ سابع نبا نع ( اهدحأ ) هوجو هيف مث ملعلا ةيآلاو : اهعافترا وهو كضرأ

 دوي اوناك مهنأ ( فاثلاو ) مالسلا هيلع دوه ىلإ قيرطلا ىف رمي نمي هيف نوئبعي ًايلع عير لكب
 مهنأ ( ثلاثلاو ) ثبعلا ىلإ اوبسنو هنع اوهنف ًارخافت مهانغ كلذب فرعيل ةعفترملا نك امآلا ىف

 مهنآل ًاثبع كلذ ناكف الاوط ًامالعأ مهقيرط ىف اوذختاف مهرافسأ ىف موجنلاب نودت نم اوناك
 نوذختتو ) هلوق ( اهناثو ) مالا جورب عير لكب اونب ( عبارلا ) موجنلاب اهنع نينغتسم اوناك

 (نودلخت مكلعا) نوصحلاو ةديشملا روصقلا ليقو ؛ ءاملا ذخآم عناصملا ( نودلخت مكلعل عناصم

 نودلخت ءىرقو « مكن اك: ىبأ فحصم ىفو ؛ دلخ نم لاح مكلاح هبشي وأ ايندلا ىف دلخلا نوجرت

 ىلع وأ ؛ فرسلا ىلعامإ هتلالدل ًامومذم راض امنإ لوألا نأ ملعاو .ًاددشمو ٠ ًاففخم ءاتلا مضي

 رمع راد ايندلا نأ نع ةلفغلاو ليوطلا لمألا لع هتلالدإ ًامومذم راص امنإ :ىتاثلاو . ءاليخلا

 صرخلاو فرس كلذ عم ل نيب ( نيرابج مشطب ممدشطب اذإو ( هلوق ) اهتلاثو ) رقم رادال

 دابعلا ىف فصولا اذه نأ عضوملا اذه ريغ ىف انيب دقو : نيرابجلا ةلماعم مريغ عم مهتلماعم نإف

 ىلع نكلو قملا قيرط ىلعال ريغلا لع مدقي نم ناكف احدم ىلاعت هللا فصو ىف ناك نإ 7

 نأ: ةنالثلا ىوماإلا "هذه ق.مالا  لضاح و.« رابج نكطي هقطن نان تضرب لح ا

 ىلع لدت ةيرابجلاو : ءاقبلا بح ىلع لدي . عئاصملا ذ ذاختاو  ولعلا ب> ىلع لدي « ةيلاعلا ةيفبالا ذاختا

 تافص هذهو . ولعلاب درفتلاو ولعلا ءاقب وو ولعلا اوبحأ مهنأ ىلإ لصاحلا عجريف ؛ ولعلاب درفتلا بح
 [وقرعسسا ثيح مهلع لارا د ايندلا بح ْنَأ ىلع كلذ لدف : ديعلل لوصحلا ة ةعنتع ىهو ٠ ةيهطلإلا

 ايندلا بح نأ ىلع هبنإ كلذ لكو. ةيبوبرلا ءاعدا لوح اوماحو ةيدوبعلا دح نع اوجرخو هيف
 لاق ءايشآلا هذه مالسلا هيلع دوه ركذ امل مث «ةيصعمو رفك لك ناونعو ةئيطخ لك سأر

 لاغتشالاو ايندلا بح نع مهل و 0 ا ةدايز ( نوعيطأو هللا اوقتاف )

 هللا معن ىلع هيننتلا وهو لوبقلا دك يام ظعولا 0 لصو مث ءربجتلاو صرحلاو فرسلاب

 كئيب مكدمأ ) لاق ا ليصفتلا مث الوأ لامج الاب مباع انا

 تاع مكيلع فاخأ ىإ نويدعو تانجو نينبو ماعنأب مكدمأ ) هلوقب دعب نم ابلصف م نول

 انيلع ءاوس)مماوج ناكف ةياملا نايبلاو فيوختلاو كا ظعولاب مهئاعد ىف غلبف ( ميظع موي

 نإف هدروأ امب مهفافختساو . همالكب مهئارتك | ةلق اوربظأ ( نيظعاولا نم نكت ملمأ تظعوأ

 دارملا نآل دحاوب ىنعملا سيل (هباوج) دحاو ىنءملاورصخأ ناك. ظعت مل مأ ( تظعوأ ) لاقولليق

 ىف غلبأ وهف ؛ هترشابمو هلهأ نم الصأ نكت مل مأ ظعولا وه ىذلا لعفلا اذه تلعفأ انيلع ءاوس
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 ناكمهل هتارغإ نأو نيقابلا قرغأ ماجبأ نأ دعب هنأ ىلاعت نيبو . مه امبو مهب ًالتما كلفلا

 4 مالسلا هيلع دوه ةصق  ةعبارلا ةصقلا 0 . ماج 0 6

 لوس ر مكل ىنإ «نوقتت الأ دوه موخأ مل لاق ذإ « نيل رملا داع تبذك ل ىلاعت هلوق

 نوذبتأ : نيهاعلا بر ىلع الإ ىرجأ نإ ط نم هيلع كلأسأ امو « نوءيطأو هللا اوقتاف  نيمأ

 اوقتاف « نيرابج مشطب متشطإ اذإو ١ نودلخت مكدعل عناصم نوذختتو «نوثيعت ةيآ عير 0

 ى] ؛ لوو تانجو نينو ماعنأب م :«نوملعت ام مكدمأ ىذلا اوقتاو :نوءيطأو هللا

 اذه نإ « نيظعاولا نم نكت مل مأ تظ وأ انيلع ءاوس 0 مظع موي باذع يلع قا

 مرثك أ ناك امو ةيآل كلذ ىف نإ مانكلمأف هوبذكف ؛نيبذعم نت امو : نيلوآلا قلخ الإ

 (« ميحرلا زيزعلا وط كبر نإو « نينمؤم



 2 ةيآلا . هعم نمو هانيجنأَف : ىلاعت هلوق ظ

 هللا ىوقت نآإل , هتعاطب رمآإلا لع يلاعت هللا ىوتتب صازلا مدق امنإو (ًاريبك كتلع انقر قردع ٠
 نهؤنأ) موقب ه راج كلذرحل لاق امل مالسا هيلع احون نإ مث ؛ لوله لا ىلع ةلعلا مدقف هتعاطل ةلع
 . ( نولذرألا كعيتاو كل

 عبت عمجوأ داهشأو دهاشك عبات مج نولذرألا كعابتأو ءىرقو (« فاشكلا بحاص لاق ل

 ةحصلا ىلع لاذرأ عمج دقو ؛ كعبتاو ىف دق اهدعب رمضي نأ اهقحو لاحلل واولاو لاطبأو لطبك

 مهسن عاضت ال مهولذرتسا امتإو « ةسخلا ةلاذرلاو ( انلذارأ مه نيذلا ) مهوق ىف ريسكشلاب او

 . ةماجحلاو ةكايحلاك ةسيسخلا تاعانصلا لهأ نم اوناكليقو « ايندلا نم مميصن ةلقو

 فاتخي الف ؛ ةفاك قاخلا ىلإ ثعب مالسلاهيلع ًاحون نآل ؛ ةكاكرلا ةيان ىف ةهبشلا هذه نأ ملعاو
 باوجلاب مالسلا هيلع حون مهباجأف , اهتءاندو بساكملافرشو ىنْغلاو رقفلا ببسب كلذ ىف لاحلا
 مهنأ ىلإ كلذعم مهوبسن مهنأ ىلع لدي مالكلا اذهو (نولمعي اوناكامب ىلع امو) هلوق وهو قحلا

 نيذلا ) هلوق ىف مهنع ىلاعت هللا كح مك عمطلاو ىوحلاب اونمآ امبإو « ةريصبو رظن نع اونمؤي مل
 مهم نم رهاظلا الإ ريتعن ال هانعم ( ىبر ىلع الإ مهباسح نإ ) لاق مث ( ىأرلا ىداب انلذارأ مه

 هلوةب هفدرأ كلذب نوقدصي ال اوناكو (, ر ىلع الإ مهباسح نإ ) لاق الو« خي ام نود
 ىكل مهداعبإ ٠ ولأس موقلا نأ ىلع ةلالدلاك كللذو (نينمؤملا دراطب انأ امو) لاق مث ( نورعشت ول )
 هضرغنأ نيب مث هب اونمآ مهنأ مهدرط نع هعنمم ىذلا نأ نيبف ؛ كلذ ىلإ كفارقأ أ رنركملا وأ هر

 ىبذك نم فوخأ ىتإ دارملاو ( نيبم رذن الإ انأ نإ ) هلوقب كلذ نم عنمب ةلاسرلا نم لمح امي

 اذه معامل مالسلا هيلع احون نإ مث ؛ديعبلا وف در نمو « بيرقلا وهف لبق نش « ىم لبقي ملو

 مهنأ ىنعملاو ( نيموجرملا نم ننوكستل حوناي هتنت مل نثل ) اولاقف  ديدبتلا الإ مهنم نكي مل باوجلا
 نإبر)لاقو ؛مهحالف نم مالسلا هيلع حونل سأيلا لصح كلذ دنعف , ةراجحلاب لقي نأب هوفوخ
 نأ هيلعل بيذكتلاب ىلاعت هللا رابخإ هنم ضرغلا سيلو ( ًاحتف مهنييو ىتي حتفاف ءىوبذك ىبوق

 كلجأل كوعدأ امنإو ؛ فوذآ امل مهيلع كوعدأ ال ىفإ دارأ هنكلو ؛ لعأ ةداهشلاو بيغلا ملاع

 مهنيبو ىني مكحاف ىأ ( مهنيبو ىنيب حتفاف ) كتلاسرو كيحو ىف ىنوبذك مهنالو كنيد لجالو
 مهيلع ةبوقعلا لازنإ محلا اذهنم دارملاو : قاغتسملاحتفي هنآل 3 احلا حاتفلاو  ةموكحلا ةحاتفلاو

 مدقت دقو : ىنعم هدعإ ةاجنلا رك ذل ناكامل ةبوقعلا لازنإ دارملا نأ الولو ( ىنحنو) هبقعلاق هنآل

 : دوه ةرومو فل نعاإلا ةروسم ىف اج ورشم متطفا كل

 ةنيفسلا كلفلا : فاشكلا بحاص لاق ( نوحشملا كلفلا ىف هعم نمو هانيجنأف ) ىلاعت لاق مث

 نوحشملاو(")دسأ نزوب عمججاو لفق نزو, دحاولاف (رخاوم هيف كلفلا ىرتو ) ىلاعتلاقكلفهعمجو

 تأ مف ناك هعم اوج نيذلا ل ىلع كلذ لدف ء الجرو اليخ مهلع اهدش لاقي ءولمملا

 نئارقلاب امهنيي قرفيو عمجاو درفملا ىلع عقي اهيع ناكسإو اهئاف مضب (كلفإ ةللك ناف . حبحصلا فالخ مهوت رسفملا ةرابع )١(
 , ةريثكن فس هب ديرأ ( رخاوم ) يلاعت ةلوقو . ةدجاو تناك حون ةنيفس نآل دحاولا هب دارملا ( نوحشملا كلفلا ىف ) ىلاعت هلوقف



 ةيآلا . نيلسرملا حون موق تبذك : ىلاعت هلوق +١٠6

 ةركشوس اس اهل ةهاعاو رقم روم وادص م

 مهدبو ىبب حتفاف «١١١1/د نود سوك نإ فر 62152 نيموجرملا نه

 مه رث ردع 20 مساس رو دو د ل هرتورصا س اس 0 داو 26و لم

 كافلا َّق هعم نمو هانمجلاف >1١1١/8« نينمزملا نم ع نمو ىجبو احق

 ماس < 2-1 مدع ركون سو سمو ع 0 روى ودع

 ااا ةبال كلذ َّق نإ 211 .» نيقاسلا دعب انقغا مش »١١5« نوحشلا
 - و 7س

 يمص ري هس ع مد ل رتل ؟ 222 هج

 «١١؟» ميحرلا زيزعل وك كبر نِإَو 151١ نينمؤم مرتك

 هانيجنأف « نينمؤملانم ىعمزمو ىنجنو ًاحتف مهنيبو ىنب حتفاف «نوبذك ىوقنإ برلاق « نيموجرملا
 , نينمؤم مرثك أ ناك امو ةيآل كلذ ىف نإ « نيقابلا دعب انقرغأ مث ء نوحشملا كلفلا ىف هعم نمو

 . « مب>رلا زيزعلا وط كبر نإو
 صق هموق نم هاقاي ايف هل ةياست ميهاربإو ىموم ربخ الكم دم ىلع صق ال ىلاعت هنأ ملعا

 الإ ةنس فلأ موعدي ناكهنأل « هريغ أبن نم مظعأ هؤبن ناك دف « مالسلا هيلع حون أبن آضيأ هيلع

 7 1 تيذك لاق رانمإو (حون موق اهانك لاَقِف هموق 00 عمو ٠ اماع نيسمخ

 نإو ممن أ( اههد>أ ( نءهجول نياسرملا ادرك مم مع ىلا و / ةع : و5 اهريغصتو ثنٌؤم

 ل لا هفرل هقول ١ هريغ مادكت نمضي ىدملا قرة دكت نكل ايون اوبذكا
 هللا لسر عيمجب اوبذك حون م وةنأ ( امهناثو ) نيلسرملا اوبذك مهنأ مهنع ىح ىندملا ثيح نف

 . ةمهارباا نم وأ ةقدانزلا نم اوناك منآل امإ : ىلاعت

 مث. مهنم ًادحاواي نودير ميك ىف اخأاي برعلا لوق نم « مهنم ناك هنآألف (مهوخأ) هلوق امأو

 في وختلا امأ « ةسفن فدو 4 اناثو 2 مهفوخ ال وأ هنأ مالسلا هياع حو نع 0 هنأح يس هنأ

 .( نوقنت الأ ) هلوق وهف

 فوخلا لصحي ملامو :فاخ فوخ اذإدلةملاو ديلقتلل نايداألا كلت اولبق ام موقلا نأ ملعاو

 ع ( نوقتت الأ ١ هلوق ع ىلع مدق ببسلا اذهلف « لالدت اال لءتشت ال هبلق ىف

 ةناماللاب ارو مف ناكهنال كلذو ) نيمأ لوسر م ف ( هلوق ( اههدحأ ( نيرمأب 0 هيسفقت

 هلوق (امهناثو) ؟ مويلا ىوعبت فيكف « لبق نم 01 كنك لاق اك ع ة ىف ال لاك نحف

 ؛ ةيغرلل ماعد هنأ هب نظي التل ةلاسرلا ءاعدا نم هيف انأ ام لع ىأ ( رجأ نم هيلع 2 -7 امو)

 انأو ىتفلا ( نوقتت الأ ) دارأ لوألا ىف هنآل (هباوج) ؟ ىوقتلاب رمآلا ررك اذاملو : ليق نإف
 الو فاتخم ىنعملا ىف وهف ًارجأ مكدم ذخآ تسلو ىتفلاخم ( نوقتتت الأ فاثلا قو ها لوسر

 ىف هللا قثت ل 1 كتيبر دقو قوقعف هللأ قس الأ: هريغل لجرلا لوَش دقو ٠ هيف نازكت
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 مكلئسا امو ٠ ٠ءم» نوعبطأ و: ”*||وقتاف 07١ ٠ نيمأ ل 0 مكل ىنإ 52 ٠
 هه أ

 © سل مادق

 نو هيطاو أ او 0061 نيالا ب بر د لعل ىرجأ نإ رجأ ن نم هيلع
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 سس المود هده 5

 01 هنت لنك اولا «١١هد نيم رب
 2 6 6 رث هع

 انا نإ «14د نا
 ه- 21-1

 ,ذنالإ ا

 1 مهنأو ( نيتمؤلا 00 بق ةرك انا نأ ولف ) مهل وق مهنع ىلاعت ىح مث عملا قيدصلا ديري

 ايندلاىلإ ةعجرلا
 

 ىنعم نيب ال كلذو « ةرك انل ت تيلف ليق هن اك ىنعلا ىنعم ىف عضولا اذه لثمفف ولو

وو: ريدقتلا ىف قالتلا نم تيلو ول
 ز

ابلصأ ىلع نوكت نأ
 

 ثبك انلعفل وهو باوجلا فذحيو

 مهمزع نع ربخ هنك-ل ممنامبإ نع ربخ نسل نينعوملا قف وكيف موق نإ : تالا لاق“ تو

مهناميإ نع ًاريخ ناكول هنآل
 
 دقو ؛ ةرخآلا لهأ نم عقيال بذكلا نآل  اةدص 0

0 مدقت دقو ( هنع اومن امل اوداعل اودر ولو ) هلوق يف كلذ فالخم ىلاعت هللا ريخأ
 

 نأ ديري نمل ةيآل مالسلا هيلع ميهاربإ ةصقنم هركذ اهيف نأ هناحبس نيب مث .مالكلا اذه داسف نايب

ارباموقىلع هولمح نيرسفملا نم نورثك اآلاو (ني :ءؤم مرثك أ ناك امو) لاق مث كلذب لدتسي
 ميه

 هللأ ىلص لوسرلل ةيلست اذه نوكيف هب اونمؤي مل هموق رثك أف لئالدلا هذه لك عم نأ ىلاعت نيب م

 .هموق بيذكت نم هدجب ايف ؛ ملسو هياع

 مي>ر هنكل  ماقتنالا ليجعت ىلع رداق هنأ هانعف ( ميحرلا زيزعلا وهل كبر نإو ) هلوق امأف

 . اونمؤي ىكل لاهمإلاب
 4 مالسلا هيلع حون ةصق  ةثلاثلا ةصقلا ل

 لوسر مل ىإ «نوقتت الأ حون موخأ مهل لاق ذإ؛ . نيلسرملا حون موق تبذك لىلاعت هلوق
 هللا اوقتاف. نيملاعلا بر ىلع الإ ىرجأ نإ رجأ نم هيلع كلأسآ امو ؛ نوءيطأو هللا اوقتاف ؛ نيمأ
 ىلع الإ مم ءاسح نإ نولمعي اوناكامب ىلع امو لاق «نولذرآلاكعبتاو كل نفاع اولاق ٠ قرع

 نم ننوكتل حوناي هتنت مل نثل اولاق : نيبم ريذن الإ انأ نإ ,نينمؤملا كراظب نارام قر رتهاول اد

 6162 رك



 ةيآلا . نيقتملل ةنجلا تفلزأو : ىلاعت هلوق ١

 ةنجلا تفلزأو ) هلوق (اهدحأ) ًارومأ مويلا اذه فصو ىف ركذ مالسلا هيلع ميهاربإ نأ معا

 اهيلإ نورظني ءادعسلا فقومزم ةبيرق نوكت دق ةنجلا نأ ىنعملاو ( نيواغلل محجلا تزربو نيقتملا
 ىلع كورسحتن منم ىأرم ءايقشألل ةفوشكمةز راب نوكت رانا | ما]نورومشلا مم ا كو>رشو

 لاقو ( ديعل ريغ نيقتملل هل ةفلنأو ١ تارا لهأ هفص ىق ىلاعت هللا لاق املإ نوقودسملا مبنأ

 كلذ ل هلأ لعفب اكل ) 00 نيذلا هوجو تاس ةماز هو الف ( باقعلا لهأ ةفص ْق

 لإ ( متنك امنيأ مط ليقو ( هأوق ) اناث ( ني رفاكلال امظع ع نينمؤملل الدعم 0 نوكل

 نود له 1 ل مو رصنب مكنوعفني له لآ نبأ ىنعملاو ) نرحل نا دوا>و ( هأوق

 ةمآلا أ (نوواغلاو مه ايف اوبكبكف) هلوق وهو رانلا دوقو مهتهلاو معال مهراصتتاب مهسفنأ

 لع ةللدا طفللا ار ركشلا لدج بكلا ريركت ةيككلاو ميحجلا مل تزرب نيذلا ممتدبعو

 (سيلبإ دونجو) اهرعق ىفرقتسي ى> ةرم دعإ ةرم بكني منهج ىف لأ اذإ هنأك ىنعملاف ريركتلا
 لالض ىفل انك نإ هللات نومصتخ اف مهو اولاق ) هلوق (اهللاثو) ناو شالا ةاَضَع نِم ةودندم

 . ( نيملاعلا برب مكيوسن ذإ « نايم

 مانصاألا لاحولخي سيلف ؛ مالكلا اذهب هبطاخو دوبعملا مداخ دبع ند نأ كلذ رهاظ نأ معاو

 00 نأ حصيال ذنب رانلا لهأ اب بذعي ادام حالا فب لاعت هللا اهقلخ نأ امأ نيهجو نم

 ىف ابيبحت 0 هنإ لاقي 1 مهل باطخ سيل هنأ ىلع ( نيملاعا برب ّ د مشو لمح بحبو

 | أو اذ كلذ اوركذ مهن أ بترقآلاف . اهريغاهدعنأب ال بنذال ةثاثل ءاج ريغ اأضيأ كلذو «راثلا

 لمح ىذلاو«ة 4 طاق لا 0 ىلع ال ةمادع )| هجو لعو ل اطملا فارتءالا هجو ىلع اهروص

 ةدابع لإ مهاعد نم كلذ اوداؤأو ( نومر لأ الإ انلضأ ام 8 موق ةقيقملا َّى باطخ هنأ ىلع

 امأف ( اليبسلا انولضأف 5 اربكو انتداد ا :إ اني ) م دوك وهو لن الأ اوان دع | قم مانصالا

 ىر 1 قيدص الو) نيينلاو ةكئالملا نم ءاعفش مهل نيزم وما ىرن 1 نيءفاش نوع | مز مه وذ

 ضغابتلاو ىداعتلا مهنيبف ر انلا لهأ امأو «. نوئمؤملا الإ ةرخآلا ىف قداصتي.ال هنأ ءاقدصأ م

 قيدص الو نيعفاش نم ان اك ( وأ ) نيقتملا الإ ودع ضعبل موضحل ذئموي ال ) ىلاعت لاق

 ع مه ؤاعفش مهنأ مهمانصأ َّق نودهتءل اوناك منال ءاقدعأر اك مهدعل نك كلا نم ) 7

 نأ اوبلع ةكلهم ىف اوعقو نإ مهنأ اودارأ وأ« سنإلا نيطايش نم ءاقدصأ مهل ناكو « ىلاعت هلل
 نال )ع عفنلا نم ممم قلعتام ْقأ مويقتب أآودصقف 4 منع نوءفديالو مهن وعفني ال ءاقدصالاو ءاعفشلا

 وأ 2 كمم ام دو ىذلاوهو مامهالا وهو ماهت>الا نم ميمحاو 2 مودعملا كح 0 عفتني 5 ام

 ءاعةشلا ةراكلل قيدصلا د>وو ءاعفشلا ع اعز 0 صلاخلا قيدصلاوهو ةصضاخا ىعع ةفادلأ نم

 هدإب لهأ نم ةرفاو ةعامج ضونب دق ملاظ قاهرإب نحتمملا لجرلا نإف « قيدصلا ةلقو ةداعلا ىف
 انآ رخو ١ فاول لضبن نم رغاف# كذادو-ق قداصلا وهو قردصلا امأو هل ةمنز ةتغافشل



 اه ةيآلا . نيقتملل ةنجلا تفلزأو : ىلاعت هلوف
 رشا ذأ - س مدع سس سرتو رثو هرم 2

 مل َليِقَو 4١ َنيواَعْلا يحجلا توربو «.» نيقتملل نجل م

 2 عم 18 اا ءرامل م12 تست ل دف 1 - رق مرتورتل اس هَ

 «ةعد 0 و ا منورصني له هللأ 0 نم 4كاررفل نودبعلا منك ام نبا

-- 5-4 5 

 5 هم اولاَق هد نوعمجأ سيلب] 0 ” امنا ناار ابنا كف
 ا بل

 ا ,محيوسأ ذِإ «11/د» نيم لال نأ نك نإ « نش ١+ َنومصَتح

 ا با

 0 .» َنيعفاَش نم اق ««:» َنومْرجنَأ الإ انا اه 6
 يي ساب <

 2 ل م 1 راع < هه سر د 2 هس

 ناك امو يال كلذ ىف نإ ٠" "د َنينموملا نم 0 ةرك انل نا ولف ٠ د
 م

 يي لص را سه ردع مس رثلال ه2 ورومو 3

 4١61و ميحرلأ زيزعلا وه كبَر نإ 0٠د نينمؤم مرْثكأ

 دارملا نأ حصالا وهو ( لوآلا ) هج وأ ثالث 0 ميلسلا امأ « نينبلاو لاملا ةنتف نم ميلس باقي

 نع ةرابع هتمالسو ندبلا ةحص نأ ام هنآل كلذو « ةليذرلا قالخاآلاو لهجلا نع بلقلا ةمالس هنم
 رودمألا كالت 5 لاوز.نع ةرابع هضرو لاصتإلاو تقاذلاو جازملا نم ىغبني ام لوصح

 نع ةرابع هضرمو لضافلا قلخلاو ملعلا وهو هل ىغبفيام لوصح نع ةرابع بلقلا ةمالس كلذكف

 ىلإ ليملاو ةدسافلا دئاقعلا نع ًايلاخ نوكي نأ ( ميلس بلقب هللا ىنأ نم الإ ) هلوقف امهدحأ لاوز
 ةعابأل هاو ايل ناك ايلف لبا نأ عدا ةيآلا هذه رهاظف ليق نإف اهتاذلو ايندلا تاوهش
 ااس بلقلا ناك ولف عبت حراوجلاو ناسللاو رثؤم باقلا نأ (هباوج) ديلاو ناسالا ةمالس ىلإ هيف

 وه ميلسلا نأ ) ا || سس وأتلا ( باقلا هما 1 تبل م 1 ثءدد»-و 2 ةلاحم ال نيميلس اناكل

 مدتساو ماسو ملسأو مس ىذلا وه ميلسلا نأ ( كلاثلا ليوأتلا ) ىلاعت هللأ ةيشخ نم غيدللا

 ملعأ هللاو

 ؛نودبعت متنك ام نبأ مهل ليق و: نيواغلل ميحجلا تزربو :نيقتملل ةنجلا تفلزأوإل ىلاعت هلوق
 .نوعمجأ سيلبإ دونجو . نوواغلاو مث اهيف اكتفي نورصتني وأ منو رصني له هللا نود نم

 الإ انلضأ امو : نيملاعلا برب مكيوسن ذإ ؛ نيبم لالض ىف انك نإ هللات « نومصتخي اهبذ ممو اولاق

 كلذ ىف نإ . نينمؤملا نم نوكتف ةرك انل نأولف . يح قيدصالو « نيعفاش نم انل اف .نومرجملا

 « ميحرلا ريزعلا ول كبر نإو٠ نينمؤم ممرثك أ ناك امو ةيآل
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 هسقف ءايندلا ىف مئتي ىذدلا هنأل تروي اع ابهسشو ٠ ميعنلا ةنج ىهو ةرخآلا ةداعس اهدحب بلط

 . ايندلا ةمينغب ةرخألا ةمينغ

 بلط نم غرف امل هنأ ملعاو ( نيلاضلا نم ناكهنإ ىبأل رفغاو ) هلوق 4 عبارلا بولطملا

 رفغاو )لاقف هوبأ وهو هب ًافاصتلا سانلا دشال اهلط هسفنل ةيورخآألاو ةيوذندلا تاداعسلا
 بلطا نمضتم طورشملا بلطو مالسالاب ةطورشم ةرفذملا نأ ( لوآلا ) هوجو هيف مث ( ىبال

 هدعو هابأ نأ ( ىناثلا ) مالسإلاب هيبآل ءاعد هنأ ىلإ هلصاح عجري ( ىنال رفغاو ) هلوقف طرشلا

 اذهل هل اعدف ( هايإ اهدعو ةدعوم نع الإ هبآل مههاربا رافغتسا ناك امو ) ىلاعت لاق ام مالسالا

 فيعض اذهو ( هنم أربت هلل ودع هنأ نييت املف) طرشلا اذه ىلع رفاكلل ءاعدلا عنتو الو طرشلا

 هابأ نأ ( ثلاثلا ) هنع هللا هعّتم امل ًأطو رشم هؤاعد ناكولف رفاكلل زئاج طرشلا اذه ءاعدلا نآل

 كلذك رمألا نأ هداقتعال هل اعدف ؛ًافوخو ةيقت ًارهاظ ذورم نيد ىلعو ًانطاب هنيد ىلع هنإ هل لاق

 هيف هداقتعا الولف ( نيلاضلا نم ناكهنإ ) هئاعد ىف لاق كلذلو « هنم أربت كلذ فالخ هل نيبت املف
 . كلذ لاق امل لاضب سيل لاحلا ىف هنأ

 ءازخإلا : فاشكلا بحاص لاق ( نوثعبي موي ىنزخت الو ) هلوق 4 سماخلا بولطملا إل

 : ثاحأ انههو ءايحلا ىهو ةيازخلا نم ولا تارشا وهو ىّزخلاَنم

 ىف هانيب ام لع ءىث ىلاعت هللا لع بحب ال هنأ ىلع لدي ( تخت الو )هلوق نأ ( اهدحأ»
 . ( نيدلا موي ىتئيطخ ىل رفغي نأ عمطأ ىذلاو ) هلوق

 ىتمو ( ميعنلا ةنج ةثرو نم ىنلعجاو ) الوأ لاق امل لوقي نأ لئاقل نأ ( اهناثو ل
 لاق دقف ًاضيأو (نوثعبي موي ىتزخت الو) هدمب لاق فيكف. ىزخلا لوصح عنتما « ةنجلا تلصح
 ؟ موصعملا هفاخ فيكف طقف رافكلا بيصن ناكاف (نيرفاكلاىله ءوسلاو مويلا ىزخلا نإ) ىلاعت

 ىزخو نيبرقملا تاكرد راربألا تاجرد اذكف نيبرقملا تائيس راربألا تانسح نأ ام (هباوج)

 . هب قيلي امب دحاو لك
 .نيلاضلا ريمض وأ مولعم هنأل دابعلا ريمض نوئعبي ىف : فاشكلا بحاص لاق ( اهتلاثو ال

 نإو ) لاق تيح فصولا اذهب همرك أ ىلاعت هنأ ملعاف ( ميلس بلقب هللا قأ نم الإ ) هلوق امأ
 . ( ميلس باقي هير ءاجذإ ميهاربإل هتعيش نه

 هونبو هلاملو تف ؟ نونب ولام ديزل له : كل ليق اذإ هنأ .(اهدحأ) هوجو ءانثتسإلا اذه ىف مث

 ةيآلا هذهىف اذكف « كلذ نع الدب هل بلقلا ةمالس تايثإو هنع نينبلاو لالا ئنديرت . هبلق ةمالس

 عفني ال موي لبق هنأك ىنغلا ىنعم ىف نينبلاو لاملا لعجنو ىنعملا ىلع مالكلا لمحت نأ ( اهيناثو )
 هلام هاند ىف هاتغ نأ ام هبلق ةمالسب هنيد ف لجرلا ىغ نآل ميلس بلقب هلا كا

 هلام عم هبلق لس الجر لإ نونب الو لام عفنيال ىأ عفنيل ال وعفم نم لعجت نأ ( اهئلاثو ) هينبو
 هللا ىنأ نم الإ اذه ىلع زوحيو. نيدلا ىلإ مثدشرأ ثيح هينب عمو « ىلاعت هللا ةعاط ىف هقفنأ تدح



 ١ آلا : 152 ل تهتز لاهل ل

 ىلع فوقولا الإ كاذ امو « ىح رداق ملاع هنأبو زيحتملا ف لاح الو زيحتمب سيل هنأبو هدوجوي
 كانه مث . باقلا ىف ةفرعملا كلت رون روهظ وأ تاذلا ةقيقح ىلع فوقولا وأ لالجلا تافص

 ىلإ نيلضاؤلا نم نكنلف اهنلإ لصي نأ دارأ نمو: لاخلا ابحرشي الو لاقملا نع رعيأل لاوحأ

 . رثألل نيعماسلا نود. نيعلا

 ١ تاليوأت ثالث هيفو ( نيرخآلا ىف قدص ناسل ىل لعجاو ) هلوق ( قاثلا بولطملا .

 ايندلا ىف ناسنالل ىناذلا لاكلا وهام بلطب أدتبا مالسلا هيلع هنأ « لوآلا ليوأتلا )

 تالاك بلط كلذ دعبو اءندلا تالا هدعب بلط مش ملعلا وه ىذلا محلا تلطاوه و هر لا

 رهاظلا قاخلا يف ةلحادلا امآ. 2 ةتجزاح اهم ةلعاد وضعف انالا تالا امان ١ كا

 هيلع يهارإ كرتف : ةيناخور دشأ نطابلا قاخلاو ةينامسج دشأ رهاظلا قلحلاو نطاباا قلخلاو

 وهو :؛نطابلا قلخلا وهو ىناحورلا رمآلا بلطو رهاظلا قالا وهو ىنامسجلا مالا مالسلا

 ةينامسج دشأ لاملاو ؛هاجلاو لاملا ىهف ةيجراخلا امأو ( نيهلاصلاب ىنةخلأو ) هلوقب دارملا

 ىاحورلا رمآلا بلطو لاملا وهو ىناوسجلا رمآلا مالسلا هيلعيهاربا كرتف ةيناحور دشأ هاجلاو

 ىف قدص ناسل ىل لعجاو ) هلوقب دارا وهو « رهدلا هجو ىلع قابلا ليما رك ذلاو هاجلا وهو

 ( نيرخآلا ىف هيلع انك رتو ) هلوب كلذ هللا هاطعأ دقو امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ( نيرخآلا

 ناسا لع وهو ( لوألا ) نيبجو نم هباوج ؟ حدمي و هيلع ىّنب نأ ىف هل ضرغ ىأو ليق ناف
 نع زجعيف أفيعض نوكي دق اهضعب نأ الإ ةلمجا ىف ةرثؤم اهنأ انيب دق ةيرشبلا حاورالا نأ ةمكملا

 دهاشم ىنعملا اذهو , هنع داحآلاترحي ام لع اهعودب ىوق امبرف اهنم ةفئاط تعمتجا اذاف ريثأتلا

 ميظعلا عما هيلع ىنأي ثيحب ناك اذإ دحاولا ناسنالاف اذه تبث اذإ . ةينامسجلا تارثؤملا ىف

 هل لاك ةدايز لوصحل ايبس هيلإ عامجالا دنعمهمممه فارصناراص امبرف ؛ هنومظعبو هنوحدمب و

 هنإف . لئاضفلا نم هدنعام ببسي سانلا نيب امف ًاحودم راص نم نأ لاكلا ناسا لع وهو (فاثلا)

 . لئاضفلا كلت لثم باستك .ا ىلإ هريغل ًايعاد ةرهشلا كلو حدملا كلذ ريصي

 هللا ىلإ ًايعاد نوكي نم ٍنامزلا رخآ ىف هتيرذ نم لعحي نأ هبر لس هنأ ( ىناثلا ليوأتلا )ل
 ( نيرخآلا ىف قدص ناسا ىل لعجاو ) هلوق نم دارملاف ٍلسو هيلع هللا ىلص دم وه كلذو « ىلاعت

 : ملسو هيلع هللا لص دم هثعب .

 هاطعأ ىلاعت هللا نإ مث , هبح ىلع نايدأألا لهأ قافتا دارملا مهضءب لاق « ثلاثلا لب وأتلا 2

 ىوقتال هنأب هيف مهضعب حدقو « مالسلا هيلع ميهاربا نولاوتيو الإ نيد لهأ ىرتال كنال كلذ

 نأ دوصقملا لب ؛ رفاك وه ثيح نم رفاكلا حدم دوصقملا سيل هنأ (هباوج)و رفاكلا حدمف ةبغرلا

 . بلق لك بوبحو.ناسنإ لك حودمب نوكي
 ايندلا ةداعس بلط امل هنأ لعا ( ميعنلا ةنج ةثرو نم ىناعجاو ) هلوق ©« ثلاثلا بولطملا ل
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 نأ ناسنالا لاك ناف ريخلاب الماع نوكي نأب كلذو ؛ ةيلمعلا ةوقلا لاك ( نيملاصلاب ىنقحلأو )

 هلوق ىلع ( اك- ىل به بر )هلوق مدق او . هب لمعلا لجل ريخلاو . هتاذإ قدا فرعي

 ةناف ًاضيأو « تاذلابو فرشلاب ةيلمعلا ةوقلا ىلع ةمدقم ةنرظنلا ةوقلا نأ امل ( نحلاصلابققحلأو )
 ؛ندبلا ةفص لمعلاو حورلا ةفص ملعلانآلو . نكمريغ هسكعوريخلاب لعي مل نإو قحلا ملعي نأ هنكمي
 كلذو كلاب ءايشالا ةفرعم انرسف امنإ و « لمعلا نم لضفأ معلا ناك ندبلا نم فرشأ- ىلا كاكا

 اهضعب بسن مث « تايهاملا روص هنهذ ىف رضحتسا اذإ الإ ءايشألا قئاقح فرعيال ناسنإلا نآل

 بدنال ةقباطم ةينهذلا بسذلا تناكنإ مث . ىلا ىهو ةبسنلا كلتو . تابثالاب وأ ىنلاب ضعب ىلإ

 ىمسي كاردالا اذه لثف . ةيوق ةميكحتسم تناكف ريغتلا ةعنتم ةينهذلا ب-ذلا تناك ةيجراخلا

 نوك وهف حالصلا امأو « ىه اي ءايشآلا انرأ » مالسلا هيلع هلوق نم دارملا وهو . كحو ةمكح
 طي رفت نيناجلا دحأ ىف طارفالا نالكلذو ؛ طيرفتلاو طارفالاىتليذر نيب ةطسوتم ةلقاعلا ةوقلا

 اًئيش ىقيقحلا لادتعالا ناكاملو «لادتعالاب الإ لصحيال حالصلاف سكءااب و رخالا بناجلا ىف
 «ءايشالا هذه لاثمأ كاردإ نع ةرصاق ملاعلا اذه ىف ةيرشبلا راكفآلاو ةتبلا ةمسقلا لبقيال ًادحاو
 نوكي هنع نيبرةملا جورخ نأ الإ «لق نإو دملا كلذ نع جورلا نع رشبلا كفنيال مرجال
 :ليقام قيقحت اذه نم ربظ دف ًادج ًاشحافتم نوكي هنع ةاصعلا جورخو هب سحيال ثيحب ةلقلا ىف
 ةحلأو ) لوقي نأ ىلإ مالسلا هيلع مهاربا جايتحا ربظو :نيبرقملا تائيس راربألا تانسح
 . ( نيحلاصلاب

 هللا نم بلط مالسلا هيلع هنأ تبث ٠ ملعلا حلا نم دارملا نأ تبث امل 4 ىناثلا باطملا ١

 الإ ديعلا باق ىف لصحم ال ىلاعت هللا ةف رعم نأ ىلع لدي اذهو . هتافصبو ىلاعت هللاب معلا هيطعي نأ

 ىلاعت هللا قاخ د )ل اذناط ديعلا ع نأىلع لدي (نيحهلاصلاب ىقحلأو) هلوقو ٠ ىلاعت هللا قل

 فاطلاللا نم ىلاعت هللا ةردق ىف ام لك م مك 0 ند هع فاطلاللا ىلع ءاشالا هذه لمحو

 .دساف وهو لص ل ليصحتل ًايلط كلذ ناكل هيلإ ءاعدلا انفرص ولف هلعف دقف

 « لطابىناثلاو هريغب وأ هللاب معلا وه نوكي نأامإ ءاعدلاف ب ولطملاكحلا نأ (ثلاثلا بلطملا)
 ناك ولفرخآ ءىثب ملعلل ا رهحتيم 8 نأ هنكمعال ءىثب ملعل اصخسم هن ىلا لاح نافإإلا نال
 ناك هللاب ملعلا ف قارغتسالا نع لغاش ىلاعت هللا ريغب ملعلاو « ىلاعت هللا ريغب ملعلا ءاعدلا اذهب بولطملا
 قوف لاك ال هنال زئاج ريغ كلذو « ىلاعت هللاب معلا اق فا دس ل نع هلحصا اكمل ًايلط لاؤسلا اذه

 ملعلا وه نوكي نأ امإ معلا كلذ نإ مش ء هللأب معلا وه ءاعدلا اذه بولطملا نذإف . قارغتسالا كاذ

 010 01 2 رى[ هناألل لطان لوألا وز. هريغ وأ ناعإلا ةمص_ طرش وه. ىذلا ىلاغت :هللاب
 هدنع الصاح ناكاذإو « مالسلا هيلع ميهاربا دنع الصاح 1 ال فركف نينمؤملا لكل الصاح
 ملعلا نم ديزأ ىلاعت هللا ةفرعم ىف تاجرد ءاعدلا اذهب بولطألا نأ تبثف . هليص## بلط عنتما
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 01 ا ا ا د هر ل 7 اس رثلشورث اس هر ل ني ىدع

 نونب الو لام عفني ال موي «/ل/د لوتعس 20 قرت لو ندد نيلاضلا

 «(م82 ميس باق هللا أ نمالإ « مل

 نر

 ال موي ؛نوثعبي موي ىنزخت الو « نيلاضاا نم ناكهنإ ىنال رفغاو « م.مالا ةنج ةثرو نم ىنلعجاو

 4« ملس بلقب ةاتاس لا ل

 هءاعد كلذ دعب 1 كاتفت هللا ىلع هءا 0 : ءالسلا هيلع مها ربإ نع 0 11 للاعت هللأ نأ ع

 حاورألاهذه نأ هيف مالكلا قيقحتو تامبملانم عدلا لع ءانثلا محدقتنأ ىلع هيبنت كلذو 2ك

 5 ملاعملإ باذجتالاو هتحومىلاعت هللا ةفرعم اهاغدشأ ل (اكف كت الملا سنج نم ةيرشبلا

 ناك ايلكو « ملاعلا اذه ماسجأ ىف فرصتلا ىلع ىوقأ تناكف : متأ ةكئالملل اهنلكاشم تناكدشأ

 دشأ مئاهلل اهتلكاشم تناكدشأ تاينامسجلا هذه تاسلظ ىف اهقارغتساو ماعلا اذه تاذلب اهلاغتشا

 مدقي نأ بحي ءاعدلاب لغتشي نأ دارأ نف ؛ ملاعلا اذه ىف ًاريثأت لقأو ًافعضو ًازحي رثك أ تناكف
 هللا ةفر عم: ىف اقردتسم'ريصي ركذلا كلذ سبلت هنأ يح هناي رك و هتمظع 5 5و لاحت للامانة
 ريصيف ةيوامس ةيطإ ةوق ةلكاشملا كلت ببسب هل لصحتف ةكئالملا نم ةلكاشملا بيرقريصيو هتبحو

 نأ رهظو ءاعدلا ةيهام نع ٌفشكلا وه اذف ءاعدلاب بولطملا وه ىذلا .ىتلا كلذ ثودحل أدبم

 هلغشنمو ىلاعت هللانع ةياكح مالسلا هيلعهلوق قيقحت هب ربظو تابجاولانم ءاعدلا ىلع ءانثلا ميسقت
 مالسلا هيلع يهاربا رصتقي مل مل لئاق لاق نإف « نيلئاسلا ىطعأام لضفأ هتيطعأ ىتلأسم نع ىرك ذ

 هلع هنأ (باوجلات) ؟ (ىلاخ هيلع لاوس نم ىسح ) لاق هنأ اضِنأ هنع'ئورو امس ل ؛ ءاثلا لع
 ىل ودع مهنإف ) لاق هنأ ىرت الأ قحلا ىلإ قلخلا ةوعدب الغتشم ناكنيح كلذ ركذ امإ مالسلا
 نيح 00 ؛ عرشلا ميلعت نم هل دبال عراشلا نآلل ءاغَدلا رك ذ مث ىاثلا را تنازل

 . ( ىلاحي هملع ىلا وس نم ىسح ) هلوق ىلع رصتقي ناكعرشلا ميلعت هضر غ نكي ملو . هسفنب الخ ام
 ١) بيلاطم ىهو ءاعدلا ىف اهبلط ىتلا روماألا ىف ( قاتل ثحبلا :

 ىلاعت هللا هباجأ دقلو ؛ ( نياصلاب ىنقملأو اكح ىل به بر) هلوق « لوآلا بولطملا ال

 محلا ريسفت زو ال هنأ (اهدحأ ) : بلاطم هيفو ( نيهلاصلا نمل ةرخآلا ىف هنإو ) لاق ثيح

 ةلصاحلا ةوبنلا نبع امأ « ةبولطملا ةوبنلا تناكل ةوبنلا بلط ولف ةلصاح تناك ةوبنلا نآل ةودنلاب
 صخشلا نوكي نأ عنتمي هنأل لاح ىتاثلاو ؛لاح لصاخحلا ليصحت نآل لاحم لوآلاو ؛اهريغ وأ

 هلوق نمو قحلا كاردإب كلذو « ةيرظنلا ةوقلا لاك وه ام مكحلا نم دارملا لب ؛ نيترم ًايبن دحاولا
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 ىف قدص ناسل ىل ا «مل نيحلاصلأ قفل كح ىل به بَ
 صح يد آم

 _ م لطاب وهو 2 ةقالا ميلعت ضرغل هسفن ىلع تنك هنأىلإ 0 ها نال ًاضيأ لطابف هدا

 : ؟ ًاعطق اياطخلا نع نوهزن» ءايبناألا نأ عم ةئيطخلا هسفن ىلإ 0 لاوسلا ل

 )م مريبك هلعف ) هلوق ىف مالسلاهيلع ميهاربا بذك ىلع لوم هنأ (اهدحأ) : هوجو ةثالث هباوجىفو

 لا بدِكلا ةهسسن نال فيعض وهو ( ى 6 +! ) ةراشل 0

 اذه ى اقداص ناك نإ هنأل,فيعض اذهو سفنلا مذهو عضاوتلا ليبس ىلع هركذ هنأ ( اهناثو )

 هب ةمصعملا قاحلإ ىلإ باوجلا لصاح عجري 00 ايذاك ناكنإو ٠ لاكشالا مزأ دقف عض اوتلا

 دقو « ىلوأآلا كرت ىلع كلذ لمح نأ حيحصلا باوجلا وهو ( اهئلاثو ) ةيصعملا نع هب.زنت لجل

 01 دان د اهعات ناك ران د فلأ فلا, .اهعسب نأ هتكمأ و. ةرهوج كلم نم ناذ طخ كلذ حت

 : زئاج ءابننالا لع لوألا كيرتو  طخأ ةنإ

 نآل (هباوج) ؟ايندلا ىف رفغت ا]و « نيدلا مويب ةئيطخلا ةرفغم قلع مل © ثلاثلا لاؤسلا )ل

 . ملعيال ىنخ نآلا وهو نيدلا موي رهظي اه 5

 نأ (اهدحأ) : هوجو نم (هباوج)و ؟ (ىتئيطخ رفغي) هلوق ىفىل ةدئاف ام « عبارلا لاؤسلا ١

 نوكي امنإ مالا رثك أ ىف كلذف هتجوز نع جوزلاو هدبع نع ديسلاو هدلو نع افع اذإ بالا

 ةيسنجلا ةقرلانم لصاحلا ملألل ًاعفد وأ ةدمحماو ءانثلا نسحل ًابلطوأ باقعلانع ًابرهو باوثلل الط

 امإ « هسفن بناج ةياعر لب هنع وفعملابناج ةياعروفعلا كلذ نه دودقملا 00 ناك اذإو

 هل ثدحت نأ ليحتسيف هتاذل لءاكهنإف هناحبس هلإلا امأ « ىغبنيال ام عفدل وأ ىغبني ام ليصحتل

 ناجل ةباعر الإ هوفع نكي مل كلذك ناك اذإو :؛ناكناصقن هنع 0 0000 مل لاك تافص

 ىلجألو ىل هنارفغ ناك رفغ اذإ ىذلا وه ىنعي ( ىل رفغي نأ عمطأ ىذلاو ) هلوقف هنع وفعملا

 ًادوج وم تنك ام ىنتةلخ نيح كناف ىل ال ىتتةلخ لاق هناك( اهيناثو ) ةتباا هيلإ دئاع مآ لج

 ناكت وفع ول امأ « ىنتقلخ تنأف اذه عم مث ىلجال ءىث ليصحت لاحتسا ًادوجوه نك أ ل اذإو

 اك وف و لرفشت نراف قلخلا كلذ ىلإ ]جات تنك ىل عمال وأ ىنتقلخ الف « ىلجالل وفعلا كلذ

 ناكم السلا هيلع ميهارإ نأ ( اهثلاثو ) ىلوأ ناكةرفغا او وفعلا ىلإ ةجاحلا دشأ ىف نوك أ ام لاح
 ليربج هل لاق امل كلذل و « طئاسولا ىلإ تافالالا نع رارفلا ديدش ةفرءملارح ىف هقارختسا ةدشل

 ىأ (نيدلاءوي ىنئيطخ ىل رفغي نأ عمطأ) لاق انبهف « الف كيلإ امأ لاق ؟ ةجاح كلأ د مالسلا هيلع
 . عفاش ةعافش ةطساوب ىل اهرفخت نأ ال ىتئيطخ ىل رفغت كيلا ىجاءتحاو كل ىتيدو,ع درجم

 ؛«نيرخآلا ىف قدص ناسل ىل لعجاو : نيحلاصلاب ىنةحلأو كح ىل به بر إل ىلاعت هلوق



 ١و ةيآلا . نيدبم وهف ىنقلخ ىذلا : ىلاعت هلوق

 ( اهلاثو ) اهادع ام ىلع امهركذي هبنو بارشلاو ماعطلا رك ذو . ةمعنلا هذه لدكت مل زييعللاو

 هباوجو ؟ ىنضرمأ نود ( تضرم )لاق مل هنأ وهو ؛لاؤ هيفو (نيفشي وهف تضرم اذإو) هلوق
 هبراشمو همعاطم ىف ناسنالا نم طيرفتب ثد< ضرملا تا 0 (لواآلا) هوجو نم

 ( ىناثلا ) مختلا اولاقل ؟ مكلاجأ ببسام ىتوملا رثك آل ليق ول : ءاكحلا تلاق مث نمو ؛كلذ ريغو
 ببي لصحم اهإ ءاليتسالا كلذو ؛ ضعب 'لع طالخالا ضعب .ًاليتساب ثدحت امإ ضرملا نأ
 اهؤاقبو اهلادتعا ىلع طالخالا ءاقب دنع لصحت امن ىهف ةحصلا امأ . ىعيبطلا رفانتلا نم اهنيب ام
 ًاضيأ نوكي امنإ ةحصلا ىلإ اهدوعو . عامتجالا ىلع اهربقي رهاق ببسب نوكي امنإ ؛ اهادتعا ىلع
 , عازباا و قرفتلا ىلإ ةقاتشم امعابطب تناك نأدمب لادتعالا و عامتجالا ىلإ دوعلا ىلع اهرهقي رهاقببسب

 ءاقشلا نأ وهو ( اهتاثو) هبلإ نضرملا فاضأ امو ؛ قامت ةناحب هلإ ءافشلا فاضإ تسلا اذ

 مالسلا هيلع ميهاربإ دوصقم ناكو ؛ معنلا نم سيلو هوركمضرملاو ٠ معنلا لوصأ ناو دان
 (هباوجخ) ةتامالاب هتضّن نإف , ىلاعت هيلإ هفضي مل مرج ال مهذلا نم را كل " الو٠ معنلا دي دعت

 عمن ال توملا لوص>لاحو ؛ هب ساسحإإلا عوقو ًاررض هنوك طرش نال ؛ ررضب سيل توملا نأ
 حاورالا نأ تفرعدق كنلف ًاضيأو ء ضرملا نيعوهكلذو هتامدقم فررضلا امإ ؛ هب ساسحإلا

 ةداعسلا نيعاهنع امتصالخو ررضلانيع داسج ألا هذه ىف اهؤاقبناك قالخالاو مولعلا ىف تلمك اذإ

 صلختلاو ايندلا ىف ةئامإلا هنم دارهلاو ( نييحب مثىتتيع ىذلاو ) هلوق ( ابعبارو ) ضرملا فالخ

 ىقئيطخ ىل رفغي نأ عمطأ ىذلاو) هلوق (اهسماخو) ةازاجلا ءايحإلانمدارملاو : اهتاب وقعو اهتافآ نع

 . باوثلاب زوفلاو باذعلا نع صالخلا نم لقاع لك بولطمرهاذ ىلإ ةراشإ وهف ( نيدلا موب

 رخآ ىلإ قلخلا لّوأ نم َلاَعت هللا معن عيمج ظافل آلا هذه ىف عمج مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ملعاو

 : ةلئسأ انهه مث  ةرخآلا رادلا ىف بألا

 هيلع هنإو ؛ ءاجرلاو نظلا نع ةرا.دع عمطلاو ( عمطأ ىذلاو ) لاق مل ( لوآلا لاؤسلا )ل
 هنإ انلق ثيح ءانيهذم ىلعالإ ميقتسي ال مالكلا اذه نأ ( هباوج ) ؟ كلذب ًاعطاق ناك مالسلا

 تاجأو + ةلعف .ىق هيلع دخل ضارتعا الو ءىث لك هنم نسح هنأت« ءىش ادخال هللا لع ١-2

 رئاس هب دارأ ( ىئيطخ ىل رفغي نأ عمطأ ىذلاو ) هلوق نأ ( لوآلا ) نيبجو نم هنع ىابجلا

 نع ىورم وهو : نيقيلا عمطلا نم دارملا ( ىناثلا ) هب نوعطقي الو نوعمطي نيذلا منال نينمؤملا
 .ءاعدلا ةيفيكه تمل هنم |ملعت هجولا اذه لع هرك ذ امنإ هنأب :فاشكلا بحاص (باجأو) نسحلا

 ءاعدلاو الوأ ءانثلا هنع ىكح ىلاعت هللا نلف ( لوألا ) امأ « ةفيعض هوجولا هذه نأ معاو
 هلوق وهو دحاولا ءىثلا لج مالسلا هيلع ميهارإ مالك ءاعدلا رخآ ىلإ حدملا لوأ نمو ًايناث
 امأو ءهدسفيو مالكلا مظن لطبي ام هريغ مالك( نيدلا موي ىتئيطخ ىلرفغي نأ عمطأ ىذلاو )
 مياعت هنم ضرغلا نأ وهو (ثلاثلا) امأو : ةغالا فالخ ىلع اذهف نيقيلا وه عمطلا نأ وهو (ىناثاا)
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 ةيآلا ١ ندي. وهف ىنفلخب ىذلا :.ىلاعت هلق ١

 ىلإ ةراشإ ةيوستلاف ( ىحور نم هيف تخفنو هتيوس اذإف ) هلوق ىف هناحبس هنع ربخأ ام لع مالا

 نم ىه ىتلا ةينارونلا ةينابرلا ةفيطللا ىلإ ةراشإ حورلا خفنو , جاشمآلا بيكرتو جازملا ليدعت

 تارلغت بتام مع املو ( نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو ) لاق ًاضيأو . ٍضالا ماع

 الو . كتالملا ماع نم وه ىذلا حورلا ىلإ ةراشإ كلذ ( ردنا افلح هان شنأ مث ) لاق ماسجالا

 . ةيادحلا لع مدقم قلخلا نأ تايآلا هذهب رهظ دقف ؛ حورلا نم لصحت اهنإ ةيادحلا نأ كش

 «ثمطلا مديىملا جازتمادنعدلوتي امنإ ناسنإلان دب نأ وهف ؛ ةيقيقحلا ثحابملا بسحب هقيقحتامأ

 ىلا جزتما اذإف « اهلعافتو ةعبرآلا رصانعلا بكرت نم ةدلوتملا ةيذغالا نم نادلوتي امإ امهو

 نم اهنم دحاو لك ىف امو ؛ العافته سبايلاو بطرلاو درابلاو راحلا نم اهيف ام لازب الف مدلاب

 ىلإ سانفلاب رحتستا ةطسوتم ةضيك امبلعافت نه: لصحت ذتيخ , رخآلا ةفلك ةروس ارساك ىولا

 دادعتسالا. لصح ذئنيحو « سبايلاو بطرلا ىفلوقلا اذكو « راملا ىلإ سايقلاب دريتستو دراالا

 000 0 كلم ك١ ءاذعلا بديلا نه ةيتاين ىوق ايضعبف يكرملا كلتل ةريدم ىوق لويقل
 الوط ءاضعالا رهوج ىف ديزت مث« اهنم للحت ام لدب ءازجألا كلت مب قت مث , ةيذؤملا 00

 هناو + ىف امو: كلذ لثف ابتعدلوة نأ نكم لشق نارا كلت نع لضفي مث ءاضرعو

 ةوهشلاك ةرمآ امإ : ةلعاذ اهبضعبو ؛ ركذلاو ظفحلاو لايلاو سلا ساوهلاكةكردم ابمضعب

 ' افا وأ كردم ام] ىو ةناسنإ ىوق امو ؛ تالضعلا ق ةزوكرملا ئاوقلاك ةرومأم وأ بضفلاو

 ةيولعلاو ةينامسجلاو ةيناحورلا ءايشاآلا قئاقح كاردإ ىلع ةيوقلا ىوقلا ىه ةكردملا ىوقلاو

 تدجو اهتادرفمو : ىنامجلا ملاعلا اذه ثايك رم نم ةد-١و لك نع تشتف اذإ كنإ ' ؛ ةيلفسلاو

 مثالملل ةباذج ئوق اهيف تدجوو « اهطاح دسفت و اهرفانت ءايشأو اهلا لمكت و اهمئالت ءايشأ اهل

 تاكا انآ هادم وللا الإ متي ال ءايسشالا هذه ىف لاحلا حالص نأ رهظ دقف « ىفانملل ةعافد

 راضمللةعافدلاو مفانملل ةياذجلا 1 كلم 2 1 ام اما مز نك نأ ذعر دوج رم هراضتف

 انهه مث ؛نيدلاو ايندلا ىف عفانملا عيمج ةيواح ةعماج ةملك( نيدهم وهف ىنقلخ ) هلوق نأ تبنف
 ببسلاو ؛ ليةتسملا ظفلب هركذ ( نيدهب ) لاقو ىضاملا ظفاب هركذف ( ىقلخ ) لاق هنأ وهو ةقيقد

 ىلاعت هتياده امأ . مولعملا دمأللا ىلإ قب عقو امل لب « ايندلا ىف ددجتي ال تاذلا قلخ نأ كلذ ىف
 1 0 ب كلذو « ةيويندلا عفانملاف ةياده كلذ ناكءاوش نا وأو نيح لك رركتي ام ىهف

 لطابلا رع قحلا زييمتب لقعلا محي نأب كلذو « ةيليدلا عفانملا ىف وأ راضملا نع عفانملا زييمتب

 ةعفد 0 ىف هقلخ هب لماكت ام رئاسب هقلخ ىذلا وه هناحبس هنأ كلذي نيف ء رشلا نع ريخلاو

 هلوق ( اهناثو ) ةحنو ةظحل لك ىف تايادهلا بورضب ايندلاو نيدلا ملاصم ىلإ هيده هنأو « ةدحاو
 هناحيس هنالل كلذو ؛ قزرلا عفانمب لصتي ام لك هيف لخد دقو ( نيقسيو ىنمعطي وه ىذلاو )

 ةوقلاو ةوهشلا وحن هب ءاذتغالا و'هلك أ نم هب نكمتي ام هعم نكي مل ولف ؛ هكلمو ماعطلا هل قلخ اذإ



 ١ 121 . نديلاورف ىملش فذلا لفل
 02 مد هي مده سس

 | 1 «ءالذ» نيعسو ىنمعطي وه ىذلاو «/1 نيد وق ىَقلَخ ىذلأ

 هي مدع سس همر ل ا يي فص م ه-_- 26 2 29

 نا عم ىذلاو «ما» نا 2 ىذلاو «6 0 وهف 1

 05١« نيدلأ : 9 ىتئيطخ 0

 عاطقتنال ًابابسأ تراص اهنإ مث «رافكلا داقتعا ىف ءالقعلا ءايحألا ةلزنم تلزن راضملا عفدو عفانملا
 ىرُج ترجو ءايحاألا ةلزنم مانصاألا هذه تلزت ابلف 0 ةواقشأا ىلإ هلوطوو ةداعسلا نع ناسنإلا

 مالسلا هيلع مي .هاربا قلطأ مرج الف  ءادعاآلا ىرجم ترج مرجال ةرضملا بلاجلاو ةعفنملل عفادلا

 م ملف ل 0 أهد.عل رم هواد ( ىل يدع اك ) هل رسم دارملا ايان و ارنا

 هودع م هركذ مدقت ىذلا نادل (هباوج)؟ ةقيقح مالكلا نوكمل ىلودع مانصالا كدعلا نم نإ لعيب

 . نيدياعلا نود

 مالسلا هيلع هنأ (هبآوج) ؟ ملدا له لو اودع ) لاق مل (فئاثلا لاؤسلا )

 ايتنتجاف ودعلل ةداع ا قداع قيارت ىرمأ ف تاركف نإ نتن دلك هدم كانللا

 : هسفن هب حصن امب الإ مهاربا انحصن ام اولاق اوركفت اذاف هسفن امم حصن ةحيصن اهنأ مهارأو
 . لويقلل ىعدأ كلذ نوكف

 دحاولا ىنعم ىف نائيحي قيدصلاو ودعلا هباوج ؟ ىتادعأ مهناف لقي ملل 4« ثااثلا لاؤسلا ل
 اقيدص اوناكو اودع مجارأ 00 ٌئوذ ىلع موقو : لاق , ةعامجاو

 (نيملاعلا بر لوسر انإ ) هلوق ىف مدقتام هيف لوقلا قيشحتو ( ودع كل ممو ) ىلاعت هلوق هنمو

 . نيملاعلا بر نكل لاق هنأ عطقنم .انئتسا هنأ هباوج ؟ ءانثتسالا اذهام ( عبارلا لاؤسلا ل

 وهف تضر اذإو ؛نيقسيو ىنمعطي وه ىذلاو . نيد وهف ىقلخ ىذلا ل ىلاعت هلوق

 . ( نيدلا موي ىتثيطخ ىل رفخي نأ عمطأ ىذلاو : نييحي مث ىتتيمي ىذلاو « نيفشي
 قحتسي ام هب هفصو ام ًاضيأ هنع يح ؛ نيملاعلا بر ىنثتسا هنأ هنع ىك> امل ىلاعت هنأ معا

 ىنتلخ ىذلا ) هلوق ( اهوأ ) ةعيرأف فاصوألا امأ ء هنع هلأس ام هنع ىح مث ؛ هلجأل ةدابعلا

 .( نيدمي وهف
 (ىدهفردق ىذلاو ؛ ىوسفقلخ ىذلا) هلوق ىف نيرمآلا نيذمهسفن ىلعىثأ هناحبس هنأ لعاو

 ' ناسنإلا ىف ملكتناف , هيلع عافتنالا حصي نم لكل عفانملا عيمج صحب امهب ةيادلاو قلخلا نأ ملعاو

 سماألا ملاع نم وه(')لاق نمو : تاينامسجلاو قلخلا ملاع نم وه (1)لاق نم مهن , قولخم هنإ لوقنف
 ماع نم وه ىذلا بلقلا ءاطعإ ىلع مدقم قلخلا ماع نم وف ىذلا ندبلا ببكرتو :تايناحورلاو

 يلف اق 2 لصلا ق0( تلا نما مك لصالا ف ()



 ةيالا . ىل ودع مهناف : ىلاعت هلوق ١5

 ركذ مث : ىمومل ةلصاح تناك ةنحلا كلل" لثم نأ دم فرعيل مالسلا هيلع ىسوم ةصق ركذ هنإ مث

 ناك ببسلا اذهب مالسلا هيلع يهاربإ نزح نأ ًاضيأ دم فرعيل مالسلا هيلع ميهاربا ةصق اهبقع
 وهو رانلا ىف هموقو هابأ ىربنأ مالسلا هيلع مهاربإ ىلع ل ميظع نم نآل : هنر>اوم دشأ

 1 مالسلا هيلع ميهاربا ناكو (ن نوديعتام ) ا لاك 2 هيد دَتلأَو ءاعدلا ردقب الإ 0 نم نا

 ١ 1 9 ءىش ف ةداب علا قافحتسا نه س دل هنوديعيام نأ ميدبل م 1 هك مانص 5358 أ ةدبع مهنأ ملعي

 .لامب سيلو لامج قيقرلا : لوقت مث ٠ قيقرلا هلام نأ عت 0 ؟كالاج ام قفل لجانلا لود

 ىلع ةماقإلا : فوكسعلاو ( نيفك اع اهل لظنف ًامانصأ ديعن ) ) مهوقب مالسلا هياع ميهاربإ 3

 باوجلا ىف مهيفكي ناك هنأ لءاو « ليللا نود راهتلابامنودبعي اوناك مهنأل (لظن) | وأ اعز ءةوتلا

 (نيفك اعال لظنف ) ملف ىهو باو لا ىلع ةدايز هيلإ اوم م ك1 ماع كديعل اول

 لاف مانصالا ةدايسز راختفالاو جامتبالا م مهس وفن 5 اكلا اا ةدايزلا هذه 011 ا

 ( نورضي وأ مكوعفتي وأ نوعدتت ذإ ميوعمسي له ) مهيهذم داسف ىلع ًاينم مالسلا هيلع 00

 مءاعد نوعمس له هادف قفاضللا كفدِح ربدقت نم ل َْق دب ال : فا اشكلا بحاص ص لاق

 كلذ ىلع نوردقي لهو. مكئاعد نع باو لا مكنوعمسي له ىأ ( مكوعمسي له) ةداق و

 .ىجتلي نأ هريغ دبعي نم لاح نم بلاغلا نأ مالسلا هيلع ميهاربإ اهركذ ىتلا ةجحلا مذه ريرقتو
 لاقف ؛ ةرضم عفد وأ ةعفنم لذب ىف هل بيجتسي مث هءاعد عمس اذإ هدارم فرعيل ةلأسملا ىف هيلإ
 نأ 7-2 امل كلذ فرع ولو 0 مكدوصقم فرعي ىد مك ءاعد ع كل هنوديعل نم ناكاذإف مه

 هي هذه دنءف ؟ هفصو اذه م أوددغت نأ نوزيجتست فيكف ررضلا عقدي أ عفنلا لذدس

 كلذك انءابأ اندجو ( اولاق نأ كك اولدعف ةجحلا هذه 4 نوءفديام هم وقو هونأ دج ل ةرهاقلا

 انيلق ول ذإ «لالدتسالاب كنسملا بوجوو دديلقتلا داسف ىلع لئالدلا ىوقأ نم اذهو ( نولعفي

 0 هّللأ اهمذ ىت لأ هكا ةقب رطل 1 لم كلذ اك لالدتاإلا انمذو ديلقتلا | انحرف 0

 رفأ ) هلوقب مالسلا هيلع ميهاربإ مهءاجأف ىلاعت هللا ابحدم ىنلا مالسلا هيلع ميهاربإ ةقيرطل 0
 0 0 امبدق كرم نا د ريغتب ال لطابلا نأ 4 دآرأ ( نومدقألا مكفابآو من نوديعت منك ام

 دلك 2ر6 للف ىف نر نأ الو

 : ةلئسأ هيفف ( نيملاعلا بر الإ ىل ودع مهنإف ) هلوق امأ
 هنأ( امهدحأ / (1)نيوجو نم هبأوج ؟ داح هنأ 0 1 منصلا نوكي فيك (لوآلا لاؤسل ١

 ( ًادض مهيلع نون وك مم دابعب ل ) ناث وألا ةفص ىف ميم ةروس ىف لاق ىلاعت

 لبعف ٠ « مهم ةء ءاربلاو 2 بودل منم عشب ىح > مانصآألا نم هودبع ام ىحب هللأ نإ هريسفت ىف ليقف

 ظفا مالسلا هيلع ميهأرب ل قلطأف ةرخآلا ى' رافكلا 0 1 ةريصتس ناثواللا نأ هجولا اذه

 باط ىف اهوجرو ا أاهودع كك نافكتلا نأ ْن ( اهناثو) لب وأتلا اذه ىلع م اع ةوادعلا

 . ةثالث اهركذ ىتلا هوجولا نآل « نيج نم دك هوجو نه : : لابي نا علا 1



 ١١ ةيآلا . ميهاربإ أبن مهيلع لتاو : ىلاعت هلوق
 ه- 2و 6 - ٠م ل مخ 62+ اس 6: هَ رو رتم ل

 007١١ نودسعت 5-52 هيبأل لام ْذِإ | 5> ميهار أبن مهيلع لئآو

 2 02361 كرت ل ا عا

 فارع ذإ منوعمسي له لآ كرد يفك لطم اماَنْص دمعت اولا

 00 َكِذك [ 1 2 5 ا 22 دور 1 وع 1 قوس

 هر - ا سلس 02ج 2و2 هت 20-266 صرع

 مهن «الد» نومدقالا مك واباء و متن هد ا تنك ام متيأرفأ لاق «0/:»

 اس اس سوموردص َنَي ل ه-

 61/1 نيملاعلا بر لإ 0 2

 تايالا مم ةبيحج ةبأ رحبلا ف ثدح ىذلا نأ ىنعملاف ( ةيال كلذ ىف نإ ) ىلاعت هلوق امأ

 ناك ام عقو ثيح نم 0 ىلعو هنلع ندع دل :رمبلا نم 15 هتردق ىلع ةلادلا ماظعلا

 ءهل ةزجعم ناك ثدح م مالسللا هلع ىسدوم قدص ىلعو 1 ايندلاو نيدلا ىف ةحاصم

 صأو ىلاعت هللا ىمأ ةفلاخم ىلع مادقإلا نم ًاريذت ريصيف ًادبأ هب نيربتعملا رايتعا ىلعو

 نراك امو ) كلذ بيقع لاق هناف ؛ مِلسو هيلع هللا ىلص دمحم رابتعا هيف ا

 همنف هيلع تاز 0 ل كلذ ىفو ( نينمؤم ٌمرثك أ

 تارجعملا هذه نم ىسوم ىلع ربهظ ىذلا نإف  هريغو ىسومب ةوسأ هل نأ ىلع ركذلا اذهب ىلاعت هللا
 هودهاش امل مهتدهاشم عم هب اورفكو هوبذك مرثك أ نأ نم عنمي مل لوقعلا ربيت ىتلا ماظعلا

 مهئاذيإ ىلع ريصاو كل مرثكأ بيذكت نم بجعتال دمع اي تنأ كلذكف . هريغو رحبلا ىف
 . مهيلع ةجحلا ديك أت ربصلا اذه ىف نوكبو او>اصي نأ مبلعلف

 هذه ةدهاشم عم موقلا نأ هلبق امب هقلعتف ( ميحرلا زيزعلا ول كبر نإو) هلوق امأو
 لب مبكلهأ ام ىلاعت هنإ مث ؛ مبكله نأ ىلع ًارداق ًازيزع ناك ىلاعت هنإ مث ء اورفك ةرهابلا ةيآلا

 . هلضفو هدوج ةعسو هتمحر لاك ىلع كلذ لدف هتمحر عاونأ مهبلع ضافأ
 4« مالسلا هيلع ميهاربا ةصق  ةيناثلا ةصقلا ١)

 لظنف ًامانصأ دبعن !ولاق « نودبعت ام هموقو هيبآل لاق ذإ ميهاربإ أبن مهلع لتاو ل ىلاعت هلوق
 انءابآ اندجو لب اولاق :نورضي وأ مكنوءفني وأ . نوعدت ذإ منوعمسي له لاق  نيفك اع اجل

 بر الإ ىل ودع مهنإف « نومدقالا مؤابآو متنأ «نودبعت منك ام متيأرفأ لاف + نولعت كلدكا
 )؛ 4 نيملاعلا

 هموق رفك ببسب ملسو هبلع هللا لص دم نزح ةدش ةروسلا كوز ىف 5 كاتكأ معا



 ةيآلا .”نيعمجأ هعم نمو ىسوم انجينأو : ىلاعت هلوق ١٠

 ايي زك لا ىل هلجج ام'ففالخ لغ رحباا ىف مهةيرط هللا لعحي نأ لمتحو مهزع انبهذأ ىنعملاو

 . مهقلزأو

 بلطف كلانه مبعامتجا نأ عم هسفنىلإ فالزإلا كلذ فاضأ ىلاعت هن أ 6 ىناثلا ثحبلا ١

 ليئارسإ ىب اوعبت نوعرف موق نأ ( لوآلا ) . نيهجو نم هننع قالا ( تاجا زا رفك سرع

 هفاضأ كلذ اوعبت ءالؤهو هريبدتب مهريسم ناكالف ىلاعت هللا سمأب كلذ اولعف امنإ ليئارسإ ونبو

 ثدح امل مالغلا 37 لوق» نأ زوديف هل مالغابلط ىف اندحأ بعتي 5 اذهو اعسوت هسفن لإ

 تقولا كلذفف مهنأ لجل توملاىلإ مهانفلز أ ىأ ( نيرخآلا مث انفل 0 ىناثلا ) هلعف كلذ

 كنأو ملجأ ند اوبرق

 1ك لا ل إلا ردا ان تيل ةلكتفل وأ 0

 كك مل رحبلا كرتو « مهنع ملح امل ىلاعت هنأ ( لوألا ) : نيهجو نم هنع ىعكلا باجأو

 هيغ ىف ىدامت اذاذ ؛هنع حيف أرا رم هبحاص هيلع هفسي لجرلاك ةفاضإلا تزاج هروبع ىف اوءمطو

 لا اق دارأ هنأ كاب دب رذل ء ىلحت هيلإ كتريصو اذه ىلإ كتج وأ انأ مل لاقهلغ ةتردق ةارأو
 هموقو ىموم ىلإ اول صيال ىكلو كلذ دنع مهقرغيل مهعمج ىأ مهفلزأ هنأ لمتحي ( ىتاثلا)

 نوعرف موق ةيعاد بالجتسا ىف رثأ هل له ليئارسإ ونب هلعف ىذلا نأ لوالا نع ( باوجلاو )

 ًارثأ ىلاعت هللا لعفل نآل دوصقملا لصح دقف لوآلا ناكناف . هيفرثأ هل سيلوأ مهفلخ باهذلا ىلإ

 بجوف قلعتلا لاز دقف ةتبلا رثأ هيف هل نكي ل نإو ؛ فالزإلا كلذل ةءزاتسملا ةيعادلا لوصح ىف

 كلذ ىبعتأ لوقي نأ زوي امتاف « هل مالغ بلط ىف اندحأ بعت اذإ امأو . ةفاضإلا نسحتال نأ
 لعفلا كلذ لعف ىته هنآل بعتلا كلذ لوصح ىف رثؤملاكراص مالغاا كلذ لعف نأ امل مالغلا

 ”" تصف هيف ًارثؤمو ثعتلا كلذ لإ هل اعاد هيلع راص هيلع ىتمو ؛ ديسلل امولعم ريضي هنأ رهاظلاف
 ًارثؤم رداقلاةروريص ىف رثؤم ىعادلاف ىعادلاب الإ لعفلا هنكم ال رداقلا اندنعف ةلخلابو . ةفاضإلا

 هنأ وهف مهقرغيل مهفلزأ هنأ وهو ىتاثلا نع ( باوجلاو ) ةفاضالا تنسح مرج الف لعفلا كلذ ىف

 فالزالا اذه ةفاضإ زوجي فيكف ؛ هدعب قرغلا لصح مث اوفلدزا مهسفنأبم ا 0 5306
 فالدزالا كلذل ةقعتسملا ةيعادلا قلاخ ىذلا وه ىلاعت هنألل زئاج هناف انلوق ا امأ 6 لاعب هللا ىلا

 رثأ هل له محلا كلذ لوقنف ؛ كلذ ىلع مبامحو مهنع ىلاعت هملح نأ رفو كلاثلا نع( باوعاو

 هنيعب وه عبارلا نع ( باوجلاو ) مدقت ايريرقتلا قابو ؟ال مأ ةيعادلا هذ.ه بالجتسا ىف

 : ملعأ هللاو قاثلا نع باوخلا

 لعج ىلاعت هنأ ىنعملاف ( نيرخآلا انقرغأ مث نيعمجأ هعم نمو ىسوم انيّنَأو ) ىلاعت هلوق امأ

 مهوخد لماكت الل ل و ا رعرف قارعأو هر | رن رج نجي هم وق و ىناوه قحا ىف انني رجلا
 . ءاملا كلذ ىف اوقرغف مهيلع ءاملا قبطنا رحبلا



 ١ ةيآلا . نيرخآلا مث انفلزأو : ىلاعت هلوق

 نم مولعملاكهنال قلفناف برضف دارملا نأ ىف ةهبش الو (قلفناف رحبلا كاصعب برضا نأ ىسوم ىلإ
 ىلاعت هناآلو ثيعلاكهنأل برضلاب هرمأي كلذ عمو برض ريغ نم قافني نأ زوجيال ذإ مالكلا
 مهملعل ىوقأو ٠ هيلع ةمعنلا ىف مظعأ هبرضب هقالفنا نآلو اصعلاب ترهظ ىتلا هتازجعم نم هلعج

 ىضار سابغأ نبا نع ىور.:: زخبلا ىف اوةلتخاو  ماللسلا هلع ىموم ناكمل لَصَح ام] كلذ نأ

 رحبلا اوضوخم نأ ممرمأ ليئارسإ ىنب عم رحبلا ىلإ ىهتنا امل مالسلا هيلع ىموم نأ امهنع هللا
 نأ اوبأف معلإ عجر مث ربع ىتح رحبلا ف ضاخو هتباد برض هناف نون نب عش وب الإ اوعنتماف

 بران ىموم لاقف : ةاصعلا لعربعي الو كلذب ترمأام لاقف ىل قرفنا رخبلل ىموم لاقف اوضوخ

 مظعلا دوطلاك قرف لك ناكف قرفناف هبرضف رحبلا كاصعب برضا هلليقف « قرفني نأ رحبلاىأ دق
 انباهحأ لتق طبس لكلاقف قيرط مهنم طبس لكل ًاقيرط رشع انثا هيف راصو ميظعلا ل

 ىلع ضعب لإ مهضعب رظن ىح تاقبطلا هي رظانم اهلعُج هير مالسلا هياع ىتوم اعد كلذ دنعف

 نوعرف لآ نيب و لئارسإ ىنب نيب ناك مالسلا هيلع لي ربج نأ بئاسلا نب ءاطع نعو ؛ ةدباي ضرأ
 ؛ مكرخآ قحليل مكديور لوقيف طبقلا لبقتسيو ؛ مكلوأب كرخأ قحليل ليئارسا ىنبل لوةي ناكو

 اكلاو ءىث لكل نوكملاو ءىث لك لبق ناكن مايد كلذ دنع لاق مالسلا هيلع ىسوم نأ ىورو
 . 6 ءىث لك دعإ

 قمملاو قلق لك ئرقوأب هه رقما كل قرفلاف ( مظعلا دوطلاك قرف لكن اكف ) هلوق امأف
 قرفت نأ ( اهدحأ ) : هوجو نم زجعم وهو ءامسلا ىف عفترملا ىأ لواطتملا لبجلا دوطلاو دحاو

 تازجعملانم لبجلاكراص ىت> هنم فرط لك قوف ءاملا كلذ عامتجانأ (اهيناث و) زجعم ءاملا كلذ

 نكي مل هن اك ريصي ىت>ىلاعت هللا هددبي نأ قيرفتلا كلذب ليزأ ىذلا ءاملا ىف عنتمال ناكهنأل ًاضيأ
 هنأ ريخلا ىف ىور ام تبث نإ هنأ ( اهتلاثو ) زاجيإلا اذمل ًادكؤه راص نيفرطلا ىلع عمج الف

 هعم لماكتي ىذلا ردقلا اوسبتحاف مثريح ام ةبلظاو حايرلا نم هموقو دعا ىلاعت

 1 طمانلا نادل كلارا ل نايس رتل 1 ار ودع

 اهنم برق ىتح كلاسملا كلت ىلاعت هللا قبأ نأ ( امسماخو ) عبار زجعم وهف ضعب ىلإ مهضعب اهنم
 واما نيم وهف مالسلا هيلع ىموم موقصلخت اك رحبلا نم اوصلختي نأ اوعمطو نوعرف لآ

 : ناثح هيفف ( نيرخآلا مث انفل زأو ) ىلاعت هلوق امأ

 مثانبرقو ىأ ( انفلزأو ) ىدسلاو ةداتقو حيرج نباو سابع نبا لاق ( لوألا ثحبلا ١

 ليئارسا ىبب نممهانبرق ( اهدحأ ) : هجوأ ةثالث هيف مث نوعرفموق نيرخآلا رحبلا قافنا ثيحىأ

 رحبلا ىلإ مهانمدق ( اهثلاثو ) دحأ مهنم وجني ال ىتح ممانعمجبو ضعب نم مهضعب انبرق ( اهناثو )
 انلظأ نأب مالسلا هيلع ىسوم مهيلط دنع هموقو نوعرف انسدحىأ ( انفازأو ) لاق نم سانلا نمو
 مهمادقأ انللزأ ىأ فاقلاب ( انقلزأو ) ءىرقو « ىرايح اوفقوف مهلع تفقو ةباحسب ايندلا مهيلع



 هلا ةنرخأ نأ ينام ىلإ انح واق لامن ةلوق 3و

 3 ا اس 6 ملق ع اس و م هردق ه ردم سهام هوم

 قر لك ناكف ا >يلا كاصعب برضأ نأ 00 لإ انيحواف

 0 مه 52 رى عودوا

 هعم نمو ىسوم انمجناو 622 نيرا 7 ل أَو 67122 لظعلا دوطلاك

 ةهرررتل ه رع اس سا عا < ساو ل ساوورص عموم هم هى ع

 مهرثك ١ناكامو 2 كلذ فن كاب نيرخآلا انقرغا م «ه2 نيعمجأ

 هني دعا رج ٠ أسس هَ

 («5/> حرا ٠ زيزعلا و 21 30 كو «<ا/د» ا

 ه- 1-1

 نم مهانجرخأ انإ ىنعملاو « ةيهيلا سلاجلاو ةنسملا لزانملا ديرب ميركلا ماقملاو «ىلاعت هللا ةعاط

 ابملسنل اف نومعنتي اوناك ىتلا عضاوملاو ؛ هضولااو تهذلا نول وا ءاملا نوع اههف ىتلا منين أمسي

 جارخإلا كلذ لثم مهانجرخأى لع بصنلا : هجوأ ةثالث لمت>يف كلذك هلوق امأ . ليئارسإ ىنب ىلإ

 « مهل ناك ىذلا ماقملا كلذ لثم مجرك ماقم ىأ « سرك ماقمل فصو هنأ ىلع رجلاو ؛هانفصو ىنذلا

 . كلذك رمألا ىأ « فوذح أدتبمل ربخ هنأ ىلع عفرااو

 نم قورشلا تقو ىف نيلخاد نيقرشم مهوعبتأف ”ىرقو , مموقحاف ىأ ( مهوعبتأف) هلوق امأ

 ١ سلط اذ ناو سا دمع 5
 ىأ (نوكردمل انإ) ىسوم باحصأ لاق « ًأضعب مهضعب 7 ىأ ( ناعنلا ىءارت املف ) هلوق امأ

 نم ءانءانبأ نوك<ذي اوناك ( انتثج ام دعب نمو اًنيتأت نأ لبق نم انيذوأ ىسوماي اولاقو ) نوّحلا
 (نات فلا ت ا راملف)' ىززةو ءاأنن اننتولتقيف ةعاسلا ىف ىأ« 0 تأت لأ لق

 ىلاعت هلوق هنمو « ىنفف عباتت اذإ ”ىثلا كردا نم ءارلا رسسكو لادلا ديدشتب ( نوكردمل انإ )

 كداللملا ْق نوءبات ا انإ ىنعملاو 8 ةرخآلا مع اولبج : ّ نا لاق (ةرخآلا ُْق مهملع كارد 3 (

 0 ام عنملاككلذو الك م لام كلل نق 311 دم وكلا ال ىد م ىلع

 (نيدهمس) هلو 5 (ىف قالا ةنوعملاب لفكتلاو ةرمصن دا ةلالد اذهو ) ىنر ىعم نإ) ) امهردأ ( نر

 7 غلب 0 كالهو هتاجن قيرط ىلع هلد اذإ و « صااللخلاو ةاجنإا قيرط وه ىدهلاو

 . ةرصخ دا ف

 « ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف قافتافرحبلا كاصعب برضا نأ ىسوم ىلإ انيحوأف ))ىلاعت هلوق

 ةيآل كلذ َْق نإ «نيرخآلا انقرغأ مث نيعمجأ هعم نمو ىسدوم اني 2 نيرخألا مش افلزأو

 .« مي>رلا زيزعلا ول كير كا نينم وم مرثكأ 00 امو

 هدد لاحت نيد ( نيدو قر ىت عم نإ ( هلوق مالسلا هيلع ىدوم نع ىح 1 ىلاعت 1 معا

 اكوا ( لاقف 2 اندلاو نيدلا مع :) عماجلا رس ,دنلا كذب هو ادعأ كلهأو هاو هاده كا

 |1111 م



 ١ 1/ ةيآلا . ثويعو تانج نم مهانج رخأف ': ىلاعت هلوق

 هرمأ اك مهب ىرسأ هنأ وهو ًافذح مالكلا ىف نأ ةهيش الو ؛ىسوم موق نف اوناكواونمآ نيذلا مو
 أور اعتسا مث اديع ةليللا هذه ال نإ وعرف مول اولاق مالسلا هيلع ىسوم موق نإ مث ) لات هللأ

 ممس اسلف ءرحبلا بناج ىلإ لإللا ىف لاومألا كلت اوجرخ م كفل اذع 3 2

 هيلع ىموم 0 حدملا ةفصب لا مرق ا .رم نيقفصو

 مذلاب مالسلا

 موق هنمو ؛ ةليلقلا ةفئاطلا ةمذرشلاو ( نوليلق ةمذرشل ءالؤه نإ ) هلوق لوآلا ةفصلاف ل
 ,« فصولاب اليلق مملعج مث , هلقلا ىلع لادلا مإلاب مهركذ اعطق عطقتو « لب ىذلل مذارشش بوث

 ديرب نأ زو#و . ةلقلل وه ىذلا 26 دلما 2 راتءاو اليلق مم بز لك لعجخ ليلقلا عمج مث

 فاتخا مث  مولعو مهتبلغ عقوتب الو مهب ىلابي ال مهناقل مهأ ىنعملاو , ددعلا ةلق ال ةلذلا ةلقلاب
 لتاقم فلأ ةئامتس اوناك : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقف  ةمذرشلا كلت ددع ىف نورسفملا

 ةرثكل مبللقي نوعرفو ؛ مشحلا ىوس نيتسلا ىلع قوي خيش الو « ةنس نيرشع نود مهف باشال

 نأ ىورف6 هةنم رثك أ وه ام“ لإ ةفاضإلا دنع ريثكلا ف لمحت دق ضر اذهو « ه-عم نم

 1 كفل ةئ امل همر كول له مركتع نر ناس ثدآ ناد

 اورو دع: ىسلف اطتعن ذل اذا نورس ىنعي ( نوظئاغل ان ! ممنإو ) هلوق « ةيناثلا ةفصلا )ل

 عد اهناثو ) هريعو لخل] رفأ نه ءدقت ام ( اهدحأ ) هوجو ىلع لاعفآلا كلت ىف اوفلتخاو

 مهجورخو نيدلا ىف ل مهتفلاخم )ا ملاثو ) مهسفنأب ا وا ىب

 رك م اهإ نرع رف اوذختي مل مهنأ الإ سيل ( اهعبارو ) مهءلع

 . ةمجعملا ريغ لادلاب 5 نورذ> تاءارق ثالث هيفو ( نورذح عيمج انإو)

 اسلاك لوعفللا مساو لعافلا مسا ىهو لعفلا ىلع ةيداج تناك اذإ ةفصلا نأ ملعاو
 (نورذ>ح) | 1 تدافأ ةهشملاىهو كلذك نكت ١ اذإو٠ فود تدانأ بورضملاو

 ىرعم لإ بهذ هنأاكف (نورذا>) أرق نهو 3 مزحلا لاعتساو رذملا اتتداع نم موق انإ لإ بهذ

 بهذ هن أكف ةمجعملا ريغ لادلاب (نورداح) أرقنم امأو . اذهان رصءالإ رذحت نأ اندهع ام موق انإ

 نوججدم انإ دارأ وأ .ءادشأ ءايوقأ موق انإ دارأف « رمشملا وه رداحلا نآل ءالصأ رذحلا ىنن ىلإ

 5 ى.وم موف نه ؟ دكت هنأ نئاذملا لهأ مثودي ال نأ ريذاعملا هذه نم ضرغلاو ) حالسلا َّق

 . مهنم فئاخ

 . ةلاحم ال ىلاعت هللا ىلإ ًافاضم لعفلا ناكف , لعفلا

 ىف اهنم اوف مما مر [ىس : دهام لاف ( زونك و نويعو تان انج نم ) هلوق امأو

 * 01 ت21
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 نوال رواد نويت مزعل ءال وه نإ 2« عرفا ل

 زر تنا عارخلا م4220 26 كج
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 مثوعبتاف «0هذ92 ليا ل ىب ا روأو كل كك يَ م و زونكو

 ككَلاَو 62112 ن1 | ىنوم بأ باح لَن اا ا 0 0100 ءد نر

 يآ

 ةزرص ع , كرت حا الا س0

 فلق نيدهيس ىبد ى عم نإ

 نم ةبهروأ باوث ىف ةبغر اونمآ ام مهنأو « هترضح ىلإ لوصولا ىوس ًائيش اودارأ ام مهنأ ىلاعت

 ىلعأ اذهو. هدو رعم لو َْق قارغتسالاو هتاضرم ذل لوصولا ضخ 0 اع باقع

 مهنم ةراشإ وهف ( اناياطخ انبر انل رفغي نأ عمطنانإ ) مهلوق ( ىتاثلا باوجلا ) نيقيدصلا تاجرد

 عمطأ ىذلاو) ميهاربإ لوقك نيقيلا لمتحي عضوملا اذه ىف عمطلاو « امهريغو رحسلاو رفكلا ىلإ

 دع نما حس اق 07 ءرملا نال نظلا لمتحو ( نيدلا موب ىتئيطخ ىل رفغينأ

 اورضح نيذلا ةعاملا نم نينمؤملا لوأ انك نآل دارملاف ( نينمؤملا لوأ انك نأ ) هلوق امأ

 , مهنامز لهأ * 1 ركاوأا نوع رت ادبعر نم و ا ةرحسلا نم دار أ نوكي وأ ء فقوملا كلذ

 رخؤي نمل لئاقلا لوق هريظنو : لدملا هب ءىجب ىذلا طرشلا نم وهو ةةرسكشلاب ظنا نإ فرو

 .٠ قَح ىنةوذ كل تاع تنك نإ ع ما

 نادملا ُْق نوعرف لسرأف 2 نوعبتم من ىدايعب 0 نأ ىدموم ىلإ انحاوأو 02 ىلاعت هلوق

 ف ك0 3 6 1 طلال ال 1 : نوليلق ةمذرشل ءالؤه نإ « نيرشاح

 0 رن د ير ئسوه باحأ لاق. نافتملا ىءازت

 نم هودهاش 5 مالسلا هيلع ىسوم مم أ رهظ امل رسعو اهلصوو ةزمهلا عطقب ( سلا

 ىسوم ىف ىلاعت هللا ريبدت نم مولعملا ىف ناك امل ليئارسإ ىبب جر نأب ىلاعت هللا هممأ : ةبآلا

 نم عمي نأ ةرهاظلا ةبلغلا كلت ترج دقو نمأي مو ؛ ملاومأو مهدالب هكيلمتو موقلا نم هصيلختو

 تارا ل يردي نل لاحت هللا عما كلاذلف : كاضتتسالا ىلإ! ئدوي امءالتئارسإ قب نوعزف

 انوي ند

 ذؤ10010101010100010 0101 ]1 1 ]1 ]| ]ز|] ]| زذ ]| ] 2



 ١و ةيآلا . مكلا نذآ نأ لبق هل متنمأ لاق : ىلاعت هلوق

 ا رحسلا َمَلع ىذا 7 ركل ل 1 ندع ركل متم لاَ
 سه هر اس لس ع ا ه- هيوم هرثم هَ م ه-

 602 نيعمجأ مبا اصالو فاالاخا ن نم ٠ مَلجَرَأ ميشا نمطقال 000

 ا 1 2 ا

 انناطخ نر 1 ري نأ مط نإ... نوم ابر م
 هرلورص مه نإ

 «هدد َنينمْوملا لوا انك كنأ

 .«طعتو وح ىعجا ىلأ ,ناآل العاق ندع ا ل
 ةيبوبرلا ىعدي ناك ن وعرف نال نيملاعلا برا نابب فطع وبف ( نورهو ىموم بر ) هلوق امأ

 . هيلإ مالسلا امهلع نورهو ىسوم اعد ىذلا هنأ ماقملا كلذ ىف امهلإ هتفاضإ ىنعمو هلزع اودارأف
 ؛« نوءلعت فوسلف رحسلا مكلع ىذلا ريبكل هنإ « كل نذآ نأ لبق هل متنمآ لاق ل ىلاعت هلوق

 انإ « نوبلقنم انبر ىلإ انإ ريض ال اولاق « نيعبجأ متبلصاألو فالخ نم مكلجرأو مكيديأ نعطقال
 ( نينمؤملا لوأ انك نأ اناياطخ انبر انل رفغي نأ عمطن

 مهترثك ىلع ةرحسلا ءالؤه نإ سانلا لوقي نأ نوعرف نمأب مل مبعمجأب اونمآ امل مهنأ ملعا

 سبلف مهةيرط لثم نوكلسيف مالسلا هيلع ىموم رمأ ةحصب ةفرعم نع الإ اونمؤي مل ممرهاظتو
 نذآ نأ لبق هل متنمآ ر هلوق ( اهوأ ) هوجو نم مالسلا هيلع ىموم نع ريفنتلا ىف غلابو موقلا ىلع

 قرطي كلذو ؛ هيلإ نيلئام متنك مكنأ ىلع ةلاد هب ناميإلا ىلإ كتعراسم نأ ماهمإ هيف اذهو ( مكل

 ( رحسلا مكلع ىذلا مكريبكل هنإ) هلوق ( اهناثو ) هلايح رحسلا ىف اورصق مهلعلف مهلإ ةمهتلا

 هيلع ىسوم نيبو مهني ةأطاوم نع كلذ اولعف ممأ هنم هضر عاو6الوأ هن سمرا حيرصت اذهو

 لثم اولعفي نأ ةرحسلا ةوق ىف الإو « مالسلا هيلع ىنوم رمأ ربظيل رحسلا ىف اورصقو مالسلا

 فوسلف ) هلوق ( اهثلاثو ) هلوق لبقي نم ريفنت ىف ةيوق ةهبش هذهو « مالسلا هيلع ىسوم لعف اه

 فاالخ نم مكلجرأو مكي ديأ نعطقأل ) هلوق ( ابعبارو ) ديدش ديدهتو قلطم ديعو وهو ( نودلعت

 ىلا ديلا عطق وه فالخ نم لجرلاو ديلا عطقو لصفملا ديعولا وه اذهو ( نيعمجأ مكنبلصألو

 كلذ لمف هنأ ةيآلا ىف سيلو كللذ نم ىوقأ كالهإلا ىف سيلو . مولعم بلصلاو ىرسيلالجرلاو

 انبر ىلإ انإ ريضال 1 محلوق (لوآلا ) نيهجو نم تالكلا هذه نع اوباجأ ممن مث , لعفي م وأ

 ىلإ ةفاضإلاب اونع امتإو رضي مل عقو نإ كلذ نأ دارملا سيلو ءدحاو ريضااو رضلا ( نوبلقنم
 كد ا ند

 هللا بح ىف اوغلب دق مهنأ ىهو ةفيرش ةتكن هيف ( نوبلقنم انبر ىلإ انإ) مطوق نأ ( ملعاو )



 ةيآلا . نيدجاس ٍةرحسلا قلأف : ىلاعت هلوق ١ع

 ناك مالا كلذ ( اهدحأ ) هوجو هيفو رمآلا ةغبص لي وأت هيج و اذه تين اذإو : ةيلاغملا ير
 متنك نإ هلم نم ةروسب اوتأف ) هلوق ىف كنيقحم م دك نإ نوقلم مت اه الوعل ,دقتااو ّط 0

 ا اذه نأ ( اهتلاثو ااا اق دنا فمك لإ 8 ل امل ( اهنا هي

 نعنصأل و ناعفال ىتيمر نئل لئاقلا لوقك« هلطبت ام انيتأ كلذ متلعف نإ ىأر لادم ىه لب ىذا
 هل اوعضاوت امل مجنأ انركذام ( اهعبارو ) ًاديدهت هنم كلذ نوكيف مرا هل لوقيف مهسلا هل قوفي مث

 و1 لوقل 0 عضاوتلا كلذ ريصي نأ ءاجر ىلع هسفن ىلع مهمدق وهف مهسفنأ ىلع هومدقو
 لاوحالا لك ىف م قئاللا نأ ىلع هيبنت اذهو ؛ بولظملا كلذ عضاوتلا كلذ ةكربب لصح دقلو
 دحاولا لعفبي نأيف ؛ ةرحسلا كتل وأعم عضاو لا كرت ل ا مالسلا هيلع ىم وم لم نذل: , عضاوتلا

 را
 مهلابح اوقلأ امل مهنأ سابع نبا نَع ىورف ( مهصعو مهابح اوقلأف ) ىلاعت هلوق امأ

 تدتشا تيمح املف قئزلا نم ةءوام ةفوج ىصعلاو قئزلاب ةيلطم لابحلا تناكدقو مهيصعو

 « كلذ مالسلا هيلع ىسوم باهف ضرآلا نم بناج لك نم بذت تايح اهنأك تراصف اهتكرح
 نم هومر ام لك تعلتباف اهاف تحتف مث ( نيبم نابعث ىه اذإف هاصع ىقلأف) كنيمي ىفام قلأ هل ليقف
 كلذ ةرحسلا تأر ايلف تناك اك ىه اذاف ؛ هاصع ىسوم ذخأ مث لكلا تلك أ ىتح مهيصعو مهلابح
 اذه نكلو انويلغ نإ كلذكو  ىصعلاو لابحلا تيب مهانيلغ اذافسانلارحاسن انك نوعرفل تلاق

 . نيملاعلا برب اونمأو أودجسف ق>ح

 ددعب ملعأ هللاو طسوت نم مهنمو « ىصعلاو لابلا رثك نم مهنف ًافالتخا راثآلا ىف نأ ملعاو
 دنع غلب رمآلا نآلو  دلب لك نم اورشح ثيح نم ةريثك اهنأ هيلع نآرقلا لدي ىذلاو ؛ كلذ
 ل اع حل كاردكل اح عا ابم مظعلا ىف هموقو نوعرف

 مرج ىرحي ام اورهظأ مهنأ دارملاف ( نوبلاغلا نحنل انإ نوعرف ةزءب اولاقو ) هلوق اأو
 . مالسلا هيلع ىسوم رمل ىوقأ ناك رهظ امل كلذ لكو٠ 0 مهنأ لع مطقلا

 ( نوكفأي ام ) هلوق نم دارملاف ( نوكفأ, ام فقلت ىه اذإف .هاصع ىموم قلأف ) هلوق امأ

 ىمسو ؛ ىعست تايح اهنأمهيصعو مهلابحىف نوليخيف مهديكو مهرحدب هتقيقحو هبجو نع هنوبلقيام
 ١ : ةغلايم اكف) ءاشالا كات

 ملع نم ةيلاعلا ةقبطلا ىف اوناك 3 اد اوررخ دارملاف ( نيدجاس ةرحسلا قلأف.) هلوق امأ

 اع كلا 3 عاج زاخو ودها شو كلذ اوأر ايلف ءرحسلا ىهتنع نيملاغ اوناك مرج الف ؛ رحسلا
 نأ اكلاتي مل كلذ دنع مهنإ ' « رحسلا ملع ىف مهقيقحت ةكربب الإ كلذ ناك امو ؛ رحسب سيل هنأ
 وه ام ءاقلإلا لعاف لبق نإف : ًاحرط اوحرطف اوذخأ مهن 00 ضرآألا ىلإ مهسفنأب اومر

 تاضراعملا نع ةيلاخلا ةمزاجلا ىعاودلا نم مىولق ىلصح ام ىلاعت هللاوه (هبأوج) ؟ هب حرصول



 0 ةيآآلا .٠ كرا أ انآ رفا ىسوم محل لاق : ىلاعت هلوق

 ا ا - اي «45» َنوقلم نأ ام اول رم ل لاَ
 له -

 0 ىه ذأ هاَصَع ني «44د نوال جل نإ ! َنوعرف 0
 2 راو موت

 لع سر ا

 <40 نيماعلا برب [ ا اولا «43 نيدجا 2 ا قبلا «4هد» نوفي

 هك اة تال

 458) نورهو ىسوم بر

 هتقو ىذلا تق 1 هنآل . ىحضلا تقو هتاقيمو ةنيزلا موي مولعملا مويلا « ىلوألا ةلأسملا ١
 تاقيملاو (ىحح س انلا رشحت نأو ةنيزلا موب دعوم) هلوق ىفةنيزلا موب نم مالسلا هيلعىسوم مهل

 . مار>إلا تيقاوم هنمو نامزو ناكم نم ددح أ دب انفال

 دنع ربظيل ةرحسلا هل عمحجب نأبو هرمأ ريخأتب اوراشأ امل موقلا نأ ملعا 4 ةيناثلا ةلأسملا

 ءىثلا بحو هدهاش امع ىمعو هولاق امي نوعرف ىضر . مالسلا هيلع ىسوم لوق داسف مثروض>

 ' قلخلارضحمم كلذ وكلا محل دنع وي رانك كلل هل نأ ١ | مث ةرحسلا عمجل . ميو ىمعي

 ًاضيأ اذه ناكو ميظعلا قلخلا دنع مهلع هتجح ربظتل كلذ بلطي 0 هيلع دوك 0 ميظعلا
 . مالسلا هيلع ىسوم رم أ روبظ ىف ىلاعت هللا فطل نم

 اودهاشيل روضحلا ىلع اوثءب مهنأ دارملاف ( نوعمتجم متنأ له سانلل ليقو ) هلوق ام

 . نيبناجلا ن 07 نوكي م

 ةرحسلا ءاج ايلف مبعبتنف محل ةبلغلا نوكي نأ وجرن انإ دارملاف ( ةرحسلا عبتن انلعل ) هلوق امأو

 ن ًاذإ مكتإو ) هلوقب هدكأو كلذ مهل لذبف هاجلا امإو لاملا امإ وهو . ءازجلا بلطب اوأدتبا

 . نيرمآلا الك لذبف ةلزنملا عفرو لذبلا هنم مه.ولطم ةياهن نآل ( نيرقملا

 نوعرف ةزعب اولاقومهيصعو مهلابح اوقلأف « نوقل» مت اكاد يسار مهل لاق إل ىلاعت هلوق

 انمآ اولاق « نيدجاس ةرحسلا قلأف , نوكف أيام فقلت ىه اذإف هاصع ىسومّقلأف « نوبلاغاا نحنل انإ

 4« نورهوى موه بر « نيملاعلا برب

 ىلع هومدقف هل اوعضاوت مهنإ مث اوأدبي وأ ىسومأدبي نأ نم 3 ناكاوعمتجا امل مهنأ عا

 ا و نه لأ نت ا
 رمأي نأ مالسلا هيلع ىسوا زاج فيك لبق ناف (نوقلم متنأ ام اوقلأ) لاقو « هسفن ىلع مهمدقف

 ةهيشال ( باوجلا ) زوحيال هلثمب رمآلاو رفكو سيبلتو رحب كلذو ىصعلاو لابحلا ءاقلإب ةرحسلا
 ىرحيام ىلع اومدقيالو هب اونمْؤي نأ ناك مهنم مالسلا هيلع ىسوم دارم نآل رمأب سيا كلذ نأ ىف



 ةنآلا 5 مولعم مو 3 ةرحسأأ عمج : لاك 0 ١

 را عة 2702 ماس عه نعد رع

 «18”نوعمتج مت ًلهسانل لِيقو "0 مولعم مو ' تاقيل | ةرحسلا عمُج

 سس © س6 00

 َنوعرفل اولا ةرحسلا ا نيا لآ مهاوناك نإ ةرحسلا عشت اَلَع

 «؛هَنييرفلا نل اذإ كَنِإو معن لاق 41١ َنيبلاَعْلآ نحت انك نإ ارجل اَنلّنأ

 معن لاق ؟ اهريغ له نوعرف هل لاق ةيآلا هذه ىنأ امل مالسلا هيلع ىسوم نإ مث , ًانابعُت تراصف
 صرب ريغ ند اهضايب هدش نمد ىداولا ءىذل ءاضيب ىه اذاف انحرأ 5 ةهسج ايلخدأ مش هدد ارق

 ًارومأ اهف رك ذف هموق ىلع ةجملا هذه ةيمعت نوعرف ذارأ اذد دنمف ء سمشلا عاشك عاعش اهل

 دنع ناكو ةرحسلا نامز ناك نامزلا نآل كلذو ( ميلع رحاسل اذه نإ ) هلوق ( اهدحأ ) ةثالث

 لوقلا اذه مهيلع عكف اذبلف 5 اذه لإ هردعس) ىكني نأ زوج لق رحاسلا نأ مهم 0

 اوليقي الليل هكنع ريفنتلا ىرجمه 06 اذهو (هرحسإ مكضرأ نم مكجرخب نأ ديرب ) هلوق ) اهناثو 0

 نأ مولعمو ؛ سمج قرفيف تاو ادعلا ند م هيقلي 3 مكضرأ نه كج رذضنأ ديربىبعملاو « هلوق

 قحنا نع ريفنتلا ىف لطبملا هلعفي ام ةيامن اذهو ؛ كلذب هنع مهرفنف رومألا فص نط ولا ةقراعت

 مكي أرلعبتم 0 ؛ ةسقن نمد ررظي 2 هلمعأ ىنلاامو هيف مكيأر افىأ (نورمأت اذاث) مه هلوق ) املا وز

 تايلكلا هذه دنعف ودعلا نع اهفارصناو بولةاب ذج بجوب مالكلا اذه لثمو 2 مكاوقل داقنمو

 امهو. فيفختلاو زمطاب هرأو هجر ىف ( ةحرأ) هلع وهو دحاو باوج ىلع اوقفتا

 ليقو ؛ةرحسلا عامتجا تقول هترظانمو هرخأ ىنعملاو ؛ هترخأ اذإ هتيجرأو هتأجرأ لاقي : ناتغل

 دارأ نوعرف نأ كفر 2 دقف هتجاح نع لجرلا تسح اذإ كناآل لمتحي كلذو هسحا

 « ةهمش هرمأ ىف سانلا لع تلخدأ هناتق نإ كناف . لعفت ال هل اولاقف . هيلإ لصي نكي ملو هلق

 هيلع اوراشأ مث. ةجح كيلع هل تبثي الف هومواقيل ةرحسلا رشحت نأ ىلإ هاخأو هئجرأ نكلو

 هلوق اوضراعو هلاح اوفشكو هورلغ اورثك اذإ مهنأب مهنم آنظ . ةرحسلا نوعمحي نيرشاح ذافنإب
 اوييطيل ةغلاملا ةغيصبو ةطاحإلا ةملكب اوءاخ ( ميلع راح لكي ) مل ودب ( ميلع رحاسل اذه نإ )

 لماعلا م (هلو>آلبلل لاق) ىلاعت هلوق تاق ناذ فاشكلا بحاص لاق 2 هقلق صضعل اوكسلو هبلق

 ىلغفللا بصنلا ف لماعلاو لحما ّق بصنو ظفللا ُْى بصن نيمص) بوصخموه تاق 9 هلو> َّق

 : لاحلا ىلع ب هلا وه لحما بصنلا ُّق لماعلاو٠ فرطلاا ف ردع م

 عيبتت انلعل . نوعمتجي متن له سانال ليقو ؛ مولعم موي تاقيمل ةرحساا عمل ل ىلاعت هلوق

 ” يللا نك اكل نإ اردت انل نأ كوعرفل:اولاق ةرحسلا ءاج الف :.نيبلاغلا مه !وناك نإ ةرحسلا

 : ناتلأسم هفو 6 نييرقملا نمل ًاذإ مكنإو معن لاق



 ١١ ةيآلا . نيبم نابعث ىه اذاف هاصع قلأف : ىلاعت هلوق
 ل ل تا كامل 6 أ تع سال ل ا 0

 0 َنيرظانلل + 0 ىه اذاف هدي عزنو «510 نيبم نابع ىه اذا هاصع قل
 هو و هس 0

 مضر نم مجرم نأ دير 204 يأ أع رحاس 1 اذه نإ هلو, .الملل لاق

 مد نيرا كلا ف فيا او هجرأ 0 ةقير

 ىرد ٍ ا لك كوتا

 ىلع اهبورغو نيقفاخلا دحأ نم رسما عولط نآل برغملاو قرشملا صصخ مث ؛ ىرخأ ةلاح
 كنلعجال ) لاق مل ليق نإف ( سداسلا ) لئالدلا رهظأ رم ةنسلا لوصف ىف ميقتسم ريدقت
 الإ ديفي ال كننجال لاق ول ناب( ارجو رسل دنع كا كينج لقي ملو ( نينوجسملا نم

 . انوجسم هتروريص

 « فوج ىف ملاح تفرع نم ًادحاو كللعجأ ىنأ هانعف ( نينوجسملا نم كنلعجأل ) هلوق امأ

 عمس الو اهيف رصيي ال ًادرف ةقيمع رب ىف هحرطيف هنجسي نأ ديرب نم ذخأي نأ هتداع نم ناكو
 ةزمه اهيلع تلخد لاحلا واو ( كتئج ول وأ ) هلوق ىف واولا ( عباسلا ) لّقلا نم دشأ كلذ ناكف
 . ةزجعملاب انتاج ىأ نيم ءىثي كتشج ولو كلذ ىلعفتأ هانعم مابقتسالا

 الملل لاق : نيرظانلل ءاضيب ىه اذإف هدي عزنو . نيبم نابع ىه آذإف هاصع قلأف ل ىلاعت هلوق
 هاخأو هجرأ اولاق نورمأت اذاف هرحسب كضرأ نم مكجرخي نأ ديري: ميلع رحاسل اذه نإ هلوح
 ماس هكر 1 ميلع را لكب كوتأي « نيرشاح نئادملا ف ثعباو

 ١ رق 4 ىلوألا ةلأسملا 0 :

 نأ لبق ىلاعت هللا نأ ىلع لدي 04 هلق كتر رار ةلكدقأ معا « ةيناثلا ةلأسملا ّ

 هب هللا هدعو امرهظةاصعّقلأ املف : لاقام لاق امل كلذ الولو « ًانابعث اهريصي هنأب هفرع اصعلا قأأ

 امل هنأ ىور ٠ تامالغلا رئاسبو هتاكرحت نابعت هنأ. نيرظانلل نيت هنأ دارملا و« انيس اناعت راف

 فرم ىسوماي لوقت تلعجو نوعرف ىلإ ةلبقم تطحتا مث ليم ردق ءامسلا ىف تعفترا ةيح تبلقنا
 فيك لبق ناف اصع تداعف اهتذخأ الإ كلسرأ ىنلاب كلأسأ ىتوماب نوعرف لوقو : تان
 ناجلاو (ناج اهنأك) ةثلاث ةيآ ىفو ( ىعست ةيح ىه اذاف ) ىرخأ ةيآ ىفو ( نيبم نابعث ) انهه لاق

 تراص اهربكل اهنإ مثس نجلا مساىهف ةيحلا امأ (هباوج) ؟ ربكسلا ىلإ لئام نابعثلاو رغصلا لإ لئام
 ىلاعت هلوقل ناطيششلاب اههبش هنأ لمتحو ؛ نامالكلا حصف اهتعرسو اهتفخل ناجلاب اههبشو « انابعُت
 تمظع مث ناجلاك ةريغص ال وأ تناك اهنأ لمتحو ( مومسلا ران نم لبق نم هانقلخ ناجلاو )



 ةيآالا . نيبم ءىثب كنئج ولوأ : ىلاعت هلوق 1

 هتقيقح فرعأ نأ الإ قبب ملف « هتقيقح ءازجأب الو هتقيقح سفنب هتقيقح فيرعت نكمي ال هنأ
 هنأب عطق القاع ناك نم لك نأ تبث دقف . هتةيقح راثآب هتقيقح تفرغ دق انأو « هتقيقح راثآب

 . هترك ذ اهالإ لا وسلا اذهب رع كاةقزجال

 ةقيقح نأ ( هدابع قوف رهاقلا وهو ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ماعناألا ةروس ىف انبي دق انأ معاو

 مالسلا هيلع ىسوم نم لاحتسا كلذك ناكاذإو « رشبلل ةلوةعمريغىه ىه ثيح نم هناحبس هللا
 ةلاسرلا ةمص ىف حدقيال ةيصوصخلا كلتب ملعلا مدع نأ الإ ؛ ةقيقحلا كلت هب فرعت ام ركذي نأ

 نأ تابثإ ىلع هتح فقوتت نيملاعلا'بر ةلاسر ءاعدا نأ مالسلا هيلع ىسوم مالك لصاح ناكف
 هيلع ىسوم نأاكف « ةنيعملا هتيهامو ىلاعت برلا ةيصوصخ للعلا ىلع فقوتت الو ًاهإو أبر نيملاعلل
 نايبب هبلاطي نوعرفو « ةلاسرلا ىوعد ةعح ىف هيلإ جاتحمنا ردقلا تابثإ ىلع ةلالدلا مهقي مالسلا

 الو ًايفن لاؤسلا كلذل قلعت ال هنأب هيلعل هلاؤس نع ضرعي ناك م السلا هيلع ىسومو . ةيهاملا
 اك مدخلا هيلعىسوم نإ مث : لعأ هللاو ثحبلا اذه ىف لوقلا مام اذهف ؛ بولطملا اذه ىف اتايثإ

 ىريغ 0 كلذ دنعف ( نولةعت متنك نإ) هلوقب مالكلا رخآ ىف نقخ

 هيلع ىسومرك ذ كلذ دنعف ء فيوختلا ىلإ لدع جاجحلا نع 32 امل هنإف ( نينوجسملا نم كناعجال

 زيجتست له ىأ ؟ (نيبم ءىثب كتئجولوأ) لاقف هديعو نع لدعيف هب هبلق قاعيل الم امالك مالسلا

 ىنأ ىلعو « ىلاعت هللا دوجو ىلع ةلالدلا باب ىف نيب رمأب كينآ نأ ىلع ىرادتقا عم ىننجست نأ
 ةيآلا ( لوألا عرفلا ): عورف انههو ( نيقداصلا نم تنك نإ هب تأف ) لاق كلذ دنعف ؟ هلوسر
 ركذب مالسلا هيلع ىموم باوج ناكل ةروص هلو امسج ناكول هنال مسي سيل ىلاعت هنأ لع لدت

 نم ىلع بجاولا ( ىناثلا ) قا باوجلا 1 مالك ناكلو هتقيةح

 هنإ وعرف هل لاق امل مالسلا هيلع ىموم نال ةهافسلا نع بيج ال نأ لاش دنا لإ رك رعد

 لوئدلل زوحي هنأ ( ثلاثلا ) هنجسي نأ هدعوت امل كلذك و ةلالدلا رك ذ نع لدعي مل نون

 ( عبارلا ) عاطقنإلا ىلع كلذ لدي الو مالكلا حاضيإل لاثم ىلإ لاثم نم هتجح ىف لدعي نأ

 0 ( نيس ىتب كي ول وا هلوق 0 ل قلع 0 مالكلا عطق فيك ليق نإ

 ةي> اصعلا بالقنا نم هرهظي نأ دارأام لدي لب انلق ؟ مدقت ام رئاس ةلالدك ىلاعت هللا ىلع لدي ال
 مدقت ام لك نم ىوقأ همالك هب مخ ىذلاف ةلاسرلا ىف قداص 10 ءهديحوت ىلعو ىلاعت هللا ىلع

 دددملا لع (امهني امو را تاومسلا بر ) لاق فيك لبق نإف ( سماخلا ) عمجأو
 امهنيب امو ضرأألاو تاومسلا ركذ لبق نإف « نيتهجلا نيبام ديرأ هباوج ؟ عوم هيلإ عوجرملاو

 ؟ برغملاو قرشملا رك ذو كلذ دعب 0 ركذو مثرل ذ ىعم اه. ميلك قئالخلا بعوتسا دق

 رم ءايشالا برقأ نآل ممءابآو مهسفنأ نايبلل ماعلا نم صصخ مث الوأ ممع دق ( هباوج )

 ىلإ ةلاح نم هتافو تقو ىلإ هدالمم تقو نم هلاقتنأ نم دهاش امو هنم دلو نمو هسفن لقاعلا



 ١ ةيآلا . نيلاعلا بر امو نوعرف لاق .: ىلاعت هلوق

 اذه الإ لاؤسلا كلذ نع باوجال هنأب اوعطقت نأ مكمزل كلذب متنقيأ ناذ  اههنيب امو ضرألاو
 (نوءمتست الأ هلوح نمل 'نوعرف لاق) قحلا باوجلا اذه مالسلا هيلع ىسوهرك ذ املو « باوجلا

 ةيضوصخ ةيماكملا اهنف نلاظأ انأ ذي ١ ىسوم تاوحر نم ب دعتلا ليس لع كل 1[
 ديفيال اهمزاواب ةيهاملا فيرعت نأ لاكشإلا مامبو « ةيرثؤملاو ةيلعافلاب بيحب وهو « ةقيقحلا

 اذهف « ىتالفلا مزاللا همزلي ىذلا هنإ ءىثلا ىف انلق اذإ نال كلذو « ةيهاملا كلت سفن لع فوقولا

 ةيهاملا كل ةيصوصخل وأ مزاللا كلذ همزاي ام آرمأ هنوك درج ًاهورعم نوكي نأ امإ « روكذملا
 ًافشاك هانلعج مزاللا كلذ همزاي ًارمأ هنوك نآل لاح لوآألاو « ةيموّرلملا هذه اهل تضرع ىتلا
 نآل لاحم ىناثلاو . لاحم وهو هسفنل ًافورعم ءىثلا نوك مزل ردقلا اذه وه فوشكملا ناكولف

 ىف عنتميال هنال ؛ ةموزلملا ةيهاملا كلت ةيصوصخم ىلعلا ديفيال ىنالفلا مزاللا همزلبام ىمأ هنأب معلا
 ديفيال ىجراخلا فصولاب فيرعتلا نأ تبثف . ةيواستم مزاول ىف ةفلتخلا تايهاملا كارتشا لقعلا

 كدءامو:)'ةل رق نع اناوج اهييناامو سرا تازملا ال 11 لف ةقيقملا سفن ةفرعم

 فيرعتلانعلدع هن اكو ( نيلوآلا مكئابآ برو مكبر لاق نأب ) مالسلا هيلعىموم باجأف ( نيملعلا
 دقتعي نأ عنتميال هنآل كلذو ءانئابآلو انل ًاقلاخ ىلاعت هنوكب فيرعتلاىلإ ضرالاو .امسلا ةيقلاخ

 نأ نكم ال كلو. روملاو قلاخلا نع ةينغ ىهن امناوذل ةجاو ناضرذللو تارا ا
 مهنأ ىلع تلد ةدهاشملا نأ امل « مهتاوذل نيبجاو مهنوك هدادجأو هببأو هسفن ىف لقاعلا دقتعي

 ملامو . هتاذل ًابجاو نوكي نأ لاحتسا كلذك ناكامو ؛ دوجولا دعب اومدع مث مدعلا دعب اودجو

 هيلع ىسوملدع اذهلف رهظأ رثالا اذه في رمتلا ناكتف ؛ ريوملالا هداوج و لاحتسا ةثادل اجار نا

 دوصقملا ىنعي ( نوذجم كيل! لسرأ ىذلا مكلوسر نإ) نوعرف لاقف . هيلإ لوألا مالكلا نممالسلا
 كلت ةتيلا ديفي آل ةبجراخلا راثآلا هذهن فيرعتلاو ةقيقحلا ةصوصخ و ههاملا بلطان لا

 ىسوم لاقف . هنع بيحي نأ نع الضف لاؤسلا مبفي ال نونجم ةلاسرلا ىعدي ىذلا اذهف : ةيضوصخلا

 حضوأ ثلاث قيرط ىلإ لدعف ( نولقعت منك نإ امهنيب امو برغملاو قرشملا بر ) مالسلا هيلع

 سمشلا بورغ برغملاب دارأو : رالاروهظو سمشلا عولط قرشملاب دارأ هنال كلذو « ىناثلانم
 ريدم ريبدتب الإ مب ال بيجعلا هجولا ىلع رمتسملا ريبدتلا اذه نأ ىف رهاظ مالا ءرابتلا انا

 ىذلا وهو ةنامإلاو ءايحإلاب الوأ لدتسا هناف . ذورمت عم مالسلا هيلع مههاربا ةقيرط هنيعب اذهو

 ىحأ انأ ) هلوقب ذورمن هباجأف ( نيلوآلا كئابآ برو مكبر ) هلوقب انبه مالسلا هيلع ىسوم هركذ
 وهو ( رفك ىذلا توبف برغملا نم اهب تأف قرتثملا نم سمشلاب ىنأي هللا نإ ) لاقف ( تمأو

 . ( برغملاو قرشملا بر ) هلوقب انبه مالسلا هيلع ىسوم هرك ذ ىذلا
 هنأ تفرع ءالقعلا نم تنك نإ لاق مالسلا هيلع هن اكف ( نولقعت متتك نإ ) هلوق امأو

 تبث دقو : هتقيقح سفنب هتقيقح في رعت ىنم تبلط كناأل ترك ذ ام الإ كلاؤس نع باوجال

 « ونا رخ 7و



 ةناال) ف ناللاعلا تراامو نوعرف لاق : لات هلوق ١١

 ىذلا وه مالسلا هيلع ىموم نأ ىضتقت ىهف ( تدلع ) نم ءاتلا عفرب ىرخألا ةءارقلاو . هتيحلإ

 ناكنإو ءهيلإ لوشرلا ةثعبملاع هللا نم زحب مل القاع نكي مل نإ نوءرف نإف ًاضيأو «كلذ فرع
 ةرورضل ابو «كلذك راص مث القاع الو ًايح الو ًادوجوم ناكام هنأ ةرورضلاب ملعي وهف القاع

 ثلاث لع نيملعلا نيذه نم هل دلوتي نأو دب الف ءرثؤم نم هلددب الف كلذك ناك ام لك نأ معي

 ةيرهدلا بهذم ىلع ناكهنإ لاقي نأ لمتح<و « دجوم رئؤم ىلإ هلقعو هتايح ىفو هبيك رت ىف هراقتفاب

 لوصحل بابسأ اهمتاكرح نأو . اهتاوذل ةكرحتمو اهتاوذ ىف دوجولا ةبجاو كالفآلا نأ تر

 «راتخلا لعافلاب ال ةبجوملا ةلعلاب نيلئاقلا ةفسالفلا نم ناك هنإ لاقي وأ :ملاعلا اذه ىف ثداوحلا

 نأ لمت< و« مثممأ مامزومهتامذ كللمو مهدبعتسسا ثيح نم هميلقإ لهأل هلإلا ةلزنمب هنأ دقتعا مث

 نوكي ىت> ؛ نيعم ناسنإ دسحي عردتي هلإلا تاذ نأب نيلئاَقلا . ةيلولحلا بهذم ىلع ناكهنإ لاقي

 ىمسل ناك تاريدقتلا هذهعو « هدسج كل ةيسنذلاب ناسنإ لكحود ةلزنمع لس كلذ هنادي هلإلا

 . الإ هسفن

 امب لاؤسلا نأ لعاو ؟ ( نيملاعلا بر امو ) مالسلا هيلع ىنومل لاق هنأ رهو ( قااثلا ثحبلا ١
 الا مل إ ةعرفجلا كلت نسم نوكت نأ امإ :ىثلا ةقيفت فن زعتو.؛ "ىلا ةقضح تفيرطتل لط

 نآل «لا>ف اهسفنب !هفيرعت امأ . جراذلاو لخادلا نم بكرتي امب وأ اهنع جراخ ىمأب وأ اهئازجأ
 ًامولعم نوكي نأ لبق ًامولعم نوكي نأ م 01 هسفنب ”ىشلا فرع ولف « فرعملا لبق م 0 قرع

 كك تلا نآإل ؛ لاحت دوج ولا بجاو 'قح ىف" انزهفاهف ةلخادلا .رومآلاب اهقيزعت:امأو . لاح وهأو

 ١ اك نوكي نأ ليحتسي دوجولا بجاوو ؛ 0 فرعملا ناك اذإ الإ نكمال ةلخدلا 0

 لكف : هريغ وهف هئازجأ نم دحاو لكو. هئازجأ نم دحاو لك ىلإ جات وهف بك سم لك نآل

 يللا أنكم وهف تكر 00 نكمي وهف هريغ ىلإ خاتحا ام لكو ؛ هريغ ىلإ جاتحم بكس

 هفيرعت لاحتسا ابكى نكي مل اذإو .٠ بكر مب سيلدوجولا بجاوف « ابكى م نوكينأ ل يحتسي نكممب

 همزاولب الإ دوجولا بجاو ةيهام في رعت نكم ال هنأ تبث نامسقلا ناذه لطب املو « هن ا
 مزاوللاب ةيهاملا فيرعت زوحي الو . ةياج نوكنت دقو « ةيفخ نوكست دق مزاوللا نإ مث ؛هراثآو

 ماعلا اذه وه دوجولا بجاو تاذ راثآ رهظأو « ةيلجلا مزاوللاب اهفيرعت نم دبال لب ةيفخلا

 بر امو نوعرف لوقل ةتبلا باوج ال هنأ تبث دقف امهنيب امو ضرالاو تاومسلا وهو سوسحلا
 هلوق امأف ءامهنبي امو ضرالاو تاومسلا بر هنأ وهو « مالسلا هيلع ىسوم هلاق ام الإ نيملاعلا
 دوجولا بجاو دوجوم ىلإ ت اموسحلا هذه ذانمإب نينقوم مت 3 هانعف ( نينقوم مذ 1 " نإ)

 بجاولا ىلإ تاسوسلا هذه ءابتنا متملس امل 8 0 الإ هفي رعت كمال اوفرعاف
 ءهزاثآب الإ هفي رعت نكمي ال قاطملا درفلا نأ تيثو ؛ قلطم درف هتاذ بجاولا نأ تب هاد

 تاومسلا الإ كاذ امو ءاقخلا نع اهدعبأو ؛ هزات رهظأ نوكت و كيال ر امل :كالتءنأ تكدثو
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 5-3 ةيآالا . نيملاعلا بر امو نوعرف لاق : ىلاعت هلوق
 ل سم مس سم

 امو ضرألاو تاومس لآ بر َلاَق 0 َنيكاَلآ َبَر امو ٌتوَعرف لَ

 0 7 اسد ان 0

 بر َلأَف 0 َنوعمتس أ لوح نب لَو 14٠ َنينقوم مت كن م

 27 سوم ورع ليي ل ه- هموم عر 3 ا

 0900 نونجي كب | َلسَرأ ىذلا لوس نإ َلَف ٠١" َنيلَوأل مكئابأت برو

 مس ه ساهي دع دج 6ص

 تذختا نْل لق م نوقع منك نإ امهِباَمَو بركماَو قرش بر لَ

 .0٠ 0 ءىتب كنج + .1136.٠ كي ىو

 1 مق م 0 08

 1١ نيقداصلا نم تنك نإ هب تافلاق
 هرم دس 2 و دع

 (كلت) تألق نإف 0 تا كلذكو هدذحو هنث نانتمالا 1 (كولتقيل كب 0 ةهلملا نإ) هلوق

 ىرديال ةمهم ءاعنش ةلصخرىلإ ةراشإ كلت تلق ؟ بارعإلا نم ابلحعام (تدبع نأ)و اذامىلإ ةراشإ

 0 فطع (تدبع نأ) ناف تدبع نأ ىهو . اهريسفتب الإ ىه ام

 ؛ ىلع اهنت ةمعن ليئارسإ ىنب كديبعت ىنعملاو ( نيحبصم عوطقم ءالؤه رباد نأ ىمآلا كلذ هيلإ

 تدبع فت سا جاجزلا لاقو

 . ىلهأ ىنافكل كلذ لعفت مل ول ىأ ليئارسإ ىنب
 ا امهنيبامو ضرالاو تاومسلا بر لاق ؛ نيملاعلا بر امو نوءعرف لاق إل ىلاعت هلوق

 ىذلا مكلوسر نإ لاق :نيلوألا مكئابآ برو مكبر لاق ء نوعمتست الأ هلوح نمل لاق « نينقوم
 الإ تذختا نبل لاق نولقعت مت دك ةفوتل هز كدت و 3 كير

 4( نيقداصلا نمتنكنإ هب 3 لاق نيب نتي كتنج ول وأ لاق :نينوجسا نك تلال
 ! نيلاعلا نو ةعاط لإ نزل ةااطتو 011 كال ق امرؤ ىسول لكي مدرع ذ نأ معا

 (طوخد دنع دب الف ( نيااعلا بر لوسر انإ الوقف نوعرف ايتأف ) هلوق نم مدقت ام كلذ نيب
 : ناثحب انهه مث ( نيملاعلا بر امو ) نوعرف لاق كلذ دنعف ؛ كلذ الاق امهنأ هيلع

 كليلل ًابلط لاق ام لاق هنكلو « هتلاب ًافراع ناك هنإ لاقي نأ لمتحي نوعرف نأ 4 لوألا )ل
 تلعدقل لاق) هلوق وهو ؛ هللاب ًافراع ناك هنأ ىلع لدي ام هباتك ىف ىلاعت هللا ركذ دقو « ةسايرلاو
 نأ دارملاف ( تيلع ) نم ءانلا حتفب ”ىرق اذاف ( ضرالاو تاومسلا بر الإ ءالؤه لأ ام

 نم هرهظي ام هموق لك أتسي ناك هتكل « هتلاب ًافراع ناك هنأ ىلع لدي كلذو . كلذ لع نوعرف



 ةيآلا . ىلع اهنمت ةمعن كلتو : ىلاعت هلوق دره

 وأ 1 لعل راية نك ١ نأ عم زوحب ال هجو ىلع هلعف هنأ هل نيف لغقلا ىلإ ىضأ نلإو نس

 نع لهاذ انأو لعفلا كلذ تلعف ىنأ دارملاف ( مكتفخ امل :كتم تررفف ) هلوق امأف « همعنل ًارفاك
 مكنمتررفكلذ عمو رارفلا بجوي ىذلا في بختلا قحتسأ ملف ووسلا كح ىفىنم ناكر اكلبم 1

 لب « ةلعفلا كلت باب ىف هيلع هل ةمعنال هنأ كلذب نيبف (كولتقيل كب نورمتاي الملا نإ) مكلوق دنع

 دعب هيلع ىلاعت هللا ةمعن نبب مث ؛ رارفلابجوأ افيوخت فوخ ثيح نم برقأ هيف ًائيسم نوكي نأب
 ىف اوفلتخاو « نيلسرملا نم ىنلعجو امكح ىل بهو نأب ىلإ هللا نسحأو متأسأ لاق هنأكف « رارفلا
 هلوق نم ةموبفم ةوبنلاو « هيلع فوطعملا ريغ فوطعملا نآل ةوبنلا ريغ هنأ برقالاو محلا

 وه ىذلا نيدلاب ملعلاو ىأرلاو لقعلا علا ىف لخديو ملعلا كلاب دارملاف ( نيلسرملا نم ىنلعجو )

 ديحوتلاب ملعلاو ىأرااو لّعلا ىف هلاك عم الإ ىلاعت هثعبي نأ زوحبال هنآل ب رد اةنهأو ( كح وتلا

 ةلزتعملا تلاقو « ىلاعت هللا قاخ نم محلا كلذ نأ لع صيصنتلاك ( كح ىبر ىل بهوف ) هلوقو

 5 و نح ريغ نم لكلا قح ىف ةلوعفم فاطلالا' نآل ادج فيعض وهو فاطلالا هم دازملا

 ليئارسإىب تدبع نأ ىلع اهنمت ةمعن كلتو ) هلوق امأف « ةدئاف نم هيف دبال صيصختلاف , ريصقت

 ناذ « ًادبع هتذختا اذإ هتدبعأو لجرلا تدبع لاقي ( ًاديلو انيف كبرن مل وأ ) هلوق باوج وهف

 هنأ ( اهدحأ ) هوجو نم قاعتلا نابب انلق ؟ نيرمآلا نيب قاعت الو هباوج كلذ نوكي فيك لبق
 هل لاق مالسلا هيلع هن اكف ؛ مهئانبأ حبذو ليئارسا ىنب ديبعت دصق هنآل هتييرت ىفو هدي ىف عقو امتإ

 اذه نأ ( اهنناثو ) انفالسأ ىلعو انيلع مدقتملا ٍلظاا كلذ كنم نكب مل ول كتييرت نع عا

 هلاقام ( اهثلاثو ) اطقاست اضراعت اذإو انفالسأ ىلع ميظعلا لظلا كلذب ًاضراعم راص رخأتملا ماعنإلا
 ( اهعبارو ) ةيبرتلاب كل ةمعن الف ىلع تقفنأ اهنمو مملاومأ تذخأو مهتدبعتسا كنإ : نسحلا
 ىأ لبق نم تناكةيبرتلا نال ىلع كل ةمعن الف مهتدبعتسا دق نيذلا مث ىتيبرت ىلوت ىذلا نأ دارملا
 كنأ ( اهسماخو ) اماعنإ دعيال اذه لثمو . ىتلتق ام كنأ الإ كل سيل ىو نم وه نم رئاسو

 ' هيلإ جاتحام هيطعي و همعطي نأ ىف دبعلا ىلع ىلودلل ةنم الو كديبع ليئارسا ىنب نأ ىعدب تنك

 لطبيب الو هيلإ نسح نم ىلع هتمعن لطبي ال رفاكلا رفك نأ ىلع ةلالد ةيآلا ىف نأ لعاو

 مهضعب لاقف ءابلعلا فاتخاو ءانيبام ىلع رخآ هجوب كلذ لطبأ امإ مالسلا هيلع ىموم نآل هتنم

 ركشلا ق>تسا ولف ؛ هرفكب ةناهالا قحتسي امنإ سانلا ىلع همعن لع ركشلا قحتسيال ًارفاك ناك اذإ

 عما قاقحتساو ؛ ًاعم ميظعتللو ةناهال ًاقحتسم هنوك مزليف ميظعتلا عم الإ دجوي ال ركشلاو هماعناب
 حدملاو باوثلا رفكلاب لطبي امنإو رفكلاب ركشلا لطببال نو رخآ لاقو : لاحم نيدضلا نيب
 . ىلاثلا لوقلا اذه ىلع 0 ةيالاو ١ نايمإلا ىلع همحتس ىذلا

 ىف هدارفأ عم (كتفخ)و (.كنم) ىف ريمضلا عمج امنإ فاشكلا بحاص لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ليلدب ؛ هلتةب نيرمتؤملا هئالم نموهنمنكللوهدحو هنم انوكي مل رارفلاو فوخلا نآل تدبعو اهنع
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 ىوري لاق ام نوعرفلاق كلذ دنعف هب هللارمأام الاقو هايتأ امهنأ وهو ًافذح مالكلاىفذأ ملعا
 لوسر هنأ معزي اناسنإ انهه نإ : باويلا لاق ىتح ةنس ايل نذؤي ملف نوعرف باب ىلإ اقلطنا امهنأ

 ددعف مالسلا هيلع ىموم فرعف ةلاسرلا هيلإ ايدأف , هنم كحضن انلعل هل نذئا لاقف : نيملاعلا بر
 دكار يول ىهف معناا امأ « ًايناث هيلإ ىسوم ةءاسإ مث ءالوأ همعن هيلع

 لبق (نينس) مملا نوكسب ورم ىنأ نعو (كرع نه انيف تثبلو) ةدالولا نه هدهع برةل ىصلاو

 0 3 هللاو مهنه. رفو هنن ةرشع ىتثا نبأ وهو.ىلطبقلا رك ولو ةئس نينالث دل
 امأو ؛ لتقلا. نم برضو هوزكولاب هلتف هنآل طبقلا هلتق ىهورسكلاب (كتلعف) ىعشاا نعو كلذ

 هدب ىلع ىرج امبهخوو لاجرلاغلبم هغيلبتو هتيبرت نم همعن هيلع ددع ةدحاو ةزكو اهنًالف ةلعفلا
 . ( تلعف ىتلا كتلعف تاعفو ) هلوقب كلذ مظعو هزابخ لتق نم

 تنأو هتلتق ىأ الاح نوكي نأ زوجي (اهدحأ) هوجو هيفف ( نيرفاكلا نم تنأو ) هلوق امأو

 لهج وأ هيلع ىرتفا دقو ةعاسلا مهرفكت نم كاذ ذإ تنأو ( اهيناثو ) ىتمعنب نيرفاكلا نم كاذب

 نم تنأو ( اهئلاثو ) ةوبنلا لبق ءايبنالا ىلع زئاج ريغ رفكلا نإف ةيقتلاب ممر شاعي ناكهنألل هرمأ

 ىلو صاوخ لتق هنم دعبتسي مل هلاح اذه ناكنمو معنلا نارفك هتداع نم تنأو هانعم نيرفاكلا

 تناك دف مهنيد ىف نورفكي نيذلا نم وأ هتيهإو نوعرفب نيرفاكلا نم تنأو ( اهعبارو ) هتمعل
 . ( كتمل آو كرذيو ) ىلاعت هلوق كلذب دهشي ؛امنودبعي ةهلآ مهل

 كح ىنر ىل بهوف مكتفخ امل ىكنم تررفف ؛ نيلاضلا نم انأو اذإ اهتلعف لاق ب ىلاعت هلوق

 . ( ليئارسأ ىب تدبع نأ ىلع اهنمت ةمعن كلتو . نيلسرملا نم ىنلعجو
 نأ مرج ال ةرهاظ ةمولعم هل هتيبرت تناكدقو تقلا ركذو ةيبرتلا رك ذ امل نوعرف نأ ملعا

 ىلإ لوسرلا نأ لوقعلا ىف ررقت هنأل ءاهنع باوجلاب لغتشي ملو ؛اهركنأ ام مالسلا هيلع ىسوم

 ؛ كلذ لعفي مل وأ هيلع معنأ هيلإ لسرملا نوكي نأب هلاح ريغتي مل ةجحو زجعم هعم ناك اذإ ريغلا
 تاجأ نكلو ىلوأ هنع ضارعإلا مالكلا اذه لثمو « ةّتبلا رثؤم ريغ هلاق امل نوعرف لوق راصق

 كلذب دارملاو ( نيلاضلا نم انأو ًاذإ اهتلعف ) هلوق وهو باوجلا ىف هنم غلبأ ءىث ال امب لتقلا نع
 امير كلذ لثمو « بيدأتلا هجو ىلع ةزكولا لعف هنآل لتقلا نم هيلإ لوؤي ام ةفرعم نع نيلهاذلا
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 نم. تناوا تل ىلا كل 5 تعفو 10١« نينس كر نم انف تْنبلو

 نراكلا »١9«

 ( ليئارسا ىبب انعم لسرأ نأ . نيملاعلا
 لسري نأ ( ىناثلاو ) مرش هنع مفدي نأ ( لوألا ) نيرمأ بلط مالسلا هيلع ىسوم نأ معا

 ىلإ هباجأو نظت امع ىنوم اي عدترا هانعمو ( الك) هلوقب لوألا ىلإ ىلاعت هللا هباجأف نوره هعم
 (ايهذاف) هلوق فطع مالع ليق ناف نوره وهو هتبلط ىذلاو تنأ بهذا ىأ (ايهذاف) هلوقب ىناثلا

 . نورهو تنأ بهذاف نظت امع ىسوم اي عدترا لاق هنأك الك هيلع لدي ىذلا لعفلا ىلع انلق
 ريهظلا رصانلاك مي ودعاو اكل انأ ديرب مالكلا زاجم نف ( نوعمتسم مكعم انإ ) هلوق اكل

 امنإو  امكتع هتكوش رسك أو امكيللعأو هيلع ايرهظأف اكنيب ىرحي ام عمتسأو رض آذإ هيلع اكل

 لاحم ىلاعت هللا ىلع كلذو ءاغصإلا نع ةرابع عامتسالا نال نا عامتسالا اناءج

 انإ ) هلوق ىف ىنث 5 لوسرلا ىث اله هنأ وهو لاؤس هيفف ( نيملاعلا بر لوسر انإ) هلوق امأو

 ةيهاملا كلت نأ نايب ريغ نم ةيهاملل مسا لوسراا نأ (اهدحأ ) هوجو نم هباوج ( كبر الوسر
 ناسنإلا لوقت كنأ ليلدب «قارغتسإلا ال ةدحولاالإ ناديفيال ماللاو فلألاو ةريثك وأ ةدحاو

 ترث اذإو ؛ كا>ضلا وه ناسنإلا اذه اضيأ الو كاحضلا وه ناسنإ لكلوق: الو كاحضلا وه

 ةمح ترث نينثالا ىلعو دحاولا ىلع ةلومت ةيهاملا نأ تبثو ةيهاملا الإ ديفي ال لوسرلا ظفل نأ

 : رعامشلا لاق ةلاسرلا ىنعمب نوكي دق لوشرلا نأ ( اهناثو ) ( نيملاعلا بر لوسر انإ ) هلوق

 لاوس دار مهلسرأ لاو رحل مهدنع تهف ام نوشاولا بدك دقل

 ةدحاو ةعيرش ىلع امهقافتال امهنأ ( اهتلاثو ) نيملاعلا بر ةلاسر وذ انإ ىنعملا نوكيف
 اة وز لو در ادم دحناو: لك دارالا (اهعيا روز دحاو لوشر امهأك ةو- لا بيب امهداخأو

 هلوق ىف كف (انإ ) هلوقو ةصاخ لوسرلاو» هنوكلل ةينثتلا ظفلب ال كلذ لاق امنإ هنأ مهضعب هلاق ام
 . فيعض وهو ( هانلزنأ انإ ) ىلاعت

 كلوقك قالطإلاو ةيلختلا لاسرإلا اذه نه دارملاف (ليئارسإ ىنب انعم لسرأ نأ ) هلوق امأو

 . اندم اويهذي مهلخ ديري ء ىزابلا لسرأ
 تاعف ىتلا كتلعف ثلعفو ؛ نيدس كرمع نم انيف تْدبلو ًاديلو انيف كبرن ملأ لاق ل ىلاعت هلوق
 ( نيرفاكلا نم ات
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 ُلوَسَو نإ الوم َنوَعْرف انك ٠0١ َنوعمَسسم م ا أب اهدا 0

 تندر مرفرس ترا ل ناف ؛ ةثالثلا رومالا هذه نم فوخلا ىهو ؛ ةدحاو

 بيذكتلا نأ انيب دق تلق ؟ هب فوخلا قلعت زاج فيكف ؛ الصاح ناك ناسللا قالطنا مدعو

 تناك ام ةدايزلا كلتف ؛« سابت>الا ةدايز بجوي بلقلا قيضو « بلقلا قيض بجوب عقيس ىذلا
 . املع فوخلا قدلعت زاجل . ةعقوتم تناك لب لاحلا ىف ةلصاح

 ربخلا ىفو : هيلإ .لسري ىدلا نم رك ذ رهاظلا ف سيلف ( نوره ىلإ لسرأف ) ىلاعت هلوق امأ

 ىلإ هلهأب راس مالسلا هيلع ىسوم نإ : ىدسلا لاق : هيلإ مالسلا هيلع ىموم لسرأ ىلاعت هللا نأ
 نوعرف ىلإ هعم قلطني نأ هرمأو افراعتف . ىسوم انأ لاقف . هفرعي ال وهو نوربم قتلاو رصم

 هيلإ لسزأ دادرملا نوكي نأ لمتحو.هلإ انعتف اهيلغ افران امرمأ تحاشو هلا تلزلا لذ

 فذح رمألا اذهل ًانيمد» وه ناك ايلف : مالسلا هيلع ليربج ءايبناللا ىلإ هللا لوسر نآل . ليربج
 هنأ ىلع لدي مالكلا ىوذ نكل . اذامل لسري هنأ رهاظلا ف سيل ًاضوأو . ًامولعم هنوكل هركذ

 ىف سيلو اهيف كنيعيل ىأ نالف ىلإ لسرأف « ةيئان كتبان اذإ لاقي اك «لأس اهيف ةنوعبلل هبلط
 . هيلع لدي (نيلاعلا بر لوسرانإ الوقف ) ةلوق نكل , نم ادن نواره نوك سلا هنأ رهاظلا

 ةحو رشم ةصقلا هذهىلاعت هللاركذ دقو , ىطبقلا هلتق بنذلاب دارأف (بنذ ىلع مهلو) هلوق امأ

 . صصقلا ةروس ىف

 هنأ لع لدم نوره هيلإ مضي نأ « مالسلا هيلع ىموم ساّلا ىف سيل هنأ ملعاو

 ىوقأ ىلع باهذلا كلذ عقي نأ لأس ايف هدوصقم لب نوعرف ىلإ باهذلا نم ىنعتسا

 قبب هنأب ملاع ريغ وهف اين ناك نإو ةنإ مهضعب لاقف اوفلتخاو ؛ دارملا ىلإ لوصولا ىف هوجولا
 نييدادغبلا نم هريغو ىنكلا لوق اذهو : نكفلا طرشب كاذب أ امعإ هنآل ةلاسرلا دو

 كلذ نأ :تورتك_ الاهلإ كهذ ىذلا ١ دسلا لاك هلأ فلك ف طرتل ار ا
 ريغ هنأ ملع اذاف . هنكمت تاقوأبو رومألا هنم نكمتي امب ملاع وهف رمأ اذإ ىلاعت هنال زوحي ال
 ىلاعت هللا مهلمح اذإ نوملعي مهنأ ءايبنالا ىف برقالاف كلذ حصص اذإو « هب هرمأي ال هناف هنم نكمتم

 ىف ءارغإ 0 تقولا كلذ ىلإ نوقبيس مهنأو اهئادأ نم مهنكمي + ىلاعت هنأ ةلاسرلا

 . مهريغ ىف ءارغإ نوكي نأ زاج نإو ءايبنآلا ىف
 ىلع لدي له ( بنذ ىلع محلو ) مالسلا هيلع ىسوم لوق لوقي نأ لئاقل 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل

 . مبمعز ىف بنذ ىلع مهل دارملاو ال (هباوج ) ؟ هنم بنذلا رودص

 بر لوسر انإ الوقف نوعرف اينأف . نوعمتسم مكعم انإ انتايآب ابهذاف الكلاق ل ىلاعت هلوق
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 نوكي نأ وهو ثلاث هجوو : لاخلا ىلع راكنإلا ةزمه تلخدأف ؛ هباقعو هللا نيّقتم ريغ نويلظي ىأ
 ىلعف ؛باطخلا ىلع نوقتتت الأ أرق نم امأو .(اودجسي الأ ) هلوقك :نوقتا ساناي الأ ىنعملا

 بكر نمي وكشي نم ىري ا« مهلع بضغلاو راكنإلاب مبهوجو فرصو مهلإ تافتلإلا ةقيرط

 ىناجلا ىلع لبقأو هبحاص ةثابم عطق ؛ هبضغ ىمحو يحل ىتاجلاو ةيانج

 اذه ىف ةدئافلا امف تلق ناف ء سانلا .رم ىحتست الأ هللا قنت الأ هل لوقي و ؛ هب هفنعيو هخموي

 ؟نورعشبيال نويئاغ مهلإ تفتلملاو « ةاجانملا تقو ف ءالسلا < هيلع عئساوم عم باطخلاو تافتلإلا

 ميغلبم هن ميعمأسم ىلإ هئاقلإو مهن ر ضحي هئارجإ ىنعم فمهلإ لسرملا مب كت ىف كلذ ءارجإ تلق

 8 000 ناك كلل نم كو« ىوقتلا ةدايز ىلع ثحو 1 هيف هلو « مهيلإ هيهنمو
 . اهدراوع اراتعاو مل ًاريدت نيم بلل بيصن نمو

 لسرأف ىناسل قلطني الو ىردص قيضيو « نويذكي نأ فاخأ ىنإ بر لاق رإب ىلاعت هلوق

 تاما ةيالا فو 2 نواتقب نأ فاخأف بنذ لع مو ؛ نوره ىلإ

 ؛نوعرف موق ىلإ باهذلاب مالسلا هيلع ىموم ىمأ امل ىلاعت هللا نا معا « ىلو آلا ةلأسملا )ل

 لاؤسلا كلذ ىلإ هل ةيعادلا رومآلا ركذ مث ؛ مهلإ نوره هعم ثعبي نأ مالسلا هيلع ىموم بلط

 نم كلذو « مالسلا هيلع ىسوم ةثعب نم ةبولطملا ةحلصملا تلتخال ؛نوره نكي مل ول هنأ ابلصاحو
 ببس باقلا قيضو ؛ بلقلا قيضا ببس بيذكتلاو  هبذك امبر نوعرف نأ ( لوألا ) نيبجو
 ةرارحلاو حورلا ضيقنت بلقلا قيض دنع نآل ؛ ةسبح هناسل ىف نوكي نم ىلع مالكلا رسعتل

 « ناسللا ىف ةسبحلا تدادزاجراخلا امهنم الخو لخادلا ىلإ اضبقنا اذإ و ,بلقلا نطاب ىلإ ةيزيرغلا

 فرز ايس اذهلف .. ةسبحلا بس تلقلا ىيضو . بلقلا'ق دعا ببس بي دكتلا نم ىذاتلاف
 ىنم ًاناسل حصفأ وهف نوره امأو . ناسللا قالطنا مدعب ثلث مث ءردصلا قيضب ىنث مث « بيذكتلا
 اورداب نأ فاخأف ًاينذ ىدنع مهل نأ ( ىناشلا )امال هلاسرإ ناكف « ىنعملا اذه هقح ىف سيلو
 ةوطقلا لصحق كإذك سيلفا نوره اأو: ةئعيلا نم دوطقملا لصح ال دتيحو.«.لتق ىلإ

 ا
 بصنلابو « نأ رب ىلع نافوطعم امهنآل « عفرلاب قاطنيو قيضي ”ىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 اناا ردح نس نأ فاخأو ؛ نويدكلا نأ فاخأ : ىعملاو“ نأ لص لَغ امهفطعل
 ةلع ديفي بصنلاو ؛نوره لاسرإ بلط ىف للع ثالث ديفي عفرلا نأ قرفلاو ؛ ىناسا قلطني ال
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 ١١١« نوقتي الا

 قلاخ هلف ثدحم هنأ تبث اذإو ( نوئمؤي هدعب ثيدح ىأبف ) هلوقبو ( اناتق» تين |

 . مثودح ملسن نحنو ظافلالا هذه ىلإ عجري كلذ لك نأ ( باوجلاو) هلا هل انولخع نكت

 . كلذ ىلع ةلالد ةيآلا ف سيلو « فورحلا هذه ءارو رخآ رمأ مدق ىعدن امنإ

 . ( نوقتي الأ نوعرف موق «نيملاظلا موقلا تئا نأ ىسوم كبر ىدان ذإو ل ىلاعت هلوق

 ميدقلا همالك وه له ء ىلاعت هللا نم مالساا هيلعىموم هعمس ىنلا ءادنلا ىف ةنسلا لهأ فلتخا

 نأ اكو ؛ميدقلا مالكلا وه عومسملا : ىرعشألا نسحلا وبأ لاق» .٠ تاوصآلا نم برض وه وأ

 هزنم همالك اذكف . ةبترمو ةمولعم اهنأ ىلع لد ليلدلا نأ عم ؛ ءايشآلا رئاس هبشت ال ىلاعت هتاذ
 ىسوم هعمس ىذلا :.ىديرت امل اروصنموبأ لاقو ؛ عومسم هنأ عم تاوصالاو فورحلا ةهاشم نع

 انيأر انأ ىلع لد امل ليلدلا نال كلذو ء« تاوصآلاو فورحلا سنج نم ءادن ناك م السلا هيلع

 نأ انكح :دوجمولا ذلإ ةلع ال كف ؤرل) ةحصل اميري كرتقم هلع لم دب الور لاو ل ا

 دنا هنأب كحب ىتح ماسجالاو تاوصاألا عمسن انأ اندنع تبشي ملو «ىري نأ حصي دوجوم لك

 ان را كيل اع طةيبو هج مزاي ملف ء توصلاو مسجلا نيب كرتشم نم
 كلذ نإ اولاق اذه دنعف : 0 افور> الإ ناك ام عومسملا كلذ نأ ىلع اوقفتا دقف ةلزتءعملا

 هللا نأ هب لع ًازجعم راصف « ىىلاعت هللا لبق نانا سا هل نص طل ءادنلا

 موقلا تئا نأ) ىه ىتلا ةلاسرلا هلمحب نأ تقولا ىفىيكو « ةطساو ىلإ كلذ عم جتح لف هل بطاخم
 الو« ماكحالاب هع هدعل مش . ديحوتلا ىلإ ءاعدلاب 9 نأ بحجب ةثعبلا ءدب ىف نآل ( نيملاظلا

 ..كلذب بلوط اذإ تازجعملا هيلع ربظتس هنأ هفرع دقو الإ كلذب ىلاعت هرمأي نأ زوج

 اوق>تسا دقو « لظلاب مهيلع لج ىلاعت هنأ ىنعملاف ( نيملاظلا موقلا تنا نأ ) ىلاعت هلوق امأ

 . ليئارسإ ىنبل مهملظ 0 م ممرفكب مهسقنأ موملظ ةجاو نم نادلاو ا نم مسإلا اذه

 موقلا ناك. نايب فطع (نيملاظلا موقلا ِلع) نوعرف موق فطع دف (نوعرف موق) هلوق امأ
 . دحاو ىنعم ىلع نالدي ناظفل نوعرف موقو نيملاظلا

 نونلا تفذخل « ىننوقتي الأ ىنعمب « نونلا رسكب نوقتي الأ ”ىرقف ( نوقتي الأ ) هلوق امأو
 هلاسرإ ىلاعت هعبتا فنأتسم مالك (نوقتي الأ ) هلوقو ؛ ةرسكلاب ءافتكالل ءايلاو نينونلا عامتجال
 , فسعلاو مظلا ىف ملاح نم مالسلا هيلع ىسوم ا ؛ مظلاب مهلع ليجستلاو راذنالل مهلإ

 (نيملاظلا) ىف ريمضلا نم الاح (نوقتي الأ) نوكب نأ لمتحو : مهفوخ هلقو بقاوعلا 0 1

 6401 - رح
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 مهيلع باذعلا لوزن دنع امإ كلذو ( نوئزوتسي هب اوناك ام ءابنأ مهيتأيسف ) ىلاعت هللا تايآ در يف
 ترج دقو ( نيخ دعب هأبن نملعتلو ) ىلاعت هلوقك وهف .ةرخآلا ىف وأ ةئياعملا دنع وأ ايندلا ىف

 عم هنأ نيب ىلاعت هنإ مث , ديعولا هجو ىلع دعب نم كلاح ىرتس هل ٍلاَقِب نأ .ىسي نيف ةداعلا
 ضرألا ىلإ اوري مل وأ ) لاق لاح دعب الاح ثدحت ةلدأ رهظأ دق لاح دعب الاح نآرقلا هلازنإ

 ىف دمحو ىضري ام لكل ةفص مركلاو فصلا وه جوزلاو ( ميرك جوز لك نم اهف انتبنأ 5
 هدئاوف ىف ًايضرم ناكاذإ مبرك باتكو . هلامجو هنسح ىف ًايضرم ناكاذإ محرك هجو لاقي « هباب

 ميركلاب جوزلا فصو فو ؛ عفانملا نم هب قلعتي ايف ىضرلا وه موكل تابنلاو ٠ هيناعمو

 01101 ىف ةدنأ اه ةرثك هناحش ركذف  راضو عفان نيعون ىلع تابنلا نأ ( امهدحأ ) ناهجو

 هراضو همفان تابنلا عيمج معي هنأ ( ىاثلاو ) راضلا 0 كرتو فانا تابنلا فانص ةصأ عيمج نم
 . نولفاغلا اهنع لفغ نإو ةدئاف هيفو الإ ًائيش تبنأ ام هنأ ىلع هبنو . مركلاب ًاعيمج امهفصوو

 ىنعملاو ( نيقتملل ىده) هلوقك وبف (( نيم وم معا أ ناك اموةبآل كلذ ىف نإ ) هلوق امأ

 مرثك أ رمتسي كلذ لك عم ىلإ نيم مرثك أ ناك, امو. ريدت و ركمت لل ةلالد كلذ ف نأ

 حرلا. ركذ ىلع زيزعلا ركذ مدق امنإف ( ( ميحرلا زيزعلا ول كبر نإو) هلوق امأف ٠ ممرفك ىلع

 00 مثولا اذه لاز ا مهمحر هنإ ليق امبر ناكل همدقي مول هنآل

 تناك ةلماكلا ةردقلا نع تناكاذإ ةمحرلا نإف عهد أنعب ميحر هناف كلذ عمو ؛ رهاقلا بلاغا وهو

 مدقت امب مهتحر كرتيال مهءاقع لجعي نأ ىلع هللا ةردقو ممرفك عم مهنأ دارملاو . ًاعقو مظعأ

 . ةيادهلاو لقعلاو ةحصلا ءاطعإ نم مث ؛ تابنلا نم مجرك جوز لك قاخ نم هركذ

 ءازهتسالابو ًايناث بيذكتلابو الوأ ضارعإلاب رافكتلا فصو ىلاعت هنأ ( ةيناثلا ةلأسملا ١)
 راكنالاو بيذكتلاب حرصي مث الوأ ضرعي هنإف  ةواقشلا ىف قرتي ذخأ نم تاجرد هذهو اثلاث

 بالا هن ءىزوسل تبيح ىلإ

 ؟ ميرك جوز نم اهف انتبنأ ع لقي مل ملو « لكو مك نيب عملا ىنعمام تلق ناف 4 ةثلاثلا ةل أسملا)

 رئاكتم طيحلا اذه نأ ىلع ىو ليصفتلا ليبس ىلع تابنلا جاوزأب ةطاحالا ىلع لكل د دق تلق

 اهملع لدو جاوزالا 0 نيك تاق ناف « هتردق لاك ىلع هبتر عمج ا ىنعم أذبف « ةركلا طرفم

 ( ةيآآل كلذ ىف نإ ) لاق فيكف بيغلا ملاع الإ اهصحيال ثيحن تناكو ةطاحالاو ةريكلا ىتملكب

 هن اكف ءانتبنأ ردصم ىلإ هب ًاراشم كلذ نوكي نأ ( امهدحأ ) ناهجو هيف تلق ؟ تايآآل لاق الهو
 . ةيآل جاوزالا كلت نم دحاو لك ىف نأ داري نأ (ىتاثلاو) ةيآ ىأ ةيآل تابنإلا كلذ ىف نإ لاق

 نم ركذ نم مهيتأي امو ) ىلاعت هلوقب نآرقلا قلخ ىلع ةلزتعملا تجتحا ( ةعبارلا ةلأسملا ١
 نأ ةيآلا هذه ىف نو ( كرابم ركذ اذهو ) ىلاعت هلوقل نآرقلا وه ركذلا اولاقف ( ثدح نمحرلا
 لزن هللا ) ىلاعت هلوقب لالدتسالا اذهو ؛ ثدحم نآرقلا نأ نيتيالا نيتاه نم مزليف ثدح ركذلا
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 ضرألا َلإ اري مل وأ 0 نوهزتسي هب اوناكاماَوب منسف اوبل دمف

 نر 8612 2 مو هه هم

 هرثكأ ناك امو بآل كلذ ىف نإ «/د ءمرك جود لك اياب م

 ع رت  مةردعس رتل

 «ة بحر 0 وك كبر نو 1 َنينمؤم

 لوصاألا لك ىف ةيفاك نآرقلا تايآ تراص 0 تبث اذإو . عمجأ ماكحالا ةلالد وهف ىلاعت

 اونوكي الأ كسفن عخاب كلعل ) هدعب لاق رومآألا نيب هنأ ىلاعت هللا ركذ املو . عمجأ عورفلاو

 ناميالا ىف مل لخدم ريغف ةياغ لك نايبلا ىف غلب نإو ؛ باتكلا نأ ىلع كلذب انه ( نينمؤ»

 تنك هيف تغلاب نإ كنآل كلذ لع فسالاو نزحلا ىف غلابت الف , هفالخم هللا مكح قبس هنأ امل

 هيف عفن ال هتزحو همغ نأ هفرعو هازعو هربصف الصأ كلذب عفتيال مث هسفن لتقي نم ةلزنع

 لزني نأ ىلع رداق هنأ ىلاعت نيب مح , هيف مهل عفنال هحوضوو هنايب ىلع باتكلا دوجو نأ [6
 انلق ؟ قانعالا نع ًاربخ ( نيعضاخ ) ءىجب حص فيك ليق ناف ء؛ نوعضخو اهدنع نولذي ةبآ

 مالكلا كرت مث ء عوضا عضوم ناسسل قانعألا تركذف . نيعضاخ امل اولظف : مالكلا لصأ

 : ( نيدجاس ىل) هلوقك ( نيعضاخ ) ليق ؛ءالقعلل وه ىذلا عوضخلاب تفصو املو ؛ هلصأ ىلع

 ليقو ءرودصلاو سودءرلا مث لاقي 5 قانعالاب اوهش مثومدعمو ماسؤر نماثلا قاذغأ ليقو

 . مهنم جوفل سانا نم قنع انءاج لاقي « ساناا تاعامج مه

 ( كسفن عخاب كلعلف ) فهكلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ةبآلا هذه ريظن 4 ةعبارلا ةلأسملا )ل
 . ( تارسح مهيلع كسفن بهذت الف ) هلوقو

 اوبذك دقف ؛ نيضرعم هنع اوناك الإ ثدحب نمحرلا نم ركذ نم مهتتأي امو إل ىلاعت هلوق

 , رك جوز لكنم اهف انتنأ كضرآلا ىلإ اوري ملو أ «نوئزهتسي هب اوناك ام ءابنأ مهيتأيسف

 : لئاسم هيفو ©« ميحرلا زيزعلا و كبر نإو . نينمؤم مرثك أ ناك امو ةيآل كلذ ف نإ
 ( نيض رعم هتعاا وناك الإ قدح نحارلا نم ركذ نم ميهتأي امو) هلوق 4 لوألا ةلأسملا

 ءاجلإلاب نينمؤم مهلعحي نأ ىلع هتردق عم هنأ ىلع ىلاعت هبنف ( مهلع لزنن أشن نإ ) هلوق مامت نم

 لبع كلذ عم مثو مييلع هرركيو ركذلا وهو نآرقلاب لاح دعب الاح مهتأب ثيح نم مهب ميحر
 اذإ ءرملا نآل دعوتو رجز كلذ دنع مث « ءازهتسالاو بيذكتلاو:ضازعإلا ؛ىف.دحاو دع

 ةياهنلا اوغلب ىأ ( اوبذك دقف ) لاق كلذلف . ديدشلا رجزلا الإ هيف عفني سيلف هرفك ىلع رمتسا



 ءاارعشلا ةروس ريسفت ١١

 0 اا رب رسلاو) قو ةيدم عن را كفو
 2 هيأ نورشعو 6- وأ تيس ل ناتيأم ىهو م

 كنا( ا

 ا 0 مخأب َكعِل 2« نيل تاكل 5 95 «١د مسلط
 ه7 ري م تا -

 < ساهي مدع ساد هس مسرب هانم مه هر ا

 | مهقانعأ تلم ءءامسلا نم مهيلع لزنن اشن نإ <« تانم ا

 «4» نيعضاخ
 هه

 ١) ميحرلا نحرلا هللا مس «

 لزنن أش نإ «نينمؤم اونوكي الأ كسفن عخاب كلعل ؛ نيبملا باتكلا تايآ كلن . مط

 (« نيعضاخ امل مهقانعأ. تلظف ةبآ ءامسلا نم مهيلع

 «نيديرملا ةاجانم مبملاو ؛نيبحنا رورس نيسااو :نيفراعلا بولق برط ىلإ ةراشإ| ءاطلا
 :لئاسم فاو

 اهل مهقانعأ تاظف ) ءىرقو « ةفاضإلا ىلع ( كسفن عخاب ) ةداتق أرق 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 . ( ةعضاخ

 كلذو تارقفلا بث ىف ذفانلا مرخلا وهو ٠ عاخبلا حبذلاب غلب عخبلا 6 ةيناثلا هل أسما 0

 0 نادل ؛ عاذلا لول ىصقأ

 كلت ةروسلا هذه تايآ : هانعم ( نيبملا باتنكلا تايآ كلن مسط ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 دارملا نأ ىف ةهيش الو ( باتكلا كلذ ) ىلاعنإهلوق ىف 0 هريرقت ماتو « نيبملا باتكلا تايآ

 ثيح نم مالكلا ىلإ فاضي دف ملكمملا وه قمل ىف ناك نإو ؛نيبملاو نآرقلا وه باتكلاب
 مهل ةنيبم نآرقلا تايآ نوكت فيكف ًارافك اوناك امل موقلا ليق نإف « هيف رظنلا دنع هب نيبتي

 هلثم اوتأي نأ مهيلع رذعت ثيح نم نآرقلا ظافلأ انلق ؟ ماكحألا كلذب نيبتي امنإو ٠ مهمزلي ام

 ليلد وهف « هلثم ىلع دابعلا ردقي ال ام رئاسب لدتسي اك مهل فلاخم لعاف ىلع هي لدتسي نأ نكسمي

 هللأ دنع نم ناكاذإ هنأ كلذ دعب هب معيو؛ زاحجيإلا ثيح نم ةوبنلا ليلدو هجولا اذه نم ديح وتلا

 :تةسفيفاج :٠ بنحب امم زج ةزحرو هل
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 مك ايإ هؤاعد الول ( امهدحأ ) : نيهجو ( مكؤاعد الول ) هلوق ىف اورك ذ 4 ةئلاثلا ةلأسملا ١)

 ىلإ فاضم ءاعدلا نأ ( امهناثو ) لوعفملا ىلإ فاضم ردصم اذه ىلع ءاعدلاو ةعاطلاو نيدلا ىلإ

 ( اهيناثو ) مكاميإ الول مكؤاعد الول ( اهدحأ ) : ًاهوجو هيف اورك ذ ريدقتلا اذه ىلعو لعافلا
 ( هللا اوعد كلفلا ىف اوبك ر اذاذ ) هلوقك دئادشلا ىف هانإ مك واعد الول (اهتلاثو) متدابع الول

 ( متركش نإ مياذمب هللا لعفي ام ) هلوقل هناسحإ ىلع هل مكر كش الول ىنعي مكؤاعد ( ابعبارو )
 . كل رفغأف قورفغتستو مكيطعأف ىفولأست نأ الإ ةجاح 5كيلإ ىبو مكتقلخ ام ( اهسماخو )

 دقف مهتدابعل الإ ىدابعب دتعأ ال ىنأ ىكح نأ متلعأ اذإ ىنأ ىنعملاف ( متيذك دقف ) هلوق امأ

 كلما لرش نأ هريطو هةرعلا كباَمَع 15 مكيذكت رثأ كمزلب فودف ىكح كييذكتب متفلاخ

 كب ل>أ ام ىرت فوسف تيصع دقو ؛ ىنعيطي نم ىلإ نسحأ نأ قداع نم نإ : هيلع ىصعتسا نمل
 نودباع منمو قالطإلا ىلع سانلا ىلإ انلق ؟ باطخلا اذه هجوتي نم ىلإ ل يق نإف . كنايصع ببسب
 بذك دقف ءىرقو ؛ بيذكتلاو ةدابعلا نم مهسنج ىفدجو امب اوبطوخت ؛نوصاع نوبذكمو

 « توبثلاو تابثلاك موزللا ىنعمب حتفلاب ( امازا ) ءىرقو « امازا باذعلا نوكي فوسف نورفاكلا
 طيحبال ام لوانتيو ماهإلا لجال هب دعوت امم هنأ لعام دعب هب قوطنمريغ ناك مسا كرت نأ هجولاو
 . ملعأ هللاو : هللا هحردهاجم لوقوهو ردب مويناك ل يقو ؛ ةرخآلا ف باذعلا اذهليقمث. فصولا هب

 مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دملاو ةروسلا هذه ريسفت م

 . نيعبجأ هيفكو هلو ىلا تلا نم انديس ىلع
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 م00 امازل نوكي َفوَسَ ا ا

 . كلذ قدص امل دعولاب اهوص>ح ناكولو كلذ لع لدت ( اورنص

 ىلع مثربص هيف لخديف عون لك محيا ؛ هنع روبصملا ركذي ملو ربصلا ركذ 2 ىنلاثلا ثحبلا ١

 تاوبشلا كرت قاشم ىلعو ؛ تاعاطلا قاشم لعو « ىلاعت هللا ةفرعم ىف لالدتسالاو ركفتلاق اشم

 لوي نم لوقل هجو الف . سفتلا ةضايرورقفلاو داهجلا قامشم لعو . نيكر شملا ىذأ قاشف ىلعو

 ةنجلا اب صتخي نم قحتسا ىنغلا عم تلصح اذإ تافصلا هذه نآل , ةصاخ رّفلا لع ربصلا دارملا

 . رقفلاب هقحتس اك

 هلوقك ( نوقلي ) ءىرق 4 ًامالسو ة ةيحت اهف نوققليو 2 ىلاعت هلوق وهو ( ظعتلا امهناثو )

 ءاعدلا مالسلاو ريمعتلاب ءاعدلا ةيحتلاو ؛ ( اماثأ قاي ) هلوقك نوقليو ( ًارورسو ةرضن مهاقلو )

 كلذ نوك ىلإ مالسلاعجرتو ؛ عطقن م ريغ اءقاب ةنجلا مندل نو؟ ىلإ ةيحتلا لصاح عج ريف ,ةمالسلاب

 مالس) هلوقلىلاعت هللانم نوكي نأن كمي مالسلاو ةيحتلا هذه مث 21 بئاوشنع اصلاخ معنلا
 باب لك نم مهلع نولخدي ةكئالملاو ) هلوقل ةكئالملا نم نورك نأ نكميو ( محر ترن

 . ضعب ىلع مهضعب نم نوكي نأ نكميو ( مكيلع مالس
 الوأ عفانملاب دعو امل هناحبس هنأ دارالاف ( اياه ارقتسم تلمح ايف ندلاح يل هلوق امأ
 صوالخلا امهتفصنمو (اهفنيدلاخ) هلوقنم دارملا وهو ' ارا اكيتنع نم نأ نانا ميظعتلاب و

 . (اماقمو ًارقتنسم تءاس) هلوق ةلباقمىف اذهو ( اماقمو ًارقتسم تنسح ) هلوقنم دارملا وهو ًاضيأ

 : اذه نح اهو كلذ زارا اه ىأ

 هناح يس هنأ 00 0 ؤبعيام لق )ب هلوق امأ

 الو ىبر 71 ؤبعي ام لق ) لوقي نأ هلوسر أ م اوث لاح جارسو ؛ نيقتملا تافص جرف ال

 مهتعاطب اوعفتنيل مهفاك اع ىلاعت هنأو « مهتدابع رع ىنغ ىلاسعت هنأ ىلع كلذب لدف ( مكؤ اعد

 : لئاسم هيفو

 لاقو ؛هرقحتسيو هلقتسي هنأكهب عنصأ ام ىأ نالفب أ ًابعأ ام ليلخلا لاق ( لوألا ةلأسملا
 دنع كل نزو ال ىأ هانعم جاجزلا 3 ءءاوس ىدنع ةمدعو هدوجو ىأ هب أبعأ ام ةديبع وأ

 . ىبر ,كب ىلابي ام ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو « لقثلا ةغللا ىف ءبعلاو ؛ مكر

 ىهو بصنلا لحفف ىهو ماوفتسالا ىنممل ةنمضتم اه :أ اههد>أ نالوقام ىف 9 ةيناثلا ةلأسملا ١
 .ةيفان ام نوكت نأ قالا ٠ « مك اعد الول م 006 تع فاو ليق هن اك ءردصملا نع ةرابع



 ااه ةيآلا . ةفرغلا نوزحي كتلوأ : ىلاعت هلوق
 مما حس بمب سس سس ااا نس سس سس

 ساد مدو ودق هل هامور

 اوريص 0 ةكرتلا نوري كنلوأ

 اننويع هب رقتام مهتهج نم انل 0 تاو فس كف لأ دل كتم تار

 نال ةرقلا ريكنت لجالف ريكش كاامأ انلق ؟ لاقوركنف نيع أ ةرق لاق مل لبق نإف  حالصو ةعاط نم

 . احرفو ًارورس مهنم انل تع: لاق دنك هللإ فاضملا ةيكتنم الإ هزيكش ىلإ لش الافاق

 ىلاعت لاق « مهريغ نويعىلإ ةفاضإلاب ةليلق هو نيتملا نيعأ دارأ هنآل نويع نود نيعأ لاق امنإو

 : ( روكشلا ىدانع نم لير ١

 ىف لضفملا لاقو ؛ هبحيام كداؤف فداص ىأ كنيع هللا رقأ جاجزلا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا 7

 نزحلا ةعمدو رورسلاو كحضلا عم نوكتت ىتلا ىهو اهتعمد دري ( اهدحأ ) لاوقأ ةثالث نيكل رق

 . اضرلا لوضح ( ثلاثلاو ) عجولاو نزحلا باهذعم نوكي هنآل امون (ىباثلاو ) ةراح

 ىف مهغلبي نأ ىلاعت هللا اولأس مهنأ برقألا (ًامامإ نيقتملل انلعجاو) هلوق 4 ةسماخلا ةلأسملا ١
 نيدلا ىف ةسايرلا نأ ىلع لدي ام ةيالا ىف مهضعب لاق ؛ مهب ىدتقيو مهملإ راشي ىذلا غلبملا ةعاطلا

 (نيرخآلا ىف قدص ناسا ىل لعجاو) مالسااو ةالصلا هيلعليلخلالاق اهيف بغريو بلطت نأ بحب
 . ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا ىف تايالا هذه تلزن ليقو

 اولاق « ىلاعت هلل قولخع دبعلا لعف نأ ىلع ةيآلا هذ. انباعصأ جتحا « ةسداسلا ةلأسملا ل
 هللا لعحي نوكي ام لمعلاو ملعلا نأ ىلع لدف ؛ لمعلاو ملعلاب الإ نوكتال نيدلا ىف ةمامإلا نآل
 هذهل نرراتخم اوراص ترثك اذإ ىنلا فاطاألا لاؤلا نم دارملا ىضاقلا لاقو « هقلخو ىلاعت
 . اثبع الاّوس نوكيف ةلاحتال ةلوعفم فاطلالا كلت نأ (باوجلا)و ةمثأ نوريصنف ءاشالا

 (نيملاعلا بر لوسر انإ) نينئالللاق اي ةمنأ لقي ملو : امامإ لاق : ءارفلا لاق 4 ةعباسلا ةلأسملا)

 عج مامإلا شفخالا لاقو (الفط ؟كجرخي) لاق اي ًامامإ انم دحاو لك لعجا ىنعملا نوكينأ زوجيو
 هنااكدحو مسالا بهذم هب بهذ اذإ مامإلا نأ ىدنعو لافقلا لاقو . مايصو مئاصك مآ هدحاو

 هدام قات رت مناحشم ل ملعاو . نالف ةنيب ءالؤه لاقي ةنيبلا هلثمو « نيقتلا ةجح انلعجا لبق

 . مظعتلاو عفان دا نيرمأ ىف ةعومب ىهو مهلإ هناسحإ عاون :أ كلذ دعب نيب نيصلخلا نيقتملا تافص

 تافرغلا نوزحي كئلوأدارملاو « اوربص امب ةفرغلا نوزحي كئلو أ ) هلوقىهف ( فانا امأ

 ةغالا ىف هفرغلاو ( فرغ ابقوذف نم فرغ مل ) لاقو ( نونمآ تافرغلا ىف مهو ) هلوق هيلع ليلدلاو
 ىنعملاف « ةنلا مسا ةفرغلا نورسفملا لاقو . ةيلاعلا تاجردلاهب دارملاو ةفرغ وهف لاع ءانب لكو ةيلعلا

 (اوربص امب ) هلوقو ةفرغلاف نوزحب كئاوأ : مهضعب أرقو « ةريثك تانج ىهو ةنجلا نوزحي
 : ناثم هيف

 امب ) هلوق ىف ءابلا لاقف « قاقحتسالاب ةنجلا نأ ىلإ بهذ نم ةنآلاب ج جتحا (لواآلا ثحبلا)



 ةيآلا . اورك ذ اذإ نيذلاو : ىلاعت هلوق ١١

 < سورا سا دي را سس م8 ع ةرو بفم لي رس اس هن دق رس

 «ا/؟» اناممعو ا ا اوك ذاَذإَن ,دلاو

 ادا عا د نارتو ا اجاَوذَأ ن م رك يذلا

 2( امام نقسم

 هسفن مرك أو هزنت اذإ هنيشي امع نالف مرك : لاقي ثيللا لاقو « بنذلا نع حفصلل كلذ ريعتساف

 مكلامعأ كلو انلامعأ انل اولاقو هنع اوضرعأ وذللا اوعمس اذإو ) هلوق ةيآلا هذه ريظنو (1)هنع

 متشلا رافكللا نم اوعمس اذإ ليقو ىصاعملا مههفست مل نسحلا نعو ( نيلهاجلا ىغتبن ال يلع مالس

 2 . هنع اونك حاكتلا ركذ اذإ ليقو . اوضرعأ ىذالاو
 ( انايمعو امس اهلع اورخي مل مير تايزآب اوركذ اذإ نيذلاو ل ىلاعت هلوق 4 ةنماثلا ةفصلا ل

 تاثإ وه 0 , رورخلل نب سيل (ًانايمعو امص اهيلع اورخي مل) هلوق فاشكلا بحاص لاق
 اوركذ اذإ مهنأ ىنعملاو ؛ ءاقللال مالسال قنوه ٠ مالم دير ناقد لافت ىلا و 07

 ناذآب 0 <نملا لع اولبقأو ءابعاتما لع ًاضارح اهلع اوبك أ اهب

 رك ذب نم ىلع نيلبقم اهيلع نيبكم مهأرتف ام نورك ذب نيذلاك ال« ةيعار نويعب نورصبم ؛ ةيعاو

 نورصبب الو امنومبفي ال ثيح نايمصلاو مصلاك مثو امعامتسا ىلع ديدنلا صرحخلا نيرهظم اهب
 نيقفانملاك اف ام

 نيعأ ةرق انتيرذو انجاوزأ نم انل به انبر نولوةي نيذلاو) ىلاعت هلوق ( ةعساتلا ةفصلا ل

 : لئاسم هيفو 4 امامإ نيقتملل انلعجاو

 عمجلا فلأب (انتايرذ) مداع نع صفحو رماع نباو ريثك نباو عفان أرق (ىوألا ةلأسملا)

 ان اذار نوكن ةيرذلاو ديحوتلا لد ومالا مدكور

 اوم نيدلا ىف مط نيعأ ةرق نوكي نأ دارا نأ ةبشاال هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 ايندلا ىف ةيرذو اجاوزأ اولأس مهنأ ( امهدحأ ) نامجو هيف اوركذ مث لامجلاو لاملا نم ةيويندلا
 اولصح نأ ىف مهعمط ىوةيف ىلاعت هللا ةعاطب كسلا ىف مهعم ا نأ ١ ار مهنوك د اش

 قاثلاووا تاوكا كاوصح دنع ةرخألا ىو عمطلا اذم اندلا ىف مثرورس لدم 6-1 ع

 . مهب مثرورس متيل ةنجلا ىف مهب مهتيدذو مهجاوزأ هللا قحلي نأ | 1 مهنأ

 ةيناس نوكت نأ لمتح انلق ؟ ىه ام (انجاوزأ نم ) ل تامارو نت ( هانا هاجر

 مهطوق نعاوهو ( انجاوزأ نم ) هلوقب ترسفو « ةرقلا تنيب مث ( نيعأ ةرق انل به () ليف هنأك

 . زكاذه لع عقاو وهو ( هنيشيام ) ىلإ عجار ريمضلا نآل هتبثأ ام باوصلا 1

 فنكتد ا توسودف كا دكا ضنضظتو



 ١ ةيآلا . روزلا نودهشي ال نيذلاو ىلاعت هلوق
 هلا هسا 2 | جياد

 «ا؟» امأ رك اور ولا ورم اذِإَو روزلا نودي ند

 سيل اذه نأ ( لواآلا ) نيهجو نم ( باوجلا ) ؟ريركستلا ده هيرمان لوا ل

 ةبوتلا ةحص ىف اهتازنم بونذلا عيمج نأ ىلاعت نيب لاصخلا كلت ىف ناك امل لوألا نآل ريركتب

 ىلاعت هللا ىلإ عوجر ةيناثلا ةبوتلاو ؛ ىصاعملاو كرشلا نع عوجر ىلو ألا ةبوتلا نأ ( ىناثلا ) اهنم

 . ىعج ع ىأ/( باته هيلإو تلكوت هيلع ) ىلاعت هلوقك ةأفاكملاو ءازجلل
 ؟(اباتم هللا ىلإ بوتي هنإو) هلوق ةدئاف اف ىلاعت هللا ىلإ الإ ةبوتلا نوكست له (ىناثلا لاؤسلا)

 ةيناثلاو ةيصعملا نع عوجرلا ىلوألا ةبوتلا نأ نم مدقت ام ( لوألا ) هوجو نم ( باوجلا )
 هلل ةيضرم .ةيوتب ىلأ دقف هْللا ىلإ بات نم 0 ) هب اوثو ىلاعت هلا مكح ىلإ عوجرلا

 هناحبس هنإف ىضاملا ىلإ عجري ( بات نمو ) هلوق ( ثااثلا ) ميظعاا باوثلل ةلص بونذلل ةرفكم
 قى ةيوتلل ههفوس هنأب هدعاو دقق 'ضالخألا؟ ليس لع ىحاتملا قى ةيوتلاءدم فأ هاذ
 . تاراشبلا مظعأ نم اذه لقتل

 4امارك اورم وذللاب اورم اذإو روزلا نودهشي ال نيذلاو ل ىلاعت هلوق ( ةعباسلا ةفصلا )ل

 لك 00 هيقو

 ةداهش نودبشي ال مهنأ ىنعملا نوكيو ؛ ةلطابلا ةداهشلا ةماقإ لمتح روزلا « ىلوألا ةلأسملا ١)

 ىلاعت هلوقك بذكلا عضاوم روضح لمتحيو هماقم هيلإ فاضملا مهقأ و فاضملا قاف

 ىغبنيال ام هيف ىرحب عضوم لك روض> لمتحيو ( هريغ ثيد> ىف اوضوخي ىح مهنع ضرعأف )
 رضحو مهاعفأ ىلإ رطنو رشلا لهأ طلاخ نم نآل , قاسفلا عماجمو نيكرشملا دايعأ هيف لخديو
 هدوجول ببس وه لب ؛هب اضرلا ليلد رظنلاو روضحلا نآل ؛ ةيصعملا كلت ىف مبكر اش دف مهعماجب

 سابع نبا لاقو ؛ هيلإ رظنلا ىف مهتبغرو ةراظنلا ناسحتسا هلعف ىلع مبلمح ىذلا نآل ؛هيف ةدايزلاو

 دمع لاقو , هلوسر ىلعو ىلاعت هللا لع روزلا:اهف نولوقي ىتلا روزلا سلاجم دارملا امهنع هللا ىضر

 . يك 1 تدكللا داسيا ناو 1 موج ىلا هذه 4 ملعاو « ءانغلا روزلا ةيفنحلا نبا

 وغللا رسف نم مهنمو ؛كرتيو ىغلي نأ بحي ام لكوذللا نأ حصاألا 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 ىأ ( وغللاب اورم اذإو ) هلوقف ًاوغل دعت ال تاحابملا 50 وهو « ةعاطب سيل ام لكب

 . وغللا لهأب
 نع مهسفنأ نومركي مهنأ هانعم ( ًامارك اورم ) هلوق نأ ىف ةيش ال 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل

 ؛ةدعاسملاو ةنواعملا كرتبو راكنإلابو ضرعإلاب الإ نوكي ال ال مبمارك ]و ؤغللا لاح لثم

 نم ةملكلا لصأو . ىغبفي ال ايف ضوخلاو ؛ لوسرلا متشو نآرةلا ىف وغللاو كرشلا هيف لخديو

 ؛ ةرازغلل انم بلح ا 0 تيا دنع ضرعت تناك اذإ ةميرك ةقان مهلوق
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 اك اصلمغو باث نمو : ىلاعت هلو ١5

 ءاوس ريغتي ال هب قحتسي امف هلاح نآل « كلذك نمؤملا قح ىف ل نأاكجو كلذك ناكاذإو

 دي زم 20 هريغ عم ء ءىثلاب نايتالل نوكي نأ زوي ال ل( باو جلا و) ًادرفنم وأ هريغ عم لعف

 انف اند عمجا نك 0 ا اي داو لك رك دق نيئيشلا نأ ىرتآلأ « مبقلا

 انبه اذكف ٠ 2 مدن 3 نوكيو « احيبق امهنم دحاو لك نوكي دقو

 ةطلاخلا ةرضالا وه باقعلا نأ تبث ام ىلإ ةراشإ (ًنابم هيف دلخو) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 . مظعتلاب ةنورقملا ةصلاخلا ةعفنملا وه باوثلا نأ م.ةناهإلاو لالذإلاب ةنورقملا

 ناكو تانسح مهائيس هللا لدبي كئلوأف ًاحاص المع لمعو نمآو بات نم الإ ) ىلاعتهلوق امأ
 : لئاسم هيفف ( ام>ر ًاروفغ هللأ

 تبث هنالل كلذ ىلع لديال ءانثتسالاو « ةلوبقم ةبوتلا نأ ىلع ةبآلا تلد 4 ىلوألا ةلأسملا 0

 «نيفهض باذعلابئاتلل فءاضيال نأ ءانثتسالا اذه ةحصل كف ؛نيفعض باذعلا هل فءاضي هنأ
 . ( تانسح مهتائيس هللا لدبي كئاوأف ) هلوق هيلع لادلا امإو

 هذه نأ معو ؛ ةلوبقم ريغ لتاقلا ةبوت :لاق هنأ سابع نبا نع لقن ( ةيناثلا 1١ ةلأسملا ١

 ؛ ةريسي ةدمع ةنيللا دعب ةظيلغلا تلزن اولاقو ( 0 0 لتقي نمو ) ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةبآلا.

 ا ا اد د كلا نع دقو , نينس نام لتاقمو كاحضلا نعو

 ركذ لبق امهركذ ناكف :ناميإلاو ةبوتلا هيف لخدي ملاصلا لمعلا لبق نإف 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 لابعالا رئاس نم امهعم دبال ناك املو ءامهنأش ولعل ركذلاب امهدرفأ انلق « ًاوشح ملاصلا لمعلا
 . اصلا لمعلا امهميقع رك ذ مرجال

 هوجو ىلع (تانسح مهتائيس هللا لدبي كئاوأف) هلوقب دارملا ىف اوفلتخا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 هللا لدييف ءايندلا ف نوكي امتإ ليدبتلا نإ : ةداتقو دهاجو نسحلاو سابع نبا لوق ( اهدحأ )

 نينمؤملا لتقبو ء انام كرشلاب ملدبيف مالسإلا ىف لامعاللا نساحمب كرشلا ىف مهلامعأ حئابق ىلاعت

 ةحلاصلا لامعألا هذهل مهقفوي هنأب مرشبي ىلاعت هن اكف . ًاناصحإو ةفع انزلاب و ؛ نيكرشملا لق
 ليوأتلا نكلو . ة:ح ريصت ال اهنيعب ةئيسلا : جاجزلا لاق ( اهناثو ) باوثلا اهب اوبجوتسيف

 . تائيسلا هيلع تبثيو هلمع هللا طبحي رفاكلاو ةبوتلا عم ةنسحلا بتكستو ةبوتلاب ىحمت ةثيسلا نأ

 ؛ةيآلا هذه 5 ةنسحلا اهدي هل تبثيو دبعلا نع ةئيسلا وحمب ىلاعت هللا نإ : موق لاق ( اهثلاثو )

 ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره 7 ىور ام نوجتحو 8 لوحكمو بسملا نب ديعس لوق اذهو

 لدبي نيذلا لاق ؟ هللا لوسر اي. مث نم لبق « تائيسلا نم اورثك أ مهنأ ماوقأ نينمتيل »لاق هنأ مل
 ىلاعت هنأ : ىضاقلاو لافقلا لاق ( اهعبارو ) ةرخآلا ىف ليدبتلا اذه ىلعو « تانسح مهتائيس هللا

 هللا لك ةفاضإلا ناك كلذ ىلع لمح اذإو امم قحتس ام دارك امه 5 لف باوثلاب باقعلا لدبي

 . ىلاعت هللا نم الإ نوكت ال ةياثإلا ناإل ةقيقح

 الاؤس هيفف ( ًاباتم هللا ىلإ بوتي هناف ًاحلأص لمعو بات نمو ) ىلاعت هلوق امأ



 ١ آلا باذعلا هل فءاضي : ىلاعت هلو

 ريصيال ءرملا نأ ىلاعتنيبف « ًانيدت انزلا لعو ًانيدت ةدوءوملا لتقلع ًامدقمو ًانيدت كرشلاب اكسمتم
 اجو :رئابكلا هذمل انتاج هناوك كلذ ىل] فاضي سني نع رلا داع نم اهو الاسحلا كلذ

 ة سو نيملسملا ةربس نيب قرفلا ىلع هذنتلا كلذ نم دوصقملا لاقف :رخآ هجو نم هللا همحر نسحلا

 الو ) نوعدت متنأ و « رخآ اه هللا عم نوعدي ال نيذلا مث نمحرلا دابعو : لاق هناك: رافكللا

 . نونزت متنأو ( نونزي الو ) ؛ةدوءوملا نولتقت متنأو ( قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا نولتقي

 هنأ مولعمو ( قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا نولتقي الو ) هلوق ىنعم ام 4 ىناثلا لاؤسلا ل

 ةمر+ل ىضتقملا ( باوجلا ) ؟ ءانثتسالا اذه حصي فيكف ةمرهملا سفنأ ىف لخديال هلتق لح نم

 هلوقو ىضتقملا ىلإ ةراشإ ( هللا مرح ) هلوقف ضراعملاب تبث امنإ لتقلا زاوجو . ًادبأ مئاق لتقلا

 ضراعملا ىلإ ةراشإ ( قحلاب الإ )

 لتقلاب و « ناصحإلا دعب انزلابو ةدرلاب ( باوجلا ) ؟ لتقلا لحي ببس ىأب ( ثلاثلا لاؤسلا)

 . ةقيقح هب تدبش امل نكي مل نإو « ةنيبلابو ةبراحناب و ليقو ٠ ثيدحلا ىف ام ىلع ؛ًادوق

 ةدرلاب ( قحلاب الإ هللا مرح ىلا سفنلا نولي الو ) هلوق رسف نم مهنم « عبارلا لاؤسلا )
 هللا لوسراي تلق» دوعسم نبا نعو . لكلا لوانتيف ماع لتقلا ظفل ( باوجلا )؟ كلذ حصي لهف
 نأ ةيشخ كدلو لتقت نأ لاق ؟ ىأ مث تلق ؛ كةلخ وهو ادن هلل لعجب نأ لاق ؟ لظعأ بنذلا ىأ
 . هقيدصت هللا لزنأف « كراج ةليلح ىنزت نأ لاق ؟ ىأ مث تلق « كعم لكأي

 نزوب « مثإلا ءازج ماثالا نأ(اهدحأ) هوجو هيف (باوجلا) ؟ ماثالاام (سماخلا لاؤسلارل
 ماثالا . ازج انبه دا 0 الا نأ :ملسم نال سم

 : دهاجم لاقو . منبج ٠ ءاياسأ) نع مس | ماثآلا : نسحلا لاق (اهئلاث و) هئازج ىلع ءىثلا مس ١ قلطأف

 . بيصعلا مويلل ماثأ وذ موي لاقي « ًاديدش ىأ ًاماثأ دوعسم نا أرقو « منبج ىف داو ًاماثأ

 : لئاسم هيفق ( ًانابم هيف دلخت و ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي ) هلوق امأ
 فعضنو فعضي ىرقو «دحاو ىنعم ىف امهنآل ؛ قلي نم لدب ؛ فءاضي ضي (للوألا ةلأملا)

 دلخ كلذكو ؛لاملا ىلع وأ فانئتسالا ىلع عفرلاب ”ىرقو « باذعلا بصنو نونلاب باذعلا هل

 . تافتلالا ىلع ءاتلاب دلختو 'ىرقو « ديلختلاو دالخإلا نم القثمو ًاففخم لوعفدلل ءانبلا لع دلخمو

 كرشلا عم ىصاعملا بكترا اذإ كرشملا نأ «باذعلا فيعضت ببس 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 ىلع لدي اذهو« هيلع بقاعملا ةفعاضمل ةبوقعلا فعاضتف « ًاعيمج ىصاعملا لعو كرشلا ىلغ بذع

 . عتارشلا عورفب نوبطاخم رافكلا نأ
 ماودلا ىف املاح نوكي ةدايزلاو ةفعاضملا نأ ىلاعت هللا نيب : ىضاقلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 امإ فيعضتلا كلذ نإ مث ء فيعضتلا كلذ ىف دلخيو ىأ ( هيف دلخيو ) هلوقف ءلصالا لاك
 : ًاماد زفاكلا ق> يف ىصاغملا هذه باقع نوكي : نأ بجيوف «ىصاغملا لع باقعلا ببسي لصح
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 ناذعلا هل ا «د8» اماثا ا كلذ لعفي ندهو ع ا ب الإ

 ةرثهاس لسا ساس قاما ه2

 كلو احلاَص المع َلمَعَو 0 أ نمالإ«:دانابم دل 00 موب

 أ مم ا 2 2 م ا ه اكساس رئاربص رتسررت

 كمعو نات نمو ٠« .2 ابحر ع هللأ ناكو تانسح 0 هللا لدس

 0 هلأ لِ 30 | دنا دع
 ه“#آ

 موديام رسكلابو « ةماقتسالاو لدعلا ميتفلاب ماوقلا : بلع لاق ماوقلا ل وألا ةلأسملا ١
 نيفرطلا ةماقتسال نيئيشلا نيب لدعلا ماوةلا : فاشكلا بحاص لاق ءرقتسيو رمآلا هيلع
 ماقيام وهو رسكلاب ًاماوق ”ىرقو : ءاوتسالا نم ءاوسلا ةماقتسالا نم ماوقلا ريظنو «احلادتعاو
 .صقني الو اهنع لضفيال ةجاحلاهب ماقيام ىنعي ؛ انما وق تنأ لاقي « ءىثلا هب

 لعحي نأو ءًاعم نيربخ انوكي نأ زئاج ًاماوق كلذ نيب ىنعأ نابوصنملا 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل
 ه1: | رعلا لاق. ةنك و الا ًامالوقو ارخ قرظلا نوك, نأو «ارمتسم اماوقو وعل كلذ نأ
 نيب ىنعم نوكيف « كلذ نملقأ ديرت . ًايفاكاذه نود ناكل وقت 5« ناك مسا كلذ نيب تلعج تّئش
 طسولا وه ماوقلا ن"ال « فيعض ليوأتلا اذهو . الدع ىأ . ًاماوق 001 نم طسولا ناكىأ ؛« كلذ
 .وغل اذهو ًاطسو طسولا ناكو.٠ ليوأتلا ريصيف

 سفنلا نواتقي الو رخآ اه هلا عم نوعدي ال نيذلاو ل ىلاعت هلوق « ةسداسلا ةفصلا ل
 ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي . ًاماثأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحلاب الإ هللا مرح ىتلا

 ناكو تانسح مهتائبس هللا لدبي كئلوأف اخلاص المع 0 نمأ وكاتب نم الإ نابع هيف دلكرو
 4( ًاباتم هللا ىلإ بوتي هنإف احلا 2 لبعو تاب نمو. ايحر ار وفغ هللا

 ءانزلاو لتقلاو كرشلا نع زارتحالا نمحرلا دابع ةفص نم نأ رك ذ ىلاعتو هناحبس هنأ معا

 « بئاتلا مهتلمج نم ىنئتسا مث , باقعلا نه ءايشأالا هذه لعفي نم مكح كاذ دعب 00

 : تالاؤدس انبهو

 : ةفيفلا رومالا نع نمحرلا داع هزن ةفصلا هذه رك ذ لبق ىلاعت هنأ 4 لو'الا لاؤساا )ل

 ول هنأ سيلأ ءانزلاو لتقلاو كرشلا لثم ةميظعلا رومالا نع مهروطي نأ كلذ دعب قيلي فيكنف
 نوكي دق ةفلاسلا تافصلا كلب فوصوملا نأ ( باوجلا )؟ ىلوأ ناكهنم سكعلاب بيترتلا ناك

 دتددصتمس# +



 ١ ةيالا . اوفرسي مل اوقفنأ اذإ نيذلاو : ىلاعت هلوق

 امهادحإ : نيتلعل منبج باذع ٠ مهنعفرصي نأ ىلاعت هللا أولت مهنأ ىلع ةيآلا تلد ليق نإف . زييمت

 ؟ نيرجولا نسب 1 8 اماقمو ا تاما اهنأ 00 ًامارغ ناك اماذع 0

 نوكي نأ بحي رفاكلا باّقع نأ او 1 نوملكتملا أنا ؟ ماقملاو ردتسملا نيب قرفلا م اضلأو

 ةرضم هنوك ىلإ ةراشإ ( ًامارغ ناك اهباذع نإ) هلوقف « ةمئاد عفنلا بئاوش نع 0

 الو «ةمئاد امنوك ىلإ ةراشإ ( ًاماقمو ًارقتسم تءاس اهنإ ) هلوقو ؛عفنلا بئاوش نع ةصلاخ

 نامبإلا لهأ نم ةاصعلل رقتسملان وكي نأ لمتحيف ماقملاو رقتسملا نيب قرفلا امأ . ةرياغملا ىف كش

 تءاس امنإ ) هلوق نأ ملعاو « رافكلللف ةماقإلا امأو ء اهيف نوميقي الو رانلا ف نورقتسإ مهنإف
 . مطوقل ةياكح نوكي نأ نكميو ىلاعت هللا مالك نم نوكي نأ نكمي ( امام ار

 ( ًاماوق كلذ نيب ناكو اورتةي لو اوفرسي ملاوقفنأ اذإ نذلاو ) ) هلوق < ةسماخلا ةفصلا ١

 ءايلا م ًاضيأو .ءانلا سف و فاعلا فقع: ءايلا مضي اورتشو. ابيضو ءاتلا يمك اوتف ٠ ءىرق

 ضيفن وهىذلا 6 ريتمتلاو ر اتقالاو رتفلاو . تاخغا ابك اهديدشتو ءاتلا 7 فاقلا حتفو

 هوجو ريتعلاو قارسإلا ىف نؤريسملا نك ذو : هفشلا ىف دما هاج فارسا كنا

 هلوسر 0 هلثممو ريصقتلاو ولغلا نيد وه ىذلا دصقلاب مهمصو لاك هنأ طوق لا رهو ) اهد>أ (

 نعو ( طسلا لك اهبطست ل كّنع لإ ةلول-خم كَذَ لحب الو ) هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص

 نك كنك لو: ناسبعلا نعاكل سا ام: لاق ؟ هيف فرس ال ىذلا ءاثيلا ام ام ملاعل لاق : درولا نن بيهو

 كيتروعرتسام لاق« سس امللا ىف هللاقف ةعوجلا سام لا هيفف سال ىذلا ماعطلا افهللاقف رطملا

 ق>» لاقف مالسلاهيلعلوسرلا ىلإ لسرأفكالمإ ىف ًاماعط عنصالجر نأ ىورو ؛دربلانم كاقوو

 ةشلاثلا عنص مث « دعقيلف الإو بجيلف ءاش نف قح » لاقف هيلإ لسرأف ةيناثلا عنص مث« اوريجأف
 كاحضلاو ةداتقو هاج نمابع نا لؤق وهو ( اهناثؤا) « هتف ريخ الو ءابر م لاف هيلإ لدن
 قفنأ ول : دهاجم لاق  ىلاعت هللا ق> عنم راتقإلاو « ىلاعت هللا ةيصعم ىف قافنإلا فارسإلا نأ
 ىلاعت هللأ ةيصعم ُْى اعاص ّىَقْنَأ ولو .٠ انا نكي مل ىلاعت هللأ ةعاط َّق ًايهذ سبق أ لدم لجر

 ىف نوكي دق كلذو « ىئغبني اع اوكسمي ملو هللا ىصاعم ىف اوقفني مل نسحلا لاقو « ًافّرست ناك

 لثم وده نوك كلو ببال امع نوكي دقو« ريتقتلا مبقأ وهو َ هّللأ ق- نع كاينمإلا

 ىف دحلا ةزواجم فرسلاب دارملا ( املاثو ) هبراقأ نم ءارقفلا عنم اذإ لاملا ريثكلا ىنغلا لجرلا

 وه راتقإلاو 2ع ءالمخلا ىلإ ىدؤيهنآل هوركم كاذ نإف . ل ناكنإو ا 0 ندلا ىف عسوتلاو 2 ل

 كاذف ةجاحلا ردقب لكأ نإو . فرش ةدابعلا نع سفنلا عنمي ثيح عبشلا قوف لكالاف . قييضتلا

 انو وكيل الو يدلل نر كل ًاماعط نولكأي ال اوناك لِي دم ب ادحأ ةفص ةفصلا هذهو « راتقإ

 رتسي ام نودبليو ؛ مهر ةدابع ىلع مهنيعيو مبعوج دسيام ناوطأب اوناك نك لاو هولا راش

 : ناتلأسم | دهر دربلاو رلا نم مهنوصيو ممتاروع



 ةيآلا ا م 6 للاخت هلوق /. ١

 ؛ ضراألا ف داس هان وديربال نيذلا مث كليقفمونلا ىف تيأرف « دجأ ملف (ًانوه) ريسفت تسفلالسأ

 :ضرالا ىف ًاولع نوديرب الو نوربجتي الو نود هال دنيز نأ نعو

 الو كلهاجب ال هانعم ( ًامالس اولاق نولهاجل 2 اذإو ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةفصلا ١)

 مدارم نوكي نأ 1 مث «ميلستلا ماقم مالسلا ميقأف ءايلست مكنم لسن تا كوخ

 4-11 لكل .مهنقي رطأ وس لع 0 لا دارملا 7 نأ لوو: تاوكشلا وأ ةمالماا تلط
 ىف محلا رابظإ دارملا نوكي نأ لمتحو « ةلماءملا قيرط نع لودعلا مثدارم نوكي نأ لمتحو

 مالس ) هيبآل ميهاربإ لوك ؛ةيحتال عيدوت مالس ىأ ( امالس اولاق ) مدالا لاق ؛ لهجلا ةلباقم
 ءاهفسلا نع ءاضغإلا نآل كلذ ىلإ ةجاخ الو لاَقلا ةيأ اهتخسن ةيلاعلا وبأو ىلكسلا لاق مث ( كيلع

 : عرولاو نضردلا ههداعل ترو عرشلاو لقعلا ف نس>تسم ةلباقملا كرتو

 ركذ الل ىلاعت هنأ لعاو ( ًامايقو ًاد-# مجرل نوتيبي نيذلاو ) هلوق 4 ةشلاثلا ةفصلا ال

 ضراألا ىلع نومشب ) هلوق نم دارملا وهو «ءاذيإلا كرت ( امهدحأ ) نيهجو نم راهنلا ىف مهتريس

 ( ًامالس اولاق نولهاجلا مهطاخ اذإو ) هلوق نم دارملا وهو . ىذأتلا لمحت رخآلاو ( انوه
 لاغتشالا دنع ىلايللا ىف مهتريس تايآلا هذه ىف نيبف « راهللا ىف قلخلا عم مهتريس حرش هناكف

 ليللا هكردأ نم لك جاجزلا لاق مث ( عجاضملا نع مهونج ىفاجتت ) هلوقك وهو قلاخلا ةمدخ

 مىلايل ىف اونوك شن ( مهيرل نوتيبي ) ىنعمو ؛ ًاقاق نالف تاب لاقي اك مني مل نإو تاب ليق
 ادام تاب دقف ءلق نإو ةالص ف نأ ارعلا نم ايش أرق نم : مهضعب راج يللا م * , نياصم

 ءايحاب مهل ضو هنأ لوالاو . ةزريخاللا ءاضعلا دن افي راو بردا دع نسعكر يقر اع

 نوشرفيو مهمادقأ ىلع هلل نوتيبي نسحلا لاق : ًامئاق تيبيو ًامئاصلظي نالف لاقي هرثك أ وأ ليللا

 : مر نم افوخ مهدود+ ىلع مهعومد ىرجن مههوجو هل

 ناك اهباذع نإ ؛ متهج باذع انع فرصا انبر نولوقي نيذلاو ) هلوق 4 ةعبارلا ةفصلا

 نسحلا لاقو :لوقلا اذه مممايقو ممدو# ىف نولوقي امهنع هللا ىضر سابع نا لاق ( اهارغ

 ال انا ردو 6 اله ىأ ا ) هلوقو « ميج باذع نم ًاقرف ليللاب اوبعتو راهنلاب اوعشخ
 عفان لأسو ؛ نم ًاعاوم ناكاذإ ءاسنلاب مرغم نالف لاقبو : همازلإو هحاحلإل مجرغلا هنمو « ًامزال
 لأس هنأ ( ًاهارغ ) ىف بع 00 نعو : عجوملا وه لاقف مارغلا نع سابع نبا قرزآلا نبا
 ليالا ءايحإب مهفصو ىلاعت هن أ لعاو ءرانلا مهلخدأق مهمرغأف هيلإ اهودأ اف همعن نمث رافكلا

 هللا ىلإ نولهت,م نوفئاخ مثداهتجا عم مهنأ اننانا هذه مهتوعد ركن هنقع مث , نيمئاقو نيدجاس

 . ( ةلجو مهولقو اوتأ ام نوتؤي نيذلاو ) هلوقك مهنع باذعلا فرص ىف
 ميم ريض اهيفو تسنب كح ىف ( تءاس ) هلوقف ( ناك اركمف كراج اعإ) لاعتال وق امأ

 وأ لاح ًارقتسمو .ىه ًاماقمو ًارقتسم تءاس هانعم فوذحم مذلاب صوصخلاو , ًارقتسم هريسفت
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 د ص تتح اا رت رو سا ها ةاس هر

 نيب ناكو اورتقي و اوفرسي ل اوقف ا يلم «.- انام ارش

 >0 اماوق كلذ

 اك ني كر عا ةزمح ة - تارك نيدشتلاب ةماعلا ةءارق ( كاني نأ ) ىلاعت هلوق امأ

 لامعا لفات نلاخل] لاح ىف اياك فبدل هنأ ملعيف امهفالتخاىف رظانلا رظني نيعملاو : كانك

 ول نمحرلا امو اولاق نيذلا نأ ىلاعت نيب ؛ رعنلا نم مدقت ام لكىلإ عجار ( ركذي نأ ) هلوقو
 ةمعنلا: لع نئرك انشلا ركشلو ء هتردق رام لط كاتي رسل هر. ررس انظر لا

 اونكستل راهنلاوليللا كل لعج هتدحر نمو) ىلاعت لاق ايراهنلاب فرصتلاو ليللاب نوكسا| نم امهيف
 نم درو امهدحأ ىف هتاف نم « نيرك اشلاو نيركذتملل نيتقو انوكيل وأ ( هلضف نم اوغتبتلو هيف
 . ًاروكشركشي ركش ردصم روكشلاو : رخآلا ىف هب ماق ةدابعلا

 اولاق نولهاجلا مهطاخ اذإو انوه ضرالا لَع نوشعي نيب نميرلا اخو لاع# و

 تر ا 1 ار مهمرل نوتيسب نيذلاو ؛ ًامالس

 5 وق كلذنيب ناكو اورتقي ملواوفرسيمل اوقفن أ اذإ نيذلاو . ًاماقمو 0 ًافازغناك

 لا ققعزلا .دانعو له هناك ةرويسلا نجا قفار 4 نيرا 2
 رع هاجم دل معاو ؛ نوشمي نيذلا هربخ نوكي نأزوحجيو « ةفرغلا نورحي كئاوأ مهتافص هذه
 .ىرقو « تاقولذلات ا 0 ةفصلاهذه نأ ىلع كلذ لدف , ةيدو.علاب نيلغةشملاب 0 مسا

 : تافصلا نم عاونأ ةعستب مهفصو هناحبس هنأ ملعاو ( نمحرلا دابعو )

 راهنلاب ممتريس .ةمواذسو(ةرح دال للا لااا

 ردصملا عضو ىف نأ الإ ؛ ا ًاسقم دعا وأ نيته ىذا كلل 3 ةفصو أ لاخ ( انوه نوشع) فرت

 نونمؤملا» هلوذو «امانوهكيبب لردع بد حأوثيدحلا كي نيالاوقفرلانوحلاو ال ايمةفصلاعضوم

 ممادقأب نوب رضي الو عضاوتو راقوو ةنيكسو نيل ىف نوكي مهيشم نأ ىنعملاو «نونيل نوئيه

 نب ديز نعو ( ًاحرم ضرألا ف شمت الو ) لاق م ءاليخلا لجأل نورتخبتي الو . ًارطبو ًأرشأ



 هس يع

 هلل < سس هس جت

 «71 ارينم | رثو أجا رس ايف َلعَجَو اج 0 .[سلا ىف لعَج ىذا كرب

 ا اراركخ ارا وا 0 نأ ا رأ لمل ةملخ را 0 1 يدل رهو

 نمحرلاب ىمسملا انرمأي وأ دم انرمأي امل دجسنأ ضعبل لاق مهضعب ناكءايلاب انرمأي ءىرقو ؛ انل

 كاحضلالاق . لوبقلاو لعفلا ىلع ًاثعاب نوكي نأ هقح نمو ؛ ًاروفن هرمأ مهدازو ؛ وهام فرعنالو

 املو ؛ ةسينع نب ورمعو نوعظم نب ناهثعو ىلعو ناهثعو رمعو ركبوبأو ياكم هللا لوسر دجسف
 مثدازو ) هلوق نم دارملا وه اذبف . نيئزمتسم دجسملا ةيحان ىف اودعابت نودجسي ن لا مآ 3

 . ًاروغن مدوج مهدارف ىأ ( ًاروفت

 01 2 راما رقو اجارس ايف لعجتو اجور ءامسلا ق لعج ىدذلا كرات )) ىلاعت هلوق

 . ( ًاروكش دارأ وأ رك ذي نأ دارأ نم. ةفلخ راهنلاو ليللا لعج

 آد هيف اورام ولام رك ذ:دوجسلا نع ةرفنلا 3 رافكلا نع ىح.امل هناحبس هنأ ملعا

 مدقت دقق كرا: 3 جر ءامسلا ىف لعج ىذلا كرامت) لاقذ : نحرلل ةدايعلاو دوجسلا بوجو

 ةيلاعلا روصقلاىه ىلا جوربلاب تيم ةروهشم 1 5 سلا لذانم ىبف جوربلا امأو . هيف لوقلا

 را كول هتف.و «٠ هور وظل جيبتلا نمجوربلا ق افدشار كا اكل لارا كا ركلا هده ذل
 لعجو ) ىلاعت هلوقل ىلوأ لوآلاو ماظعلا بك اوك 1 5 0 نأ امتع هللا قدر سابع نأ

 نال انلق ؟جوربلا نفذ اعل لإ ا اذ هلوق نو 0 زاوج ال ل لبق نإف جوربلا ىف ىأ (اهيف

 ( ًاجارس سمشلا لعجو ) ىلاعت هلوةل سمشلا جارسلاو ىلوأ اهلل ريمضلا دوعف برقأ جوربلا

 اا1 ثا رقوا) شحالاو نسا أرقؤوءايف رابكللا نك اوكتلاوأ سمشلا ىهو ( اجارس) ءىركو
 دعبي الو اهللإ هفاضأف رمقلاب ءارق نوكست ىلايللا نآل « ًارينم رق اذو ليق هنأاكءارق ةليل عمج ىهو

 (لواآلا) : نالوق اهيفف ةقلخلا امأو . برعلاو برعلاو دشرلاو دشرااكرمقلا ىنعمب رمقلان وكي نأ

 ؛فالتخاو ةفلخ نالفلاقي ؛ هفلخ ىنأيورخآلا فاخ امضدحأ ثيحن نيئيشلا نوك نع ةرابع اهنأ

 ' اذه كاذو كاذ !ذه تقع ةبقع ىوذ ىأةفل ود امباَعَج ىنعملاو ؛ هرم لإ ًاريثك ف لتخا اذِإ

 طرف نف هيف لمعينأ جاتحي ايف هبحاص فاخي امهنم دحاو لك لءج امهنع هللاىضر سابع نبا لاق
 باطلا نب رمعل 2 هللا لور لاق كلام نر سن لاق" رخلا ىف هاضقأ اههدحأ ىف لبع ف

 لهللا لعج ىذلاوهو : التو ةنأ كيف هللا لزنأ دقل باطخلا نا اي » ليللاب نآرقلا ةءارق هتتاف دقو

 11 ل5 كتاف امو ةكرابن قاهضتاف ليللاب لفاؤتلا نما كتافاه . نك دب نأ: دارأ نملاةفلخ راهتلاو

 امه افاتخا نيئديش لكل لاقي ىناسكتلاو ةداتقو دهاجم لوق وهو ( ىتاثلا لوقلا ) « كليلىف هضقاف



 م ةيذل أ ؟ انارمأت ل دجيسلا»: كات هلو

 . تاومسلا لع هعفر لط لب ,شرعلا قلح ل تادف

 اذَتَس قاعد (ةاوخا) ؟(ًاريبخهب لأساف نمح رلا) هلوة بارعإ فيك 6( عبارلا لاؤسلا)

 نأ هريغو جاجزلا زاجأ اذهلو . فوذحم أدتبم ربخ ن>رلاوأ , ىحال ةفص وه وأ ؛ هربخ نمحرلاو

 دوجساا ىغبني ال ىذلا نمحرلا وه ىأ نمحرلاب ”ىدتبي مث شرعلا ىلع هلوق ىلع فقولا نوكي

 . ( ًاريبخ هب' لأم انو لزق هريخو ادعم قمح لنوم نأ زوجيو ؛ هل الإ ميظعتلاو

 ًاهوجو دف ورك د (ةباوحلا (١) ريش ناساف فارق ىدقات 4 ( سماخلا لاؤسلا ١)

 ءانسلا قا نمار ف اهلل د ( هب ) هلوقو هب اي ل اف ءانعم ىلكلا لاق ( اهدحأ )

 ليلا ناو لج ورع شا وه حلا كلذو ىلا ةلض نم ءالاو يرسل عا لا
 سابع نبا نعو ىلاعت هللا الإ دحأ ابملعي الف ضرالاو تاومسلا هللا قاخ ةيفيك لع لقعلا ىف

 لاق ( اهيناثو ) مظنلا نسحو ىآلا سوءرل مدق امنإو مالسلا هيلع ليربج وه ريبخلا كلذ نأ
 لأس) هلوق هرظنو.:« شفخالا لوق وهو« ًاريخ هنع لأس اف ىنعملاو هنع هانعم ( هب ) هلوق جاجزلا

 : ةدبع نب ةمقلع لاقو ( عقاو باذعب لئاس

 بيبط ءاسنلا ءاوذأب ريدي ىناف باسل ابى كاسل نإ

 لاحلا ىلع بصن ًاريبخو « ًاريبخ هلسف ىنءملاو ةلص (هب ) هلوق ىف ءابلا رنرج نبا لاق (اهلاثو)
 . (هب نولءاست ىذلا هللا اوقتاو ) هلوقك مسقلا ىرجج ىرحب هب هلوق نأ ( اهعبادو )

 . لوقلا اذه اولاق موق نع ربخ وهف (نمحرلا امو اولاق نمحرلل اودججسا مل لبق اذإو) هلوق امأ

 نإو مهنأ لمتحيو ؛ هودحج مهنكل هوفرع نإو مهنأ لمتحيو ؛ىلاعت هللا اولهج مهنأ لمتحيو
 لوقلا اذه ىلع نيرسفملا نم ريثك و ىلاعت هللا ءامسأ نم مسإلا اذه نأ اولهج مهنكل هب اوفرتعا
 :كتاقم لاق هوفرعام برعلاو ؛ ةمدقتملا تتكلا قرروك ذم هللا ءانمأا نم مسانمحرلا اولاق . ريخآلا

 نمحرلا مالكالإ اذهنإ اذه ريغ رعشلا مالسلاهيلع لاف ؛ رعش دمع هلوقي ىذلانإ لاق لهج ابأ نإ
 مالسلا هيلع لاَقف . كيلعي وه ةماعلاب ىذلا نمحرلا مالكل هنإ هللاو ىرمعل . خب خب لهج وبأ لاقف

 عزب دمحم نم ىترذعي نم بلاغ لآ اي لاقف «ىحولا ىنيتأي هدنعزمو ءامسلا هلإ وه ىذلا نمحرلا»

 قلخ ىذلا للاب ر لاق مث ناهلإ امهنأ نوملعت متسلأ نيرا و ىدلعت هللا لوس رهو ؛ دحازو كلا ١
 نآل  مسالل ال هلل مراكنإ دارملا نأ برقالاو ئضاقلا لاق . ةليسموبف نحرلا امأ , ءاسشاألا هله

 هلل نركنم اوناكممنأ انلقنإ مث , ماعنإلا ىف ةغلابملا ديفت نأ ن لعب اواكمو ؛ ةيرع ةظفللا هذه

 برامو ) نوعرف لوق ىرجم ىرجب وهو : ةقيقحلا نع بلاط لاوس ( نججدرلا مزور مشرف كلا

 موق ناك مسالا اذهب ىمسم ىلاعت هنوك اولبج مهنكل هللاب نيرقم اوناك مهنأب انلق نإو ( نيملاعلا
 . مسإلا نع الاؤس ( نمحرلا امو )

 كرمال وأ, ريخلاب كترمأ هلوقىلع هدوجمب انرمأت .ىذلل ىنعملاف (انرمأت امل دجسنأ) هلوق امأ
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 ه1 لصراللاو تازلسلا ناح قدل) قات لوف 53

 ةمهوذملا ةدملاو مايأ ةسمخ لمتحال ماي انأ 5 ةامتسللا ع 1| ةدملا نأ 2 نامدلا د 0 ٠

 اذه مزلي مل الف ءىرخأ ةدم ةدملل نوكي نأ مزليف . مايأ ةرشع لمتحت ال مايأ ةسمخ ىلهتحت ىتلا

 ضراللاو تاومسلا قاخ مث الوأ ةدملا قاخ هناحبس هللا لعل لوقن اذه ىلعو . هومّتلق ام مزاي مل

 وهو ةنس لأ موب لكو ةرخآلا م نأ نم مايأ ة ةتم ف لاق نم ةالا 6 ماي ا رادقمب اف

 . لوهجم 0 0 مولعم صأب نوكي نأو دبال فيرعتلا نآل كيعل

 ةئيشملاف انلوق ىلع | 3 ( باوجلا ) ؟ريدقتلا اذبم داحبإلاو قالا ردق م6 ىلاث ١١ لاوسلا 0

 ماعلا قاخ صيصخت نأ وهو ةمكح ىعاد نم دبال لب ةلزتعملا تاق ء صيصختلا ىف ةيفاك ةردقلاو

 نأ امإ .ةيكجلا كلت لوصح نأ ( امهدحأ ) نيهجول ديعب اذهو نيفاكملل حلصأ رادقملا اذهب

 الفا هب راإلا 1ك قب الصا نركف ريالا نأ يجو ايجار ناك ناف انتاج وأ هاذل انحاو نورك

 كلذ ىف ةمكملا كلت لوصح رقتفا ازئاج ناكنإو نيعم نامز صيصختل ايس نوكي نأ حاصي
 هيلإ لصي ال امن دحاو لك نيب توافتلا نأ ( ىناثلاو ) لساستلا مزليو رخآ صصخ ىلإ تقولا

 . ملاصملا لوصح ىف حدقي فيكهب اروعشم نكي ملال توافتلا اذ لوصخل ؛ هلقعو فاكملارطاخ

 لاثمأ نع عمطلا عطقي نأ ةلزتعملا لوق ىلع وأ انل وق ىلع ناكءاوس فلكملا ىلع بحب هنأ ملعاو
 ةلمحو رشع ةعسنب رانلا بادكأ مه نيذلا ةكالملاريدقت كلذ نم . هلل اسال رح هناف : ةلئسالاهذه

 دلع فيل رملا اذك و نصرالا اذكو عبسلاب تاوم لاو رشع ىثثاب ةنسلا روهشو ةيناقلاب شرعلا

 هلاقام لك نأب رارقإلاف . تارافكللاو دودحلا ريداقه اذكو تاوكرلا ىف بصنلا ريداقمو تاولصلا

 هلوق ىىلاعت هيلع صن دقو بجاولا وه ءامشاأللا هذه نع ثحبلا كرتو « نيدلا وه ق> ىلاعت هللأ

 آد وأ نيدلا نةيتسيل اورفك نيذلل ةنبف الإ مهتدع انلعج امو ةكئالم الإ رانلا كادأ اليح امور

 اند) كرد ١ نرم ولا تاتكلا ا رتوأ ندلا تاثر الو اناع] اونمأ نيذلا ةادزيو يباتكللا

 ( وه الإ كير دونج ملءي أ مو ) لاق مث ( الثم ل ا

 امإ هنأ ريبج نيديعس نعو ؟ كلذ ىلعرداق وهو ةظحل ىف اهقلخي ملل هنأ ىف ًاضيأ باوجلاوه اذهو

 موب اهقلذ مل يق « تيثتلاو قفرلا هقلخل املعت ةظحل ىف اهقلخ نأ ىلع ردقي وهو مايأ ة ةتس ىف اهقلخ

 . نيملسءلل ادع ىلاعت هللا اهلعخل ةعمجا

 ءاليتسإلا ىلع هلمح زوحب الو ؟ ( شرعلا ىلع ىوتسا مث ) هلوق ىنعم ام © ثلاثلا لاؤسلا )

 (باوجلا ) و هيف مث لوخد حصي الو لزت مل هللا ةكاضاوأ) قف ةردقلاو:-التسإلا نال: ةرادقلاو

 لكو ةيضعبلاو بيكرتلا ىضتقيو « ثودحلاليلدوه ىذلاريغتلا ىضتقي هنألل « زئاج ريغ رارقتسالا

 ىتح مكنولبناو ) ىلاعت هل ودك لوتسم وهو هعفرو شرعلا قلخ مث دارملا لب لاح هللا ىلع كلذ

 نوكي نأ مزلي ريسفتلا اذه ىلعف ليق ناف « نوملاع مم نحنو نودهاجيلا دهاجيىتح دارملا ناف ( معن

 مث ةملك: انلق (ءاملا ىلع هشرع ناكو) ىلاعت هلوقل كلذك سيلو .تاومسلا قلخ دعب شرعلا قلخ



 .١ 000 تاومسلا قلخ ىذلا : ىلاعت هلَوف

 ٍ 0 لل رس وس آ 2 2 هي دق

 ىلع ىوتسا مث مأيأ ةتس - ىف اي تاومسلاَق اح ىذلا
 هسماد ثلا هوي ,ص

 اولاَق نمحرل ارد |" 1 اذإو «0:» اربح 4 ع ناسف نع لا شرعلا

 1 هر

 6 ا مثدازو مَ نا

 نورهاظتم رافكلا نأ نبب امل هئاحبس هنأ ىنعملاف ( توم ال ىذلا نمل لع كوت ) هلوف امأ
 ىو . راضملا عيمج عفد ىف هيلع لكوتي نأب هرمأ : ةتبلا ًارجأ مهنم بلطي ال نأب هرمأف . هئاذيإ ىلع
 « توك ىذلا ىلا ىلع لكوت نم نال ( توم ال ىذلا ىلا ىلع ) لاق امإو . عفانملا عيمج بلج

 عيضي الف تومب ال ىح هنإف ىلاعتو هناحبس وه امأ : ًاعئاض لكوتملا راص هيلع لكوتملا تام اذاف
 . ةتبلا هيلع لكوتملا

 ؛ ةالصلا ىلع هلم نم مهنمو ؛ لوقلاب حيبستلا سفن ىلع هلمح نم مهنف (هدمح حبسو) هلوق امأ

 قكو)لاق مثرهاظلا وه اذهو هلدعو هديحوت ىف هب قيليال امع ىلاعت هلل هيزنتلا ىلع هلم نم مهنمو

 . الام بدالاب كو . الاج ملعلاب ىنك :لاقي «غلابملا ام داري ةيلك هذهو ( اريبخ هدابع بوئذب هب

 ديعو كلذو مهتأفاكمىلع رداق مهلاوحأب ريمخ هنالل هريغ ىلإ هعم جاتحال قل كيسح ىنعم وهو

 . ةيوقعلا نه نوقحتسست اللمع متاذاجب ىف هملع افك هرمأ ةفلا ىلع متمدقأ نإ لاقت اك
 شرعلا يلع ىوتسا مث مايأ ةتس ىف امهنيب امو ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا ل لاعت هلوق

 انالمأت امل دجسلا 0 امو اولاق نمحرلل اودجلا ممل لبق اذإو : ًاريبخ هب لأاف نمحرلا
 4 أروفن مثداذو

 تومال ىح هنأب (اهوأ) رومأب هسفن فصو هيلع لكوتي نأب لوسرلاممأ امل هناحبس هنأ ملعا
 هب كو) هلوق وهو تامولعملا عيمج ملاع هنأ ( اهيناثو ) ( تومي ال ىذلا ىلع لكوتو ) هلوق وهو

 قلخ ىنذلا ) هلوق ع دانا وهو تانكيملا لك ىلع رداق هنأ ( اهثلاثو ) ( ًاريبخ هدابع بونذب

 هناحيس هنال ( تومي ال ىذلا ىحلاز هلوةب لصتم ( قلخ ىذلا ) هلوقف ( ضرآلاو تاومسلا

 هوجو عيمج ىلع رداقلا وه هنأ تنام ام لكل نضر لا تاومسإا ولاا 08 ناكل

 : تالاؤس هنآلا ىفو ..هيلعال] لكوتلازوحجيال ذي هتبج نم ابلك 3 نأو٠ راضملا عفدو مفانملا
 5 ماياال تاومسلا ليقف تاومسلا َْق معلا ْتاَكَرَح نع ةرابع مايالا 4 لواللا لاؤسلا 0

 ىذلا .ىثلا لاقيال ةدملا هذه اهرادقم ةدم ىف ىنعي (باوجلا) ؟ مايأ ةتس ىف اهقلخ هللا لاق فيكف
 نوكي نأو دبال لب . ًاضحم ًامدع نوكي ال ةئرجتلاو ناصقنلاو ةدايزلا لبقيو دود رادقم ردقتي
 اذه لوقت اناآل : نامزلا مدق ىضتقي كلذو ملاعلا دوجولبق ةدم دوجو هدوجو نم مزلبف ًادوجوم



 ةيآلا . اريذنو ًارشبم الإ كاناسرأ امو : ىلاعت هلوق 0

 ىلع هلمح ىلوآلاو . هيف تلزن ةيآلا نآللهج وأ رفاكلاب دارملا لبق « لوألا ةلأسملا 0

 ثوديعيو / هلوق رهاظب قف ةناللو 3 طظفالا موت َْق حدب هال بسلا صوص*+ نال 1 مومعلا

 4 هللأ نود نم

 نيوعلاك « رهاظملا ىنعمب ريبظلا نأ ( اهدحأ ) ًاهوجو ريهظلا ىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 . ةوادعلاب هبر ىلعناطرشلا رهاظي رفاكلا نأىنءملاو ٠ بيرغ ريغلءافم ىنعم ليعفو « نواعملا ىنعمب

 00 ىلاعت هنإ اناق 9 ةوادعلاب هير ىلع ناطيشلل 0 نوكي نأ رفاكلا َْق ص فيك ليق نإف

 هلوةكءةعاجلا ريبظلاب ديرب نأ زوج (اهناثو) ( هللا نوذؤي نيذلا نإ ) هلوقك هلوسر دارأو هسفن

 رفاكلاب دارملا نوكي ريسفتلا اذه ىللعو ) طيلخلاو قيدصلا 0 7 ريبظ كلذ دعب دكتالملاو (

 مهن ودمع مهناوخإو ( ىلاعت لاق 3 الا هللأ رون ءافطإ ىلع ضعبل رهاظم 0 نإ 08 سنجلا

 ءارو اهذبن اذإ ىتجاحب نالف ربظ , محلوق نمريبظلا : ىنارفصألا لم وبأ لاق ( اهتلاثو ) « ( ىغلا»ىف

 ءآرو هذ . 2 لاب نيب سإ نميف لاقيو ) أب ررظ مكءادو هزوعدخاو ( ىلاعت هلوق نم وهو 3 هروظ

 ا 12 فورم , ويطلا ارو كو رتع هبا تختنم ىأ « نورظم لاعا نأ هن رعلا سابق راء ءايط

 .٠ هرفكب نيهمسم ىلاعت وهو رفاكلا رفكي نأ هللأ ىلع نيه هائعمو 6 رورظم ىدعم

 رافكلا نأ وه : مدقت ام كلذ قلمتف ( ًاريذنو ًارشبم الإ كانلسرأ امو ) ىلاعت هلوق امأ

 مثرشبيل هّدعل 4 2 مهعفنل هلوسر ثعل ىلاعت هللاو 2 هلوسر ىللعو انك هللأ ىلع نوعلا نورلطي

 نم مظعأ لبهج اللف ؛ باقعلا نع اوزرت<و باوثلا اوقحتسف )2 ةيصحملا ىلع مثرذنيو ؛ ةعاطلا ىلع

 مهاسي الو ءايندو 8 هتامبم حالصإ ف هدبج غرفتسا صخش ءاذبإ ف هدرج عرفتسا نم لبج

 . أرجأ ةتبلا كلذ ىلع

 ءاعدلاو ءادآلا ىلع مهأسيال ( اهدحأ ) ةبراقتم ًاهوجو هيف اوركذف ( ءاش نم الإ ) هلوق امأ
 ممر ةمحر كل اايدس 4 اوذختف 2 هربغو دابجلا َْق قافنإلاب أوبرقتي نأ اكد نأ الإ |[ رجأ

 رك كلا ولطتاوأ مكلأسأو ىسفنل ًارجأ هيلع ملأ سأ ال هانعم : ىضاقلا لاق (اهيناثو) هباوث لينو

 ( ءاش نم الإ ) هلوق لاثم : فاشكلا بحاص لاق ( اهتلاثو ) مكبر ىلإ ليلا ذاخاب مكسفن ال

 : لام ل يصح ف كل ىعس 5 كيلع ةففش ىذ لوقرجأالا نع هؤانثتساو ا نملعف الإ دارالاو

 لاملا كلفح شتلف هعيضت الو لاملا اذه ظفحت نأ الإ « تيعس ام لع ًاباو كنم بلطأ ام

 امههادحإ نيت دئاف افاق هعسأب هاعش و باوثلا ةروصل وه هروص ل 5 كارلا سلج نم كلا

 «باوثلا بلطأ اف « ًاباوث كلام كظفح ناك نإ كل لوقي هن اك هلصأنم باوثلا ىف عمطلا ةهبش علق

 « إ] هلصوت ىذلا ميظعلا باوثلا ىرجب ىرحي كلا كظفح نأو « ةغلابلا ةقفشلا راهظإ ةيناثلاو

 دارملا ليقو «ةعاطلاو ناميإلاب ىنلزلا هدنع مهباطو هسيلإ مهبرقت  اليبس هللا ىلإ مهذاختا ىنعمو

 . هللأ لييس َْق ةقفنلاو ةقدصلاب برقتلا



 ١ ةيآلا ةارشب .انطا قلخ ىذلا وهو : ىلاعت هلوق

 ا هه برص يرث د

 «ه:» ريد كَ كفا روصو اسم هلع ارَشب املا نم َقلَح ىذلا وهو

 تا ا ىلا توام اه عام هةر اا مل 5 يابس ا ا اذ هز, ا 0 تا

 هبر ىلع رفاكلا ناكو مرضي الو مهعفتي الام هللا نود نم نودبعيو
 هسس مرئرتلال 3 مسسو ع هو 1

 نم نم هيلع ملتسأ ام لق هدد اريد 0 ل كلايلس أ | مو 6662 أريبط

 ىَذلأ ا لع لكوتو «ه» اليس هبد ل دخت نا ام نم الإ رجأ

 0 2 - ماس اس 0 -

 6( اريبح هدانع بوند ع 00 كح 0 تومي

 لق 7 وجتلا صحم امأف ا نوكي آند كرذا لل لا ا نال 3 فيعضف ىناثلا

 راحللا جاج الا نمو ؛ ؛ ةيدو ىلا هذه بذعلا رحبلا نه دا 0 لوقت از 1 0 جا نسي

 ةيوذعلال كل 26 نيد 55 كالدتسالا هةدحوو ضر لا نم دلك 2 0 امه لعجو 2 ل ايكلا

 الف كلذك نكي مل نإو . ءاوتسالا نم دب الف « ءاملا نأ'نضراالا ةئئيط تبسي تناك قإ ةحوالا

 . ةنيعم ةصاخ ةفصب ماسج الا نم دحاو لك صخب ميكح رداق نم دب

 :: انشق كبر ناو اريصو ايس هلع ارمي ءالإ نم قلخ ئدلا وهو ) لاعل ةلارك

 : ناثح هيفو 4 ديحوتلا لئالد نم سماخلا عونلا إل وه اذه نأ ملعاو

 : ناويحلا لوصأ هنم قلخ ىذلا ءاملا هنأ ( امهد>أ ) نيلوق ءاملا اذه ىف اوركذ 4« لوأالا إل

 نم قلخ ) هلوقل ةفطنلا دارملا نأ (ىتاثلاو) ( ءام نم ةياد لك قلخ هللاو ) هلوقب هانع ىذلا وهو

 1 نيوبم ءأم نم ( ) قفاد ءأم

 5 مملإ تسل 0 ىأ 2 تنفذ ىوذ نامدنق ارش منسق ىلاعت هز أ ىنحملا 4 ىناثلا ثحبلا 1

 للاتعتا هلوذ هوو ناماضت امانإ ىأ؛ 0 نالف تنب ةنالفو « نالف نب نالف لاقيف

 ةدحاولا ةفطنلا نم قاخ ثدح ) ًاريدق كلنا ناكو ( ) ) الا 5 <نلا نيجوزلا ه4_ده لد (

 الاو ركذلا رشبلا نم نيعون
 ةاراهط هز ىلع رفاكلا ناكو مثرضي الو مهعفني ال ام هللا نود نم نودبعيو ل ىلاعت هلوق

 ا يو ىلإ نحس نأ اق يدل 1 نمل ملأسأ امن الف ب انيدتو ارم الإ كاش

 4( ًاريبخ هدابع بونذي هب كو هدمه ع تكوكعال ىذلا ىلا ىلع لكوتو

 : لئاسم ةيآلا



 ةيالا نيرحبلا جرم ىذلا وهو : ىلاعت هلوق ١

 د ل ل 00 ل 7-0 © سو ممرصق سار يتملصع س رث ل

 لعجو جاجا لم اًذهَو تار 8 ع اًده نيرحبلا 0 م ىذأأ وهو

 «هند اروجحت 1 رجحو 0 3

 .نع ىهنلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلدو : مهتعاط نع هيمن دارملاف ( نيرفاكلا مطت الف ) هلوق امأ

 ءهنالعتشمةنع ىلا نورك ىئطتقالا ءارخلا

 ءاعدلاو .ءادالا ىف دب+لا لذب دارملا : مهضعب لاف ( ًاريبك ًادارج هب مهدهاجو ) هلرق امأو

 ملا و: ةكم ةدوسلا نال, لولا ترق الو 6 امهالك :.ناوررخ ]لاق و.« لاتقلا داما: مهضعبلاقو

 كك 1 ردد هب رق لكى فيي ىل هنال (ازيك اداهج ) لاق, اع] و تامر. .ةرجها دعب درو لاتتلاب

 كلذ لجأ نم هدابج رثكو تادهاجملا كلت هللا لوسر ىلع تعمتجاف « هتيرق ةدهاج ريذن لكى بع

 . ةدهاجم. لكل ًاعماج ( اريك ًاداهج ) ىرقلا ةفاكريذن كنوك ببسب ( مدهاجو ) هل لاقف مظعو

 امهنيب لعجو ؛ جاجأ حلم اذهو تارف بذع اذه نيرحبلا جرم ىذلا وهو ل ىلاعت هلوق

 .4 اروجحم ا

 امهالخ ىأ ( نيرحبلا جرم ) هلوقو 4 ديحوتلا لئالد نم عبارلا عونلا )وه اذه نأ ملعا

 هنمو ءطلخلاو لاسرإلا جرملا لكك عر لح اذإ ةادلا كج رم : لاقي املس أو

 جام : سابع نبا لاق . نيرحب نيعساولا نيريبكلا نيءاملا ىمس ( حيرم مأ ىف مهف ) ىلاعت هلوق
 باذع اذه ) هلوقو . نايقتل امهو جرملا ىف ليخلا لسرت ام امه راجم ىف امبلسرأ ىأ  نيرحبلا

 هنأو , هضيقن جاجالاو ؛ ةوالحلا ىلإ ريصي ىتح ةبوذعلا ىف غيلبلا تارفلا نم دوصقملاو ( تارف

 ' نرد نه تاثاح اخري هرادتقا مظع نم لعجو ؛ جزاقلا امهعنمو امهنيب لصفي هتردقب هناحبس
 :«تالااوب انرهو

 كليك ول هنلكلا ىف ( تورط ر.؟( اروح اردو )هل وق سما أم 6 لوألا لاؤسلا ١

 نو ةردتب نردبلا ند دحاو لك ناك 6 زاجا يبس لع ةحقاو ايه ئهو .اهانزسف.دقو ذوعنألا

 ةجزاملاب هبحاص ىلع امهدحأ ىغبب ال ىأ ( نارغبي ال ) لاق اك , ًاروجحم ًارجح هل لوقيو هبحاص

 هنم ذوعتي وهف  هبحاص ىلع غابلا ةروص ىف امهنم دحاو لك لعج انبهو ؛ ذوء:لاك ىغبلا ءاقتناف

 . تارادمالا ندحإ ناهز

 اذه : لاقي ال ؟ انه ىلاعت هللا هركذ فيكف « بذعلا رحبلل دوجو ال ( ىناثلا لاؤسلا ل

 ىف لعج هلعل (ىناثلا) نو>يجو لينلاك ماظعلا ةيدوالا هنم دارا نأ ) كيرالا ) نيج و نم عوفدم

 هو ] تعصي لوألا امأ : لوقت اناال احلم رسالاو ًايذع هيناجدحأا نوكي اعضوم احلا
 امأو . بجعتلا عضوم ةتبلا لصحي ملف. بذع ءام اهيف سيل راحبلاو , حلم ءام اهف نايل سدو ذل



 ةرقإ ةيآؤلا “ !ورك قبل مهيب هانفرص دقلو : ىلاعت هلوق

 هجولاو «٠ عناصلا ىلع هب اولدتس ا وركستلا طفلا "لاول بانسلا ءاشإ 53 هر" لكنا

 . ريمصلا ىلإ تازوك نأ ا ثرْفأ ةناثل برقا لوألا

 نأ لكلا نم ديرم ىلاعت هنأ لع لدي ( اورك ذيل ) ىلاعت هلوق ىئابجلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 نم لوق لطبي كلذو . كلذ ص ام اوضرغيو اورفكي نأ مم دارأ واو اوركشيو اوركذتي

 مهتردق ىلع ( اروفك الإ سانلارثك أ ىنأف) هلوق لدو لاق « رفكي نعرف كلا دي نمللاعت هلا نإ لاق

 . .نأ ىمذلا ىف لاقي ال اك هولعفي نأ اوي 'لاقي نأ اج امل اورد لول ذإ رك ذتلا اذه لف لك
 لابو نآ قنا نإ معز نم ىلع ةجح ( اورك ذيل مهن هانقرص دقلو ) هلوق ىبعكلا لاقو  ىعسي نأ
 يبأف ) هلوقو ؛ لكلا ىف ماع ( اوركذيل ) هلوق نآل اونمؤي نأ هلازنإب دري ىل هنأو نيرفاكلا ىلع

 هانلزنأ لاقي نأ زو ال هنأل ماعلا كلذ ىف الخاد رثك آلا اذه نوكي نأ ىضتقي ( سانلا رثك أ
 . ارارم مدقت دق هيلع مالكلا نأ ملعاو . اروفك الإ - ميمىب  رثك أ ىنأف« اونمؤيل شيرق ىلع

 اهدو>جو ةمعنلا نارفك دارملا ( أر وفك الإ سانلا رثك أ ىنأف ) هلوق 4 ةتلاثلا ةلأسملا ١

 دارملا ليقو :هباسحإو هتردقو عناصلا دوجو ىلع اب نوادتسي الو ايف نوركسفت,ال ثيح نم
 دحج نم نال اذك ءونب انرطم نولوةي مهنآل لصح اميإ رفكلا كلذو رفكلا وه روفكلا نم

 امك دق كلك اوكللاو كالفآلا ىلإ ةمكنلا هَذه. نم ايش كفاضأرو ءاعنملا نم ةوداس معنلا نوك
 : هرفك ىف كشالف ءايشألا هذه ءاضتقاب ةلقتسم بك اوكلاوكالفآلا لعجنم نأ ق يقحتلا نأعاو
 هؤطخ غلبيال هلعلف . ثداوحلا هذه ىضتقت تافصو صاوخ ىلع اهلبج ىلاعت غناصلا لاق نم امأو

 ٠ رفكلا دح ىلإ
 تاد وا ةماكن آل هل رودقم هللا مولعم فالخ نأ ىلع تلد ةيآلا اولاق 4 ةعبارلا ةلأسملا

 لدف كلذ ىلع ًارداق هنوك نع ربخأ ىلاعت هنإ مث . ًاريذن ةيرق لك ىف ثعبي نأ ءاشام ىلاعت هنأ ىلع

 . هل رودقم هللا مولعم فالخ نأ ىلع كلذ
 ىنلا ميظعت كلذ نم دارملا نأ ىوقالاف ( ًاريذن ةيرق لك' ىف انثعبل انّئش ولو ) ىلاعتت هلوق امأ

 لوسر ةثعب ىلع ةردقلا عم هنأ هل نيب ىلاعت هناك ( اهدحأ ) هوجوا كلذو ملسو هيلع هللا لص
 ىأ ( نيرفاكلا عطق الف ) هلوقب هعبتأ كلذلو لكلا ىلع ا هلضفو ةلاسرلاب هصخ ةيرق لكى ريذنو
 ةيرق لكىف انثعبل)و نيملاعلا لك ىلإ ةلاسرلا ءابعأ كنع انففخل انش ولو دارملا (اهيناثو ) مهقفاوتال

 لالالا اذه لباقف لسرلا ياس لع كانلضفو كاتللجأو كيلع رمل انرصق انكلو ( 3 ١
 نأ ىلع ةردقلا ىلع لدت امنال فنعلاب فطالا جزم ىضتقت ةيآلا نأ (اهئلاثو ) نيدلا ىف ددشتلاب

 (ولْوأ هلوقو ءةئبلا دج لإ ةنيملالا ةزيضملاب ةجاس ال نا و دي تس[ رز رن رك
 لصح ىاثلا ىلإ رظنلابو ؛ بيدأتلا لصحب لوألا ىلإ رظنلابف . كلذ لعفي.ال هناحبس هنأ لع لدي
 .زازعإلا
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 هاتر اما ودك هرعت د انانالإ باحيإلا كلذ هجوي مل هنإ متلق ملف « باحيإ رمأ نوكي نأ ريدقتب م“

 كس وهف هناك لك نع لوزا دع 5 3 هيلع مالكلا قيس 5 » نيتلق ءاملا غلب اذإ 2 مالسأا هيلع

 : ملعأ هللأو 2 مووفملا ىلع حجار قوطنملاو ةقوطنم اهانركذ كا صوصنلاو موهفملاب

 روج عازوألاو مصآلا لاقف ؟ال مأ روبط وه له ءاملا ريغ نأ ىف ( ىتاثلا رظنلا ١

 ردع اضلأ لاهو .:رفملا ملا ديل رك رلا زارح ةنلدح 7 لاقو :؛ تاعئاملا 3 ءاو 2و

 0 6 وهعم 0 0 : نإف ) ىلاعت 1 0 هروص 5 هليلدو قالطإلا 1 ءالب ة هصتخغ

 2 ءاملا مدع دنع مميتلا بجو ١ رغلا كيد و أ لدا ءوضولا 0 ولو 2 هاك مع

 دل ةنرورطللا ال نال ارورط ناكل تيخلا هابط دافأ وا لخلا تالف ”فرخلا ةروضافامأو

 ةالص هللا لبقيال » مالسلا هيلع هلودل ثدحلا ةراهط هب زوحجب نأ بجول ًاروهط ناك ولو ريطملا

 دنع لودقلا مدع ءاهتنأ بج وذ ةياغلا ءاهتنال ىتح هلك و «( هعضاوم رويطلا عضيإ ىتح 0 قل

 لل عع افا ث خلا ةيروهطلا نأ انملع لصحي مل ثيحو . ةالصلا لوبق

 اش ولو :اروفك الإ نئانلا رثكأ ىف اورك ذيل 'ةينين هاتر ذقلو ١ ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةهيفو 4 0 ًادابج 4ب ا نيرفاكلا عطقت الف 2 1 ةيرق لك ىف اغيل

 ءىث ىأ ىلإ ( هاقرص دقلو ) هلوق ىف ءاملا نأ ىف اوفلتخا مهنأ معا 4 لولا ةلاسملا 0

 نم مث ء رطملا ىلإ عجري هنأ روهمجلا هيلع ىذلا وهو (اهدحأ ) هجوأ ةثالث هيف اورك ذو عجري

 عاونأو تاعارزلابو برشلاب اوعفتنا ىتح رامنألا ىف هان رج انا هانفلرصا قم لاق نم الزوم

 ىف مث ٠ 200 ماع ىو ناكم 0 هنأد بس هنأ هاند ناو رجا لاقرو دب شاعملا

 2 ماع دار م ا رطم 01 ! ماعام سأ ع نبا لاق كوالا ماعلا ف عقو م فال عمي ىف ىناثلا ماعلا

 يلا لص ىنلا نع دوءسم نأ 0 هذه أرق مث « ضرالا ىف هفرصي هللا نكلو

 اذإف ء ,هربغ ىلإ كلذ هللا 1 ىصاعملاب موق لم اذإ نكسلو ؛ ماع نم رطمأب ماع نم ام » لاق هنأ

 ( هافرص) هلوق نأ : : ملسم ىف لوك وهو 06 ”و ) « قايفلا ىلإ كلذ.هللا فرص 0-0

 مالا ( ةلدالا نم لاك هللأ 2 0 باسو لالظالاو ت ادسلاو ه0 رطملا ىلإ عب

 لع تلزنأ ىلا فحصلاو بتكلا رئاسو نآرقلا ىف سانلا نيب لوقلا اذه ىأ ( هانفرص 0



 ةبا/ ةنآلا . ازويطا ءاط'ءاعسلا نم انلزنأ وا لاحت ةلوق

 ريدقتب ربخلا اذه نأ كشال ( لوقت انال ) ةدئاف نيتلقلل قبي ال هوركذ ام لعو طرشلا مدع دنع

 نكلو ) هلوق مومعو ( ًاروهط ءام ءامسلا نم انلزنأو ) ىلاعت هلوق مومع صيصخت ىضتقي ةحصلا

 ءاملا قلخ » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مومعو ( مكهوجو اولسغاف ) هلوق مومعو ( مكر هطإل ديرب

 لآلقو ةاتشالاو' لاحالا نع ًادحب نوكي نآو دبال صصخأ"|دنهزو دهن كك لذ

 ةلوبجم اهنأ اك ةلقلا نآل . ةجحن سيل « ًائيشو نيتبرق وأ نيدبرق عسن ةلقلا حيرجنبا لوقو ةلورجبرجم

 ةراتف ةفلتخم اأضيأ تاياوزلانآلو . ةزتغص نوكت دقو. ةريق نوكن دق اهناف ةلورجةي فلا ارك

 صيصخت زب مل تضراعت و تعفادت اذاف نيرك ةرامو « ةلق نيعب رأ ةرات و . نيتلق ءاملا غلب اذإ لاق

 ةرصن ىف مالكا مامت اذه . ربخلا اذه لثمب لامتحالا نع ةديعبلا ةرهاظلا ةنسلاو باتكلا مومع

 ىلاعت هلوق ( اهوأ ) : هوجوب هيف ةساجنلا عقت ىذلا ءاسملا ةساجنب ىكح نم جتحاو . كلام لوق

 ؛ ( مدلاو ةتيملا كيلع مر> امبإ ) ىلاعت لاقو « ثئايخلا نم تاساجنلاو ( ثئابخلا مهيلع مرحو )

 نابذعيل امهنإ » لاف نيريقب مالسلا هيلع رمو ( هوينتجاف ناطيشلا لمع نم سجر ) رخلا ىف لاقو

 هذه هّللامرخ «ةميغلاب ىثعي ناك رخآلاو لوبلانم ءىربتسيال ناك امهدحأ نإ ربك ىف نابذعيامو
 لكلا,عّتسا محرحت بجوف ؛ ءاملاب اهطالتخاو اهدارفنا لاح نيب قرفي لو ؛ اقلطم امبرحت ءايشألا

 ىضتقت ًاربطم ءاملا نوك ىلع ةلادلا لئالدلا نأ بابلا ىف ام ربك أ . ةساجنلا نم ءزج هيف قبب ام

 اذإ رظاحلاو حيبملاو ةرظاح اهانرك ذ ىتلا لئالدلاو ةحيبملئالدلا كلت نكلو ؛ هب ةرابطلا زاوج

 ءزجرخآلا و ءزج ةئام اهنم امهدحاآل ناكول نيلجر نبب ةيراجلا نأىرت الأ  رظاحلل ةيلغااف اعمتجا

 انبه اذكف اهّوطو امهنم دحاول زئاج ريغ هنأو : ةحابإلا'ةبج نم ىلوأ اهف رظحلا ةبج نأ ؛ دحاو

 ىلع هرك ذ «ةبانجلا نم هيف لستغي مث مئادلا ءاملا ف مكدحأ ناوبيال » مالسلا هيلع هلوق ( اهناثو )

 نم ركدحأ ظقيتسا اذإ » مالسلا هيلع هلوق ( اهئلاثو ) ريثكلاو ليلقلا نيب قرف ريغ نم قالطإلا
 ًاطاتحا.دلا لخةي رمأف عودي تتابننأ ىئرديال هنإف ءانإلا”اهيطخدي نأ لبق اثالئاددب ليسا ١

 اهنأ الولو هريغت مل ءاملا تلخدأ اذإ املثم نأ مولعمو : ءاجنتسالا عض وم نم هتاصأ دق ةساجي نم

 لمح مل نيتلق ءاملا غلب اذإ » مالسلاهيلع هلوق ( ابعبارو ) ىنعم اهنم طايتحالاب رمألل ناكام هدسفت

 لوألا هجولا نع كلام باجأ . تبخلا لمحبنأ بجونيتلق غلبي مل اذإ هنأ ىلع همورفمب لدي ( ًاثبخ

 ءاملا ىف عقو اذإ ةعّئاملا ةساجنلا نم ليلقلا ءزجلا نكلو ةساجنلا لاعتسا مرحي هنأ ىف عازن ال لاقف

 اهنإ لاقي نأ زوج ال ملو ء تيقب ةساجناا كلت نإ ملق لف «هتحنار الو همعط الو هنول هيف ربظي مل

 « ملادلا ءاملا ىف ركدحأ نلوبيال » مالسلا هيلع هلوق امأو . هانمدق ام هريرقتو ؟ اهتفص نع تيلقنا

 كلذو ناسنإ هبرش امبر همأل ناك امنإ ىبنلا لعل لب . هومترك ذ امل الإ سيل ىبنلا اذه نإ مئاق ملف

 لسغيلف همانم نم ركدحأ ظقيتسا اذإ : هلوق امأو « عبطلا ةرفن ىف مالكلا سيلو « هنع هعبط رفني ام

 باجيإ رمأ تروكي فيك هيلع بترملاف ؛ بابحتسا رمآلا اذه نأ ىلع انعمجأ دقف « اثالث هدي

 22و
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 انيك ولانأ (اهرشعق اث و) رتعم ريغ هنأ انملع كلذك نكي ملال رثاوتلادح ىلإ ةلقن غواب بحي هيل روبمججلا

 ناردغلاو ةميظعلا ةيودآلا ءام لثم ةرثكلا ةياغىف ناكنإ ءاملا ةساجنب كحن نأ اننكمالف ءاملا ةساجنب

 تاريدقت سانلا نع انلقن دقو « نيعم رادقمب ريدقتلا نم دب الف ؛ لطاب عاجالاب كاذ نافذ ؛ رايكلا

 (2 اف دو هاج قار دقت امد طقاستلاو ضراعتلا تجود ندعي نم لروأ ايضعب سلفا ةفلتخ

 ل نيتلق ءاملا غلب اذإد مالسلا هيلع هلوق ىلع ءانب نيتلقلاب ىعفاشلا ريدقت امأو ؛ مكحت درج هنأ مواعف

 ؛ الو هجبىوارلان وكيف لجرىتر بخأ لاق  ربلا اذهىورا-!ىعفاشلان آل ًاضيأ فيعضف «ًاثبخ لمح
 ن.اىلع فوقوم هنأ نيثدحملا نف نيثك معز انهار ؛ ةجح سيل هدنع وهو السرم ثيدحلا نوكيو

 حلصت اهاف ةمولعمريغةلقلا نآل لوهجم ىلع لوهجبم ةلاحإ هنكللةيا ورلا ةحصص انملس « هنع هللا ىضررمع

 ةمولعمةلقلا نوك انملس ؛ لبجلاةلقاو لجرلا ةماهل سا ًاضيأوهو  ديلاب لقناملكلو ةرجلاو زوكلا

 نيعبرأ ىورو « ةلق غلب اذإ ىورو . نيتلق ءاملا غلب اذإ ىور هناف بارطضا ربخلا نتد نكل

 رهاظلا كورتمهنكلو نتملا ةحح انس .نيزوك غلب اذإ ىورو « ثالث وأ نيتلق غلب اذإ ىورو ؛ ةلق

 ناكمإ انملس , هلمح دقفهيلع درو اذِإ ثبخلا ناف ؛هرهاظىلع هؤارجإ نكميال ًائبخلمح مل هلوق نآل
 نمسا نيب راد اذإمسالاو ؛ قيقح ثيخ و ىعرش ثيخ نيمسق لع ثيخلا نكل هرهاظىلع هئارجإ

 ىوهللا ىمسملا ىف ةقيقح مسالا نآل ؛ ىل وأ ىوغللا ىمسملا ىلع هل ناك« ىعرشلاىمسملاو ىوغللا

 ىوغللا ىمسملا و ؛ هيلعدلمح بجوكلذك ناك اذإو « لةنلاوك ارتشالل ًاعفد « ىعرشلا ىمسملاىف زاجت

 لوقنف اذه تبث اذإ « مارح وبف برعلا هتثيختسا ام د مالسلا هيلع لاق عبطلاب رذقتسملا ثرخلل

 سجنيال هنإتلق ملء نكل هبجومبلوقن نحو ؛ ًاعبط ارذقتسم ريصيال ىأ ًاثبخ لمحي مل هلوق ىنعم
 هلخ نع فعضي.ىأ. اثخ لمح مل هلوق نكل ةيعرشلا ةساجتلا تلا نمادارملا نأ انبلس ؛ اًعَرت
 سا | اهاطرست اب: لع ال انج هةروزيط لع اللد ادهن نوكتف“« هب ةرثأت  تقحضلا ىعفو
 دقف عضاوملا ضعب ىف ىوارلا مسا ركذي مل نإو ىعفاشلا نإ لاقي نأ ةلئسالا هذه نع باوجلا

 هنإهلوق ٠ ىوارلا مسا اونيع دق نيثدحنارئاس نآلو ؛ السرم هنوك نعجرفن عضاوملارئاس ىف هركذ
 هفقو ةيلع نبا نإ هل ليقف دانسإلا ديج هنإ لاق نيعم نب ىحي ناف ملنال انلق ؛ رمعنبا ىلع فوةود
 نبا نآل ملسنال انلق ةلوهجم ةلقلا هلوقو هعفر ةيلس نب داخل هفقو ةيلع نبا ناكنإ لاف ؛ رمع نبا ىلع

 نيتبرق وأ نيتبرق عسن ةلقلاتن اكفرجم لالق تدهاشدقو ؛ لاق مث . رغلالقب هتياورف لاق حيرج

 . قييف ةربتعم ريغ رداقملا رئاس نأ ىلع انقفاوت متأو انآ منال انت تارطسا نسق كرد انشر

 ىلوأ كلذو : كلذ عفدنأ ىعرشلا ثيخلا ىلع هانلمح اذإ اناق رهاظلاك ورتم هنإهلوق . اريتعم هاثرك ذام

 ىنعملا ىلع هلمح ىفو امسال « ىلقغلا ىنعملا لع هلمحنم ىلوأ ةيعرشلا ةدئافلا ىلع عرشلا مالك لمح نآل

 ناك ١5 لاق هنأ تاناوزلا نضع: ف حم اناق هلح نع فعضي هنأ دارملا هلوق « ليظعتلا مزلي لقعلا

 6-0 ظرصلا ىلع قلعملاو: مكحلا ان اطرش نيتلقلا لعج مالسلا هيلع ةناللؤ 2 سوما م نيتاق ءانللا



 ةم ةيآلا .ااروبطانأم ءايسلا قف الراو لا كل

 ايف قبيف هيف ةساجناا روبظل هحير وأ همعط وأ هنول ريغت ىذلا ءاملا ىف هب لمعلا كرت ( ًارووط ءام

 ريغ أم الإ ءىث هسجني ال اروبط ءاملا هللا قلخ م مالسلا هيلع هلوق ( اهناثو ١ لصالا ىلع هادع

 ءىضوتملاو ( مكهوجو اولسغاف ) ىلاعت هلوق (اهتلاث و) بابلا ف صن وهو « هحبر وأ هنول وأ همعط

 لك نأش نم نأ ( اهعبارو ) ةدبعلا نع جرخيف هب ىمأ امب ايتآ نوكيف هبجو لسغ دق ءاملا اذه

 ول لخلا نم ةرطقلاف بلاغلا ةيفيكب بولغملا فيكتب ن أ رخآلا ىلع ًايلاغ امهدحأ ناك نيطلتخم

 ىلع ًابلاغ امهدحأ نوكو. ءاملا ةفصب تفصتاو اهنع ةيلخلا ةفص تلطب ريثكلا ءاملا ىف تعقو
 مرج الف ؛ يرلا وأ نوللا وأ معطلا ىهو ةسوسحلا راثآلاو صاوخلا ةبلغب فرعي امإ رخآلا

 ؛ ايف اكلهتسم ءاملا ناكو ءاملا ىلع ةبلاغ ةساجنلا تناكابحر وأ امنول وأ ةساجنلا معط ربظ امهم

 ةساجنلا تناكو ءاملا وه بلاغلا ناك كلذ نم ءىث روظي مل اذاف . ةساجنلا ى-ح بلغي مرج الف

 نأ عم ؛ « ةينأ رصأ ةرج نم 0 [هنأ] ر 2 نع ىررام (اهسم اخو) ةرابطلا مك بلغيفهيف لس

 مدع ىلع الإ لوعي مل رمع نأ ىلع لدي كلذو « ملعلا نم بيرق نظب ةمولعم ىراصنلا ىناوأ ةساحن

 ىف ردعو ىعفاشلا دنع نيتلقلاك ًاربتعم ناكولو مولعم رادقمب ءاملا ريدقت نأ (اهنداسو ) غتلا

 هايملا رثكست ال هنال ةنيدملاو ةكم ةرابطلاب عضاوملا وأ ناكل هنعدتلا ضرر ةفينح أ دنع 2+

 ل ةباحصلا رصع رخآ ىلإ متلي لوسرلا رصع لأ 'نمو ةريتكلابةدك !رئاذلا ,ةيراطلا لا

 نع هايلا ظفح ةيفيك نع اولأس مهنأ الو «ةنيعملا ريداقملاب هايملا ريدقت ىف اوضاخ مهنأ لقني

 تاساجنلا نع نوزرتحي ال نيذلا ءامإلاو نايبصلا اهاطاعتي مههايم ةدازأ تتاكو تضاف

 مهيناوأ نم ءاملا برش نم ةرحلا مهعنم مدعو ةربلل ءانإلا هَل هللا لوسر ءاغصإ ( اهعباسو )

 لزنت ال تناكو اهيف ريئانسلا غلت ضايح مهدالب ىف نكي ملو ةرأفلا لك أت اهنأ نوري اوناكنأ ددب
 اذإ ةسجنو ريغتت مل اذإ ةرهاط تاساجنلا ةلاسغ نأ ىلع صن ىعفاششلا نأ ( اهنماثو ) رابآلا ىلإ

 لوقلىنعم ىأو ؟ هيلع اهدوروب وأ الع دورولاب ةساخنلا ءانملا قالي نأ نيب قرف ىأو ؛ تريغت

 نوجنتسياوناك مهنأ (اهعسات و) ةطلاخلاعنمب ملدورولا ةوق نأعم ةساجنلاعفدتدورولا ةوف نإ لئئاقلا

 ريغتيملوراج ءام ىف لوب عقو اذإ ىعفاشلا بهذم نأ فالخالو « ةليلقلا ةيراجلا هايملا فارطأ لع

 ىلع ةلاوهلا ىرعش تيلو ؟ دك ارلاو ىراجلا نيب قرف, ىأو « اليلق ناك نإو هب.ءوضولازوجي هنأ

 لكف اتقرف مث نيتلقف لوب عقو اذإ (اهرشاعو) ؟ ناي رجلا ببسب ءاسملا ةوق ىلعوأ ىلوأ ريغتلا مدع

 هنيب قرف ىأف ؛ ليلق وهو هيف رشتنم لوبلا نأ مولعمو ىع عفاشلا لوق ىلع رهاطوبف هنم ذخؤي زول

 ىداحو) ؟ هب هريغ لاصتادنع هيلإ ل صو اذإهنيب و ؛ ءادتبا ءاملا نمردقلا كلذ ىفليلقلا كلذعقو اذإ
 ىاوالاو ىديالانوسمغيو نوفشقتملا اف أضوتي ةيلاخلاراصعالا ىف لزت مل تاماهلا نأ (اهرشع
 اهيلع دراوتت تناكةسجنلاو ةرهاطلا ىديألا نأب مهملععم ضايحلاكلت نم ءاملا نم ليلقلا كلذ ىف

 ةحاح دتشت ىذلار مالا نآل :زلوتلا دحىلإ كلذ غلباو كلذ رهشال ًاريتعم نيتلقلاب ريدقتلا ناكولو



 هناا 11 روكا نام املا نماانل زو: ناد ةلوق 5

 هنإف ءهانعم لقعي ال د.عت ءوضولا نأ (اهثلاثو ) هانرك ذ ام هجوتيف قاب هنأ انملع هرثأ رهظ اذإ امأ
 لقعيال امو . هؤوضو حص نفمتملا ردكلا ءاملاب أضوت ولو . هؤوضو حصيال درولا ءامب اضوت ول

 . سايقلا كرتو صنلا دروم ىلع هيف راصتقالا بجو هانعم

 تلد ( ًاروهط ءام ءامسلا نم انلزنأو ) ىلاعت هلوق ( اهدحأ ) هوجو 4« ةفينح ىنأ ةجح ل

 ةطلاخلاب ريغتلا دعب ةفصلا هذه ءاقب بجوف ؛ هؤاقب تباثلا ف لصاألاو ًارهطم ءاملا نوك ىلع ةيآلا

 دقو ةدبعلا نع جرخ نأ بجوف هب ىنأ دقو لسغلا قلطمب أ ( اولسغاف ) ىلاعت هلوق ( اهيناثو )

 مميتلا زاوج قلع ( اومميتف ءام اودجب ملف ) ىلاعت هلوق ( امثلاثو ) مدقت ايف هجولا اذه ريرقت انيب

 ؛ ريغتلا ةفص عم ءام ريغتملا ءاملا :نآل ءاملل دجاو ريغتملا ءاملا اذه دجاوو ءاملا نادجو مدعب
 هلوق ( اهعبارو ) مميتلا هل زوحجيال تأ بجوف ؛ةفصلا دوجو لاح دوجوم فوصوملاو

 نال «هريغ هطلاخ نإو هب ةرابظلا زاوج ىضتَقي هرهاظ « هٌؤام رورطلا وه» رحبلا ىف مالسلا هيلع

 نإو ضئئاحلا رؤسو ةرهلا رسب ءوضولا حابأ مالساا هيلع هنأ ( اهسءاخو ) كلذ قلطأ علم ىنلا

 ةطلاخم هنول ريغت عمم لويسلاو ردملا ءامب .وضولا ىف فالخال(اهسداسو )اه ماعل نم ءىث هطلاخ

 ىلإ ًاريغتم ةراتىرب هل كلذ ةطلاخم لجأ نمو . تابنلاو شيشحلا نه ىراحصلا ىف نوكي امو نيطلا

 هبلسيفهيلع باغي اذإ ءاملا طلاخ امعيمج ىف الصأ كلذ راصف ةرفصلاو ةرملا ىلإ ىرخأو داوسلا

 ملاَم سجني ال ءاملا نأ معز نم سانلا نف ًاسحن ًائيش ءاملل طلاخلا ناك اذإ(ىناثلا مسقلا )ءاملا مسا

 019 دولدو كلاهو حلاو ىرصيلا نسحلا لوق وهزو اريثك وأ اليلق ناك ءاوس ةساجنلاب اريعت

 هيف انقيت ام لك نا انباصأ بهذم ىزارلا ركب وبأ لاقو :ءايحإلا باتك ىف ىلازغلا خيشاا لام

 ءامو رحبلا ءام دحلا اذه ىلع فاتخي الو هلاعتسا زي مل كلذ نظلا ىلع بلغ وأ ةساجنلا نم أزج
 هيف ىذلا ءاملا لاعتسا ز< م ةساجن هيف تعقوول رح للا ءام نال «ىراجلاو كلنا ريدغلاو رّثياا

 كرحتي مل هيفرط دحأ كرد اذإ ىذلا ريدغلل انباحصأ رايتعا امأو « ىراجلا ءاملا كلذكو ةساجنلا

 ىلإ هيفرط دحأ ىف ةعقاولا ةساجناا غولب ىف نظاا بيلغت ةرج ىف مالك وه اساف « رخآلا فرطلا

 امضعبو . اهللعّتسا زوج دق.ةساجنلا هيف ىذلاهايلا ضعب نأ ىف انمالك وه سيلو . رخآلا فرطلا

 نعف ريثكلاو ليلقلا نيب قرف نم سانلا نه ( لوقأو ) ركب ىنأ مالك هاك اذه هلاعتسا ذوي ال
 ضوحلا» امهنع هللاىضر سابع نبانعو «ءىبث هسجني مل ةلق نيعبرأ ءاملا ناكاذإ» رمعنب هللادبع

 لاقو « ىظرقلا بعك نب دمج لوق وهو «ًابرغ نوءعبرأ هيف نوكي نأ الإ بنج هيف لستغي ال
 اال ل لاف ىف همجي ال ريدك املا ناك اذإ : نيرتساب او قاورسم

 هسجني مل رج لالقب نيتلق ءاملا ناك اذإ (ىعفاشلا لاقو) لالق ثالث ردق ناك اذإ ءىش هسجني ال
 010 ةاسللا روبطل سحب 05105 ن] 1 ميول وأ هحئر وأ همعط ىنعام الإ

 هاا نم انتو ( ىلاعت هلوق ) انك / هوجو كلام لوق ةرصنا كسعلا نكت أ معاو



 هع 20 اروي ذاق ممل رانا ا

 ؛ ةثلاثلاو ةيناثلا ةركسلا ىف لمعتسملا ءاملاك وهف ( ثلاثلا مسقلا امأو) . اهنايشغ جوزلل ل>يل اهضيح
 ىف ىهفاشلا كاحاألف ءةنوتسملا لاذع اللا ىف: لمستسملا|ءاحلاو أ !ءوضوولا دب د ب لمستسا كلنا
 دربتلا ىفو . ةعبارلا ةركسلا ىف لمعتسملا ءاملاك وهف ( عبارلا مسقلا امأو) . ناهجو ' نيمسقلا نيذه

 يف لمعتسملا ءاملا .امأ . ربظم رهاط وهو ,:لمجتسم ريغ ىيفاثلا باحأ قاقتاب كاذف؛ تنظنللاو

 لضفاملام : الث ةلسقي نأ بحي: ةدحا و اةلشمت ةريط و ةساح نط ارو لد كاف تالا ل

 . ريغت اذإ ءاملا لوقنف ريغتي ىذلا .املا ( ىناثلا مسقلا ) حصالا ىلع روطم ةثلاثلاو ةيناثلا ةركسلا ىف

 هيلع هنا « هن ءوضولا زوجيبف ككتللا .لوطبب ريغتملاكف لوألا امأ.«ةريغب وأ هسفنب ريغتب نأ امإف

 كلذف هزيغ ببسي ريغتملا:امأرو « داما ةغاقنا هنأاكا هواه ناكو «,ةعاضق اتي نم أضوتر ناك مازلسلا

 عقو ول اك وهف هب الصتم نوكبي ال ىذلا امأ . هب الصتم نزكا وأ ه دلطتم نوكي ال نأ اك سلا

 هن لصتم .ىث اليوسب نيت اذإ اأو رهط [ضيأ وهف امرين انتم املا رات هفيص ا

 هطلاخي ال نأ امإ وهف ًارهاط ناك اذإ ( لوألا مسقلا ) انجن. وأ ارهاط ناوكي نآ.امإ لصتملا كلَ

 روفاكلاو ريثعلاو دوعلاو برطلاو نهدلا عوقو ببسب ريختملا ءاملاك وهف هطلاخي مل ناف « هطلاخ وأ
 انلزنأو ) هلوقب تتبث ةيرورطلا نال و  ةفيج ءاملا برقب ناكول اك ربطم ًاضيأ اذهو . هيف بلصلا

 ظلاخملا 'كّلذف هطااخم .:ىق بيسي ريثتملا امألو , هؤاقب ةسباثلا ف لضاألا و.( ار وبل ءام ءانسلا نك

 قاروالاو ةأحلإو:بارتلاب ريغتملاكف' لكمال 'ىذلا امأ ء نكع وأ هنغ ءاملا نوص نكع ال نأ اهإ

 زارتحالاو ةيآلاب تتبث ةيروهطلا نآل . ربطم أضيأ اذهو , هيف دلوتب ىذلا بلحطلاو هيف عقت ىتلا

 ءاملا ىرج ول اذكو ( جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعج اما):هلوقل ًاعوفرم نوكف , زيمع كاذ نع
 اذإ امأ ء اهنداعم نم عبن وأ هيف اهنم ءىث عقو وأ لك وأ ةرون وأ خينرز ندعم ىلع هقيرط ىف
 ءالا فاضي ال ثيح . اليلق ريغتاا ناك نإ رظن هسنج نع ءاملا ىنغتسي ام ةطلاخم ببسب ءاملا ريغت

 نم حيحصلا ىلع هب ءوضولا زاج : اليلق ضيباف قيقد وأ . اليلق رفصاف نارفعز هيف عقو نأ هيلإ
 ًاديدج اما ثدحتسا ناف ًاريثك ريختلا ناك نإ امأو . ءاملا مسا قالطإ هبلسي مل هنال . بهذملا

 ءوضولا زوجي ال ىعفاشلا دنعف اديدج أمسا ثدحتسي مل نإو . قافتالاب هب ءوضولا زحي مل ةقرملاك

 .زوجب ةفينح ىبأ دنعو ؛ هب

 لبقي ال ءوضو اذه »لاق مث أضوت مالسلا هيلع هنأ ( اهدحأ ) هوجو نم « ىعفاشلا ةجح ل
 قافتالابو هب الإ زوجبال نأ بجو ريغتملا ءاملاب ًاعقاو ناكنإ ءوضولا كلذف « هب الإ ةالصلا هللا
 ءام طلتخا اذإ هنأ ( اهيناثو ) بولطملا وهو ريغتم ريغ ءاع ناك هنأ تبثف ء كلذك الا سيل
 ؛ءاملا نود درولا ءاع لسغنا دق. ءاضعاإلا نضعب نأ لمتحيف هب ناسنإلا أضوت مث ءاملاب درولا

 ضراعي ال كشلاو ؛ ًامئاق ثدحلا نيت ناكو ءوضولا لوص> ىف كلا عقو دقف كلذك ناكاذإو
 , مودعملاك راص هنإف هرثأ رهظي ال اليلق ناك اذإ ام فالخب . ثدحلا ىلع قبب نأ بجوف . نيقيلا



 ةيآلا ٠ !اروبظ,ءام ءامسلا ىم انلزنأو : للاعت هلوق ها

 ىف ةفينح وبأ لاقو هب ءوضولا زوجي ىروثلاو كلام لاقو , رهظمب سيلو رهاط ىعفاشلا دنع هنإف

 : لئاسم 1 سجن هنإ فسوي ىنأ ةياور ىف
 مكدحأ لستغي ال د مالسلا هيلع هلرق انليلدو . رهطع سيل هنأ نايب ىف « ىلوالا ةلأسكلا 2

 هج و نمو ؛ ىنعم هنم علل ناك اك اروطمرا رعاط تاك اك ءاملا قب ولو « بنج وهو مكادلا ءالا ىف

 مهجايتحاب مهملع عم هايملا كلت نوعمجي اوناك امورافسألا ىف نوؤضوتي: اوناكةباحصلا نأ سايقلا

 ربخلاو ةبالاب كلام جبتحاو . ةجاحلا مويل هول ًارمطم ءاملا كلذ ناكولو « ءاملا ىلإ كلذ دعب

 هلق( روبط مام ءامغلا :نمر الزان أ و:) كاع" هلوق ( لولا ) نيبجو نف ةيآلا اَمأ ::سانقلاو
 لصالاو ظ ءاملل ةيروطملا فصو لوصح ىلع ةبآلا تلدف (هن م 9 نوطمل ءامر اعشبلاا لَم اع لزنيو)

 (ًاروبط) هلوقأ ًاضيأ وع« المعتسمهنروريصدعب ءاملإ ةفصلا هذه ءاقب محلا بج وف ؛ هؤاقب تباثلا ف

 ( اولسغاف ) هلوق ىف ًاقلطم لسغلاب سمأ هنأ ( ىفاثااو ) ىرخأ دعب ةرم هب ربطتلا ذاوج ىضتقي
 ءابشلا لاق ؛ وضعلا ىلع ءاملا رارمأ الإ 0 ىنعمال هناأل « لسغ تاعئاملا لكلاعتساو

 الع عمدلا لسغي ذإ اهتسحايف
 "0111 كا هازل دل نع نورك لأ تحوف : لسفلاب ادق لدعتسلا ءاملاب لستعا لف

 لضفب هسأر حسف اضوت » مالسلا هيلع هنأ ىور اف ( ةئسسلا امأو ) ةدرعلا نع جرخي نأ بجوف

 ناك أ نعو ا« هةمأراةب حسف هتيحل للب نم ذخأف اضوت هنأ » مالسلا هيلع هنعو « هذي ىف ام

 ىلع اهرمأف لاب اهيلع ةرعش ذخأف «ءاملا اهصي مل هدسج ىف ةعمل ىأرف لستغا د مالسلا هيلع هنأ
  ًاديدع وأ ةراجح قتل اذإ ام هبشأف ًارهاط ًادسج قل رهاط ءام هنإف (سايقلا امأو) . « ةعمللا كلت
 آل فدل كل كالو كفظنلاو دردتلا ىف لمعتسملاو ةعبارلا ةركتلا ف لمعتسملا الا اذك و

 هجولا ةيقب ىلإ هنيعب ءاملا كلذ لزن مث ء عضوملا كلذ ضرف هب طقسو هبجو ىلعأ ىلع ءاملا عضو

 . هجاولا لعأ ىف المعتسم راص ءاملا كلذ نأ عم هيزحي هنإف

 ءاماءاجسلا نم ال 21و ) ىلاعت .هلوق « هاط لمعتسملا ءانملا نأ لع ليلذلا 4 ةيناثلا ةلأسملا (
 ارورط دال قلخ زل اهون: هسأر هن 9 هتيحل للب نم ذخأ : مالسلا هيلع هنأ ةنسلا نمو ( ًاروبط

 07و اظرب لسلا هلع ه] ::ىفاقلالاقو منول وأ هر وأ همام ريغ امالإ -ىث هلسجتي ال

 كلذ الق الا ل ال ةللع هلأ لو هيرو ع أ لقني ملو , هنم طقاست ام هباصأ هنأ

 . ةراجح ىقال اذإام هبشأف ًارهاط امسج ىقلر هاط .ام هنالو ء سجنب سيل هنأ ىلع اوعمجأ مهنأ تبثف
 ؛ بايثالسغ ىف وأ ءوضولا ءاضعأ ىف المعتسم نوكي نأ امإ لمعتسملا ءاملا «ةثلاثلا ةلأسملا)

 اال لاك ف وأ :ذاعاو اضرف ناك انف المعتسم نكي نأ اماف ء وصولا ءاضعأ ف:لمعتسملا ام

 "ايجار اضرطن ن وك. ال "يف وأ اضف نوكيا اليو ةدايقب ناك عفو أ :ةداتعان اوكي الو

 ” ىفاشلا تاتحأ قافتاب ربطم ريغوبف ةدابعو اضرف نك انف لمعتسملارهو (لوالا مسقلاامأ)
 لسغ ىف ىأ لسا جوزلا تحت ىتلا ةيمذلا هتلمعتسا ىذلا ءاملاك وهف ( ىناثلا مسقلا امأو)

 ظ
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 9١ ةيآلا . اتم ةدلب هب ىحنل : ىلاعت هلوق
 ضراألا عبطب نإ اولاق ةلزتءملا نم ىعكلا اذكو (1)نييعئابطلا ةعامج نأ (ثلاثلا لا وسار

 ىف ءابلا 0 ىحنل ) ىلاعت هلوقب اوكسمو تابنلا لضح اههف سمشلا ريثأتو ءاملآو

 مايقل هوكرت نوملكتملا نكس هيلع لد نإ رهاظلا ( باوجلا ) كلذ ىف ًاريثأت ءاسلل نأ ىضتقت هب

 ( ًاريثك ىسانأو ًاماعنأ انقلخ امم هيقسنو ) هناحبس هلوقف ناويحلارمأ امأو . عبطلا داسف ىلع ةلالدلا

 : تالاؤس هيفو
 لكلا عافتناعم شحولاو ريطلانود ركذلاب انهه ماعنآلاوناسنإلا صخ مل «لوالا لاؤسلا)

 امال ماعناآلا فالخ برشلا اهزوعي الف ءاملا بلط ىف دعبت شحولاو ريطلا نآل (باوجلا ) ؟ ءاملاب

 . مهب مهلع ماعنإلاك مبماعأ قسب مهيلع ماعنإلا ناكف اهب ةقلعتم مهعفانم ةماعو ىبانألا ةينق

 هانعم ) باوجلا ( 9؟ ةرثكلاب امهفصوو ىهانآلاو ماعنالا 5 ىعم م 4 ىناثلا لاؤسلا 7 1

 ىف ةينغ ىف مهف هاييملا عفانمو رامآلاو ةيدوآلا نم ةبيرقلا دالبلا ىف نوعمت< سانلا رثك 1

 رطملا لوزن دنعالإ برشلل هايملا نودحبالف ىداوبلا ىف نولزان مهنم ريثكو . رطملا نع هايملا برش
 ريثك ىف لمع و املا ناظم: نع نيدعالتملا ءالل وه داليا ضعي ني رب ( انيه هدب هبا حل رادل و كلذ

 ىذلا تابنلل فلاخع وهو لاح دعب الاح ءاملا ىلإ جاتحب ىحلا نآل ( هيقسنو ) هلوق ىلإ عجري نأ

 جاتحي ناويلاو « برقأ ررضلا ىلإ ناكل كلذ دعب هيلع ديز ول ىتح ؛ نيعم ردق ءاملا نم هيفكي

 . أيح ماد ام لاح دعب الاح هيلإ

 نال ( باوجلا ) ىسانآلا تس ىلع ماعنالا قسو ضرالا ءايحإ مدق مل( ثلاثلا لاؤسلا )ل

 مهنآل مهيقس ىلع مهتشيعمو مهتايح ببس وه ام مدقف : مبماعنأ ةايحو مهضرأ ةايحب ىسانألا ةايح

 دقلو ) ىلاعت هلوقف ًاضيأو ممايقسب ًاضيأ اورفظ دقف مهيشاومو مهضرأل ًايقس نوكي امب اورفظ اذإ

 لب هنم لكلا قسيالف كلذك ناكاذإو 1 ىلإ 00 لك رطملا فرص ىعب ) مهيب هانفرص

 . هنم اريثك ئسانأ هل لك سل
 ىسركلاك ىئان الا و ىسنإلا جاجزلاو ءارفلالاق ( باوجلا ) ؟ ىمانألا ام ( عبارلا لاؤسلا )ل

 كلذ نيب انورقو ) هلوقك ةرثكلا هب داريو ادرفم ليعف ءاج دق هنأل نيريثك لقي لو « ىساركلاو

 انلزتأو ) ىلاعت هلوق نم هايملا ماكحأ اوطبنتسا دق ءابقفلا نأ لعاو (ًاقيفر كئلوأ نسحو) (اريثك
 نأ ( امهدحأ ) : نارظن انهه لوقف لئاسملا كلت دقاعم ىلإ ل و (,ًاروهظ ءامءاتلا نك

 نأ امإ ءاملا لوقن نأ ( لوآلا رظنلا ) ؟ ال مأ رهطموه له ءاملا ريغ نأ ( ىناثلاو ) رهطم ءاملا

 لمعتسملا ءاملا الإ  هريغلرهطم هتاذىف رهاط وهفريغتيال ىذلاوهو لوألا مسقلا ريغتب وأ ريتال

 )١( 2ةعيبطلل ةبشن ( نييعبطلا ةعامج ) لوقت نأ ىلوآلاف درفالل الإ نوكت ال ةبسنلا ناف سارقلل فلاخم وهو لصالا ىف اذكه «

 قبس دقو ( نييعيبطلا ةعاج ) لاقي نأ باوصلا نوك ذئيحو . ةعيبطللو عبطلل ةبسنلا باوصلا : اولاقف ًاضيأ كلذ ءابلعلا أطخ دقو

 فيرصتلا ةيمستلا نوك ىضتقملا سايقلا لع اجورخ ىولملا فيرصتلاب هباتك ىمسف ةبرعلا لهأ مامإ ىنج نب ناْمع وبأ اذه ىلإف ندملا

 . خاسنلا أطخ نم هلعلف ىكلملا
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 ةيمسنلا ْق توملأ نم مايقلاو مونلا نم مايقلا ند قؤفو كلذك اهماثم ف تم ل ىأل ) اهتوم نيد

 رئاسا باجتحالا نال 2 هقاخ ىلع هع رابظإ أم قلاخلا ةردق ىلع اهتاالد مم ةيالاهذهو 3 روشنلاب

 2 ةايحلاو توملاب امههمش ةظعملاو مونلاو 3 ةيويادو ةينيد دئاوذ نم سسانلا نم ركل يق ص ليللا

 . رشحتف تومت كإذك « ظقوتف مانت م: هنبال لاق هنأ ناقل نعو

 هريسفت مدقت دقو ( هتمحر ىدب نيب 06 حايررلا له كلاي ) هلوق « ثلاثلا عونلا)

 نونلا حتفب هجوأ ةسمخ ًارشن ىفو : جاجزلا لاق ٠ حايرلاو حيرلا ءىرق 4 ىلوألا ةلأسملا ١)

 نم ملسم أ كل نوبتلاب ارشبو ثنؤملاو فلأ عم ةدحوملا ءايلابو نيمشلاو نونلا مضإو امضيو

 وهف نوذلاب امأو ( تارشبم حايرلا لسرينأ هتادآ نمو ) ىلاعت هلوق لثم ريشب عمج دان

 "ظل ر امللاو فيحلا ةرلا و( عابولا فو ( ا رتت كا تالا وز هل رد يع
 نم ءاملا لزني ىلاعت هنأ ىف صن ( ارورط ءام ءامسلا نم انلزنأو ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 ا 2 قاقتشالا بسح كاذ نال فدعض ايس باحسلا لوي نم لوقو : باحسلا نمل 2 ءاقلا

 . رهاظلل كرت هنع هفرمهف مولعملا فقسلا اذهل مسا ءامسلاف ةغللا عضو بسحب
 هب رهطتي ام روهطلا ءالعلا نم ريثك لاق ؟ وه ام روبطلا نأ ىف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 فاشكلا حاص ركنأو 2 باعث نع ا ىورده وهو 4ر رحسي امرو>سااو 8 4ب رطفيامروطفلاك

 ةفص ريغ مسأو ةفص ةيب , رعلأ َْق نيهجو ىلع رولا ءىثن َّق ليعفتلا نم لودف وعل لاقو )2 كلذ

 دوقولاو ءوض ولك هن روطتتب ذل روهط كلوق مسالاو ءر هاط كل وةك (روهط ام) كلوق ةفصلاو

 دحيملولو سما روهط بارتثلا» مالسلا هي كم اع 1 لول [لوقلا 4 4دعوع . نان || 4ب دقويو 4 كح اذا

 مظتنيال ذ دليحو ملسملل رهأ ط بارتلا 6 عم 3 رهاطلا رورطلا ىعم ناك ولو 2ع رشع ء اللا

 ناكولو 0 هني هلسغل 01 هيف باكلا غلو واذإ مكدحأ ا انإ 3 روهطو مالسلا هيلع هلوق مك مالكلا

 لزنيو ) لاق ىلاعت ةنالو؛ زر ال هر كا انإ رهأ ط هاتعم ناكل ر هاطلا رووهطلا

 نوكي نأ بجوف هب رهطتلا وه ام ءامملا نم دوصقملا نأ نيبف ( هب ركربطيل ءام ءاملا نم كيلع
 ىلع هلّح بوو 2 ماعنإلا صض رده ُْق ا لاك هنا 4 رهطملا وه هنأ اروهط 1 نم دارالا

 رهاظلا نم كا ريظملا نأ كف الز لكلا كضاولا

 قلعتي ام ( امهدحأ ) : نيرمأ ءاملا عفانم نم رك ذ ىلاعت هللا نأ لعا 4 ةعبارلا ةلأسملا ل

 كلا ةفار | انف هدب هب ىحنل زر هلوقذ تالا أ اهأ ؛ ناودملاب قلعتيام ( ىاثلاوأ) تانلاب

 ىنعم ف ةدلبلا نال ) باوجلا ( 9 همم لمي مو ايم ةدلب هب ىحنل لاق ل 4 لواللا لاؤسلا 0

 لادا نإ داقطشر ارو الا
 ةرامع ال ام نومسي سانلا ( باوجلا )؟ اهتومو دلبلا ةايح نم دارملا ام  ىناثلا لاؤسلا

 ا 1 <! امتراعل ىضتمملا امقسو 2 )1 أوم صرآلا 6 7كخ ف



 كنينسيشسسنب ط7:

 /4 ةيآلا . ًاسابل ليللا 5كل لعج ىذلا وهو : ىلاعت هلوق

 ًاريسي اهضبق نكلو ٠ ملاصملا تاتخال ةعفد لصح ول لظلا ضبق ناو . ًاريسي ًاريسي لب ةعفد
 . نيليوأتلا دحأ اذه . مادعإلاو ةلازإلا ضيقلاب دارملاو ؛ اعلا ّلاصم عاونأ هعم ديفي ًاريسي

 بك اوكلا قلخو ءامسلاو ضراآلا قلخ امل ىلاعتو هناحبس هنأ وهو 4 ىباثلا ليوأتلا 0
 نال كلذو هيلع اللد سمشلا قلخ هناحبس هنإ مث «ضرألا ىلع لظلا عقو رمقلاو سمشلاو

 رادقمف“« ابني ةطساو ال نامزالتم ناقاعتنا اميناذ :لالظالا "كر دقت ءاوطاالا تاك

 اذكف «٠ همزالبو للدلاو ئداملاب ىدتم .ىدتهملا نأ كو « نخالا ضقت اهدحأ داو اف

 . املع الاد سمشلا لعج اذهلف ءاوضأللل ةمزالمو ةيدتهم اهنأك لالظألا

 اريسي اريسي لالظألا ءاهتنا هنم دارملا نوكي نأ اماف ( ًاريسي ًاضبق انيلإ هانضبق مث ) هلوق امأو

 مايق دنع اهضبق اريسي اهضبق نم دارملا ن وكيوأ امل ًاضبق لالظألا ةلازإ ىمسق . اهتاناصقن ةناغ ىلإ

 كلذ ) هلوقك وه ( اريسي ) هلوقو لالظألا قلن ىتلا مارجألا ىهو اهباسأ ضبقب كلذو . ةعاسلا

 .:ضحلملا ليوأتلا ىف ادهن( ريس انلع 20

 سمأ لظلا لوصح نأ نسا عناصلا دوجو ىلع هب لالدتسالا هجو 4 ةعبارلا ةلأسملا )
 رم سيل وهف « ةصلاخلا ةيلظلا وأ ٠ صلاخلا .وضلا لوصح امأو : ءالقعلاو ءايحألل فان
 لواألاو ؛ تازئاجلا نموأ تابجاولا نم نوكي نأ امإ ؛ لظلا كلذ لوصف « مفانملا باب
 هل دبالف « تازئاجلا نم نوكي نأ بج وفريغتي ال تجاولا.نآآل ء ةيلإ زيغتلا قرت انا الو لظأب

 كاذامو« مفاناا هج ولابهردقي نسحي ريدم رداق عئاص نه .دوجولادعي همدعو مدعلادعب هدوجو ف

 نس> الا فصولا ىلع اهيترتو ةيكلفلا ماسج لا ريبدتو ةيولعلا مارجالا كير ىلع ردقي نه الإ

 هنأش امع ءوضلا مدع نع ةرابع لظلا ليق نإف . ىلاعتو هناحبس هللا الإ وه امو ؛ لكك آلا بيترتلاو
 امدع سيل لظلا اذلق ؟ معنلا نم هدع فيكو : هتاذ لع ىدعلا ىمالاب لدتسا فيكف « .ىضي نأ

 :؛ ىدوجوممأوهو ىناثلا ءوضلا نع ةرابع لظلا نأ قيفقدتلاو ؛ لظب ةطولخم ءاوضأ وه لب : أضع
 . ةيلقعلا انيتك ىلإ هيف عجري قيقد مالك هطسبو هقيق# ىفو

 لعجو ًاتابس مونلاو ًاسابل ليللا كل لعج ىذلا وهو ) ىلاعت هل وق ( ىناشلا عونلا ١
 .ندبلل رتاسلا سابللاب ىطغيو لكلا رتسي هنإ ثيح نه ليللا هبش ىلاعت هنأ عا ( اروشن راهلا
 ةنالل اناس مونلا لعجو ةحارلا وه تابسلاو ( ًاتابس مونلاو ) هلوقب 3 هيف انل ام ىلع هبنو

 ة>ارتسالا نم ةداعلا هب ترج امل تبسسلا موي هنمو . ةحارلا تائسلا ٍلسم وبأ لاق « ةحارال ببس

 توملا تايسلا فاشكلا بحاص لاقو « توبسم ةلعلا بعت نم حارتسا اذإ ليلعلل لاقيو « هيف

 انلق امتإو ( ليللاب 1 انوت, ىذلا وهو ) هلوّك اذهو .لاق ةايحلا عوطقم هنأل تلا كرولا
 لعجو : ملسم وبأ لاق: ةايلن هتلباقمب قف روشنلا نالاو ةحارلاب هزيشفت نمل اكواب مشا
 سفناللا فوتي هللا ) لاقف : ةافو نانإلا مون ىلاعت ىعس م ةكرحلاو راشتنالا ىنعم وه. ًاروراهنلا

 «مع- رب )١١د
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 ٠ هدعب رك ذ كلذ ىف مهةيرط داسفو ىلاعت هللا لئالد نع نيضرعملا لهج نيب امل ىلاعت هنأ معا

 . عناصلا دوجو ىلع ةلادلا لئالدلا نم ًاعاونأ

 لاح ىلإ لاح نم هريغتو هناصقنو هتدايز ىف لظلا لاح لالدتسإلا © لوآلا عوناا ١

 : لاسم هيفو

 هنأ ( ىتاثلاو ) نيعلا ةيؤر نم هنأ ( امهدخأ ) نامجو هيف ( رت لأ ) هلوق 4 كوآلا ةلأسملا ١

 نإ و كيرتودم فك_ لظلا لإ رتمأ ىف :ءملاف نيعلا ةيؤر ىلع هانلمح ناف « للعلا ىنعي بلقلا ةيؤر نم

 معت ملأ ىندملاف ؛ جاج زلا رايتخا وهو معلا ىلع هانلمح نإو حصفأ برعلا ةداع ىلع هظفل حيرخت ناك

 قم ريغ هديدمب ىف ىلاعت هللا ةردق ريثأتف تارصبملا نم هانلعج اذإ لظلا نأ كلذو ىلوأ اذهو

 ىلع ظفالا اذه لمح رثؤم هلف زئاج لكو زئاج ريغتم لك نإ ثيح نم مواعم هنكلو . قافتإلاب

 . هجولا اذه نم ىلوأ ٍبَلقلا ةءؤر

 رهاظ بسحب مالسلا هيلع لوسرلا وه ناك نإو باطخلا اذهب بطاخما 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 عييجو « لظلاب ىلاعت هللا معن نايب ةيالا نم دوصقملا نال ؛ ىنعملا ىف ماع باطخلا نكلو ظفللا

 . عئاصلا دوجو ىلع اهب لالدتسإلا نم مهنكمتو ةمعنلا هذهل مههنت بحي هنأ ىف نوكرتشم نيفلكملا

 نيمجو ىلإ عجرب صخلملا مالكلاو ةبآلا هذه ليوأت ىف اورثك أ سانلا ( ةثلاثلا ةلأسملا ل
 رورظ نيبام وهو ةصلاخلا ةبلظلا نيبو صلاخلا ءوضلا نيب طسوتملا رمألا وه لظلا نأ ( لوألا )

 ةلاخا هذهو ناردجلا:هئنفأو فقسلا لحاذ ةلضاللا ”تايفيكلا |ذك و سمنغلا عولط ىلإ رجفلا

 وهو صلاخلا ءوضلا امأو ؛ سحلا اهنع رفنيو عبطلا اههركي ةصلاخلا ةملظلا نآل لاو>ألا بيط طأ

 "اردو هو ةيوقلا ةنوحسلا ديفت و ىرضنلا سملا نيت اهتوقل ىبق سمشلا نم ةضئافلا:ةنفكتلا
 لوقنف اذه تيم اذإو ( دودمم لظو ) لاقف هب ةنجلا فصو كلذلو لظلا وه لاوح آلا بيطأ نذاف

 هناك لظلا تقاو نوملا مسجلا ىلإرظ انلا نإ مث « ةليلجلا عفانملاو ةمرظعلا معنلا نم هنأ نيب هناحبس هنإ
 اذإ الإ هب فرعي الو ٠ 7 آدم نم ل لظلا لوةنو ؛ نوللا ىوسو مسجلا 0 ًايش دهاشي ال

 ىلع اهتوض عوقوو سمئشلا الولف لظلا كلذ لاز مسجلا ىلع اهؤوض عقوو سمشلا تعلط

 سمشلا الولف , اهدادضإب فرعت امنإ ءايشألا نآل ةيهامو ادوجو لظال نأ فرع امل مارجألا

 ىلع سمنقلا علط امل ىلاعتو هناد.س هاكف# رونلا فرع امل ةيلظلا الولو . لظلا فرعامل

 لاق اذهلف « ن ًّك و مسجلا ىلع ةدئاز ةيفيك لظلا نأ لوقعلل رهظ ذئيف . لظلا لازو ضرآلا

 انيده انإ مث 0 و عفانملا نم هيف امب الوأ لظا انقلخ ىأ اليلد هيلع سمشلا انلعج مث هناحبس

 هانضبق مث  ةمعنلا هذه دوجو ىلع اليادسمشلا تناكف سما انعلطأنأبهدوجو ةفرعهىلإلوقعلا

 بناج ىف لظلا ناصقن دادزا سمشلا عافترا دادزا اكن اف ًاريسي ًاريسي لب ةعفدال لظلا انلذأ ىأ
 نوكيال لالظإلا لاوز اذدكف ًاريسي ًاريسي لب ةعفددجوتال ةيناكملا تاكرملا تناك املو « برغملا
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 م.ولقف ءالؤه امأو .ميمصتلا عم هيلع وهام فالخ ىلع دقتعملا داقتعا وه ىذلا لوجلا نع ةيلاخ

 نورصمم# لب : نوملعي ال مهنأ نوملعي الو نوملعإ ال مهنإف لبجلاب تفصتا دقف للعلا نع تلخ اك
 ررضلل أشنم هنإف ءالؤه لبج امأ . دحأب رضي ال ماعن*الا ٍلع مدع نأ ( اهتلاثو ) نويلعي مهنأ ىلع
 ماعن'الا نأ ( ابعبارو ) ًاجوع اهنوغبيو هللا ليس رع ساننلا نودصي مهنال « ييظعلا
 ؛ بلطلا نعنيزجاع اوسيل مهنإفلابجلا ءالؤه امأو . بلطلا نع نوزجاع مهنكلو ًائيش فرعت ال
 هل كراتلا هيلع رداقلاكمذلا قاقحتسا ىف نوكي ال هنع زي اذإ ةيلاعلا بتا 0
 نوقحتسي مهناف ءالؤه امأ ملعلا مدع ىلع ًاباقع قحتست ال مئاهبلا نأ 0 ) هرايتخا ءوسل

 نإو ) لاقام ىلع سانلا ضعب بهذه ىلع ىلاعت هللا حبست مئاهبلا نأ (اهسداس و) باقعلا مظعأ هيلع

 (باودلاو) هلوق ىلإ (تاومسلا ىف نم هل دجسي هللا نأ رت ملأ ) لاقو ( هدم< حسبسي الإ ءىش نم

 مظعأو دشأ رافكلا لالضف كاذك ناك اذإو (هحيبستو هتالص ىلع دق م ريطلاو) لاقو
 . ماعنالا هذه لالض نم

 ضارعإلا ىلع مهمذ فيكف ؛ لقعلاو عمسلا مهنع ىنن امل هناحبس هنأ ( ثلاثلا لالا )ل

 مبنأ دارملا سيل ( باوجلا ( لقعلا فيلكتلا طرش نم ناف مهلإ لوسرلا ثعب فيكو نيدلا 0ص

 تنأ امنإ مبفي مل اذإ هريغل لجرلا لوقك وبف «لقعلا كلذب نوعفتني ال منإ لب نواقعي ال
 : مصأ 1

 هيلع سمنثلا انلعج مث انك اس هلعجل ءاش ولو لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ ل ىلاعت هلوق

 راتولا لجو انام موتلاو انانل اللا كل لعج ىذلا وهو ؛ ًاريسي اضيق انيلإ هانضبق مث ءاليلد
 ةذلب هب ىحتل : ًاروهط ءام ءامسأأ نم 20 هتمحر ىدي نيب ًارشب حايرلا 0 ىذلا وهو ًاروشن

 ( ًاريثك ىم نا مانت الح تو
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 فنروري نيح نويلعي فوسو ) هلوق ( اهوأ ) هجوأ ةثالث نم كلذ ىف متي رط فيز مالكلا
 هنأ ىلاعت نيب (انلضيل داكنإ) مهوق ىف لالضإلاب هوفصو امل منال ( اليبس لضأ نم باذعلا

 مه ديدش ديعو ورف هنم 3 صاخم 1 ىذلا باذعلا ةدهاشم دنع لاضلا نمو لضملا نإ مل ربظيس

 هاوه ههلإ ذختا نم تيأرأ ) ىلاعت هلوق (اهيناثو) رظنلاو لالدتسالا نع ضارعإلاو ل ا
 نع مهضارعإو مهتلابج ىف ءالؤو عولب ل نيب هناححس هنأ ىنعملاو ( لكلا هلل نر تنافأ

 هيإإ ىوملا مهاعد ام لكف « ةملآ مءاوهأ اوذذا مهنأو مهيلع ديلقتلا ءاليتسال ناكاسنإ لئالدلا

 : ثاحيأ انه مث , عنمب مل وأ هنم ليلدلا عنم ءاوس ء هل اوداقنا

 نم لهج نم بيجعت ىه انبهو ؛لاؤسلاو مالعالل حلصت ةماك (تيأرأ ) هلوق ( لوآلا ١

 . هتعنو هفصو اذه

 بولقم وه ليقو . هاوي ًاطِإ وأ هاوهي ام ههلِإ ذختا هانعم ( هاوه هلإ ذختا ) هلوق ( ىناثلا ١
 ذختي مل ىأ ء رصحلا ديفي ( هاوه هحلإ ذختا ) هلوق نآل « فيعض اذهو . هملإ هاوه ذخا هانعمو

 لاقو ؛ دبءي هلإ ىوملا : سابع نا لاق . باقلا دنع لصح ال ىنعملا اذهو « هاوه الإ الإ هسفنل

 !العر رالا د١2 هامر هنف نجا ىأر اذاف منصلا ديعي نيك رشملا نم لجرلا ناك:ريبج نب ديعس

 كلذكت سا ىأ هاوه عابتا نمظفحت ًاظفاح ىأ (اليكو هيلع نوكست تنأفأ)هلوق «ثلاثلارإ

 (رابجي مهيلع تنأ امو) هلوقو ( رطيسمب مهيلع تسل ) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظن 4 عبارلا ل

 ماتكا انا تع مأ ) هلوق ( اهثلاثو ) لاتقلا ةبآ اهتخسن : ىلاكلا لاق ( نيدلا ىف هاك كر هز

 نم دشأ ةمذملا هذه نأ ىلع لدي كلذو «٠ بسحت لب هانعم : ةعطقنم انهه مأ ( نواقعي وأ نوعمسإ

 ةدشل مهل «لوقعلاو عامسألا ىبواسم مهنوك ىهو ؛ اهيلإ امنع بارضإلاب تقح ىت> اهتمدقت ىتلا

 عمس الو لقع مل سيل هن ااكف « هيف نوركفتي ال هوعمس اذإو , مالكلا ىلإ نوغصي ال ممدانع

 ركسفتلاو ردتلا ىلع مهمادقإ مدعو مالكلاب مبعافتنا مدع ىف ماعنالاب مههيش كلذ دنعف ؛ ةتبلا

 :تالا و انه اهو ةيلقعلا ةيقابلا تاداعسلابلط نع مهضارعإو ةيسحلا ةرضاحلا تاذللا ىلع هلابقإ و

 ؟ لكلا نود رثك آلا ىلع كلذب مك ( مرثك أ نأ بسحت مأ ) لاق ل( لوألا لاؤسلا
 بح درجم مالسإلا كرت هنأ الإ « قملا لقعيو ىلاعت هللا فرعي نم مهيف ناكهنآل ( باوجلاو )

 ليحل ل هناي

 ماعنآلا نأ ( اهدحأ ) هوجو نم ( باوجلا ر ؟ ماعنألا نم لضأ اولعج مل (فاثلا لاؤسلا)
 بلطتو ءابلإ ءىسي نم نيبو اهملإ نس نم نيب زيمو اهدبعتيو امفلعي ىذللو اهبابرأل داقنت

 ةءاسإ نيبو مهلإ هناسحإ نيب نوزيع الو مرا نوداقني ة:, ال ءال وهو , اهرضي ام بنتجيو ابعفني ام

 نوزرتحي الو « عفانملا مظعأ وه ىذلا باوثلا نوبلطي الو ؛ مل ودع وه ىذلا مهيلإ ناطيششلا

 ىهف ملعلا نع ة ةيلاخ نوكت 0 جك ماعن "0ل يرولق نأ ( امناثو ) راضملا مظعأ وه ىذلا باقعلا نم
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 اولاق نيئرهتسم كوأر اذإو ىنعي لوقلا نم رمضأ ام وه اذإ باوج 4 ةيئاثلا ةلأسملا 2

 . اماوجو اذإ نيب تضرتعا ةلج ( كنوذختي نإ ) هلوقو ؛ الوسر اذه هللا ثعبأ

 .هب أوزهموأ ءزه عضومهوذختالصالاو . هب اؤزهتساىنعم ىف !وزه هوذختا 6 ةثلاثلاةلأملا])

 نيعونب اوتأ لوسرلا اوأر ىتم مهنأ نيكرشملا نع ربخأ ىلاعت هللا نأ لعا 4( ةعبارلا ةلأسملا )ب

 (الوسر هللا ثعب ىذلا اذهأ) هلوقب ءازهتسالا كلذرسفو هب نوئزوتسي مهنأ امهدحأ لاعفاألا نم

 هيلع هنآل لطابف لوآلا امأ . هتفصب وأ هتروصب عقي نأ امإ ءازهتسالا نآل . يظع لهج كلذو
 مالسلا هيلع هنكلل ؛ كلذك نكي مل هنأ ريدقتبو . ةقلخو ةروص مهنم نسحأ ناك مالسلاو ةالصلا

 مهنع زبعلا نعدأ مالسلا هيلع كا لطايف ىاثلا اًنأو . ةجحلاب لب ةروصلاب مه :ع زبعلا ىف عدب ناكأم

 نيذلا مث ةقيقحلا ىف « هتلالدو هتجح ىف حدقلا ىلع اوردق ام مهنأو. مهنود هيلع زجعملا روهظ ىف

 كلذو « مالسلا هيلع لوسرلاب اؤروتساو ةيضقلا اوبلق مهتحاقول مهنإ مث . مهب أزيب نأ نوةحتسي
 هيف نولوقي اوناك مهنأ امهناثو . ةحاقولاو ةهافسلا الإ تاقوألا لك ىف لطبملل سيل هنأ ىلع لدي

 كلذ اومس مهنأ ( لوآلا ) رومأ ىلع لدي كلذو ( اهيلع انربص نأ الول انتهلآ نع انلضيل داك نإ )
 موفرص ىف عالم هءينص ماظعتسا ىفو مهتطآ ريظعت ىف نيغلابم اوناك مهنأ ىلع لدي كلذو « الالضإ
 باأ لوق لطبي هجولا اذه نف . قولا وه اذه نأ نودقتعي اوناك مهنأ ىلع لدي كلذو . هنع

 رفكلا ىلإ ىلاسعت هللا مهسن مث ؛هولبج مهناآل لئالدلا فرعي نم الإ رفكب ال هنأ ىف فراعملا
 ىلع مهنم لوقلا اذه لدي ( ىناثلا ) كلذ ىلع ًاضيأ لدي ( اهيلع انربص نأ الول ) ملوقو لالضلاو

 داك نإ ) اولاق امل كلذ لولو , ناثواآللا ةدابع نع مهف رص ىف هداهتجاو مالسلا هيلع لوسرلا دج

 داربإ ىف غلاب ىمآلا لوأ ىف هنإف مالسلا هيلع ناك اذكهو ( اهيلع انربص نأ الول انتهلآ نع انلضيل

 معيلانلا) حلا يوساو ةهافسلاعاونأ نم هنولعفي اتاك ام لمحو تايبغلا نع تاو و لثالذلا

 الإ اهوضراع امو تلي لوسرلا لئالد ىلع ةتبلا ارضرتعي مل مهنأب موقلا فارتعا ىلع لدي اذه نأ

 0 هز ىلإ ةراشإ ( اهلع انربص نأ الول ) موق نآل ديلقتلاو دوحجلا ضحمب
 دو>جلا درجم ركذ نم ىلوأ كلذ رك ذ ناكل مالسلا هيلع ا لئالد ىلع ًاضارتعا اوركذ

 2 هتجح تحت نيروبقم اوناك موقلا نأ ىلع لدي كلذو :لابجلا بأد وه ىذلا رارصإلاو

 ىف اوراص موقلا نأ ىلع لدت ةيآلا ( عبارلا ) ةحاقولا درجت الإ مهيديأ ىف ناك ام هنأو ؛ مالسلا
 نع اناضي داك هنأب هوفصو مث ؛ الوأ هب اؤوزهتسا مهناآل نيناجلاك مهلع مالسلا هيلع هتجح روهظ

 ةوق هل اولس موقلا نأ ىلع لدي ريخآلا مالكلا اذبف ءرارصإلاو دودجلاب هانلباق نأ الول انتهلا
 موقلافء زجاعلا لهاجلاب الإ قيليال ءازمتسالاو ةيرخسلا وهو لوآلا مالكلاو لّعلا لاكو ةجحلا
 ةحاقولاب ةراتف ءهرمأ ىف نيريحتملاك اوناكمهنأ ىلع كلذ لد نيمالكلا نيذه نيب اوعمج امل

 اذه منع ىكح امل هناحبس هنإ مث . لماكلا لاعلاب الإ قيلي ال امب هنوفصي ةراتو . هنم نوئزهتسي
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 اهيلع أنربص 0 1 0 0 الغي '/ داك نإ ١١:« ال 1 هللا ثعل ل
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 مرثكا نإ هببسحي ار 4 اع 00 تتاح 1 هل أ
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 «44» ااميس بأ لضا مث لب ماعنالاك الإ مَنِ َنولقعي وأ نوعمس

 4 ًاروشن وجرب ال

 كلهأ ًاسمخ تناكو مالسلا هيلع طول موق ىرق نم مودس ةيرقلاب دارأ ىلاعت هنأ ىلعاو

 َ 0 اال ازور انكي رف اء يعو  ةراجملا (هربتلا نطماو ) + ةدجاو ترقبو اهلهأب اب نأ كادت

 قا( | رنركع لف لأ ) . ءامسلا نم ةراجحلاب تكءاهأ ىتلا ةيرقلا كلت ىلع مأشلا ىلإ مهرجاتم ىف

 روق نوجا راالا ) ةرفكا ( 00 ) هلاكن و ىلاعت هللا تاذع راثأ ىلإ نورظنت : مهروص

 لودي هنأ ىوقالا وهو ىضاقلا هلاق ىذلا وهو ( اهد>أ ) اهوجو ( نوجري ) ريسفت ىف اوركذو

 ءاجرا الإ لالد:سالاو رظنلا قامشمو فيلاكتلا بعاتم لم>ت.ال ناسذإلا نآل ءاجرلا ةَقيقح ىلع

 ( اهيناثو ) بعاتملاو قامثملا كلت لمحتي الف اهءاوث جري مل ةرخآلاب نمؤي مل اذاف . ةرخآلا باوث

 «نمؤي نم ةبقاعلا عقوتي امنإ هنأل عقوتلا عضوم ءاجرلا عضوف . ًاروشن نوعقوتيال هانمم

 . قحلا وه لوآلاو فيمحض وهو . ةيماهتلا ةغالا ىلع نوفاخمال هانعم ( اهثلاثو )

 الكل 5 اك نإ: الورم اهشاا كعب ئذلا اذهأ اووه الإ كنون نإ كوأر اذإو )ل ىلاعت هلوق

 نم تيأرأ ؛ اليس لضأ نم باذعلا نوري نيج نودلعي فوسو اهياع انربص نأ الول انته 1:نع

 الإ م مه نإ نولّقعإ و 1 نوءمسي مهرثك أ أ نأ كح مأ الكوب ةيلع نوكتت باف هاوه هملإ ذخا

 2 اايبس لضأ م م لب ماعنالاك

 دعب نيب ؛كلذ ىف تاهمشلا داربإ ىفو .هتوين راكنإ ىف نيك رشملا ةغلابم نيب امل 0 هنأ معا

 هيلع اوداز لب هب ناءالا كرن ىلع اورصتقي ملف ًاوزه هوذختا لوسرل! اوأر اذإ مهنأ كلذ

 : لئاسم هيفو ( الوسر هللا ثعب ىذلا اذهأ ) ضعبل مهضعب لوقيو . راقحتسالاو ءازوتسالاب

 ماللاو . ةليقثلا نم ةففخم ةيناثلاو ةيفانىلوآلا نإ فاشكلا بحاص لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 .امهنيب ةقرافلا ىه
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 ا رق ءولآَرَطَم ترطمأ د رمل لعل

 تاذفءادوس ةباح مهتلظأو دقوتم تيربك رجح مهحت نم 1 تراصف ةرلا ةديدش ةفصاع

 هللا نأ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نع ريرج نبا ىور يطور سا

 اورفخ لوسرلا ىلع اودع مث دوسأ دبع الإ دأ اهلهأ نم هب نمؤي نق له ىلإ ادن قش

 ًاماعط هل ىرتشيف بطتح دبعلا كلذ ناكو ءامخض ًارجاح هيلع اوقبطأ مث ءاهف هوقلأف ارتب هل
 دجو اهلمحي نأ دارأ ايلف ًاموي بطتحاف هللا ءاش ام كلذ ناكف هيلإ هيلديو ةرخصلا عفريو ًابارشو

 مانق رخآلا هقشا لوحتو ىطمتو هبتنا مث ءأمئان نينس عبس هنذأ ىلع هللا برضف عجطضاف امون
 هتهزح عايف ةيرقلا ىلإ ءاخ راهن نم ةعاس مان هنآ نظف هتيررح مكن نه مث « ىرخأ نينس عبس

 هاما هوج رختسأ دق هم وق ناكر 2 طاع ىلإ تهذو انارثقو ب اعط ىرتشاو

 ضيقو ىنلا هللا ض.قى> هلاح ىردنالنولوةش ؛ ولا 02 مها ىن هلا كلذ ناكو ءهوةدصو

 هلاقام لوقلا نأ ٍلعاو «ةنجلا لخدي نم لوآل دوسألا كلذ نإ» مالسلا هيلع لاقف ؛ دوسالا كلذ

 مهنكلو ؛ دانسإلا ىوق ربخب الو٠ نآرقلاب مولعم ريغ تاياورلا هذه نم ًائيش نأ كل ملسم . أ

 مهرفك ببس | وكلهأ مهنأ مهنع ىلاعت هللا ربخأ دقف | وناك فيك

 نوعبس لب : مالسلا هيلع ىلع لاقو « ةنس نوءبرأ نرقلا : ىعخنلا لاق ( ةسماخلا ةلأسملا )ل

 . نورشعو ةئام ليقو « ةنس
 ةفلتخم ءايشأ رك اذلا ركذي دقو روكذملا كلذ نيب ىأ كلذ نيب هلوق « ةسداسلا ةلأسملا إل

 ىنعم ىلع تيكو تيك كلذف لوقي مث ؛ةرثاكتم ًادادعأ بساحلا بسحبو كلذب اهيلإ ريشي مث

 . دودعملاو أ بوسحلا كإذف

 ًاريشت مهانربت اوبذك ايلف مهللع انعرأ و ار 1 انيب دارملاف ( لاثمالا هل انيرض الكو ) هلوق امأ

 م لسنلا كانك ىف هلا نم مودرن اع مهانبجأ نأب ( لاثمآلا هل انيرض الكو ) لمتحيو

 هيلع هللا لص دمح موق كلذب ىلاعت ل 2 مهان ربت مهيف ذ عجني مل املف ؛ دمحاي كموق هدورأ

 . الجآو الجاع موقلاب لزن ىذلا لثم مهب لذني الثل هبيذك ىلع رارمتسالا ىف ٍلسو

 نأ انزدنأ وهو لاتمالا "ةلاان رض ةيلع لذ اي كرس ل رذل] الك ( ةعبا سلا ةلأسملا )

 . هل غراف هناآل انربتب ىف ىناثلاو ءانرذح

 ةضفلاو بهذلا ةرادك وهو ربتلا هنمو . ريسكستلاو تيتفتلا ريبتتلا 4 ةنماثلا ةلأسملا ١

 . جاجزلاو

 (مالسلا هيلع طول ةصق ةعبارلا ةصقلا)
 اوناك لب امتوزي اونوكي ملفأ ءوسلا رطم ترطمأ ىنلا ةيرقلا ىلع ا دقلو ب ىلاعت هلوق
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 0 ناني مص ص موو ام سه ]ا

 انترض لو عبد 15 كلذ اررقو سرلا باح دوُمتو اداعو

 -1 ه-

 سهاد دي ثا 9 3

 ىود | ريش انريث المو لاثمال

 لاثمأألا هل اني رض الكو ًاريثك كلذ نيب ًانورقو سرلا باصأو دومثو ًاداعو ) ىلاعت هلوق
 :”لئابظ يذلا 24 أريبتن انربت الكو

 ىنعملا نآل ( نيملاظلا ) ىلع وأ ( مهاناعج ) و ىف ( مه ) ىلع ًاداع فطع 4 لوألا ةلأسملا ١
 : نءلاظلا اندعوو

 ىلا ليوأت ىلعف فرصنملا ىلع امأو « ةليبقلا ليوأت ىلع دومثو ”ىرق « ةيناثلا ةلأسملا )ل

 عضومدالبلا ىف : لسم وبأ لاق « ةيوطملا ريغربلا وه س رلا ةديبع 1 لاق 3 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 رفحلا هب ىمسيو ؛نفدلا برعلادنع سرلاو « لأ ًانكسا ىداولا كلذ نكي لأ اج نسرلا هل لاك

 للاخت هللاربخأ َدقف ناك ءىث 2 اريل هنأ رطلقتلا ف و ءةارفحلا : ف: تيعو نفد اذإ "تملا شر لاقي

 آ ىمتأ كالحلاب سرلا لهأ َنَع

 نم ًاموق اوناك ( اهدحأ ر ًاهوجو سرلا باتأ ىف نورسفملا ركذ 4 ةعبارلا ةلأسملا إل

 مالسإلا ىلإ مهاعدف مالسلا هيلع ًابيعش مهيلإ ىلاعت هللا ثعبف « شاومو رابآ بادأ مانصألا ةدبع
 ةيرق سرلا ( اهيناثو ) مهرادبو مهم هللا فسخ سرلا لوح مهاهنيبف هئاذيإ ىفو مهنايغط ىف اوداَتف

 اوناك ناوفص نب ةلظنك ىنلا بادكأ ( اهثلاثو ) دوم ةيقب ْ اوكلبف مهيبن اولتق ةمالا جافب

 ميلبج نكست تناكو ٠ اقنع لوط كذب تيكم نيظلا  شسادرك ام ظعأ يفر: ءاهسلال نلف

 ةلظاح اهملع اعد ليصا اهزوعأ نإ مرفطختف م أادص ىلع 2 ىهو ختف هل لاقي ىذلا

 2 دودخاللا باوعأ 3 ) اهعبارو ( ١ ركبلمأف ةط أولتق مغ مث 3 ةقعاصلا ا

 0001 0 دك |ىر. راجتلا اييح ايف اولقاةيك اطنأ نسَرلا ماهساخو )'ةودخالا وه نسولاو
 ريونصلا ةردث نوديعي ا اوناك مهنأ مالسأا هيلع ىلع 0 ( اهسداسو ( أم هوسد 5 ًْس ْق

 تناك موق سرلا باحصأ (اهعباسو ) ضرالا ىف مهيبن اوسر منال سرلا بادكأب اوم امتإو
 ادوم دلو نم اين مهلإ ىلاعت هللا ثعبف قرشملا دالب نم س رلا هل لاقي رهن ءىطاش ىللع ىرق 2

 اولاقو . ايف ةوسرو أشراورفكل مهم ىلاعت هللا ىلإ ىكشف ًانمز مهيف ثبلف هوبذدك ذ بوقعي نبا

 قيض ىرت ىد.سو ىلإ : لوقي مين نينأ نوءعمس ممول ماع اوناكو | :هلإ انع ىضرب نأ وجر

 ًاحر ىلاعت هللأ لو تام ىَح يوي ضر لجعف ىايح ةلقو ىلق فعضو ىرك ةدشو قاكم



 5 57 لبر ريك حوت مودو ا هلوق

 سه

 0 5 ىأنل [ماسَجَ مهانقرغ لَسِرلا ارك حوف هوقو

 عال ايلأ اباَدَع َنيملاظلل
 هج 2س

 لاق نم لوقل هجو الف « ةوبنلا ىفدل اكيرش هنوك نم عنمب ال ًاريزو هنوك 4 ىلو آلا ةلأسملا إل
 نوعرف ىلإ اهذا) 0 ا قف

 اكيرش زارا هي لاقي هنأ هني زب كي رف هنوكل قالا ايزو هنن كإ كلف ناف 2
 ًاريزو نوكيو ةوبنلا ىف هكرشي نأ عنتميال هنأل نيتفصلا نيب ةافانمال انلق : ًاريزو هنوك نع جرخ

 . هل ًانيعمو ًاريبظو
 رزولاو هيأرب نصحتيو هيلإ عجري ىذلا ةغالا ىف ريزولا جاجزلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 نأ قامت فص ال:كلذلو ؛ ىضاقلالاق .اَجِلَمْكل و جتمالل يأ (دزوال الك)هنمو « هب مصتعي ام

 .حصيال دحلا اذه لع ىأرلاو ةرواشملا ىف هيلإ ءاجتلإلا نآل نيزو هنأب اضيأ هيف!لاقي الو اريزو.هل

 لصحب مل كالهإلاو بيقعتلل ءافلا ليق نإف اكالهإ ممانكلمأ (مهانسمد) 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 ىلع ال مك-حلا ىلع انبه لوم بيقعتلا انلق « ةديدم ةدم دعب لب 52 بيقع

 نم دوصقملا امهنآل اهرخآو اهوأ اهتيشاح ركذف ةصقلا راصتخا دارأ ىلاعت هنإ ليقو ؛ عوقولا

 . مهي ذك ريمدتلا قامحتساو لسرلا ةثعبب ةجحلا مازلإ ىنعأ اهوطب ةصقلا

 000 انلخ نإ ( انتايآب اوبذك نيذلا مولا ىلإ ابهذا ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا إل

 و . ظفالاف ةوبنلا تايآ 7-5 هانلمح نإو ؛ لاكشإ الف ةيملإلا تايآ بيذكت لعتايآلا

 . ليمتماملا اوه ةازملا نأ الإ _ىحاملل كالا
 ( مالسلا هيلع حون ةصق - ةيناثلا ةصقلا )

 4( املأ اب اذعنيملاظالان دتعأ و ةيآ سانلل مهانلعجو مهانقر غألسرلااوبذك املحون موقوإل 1

 لسرلا لكل نيركسملا ةمهاربلا نم اوناك مهل امإ ( لسرلا اوبذك ) لاق اسم ىلاعت هنأ ملعا

 الإ نكح ال مهنم دحاولا ببذكت ند ؛ عيمجلل م 7 دحاول مهيذكت ناك هنال وأ

 مالسلا هيلع احون ناكنإو لسرلاب دارملا ناآلوأ , لكلا بيذكست ىضتقي كلذو  زجعملا ىفحدقلاب

 سافل كك نالف لاقي ا« هنكلو هدحو

 ضرآلا .ام جرخأو ًاموي نيعب رأ ءامسلا مهلع هللا رطمأ : ىلكلا لاقف ( رهانق رغأ ) هلوق امأ

 مهتصق 3 مهقارغإ انلعجو ىأ (مهانلعجو ( ادخار 1 رخ ضرآلا 0 نيعبر آلا .كلت ىف .ًاضيأ

 نأ لمتحيو .اهلأ أباذع لسرلا بيذكت ىف مهلييس كلس نم لكل ىأ نيملاظلل اندتعأو « ةيآ
 .حون موق دارملا نو

 ع6 كرت ١



 ةيآلا 5 باتكتاا ىدمود اننتآ دقلو 3 ىلاعت هلوق / ٠

 ا 0 ل د لح ا ساس ١ 6 صاح اس

 «"62» اريذو دوره هاا ةعم انلعجو تاتكلا 0 ادا كل

 ه-

 6 ريم أ هه مدق انآيأب اوبذك نبذل أ مول لإ امد ندع

 انا ىف ةيرملا نم هفاامإ لجل زيت نسحأ هب ىأب ىذلا نأ نيبو ( قفاز وه اذاف هعمدتف

 اولاقف « هانعم عضوم عضو مالكلا هيلع لدي امع فشكتا وه ريسفتلا ناكاملو ؛ روبظلاو
 .اذكو اذك هانعم لبق اك تيكو تيك مالكلا اذه ريسفت

 : لئاسم هيفف ( منبج ىلإ مههوجو ىلع نورشح نيذلا ) هلوق امأ

 فانصأ ةثالث ىلع سانلا رشح » تلي هللا هللا لوسر نع ةريره ىبأ نع 4 ىلوآلا ةلأسملا ال
 ىذلا نإ » مالعسأا هيلع هنعو « هوجولا ىلع فئنصو مادقالا ىلع فئصو فارذلا ىلع فص

 . « مههوجو ىلع مهيشمي نأ ىلع رداق مهلجرأ ىلع مهاشمأ
 نإو ؛ تنعتلال يبس ىلع ةلئ-آلا هذه اودروأ نيذلا موقلل ةفص هنأ برقألا (ةيناثلا ةلأسملا)

 . مبعم لخدي رانلا لهأ نم مريغ ناك
 رارقلا ىلإ مههوجو ؛ نيبواقم ةرخآلا ىف نوشمب مهنأ ىلع مهضعب هلح 4 ةثلاثلا ةلأساا ١)

 ىلع نوبحسيو نورشحب مهنأ دارملا نورخآ لاقووتلَِبلوسرلا نع كلذ ىور « قوف ىلإ مهلجرأو
 نيذلا : ةيفوصلا لاقو ؛ىلوأ وهو مالسااو ةالصا|هيلعلوسرلا نع ىورم ًاضيأ اذهو : مههوجو

 ىلع نورشحب مهنأب ةلاحلا كلت نع ربعف قلعتلا كلذ قب اوتام اذاف هللا ىوس امب مهءولق تقلعت

 دوصقاملاو « ًاقيرطو البس لضأو ةنجلا لهأ نم اناكم رش مهنإ ىلاعت نيب مث مرج ىلإ مههوجو
 ( ًارقتسم ريخ ذئموي ةنجلا باححأ ) هلوق ىلع هانركذ اي هيلع لاؤسلاو مهقيرط نع رجزلا هنه

 . هنع تاوجلا مدقت دقو

 تارش نع تاولاو هوبا .تاشإو دادناآلا“ : ىقنو ديحوتلا ىف ملكت نأ ندب لاه هنأ لاو

 . ةمولعملا ةنسلا ىلع 6 ركذ ىف عرش ةمايقلا لاوحأ ىفو اهل نيركنملا

 ( مالسلا هيلع ىسوم ةصق  ىلوالا ةصقلا )

 موقلا ىلإ ابهذا انلقف ًاريزو نوره هاخأ هعم انلعجو باتكلا ىسوم انيتآ دقلو ل ىلاعت هلوق
 ( ًاريمدت هانم دف انتايآب اوبذك نيذلا

 هفرعو ءايبناآلا نم ةعامج ركذب هعبتأ (ًاودع ىن لكل انلعج كلذكو ) لاق امل ىلاعت هنأ ملعا

 (ًاريذو نوره هاج همكم المج ناتكلا 0 انيتآ دقلو ) لاَقف مهمأ 0 بانك نع كا

 اونا ىسوع انين دقن ؛ درف تايآلا هاتيتآو..:بذدكف ءانلسرأ» نم لوأب دمي اياتسلا : ىعملاو

 3 ا هقو٠ در دوق كإذ جو كوره دا هدضع انيوقو



 ا/فإ ةيآلا . اليئرت هانلترو كداؤف هب تيثنل كلذك : ىلاعت هلوق

 هللا باجأو ةنس نورشعو ثالث وأ ناتنثا هرخآو هلوأ نيب جيرج نبا نعو . دواد ىلع روبزلاو
 ل مالسلا هيلع هنأ ( اهدحأ ) : هوجو نم باوجلا اذه نايبو ( كداؤف هب تبثنل كلذك ) هلوقب

 طلغلا هيلع زاجلو هطبضي ال ناك ةدحاو ةلمج كلذ هيلع لزن واف ةاتكلاو ةءارقلا لهأ نع نكي
 باتكلا :ناكن م نأ ( اهناثو ) ىموم اهْوَرَعِي ةيوتكم اهنالاةلج ةاروتلا تلون او ءىردلاو

 لب ةدحاو ةعفد باتكلا هاطعأام ىلاعت هّللاف ظفحلا ىف لهاستو باتكلا ىلع دمتعا امبرف . هدنع

 ( اهئلاثو ) ليصحتلا ةلقو ةلهاسملا نع هل دعبأ نوكيف لركأ هل هظفح نوكنيل ةفيظو هيلعلزني ناك
 قلخلا ىلع ةدحاو ةعفد اهرسأب عئارشلا تلزنا قلخلا ىلع ةدحاو ةلج باكل لون ىلا لا

 اباءحت ناكف اليلق اليلق فيلاكتاا تازنمرجال ًامجنم ًاقرفم لزن امل امأ « كلذ مهيلعل هي ناكف
 ءادأ ىلع ىوقأ ناكف هيدهاشمب هبلق ىوقي لاح دعب الاح ليربج دهاش اذإ هنأ ( اهعبارو ) لبسأ

 هنأ ( امسماخو ) داهجلا ىلعو هموف ةيذأ هلامتحا ىلعو ةوبنلا ضراوع ىلع ربصلا ىلعو لمح ام

 بجول رشبلارودقم فكلذناك ولهناف . ًازجعم هنوك تبث اهجنم هنوك عم هيف زاجيإلا طرش مث امل
 مهل ةعقاولا عئاقولاو مهتلئسأ بسحب لزني نآرقلا ناك ( اهسداسو ) ًاقرفم ًامجتما ملكك اونا نإ
 بويغلا نع رابخإلا ةحاصفلا ىلإ مضني ناك كلذ ببسب نال ؛ةريصب نودادزب اوناكف

 صالا لوأ نم مهادحتي ناك مالسلا هيلع وهو ًاقرفم ًامجنم لزن امل نآرقلا نأ ( اهعباسو )
 ىلوأ لكلا ةضراعم نع مرحي ناك هنع اوي املف نآرقلا موجن نم دحاو لكب مهادحت هناكف
 ةرافساا نأ ( اهنماثو ) ةلاح ال ةضراعملا نع نوزجاع موقلا نأ هداؤف ىف تبث قيرطلا. اذهف

 لز زنأ ول ىلاعت هنإ لاقي نأ لمتحيف ميظع بصنم قاخلا ىلإ همالك غيلبتو هلا نأ نيبو ىلاعت هللا نيب
 اقرفم هلزنأ املف مالساا هيلع ليربج ىلع بصنملا كلذ لطبل ةدحاو ةعفد ٍمَتِل دم ىلع نآرقلا

 0 0 ىلاعت و هناح.س هللا هلعج كلذ لجألف هيلع ىلاعلا 9 كلذ قب ان

 ةدحاو ةلمج ىأ نيككرشملا مالك مام نم هنأ ( لولا ) نابجو هيفف ( كلذك ) هلوق امأ

 هانلزنأ : لوقي نأ وهو ةيآلا ىف راضإ ىلإ جاتح ال اذه ىلعو : ليجنإلاو ةاروتلاك ىأ كلذك

 ( ًاقرفم هانلزنأ كاذك) ىأ ممل ًاباوج هركذ ىلاعت هللا مالكهنأ ( ىفاثلا ) كداؤف هب تبثنل ًاقرفم

 فيكف ةلمج هلازنإ وهف مدقت ىذلاو همدقت ءىث ىلإ ةراشإ نوكي نأ بحي كلذك ىف كلذ ليق ناف

 ًاقرفم لزن ىل هانعم ةدحاو ةلمج هيلع لزن الول محلوق نآل  انلق ؟ ًاقرفم هانلزنأ كلذك هب سف
 '. هيلإ ةراشإ كلذف

 ىلع ضعب رثأ ىلع هضعب ىنأي نأ مالكلا ىف ليترتلا ىنعف ( اليترت هاناترو ) ىلاعت هلوق امأ
 هنإ م صارتمللا دض وهو لتر رغن لاقي اهجافت وهو نانسى لكلا نع لهو ةدؤ"

 مدقت ىذلا سذجلا نم (لثم كنوت اة لاق حضاولا باو جلاب مطوق داسف نيب ا ىلاعتو هنادعس

 لاطابلا ىلع قحاب فذقن لب) ىلاعت لاق اء مطوق عفدي ىذلا ق مل كانئج الإ تابسشلا نم هركذ



 ةيآلا . نآ رول الر !ويرفك نيذلا لاقو : للاعت هلوق 1

 1 هنن ملت اس اس لل

 تب كل 0 ةدحاو نأ رق هلع هل كار نيذأا لاقو

 ا كنج لإ ص 1 "و سلا التت 2 0 كدا 4

 07 00 ه-أ مج ءورج يَ مق

 0 ِش 3 كتلوأ م 7-5 لِ مههوجو ىلع دورشحب نيذلا 623 ان

 - و

 ميس

 مدزي لف ًاراهتو اليل 'ئوق توعد نإ ٍبْر) مالدلا هيلع حون لوقك ىنءملا ىف (ًاروجهم نآرقلا

 هفضو نمي اذهقيلي فيكف انبهاذكف باذعلا لازنإ اذه نم دوصقملا نأ ايو ( ًارارف الإ قاعد
 كلذرك ذ امل مالساا هيلع احون نأ (هباوج)؟ (نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو) هلوق ىف ةمحرلاب هللا

 ىلاعت لاق الف رظننا لب مهلع اعد ام اذه رك ذ الف مالسااو ةالصلا هيلع دمت امأو . مهيلع اعد

 مهيلع ءاعدلا كرتو كلذ ىلعربصلاب هلرمالاك كلذ ناك (نيمرجما نم ًاودعىن لكل انلعج كلذكو)

 . قرفلا رهظف
 مظعتلا نم ضرعم لكىف هسفنرك ذ اذإ مظعلاو ءاظعلا ةغيص اناعج هلوق « ةثلاثلا ةلأسملا

 (اقلتللا نم ل تا دقلو ) هلوةك ةميظع ةيطعلا كلت نوكت نأو ديالف ىطعي هنأ رك ذو

 ىتلا ةوادعلا ىه ةيطعلا كلت نوكن نأ ةغيصلا هذبم قيلي فيكف ( رثوكلا كلانطعأ انإ ) هلوقو

 ةبجوم ىه ىتلا ةقشملا دايدزال ببس ةوادعلا قاخ نأ (هباوجو)؟ ايندلاو نيدلا ىف ررضلا أشنمىه

 . ملعأ هللاو باوثلا ديزا

 قءاحو ( ىل ود ع مهنإف ) هلوقك أ ءمجو ًاكحلا زارا نوكي نأ زوحي « ةعبارلا ةلأسملا

 . لهج وبأ ِهتَي لوسرلا ودع نأ ريسفتلا
 ًاريصنو ًايداهو كبر كىنعي ةدئاز ءابلا جاجزلا لاقف ( ًاريصنو 0 كبريؤكو ) هلوق امأ

 ىنلا اهيأ اي ) هريظنو ؛ ءادعألا ىلع ًاريصنو ءايندلاو نيدلا حلاصم ىلإ ًايداه لالا ىلع نابوصنم

 . !(.نينموملا نم كعبنا نمو هللا كسح

 كداؤف هب تبثنل كلذك ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لزن الول اورفك نيذلا لاقو ل ىلاعت هلوق

 مههوجو ىلع نورشح نيذلا , ًاريسفتنسحأو قحلاب كانئج الإ لثمب كنوتأي الو « اليترت هانلترو
 : ليي لجأو اناكم رش كتلزأ منهج ىلإ

 لوسر كنأ معزت اولاق ةكملهأ نأو . تلي دم ةوبن ىركسنمل ةسماخلا ةهيشلا وه اذه نأ ملعا
 6 لع ليمإلا 0 سا دل 0 تازنأ 8 ةدحاو ةلمج نآرقلاب انيتأت الفأ هللا دنع نم



 ابل ةياالا . ىوق نإ 0 هكر ا ىلاعت هلوق

 0 00 قاض فعَتلا هوج وو ةدلتافلا ت تاضارتعالا نقف اوك 1/21 رامكلا نأ معا

 : لتاسم هيفو ( اوذختا ىوق نإ براي ) لاقو ىلاعت هللا ىلإ | ماكشو هني

 دارملا لب سم نبأ“ لاقو هتَِي لوسرلا نم عقاو لوق هنأ نيرسفملا رثك أ ( ىلوألا هلأ لا

 اندجو ديهشب ةمأ لكنم انثج اذإ فيكف ) هلوقك وهو ةرخآلا ىف هلوقي مالسلاهيلع لوسرلا نأ

 كلذك و) هلوق نم ىلاعت هللا هرك ذ ام نآلو ظفلل دلل قفا وم هنالل لاو لولا ءالؤه ىلعكب

 . هنم لوقلا كلذ عفو ناك اذإ الإ قيلب الو 2 لوسرلل ةيلست( نيمرجما نم ًاودع ىف لكل انلعج

 هب ناميإلا اوكرت ىأ نارجحلا نم هنأ (لوآلا) نيلوق روجهملا ىف اورك ذ ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 هلوق هدكؤيو راجلا ف ذح مث هيف ًاروجهم ىأرجمأن م هنأ (ىلاثلا) هعامتسا نع اوضرعأ وهولبقي ملو

 بذكو رعشو رم هنإ نولوقي اوناك مهنأ هاوس حلا سل 0 7

 هدبعت, مل ًافحصم قاعو نآرقلا لعت نم » لاق هنأ يك 27 ىنلا نع :سنأ ورز 4 نارتم ىارشر

 لد نطق ا]رروجيف قدا اذه كدبع نيملاعلا براي لوقي هب ًالعتم ةماسقلا موب ءاج هيف رظني مو

 ىن لكل انلعج كلذكو ) هل ًايزعمو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرل ًايلسم لاق ىلاعت هنإ مث « هنيبو
 ]ذزيص 6 ةموق ناقل اهل نلف ل اشزلا تاس ةوع) هلل نأ كلذ تو نس اودع

 : لئاسم هيف مش

 ىلاعت هلوق نال رشلاو ريخلا قلاخ ىلاعت هنأ لع ةيآلا هذه انباحصأ ٍجتحا جتحا ( ىلوآلا ةلأسملا )

 رفك ةوادعلا كل نأ: كلش الو هللا كج نه! ةواذغلا كلت نأ 2 ا ًاودع ىن لكل انلعج )

 مانلعج : لوقي نا ناجع فدع مهنأ نيب امل ىلاعت هناف : نييبتلا لعجلا نم دارملا : ىنابجلا لاق

 رالف قدفو ًانالف لدع مكاحلا ف 3 ام ًاصل هلعج لاقي ضل انألف نأ لجرلا نيب اذإ اك« هءادعأ

 ةوادع ىضتقترافكلا .برادعررافكلا ةوادعب ءاببن الام أ امل ىللاعت هنإ : ىعكلالاق . هحرجو

 وه هناحبس هنال ( نيمر يلا نم أودع ىن ل ل.انلعج كاذكو ) لوقي نأ زاج اذبلف. مط 3 راك

 بيرَقلا ال ديعبلا هن أودعلاف 1 مموأ لاقو « ةوادعلا كلت بقعتسا امىلإ هاعدو هلمح ىذلا

 نيرفاكلاو نينم ملا نيب ىلاسعت هللا دعا دقو « ةرهاظملاو برقلا رصنلا نأ م ةدعاملا ةاداعملا ذإ
 همدقو عناصلا دوجو هريغل نيب نم نال العج ةتبلا هنومسيال نيستلا نأ ) لواألا ع باوجلاو)

 ريثأت هل له هبىلاعت هللا هرمأ ىذلا نأ (قاثلا نع باوجلاو) همدق لعجو عناصلا لعج هنإ لاقي ال

 لوسرلل مهتوادع نآل مالكلا مت دقفلوآلا ناكناف ؟ريثأت هل سيل وأ مهولق ىف ةوادعلاعوقو ىف
 رفكلا عوقو ىف رثأ هل امب هرمأ دقف ةوادعلا كلت ىف رثأ هل امب لوسرلا هللا مأ اذاف رفك تل
 نع باوجلا وه اذهو . هيلإ هدانسإ عنتميف ةيلكلاب هننع ًاعطقنم ناك ةتبلا ريثأت هيف 0
 . ٍلسم ىنأ لوق

 اذه اوذخلا موق نإ براي ) مالسلا هيلع دم لوق نإ لوي نأ لئاقل 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)



 ةءآلا . براي لوسرلا لاقو : ىلاعت هلوق +٠

 و1 ورم ماس خامة ردم 0

 نإ 0010 رنا ىلا اذه اوذَحأ ىو 2 0 ل

 «؟١1 اريصتو ايداه كبر , ىقكد نير 1 نم اودع يب لكل العب كلّدكو

 ءارجإ نأ ملعاو هللا لوسر بادحأ نم نا |أورك ذو هع نه كلل انداق 10

 ىلع لخد اذإ ماللاو فلالا نأ هقفلا لوصأ ىف انيب انأل , ظفللا سفنا سيل مومعلا ىلع ظفللا

 رعشم فصولا ىلع محلا بيترت نإ ثيح نم ةنيرقلل هديفي امبإ لب مومعلا ديفيال درفملا مسالا

 مومعل حلا معي ذئئيحو املاظ هنوك نيديلا لع ضعلا ىف رثؤملا نأ ىلع كلذ لدف , فصولا ةيلعب

 . مومعلا ىضتقي هانركذ ىذلا اذه نآل ةدحاو ةروصب صيصختلا نم ىلوأ لوقلا اذهو هتلع

 ةروصلا كلت هيف لخدي ىتح مومعلا وه دارملا نوكي نأ :ىفانيال ةصاخ ىرخأ ةعقاو ىف هلوزنو

 لوق امأو « مومعلاب الإ لصحال كلذو ملظلا نع لكلا رجز ةيآلا نم دوصقملا نآلو . اهريغو

 تمن عازن الو لدبو ريغ هنأ تاثإو نآرقلا ىف نعطلاب الإ متيال كلذف ةضفارلا

 لوانتي ملاظلا اولاق ( هيدي ىلع ملاظلا ضعإ موبو ) هلوقب ةلزتعملا تلدتسا 4 ةين لا ةلأسملا ١

 . مدقت هيلع مالكلاو ةريبكلا بحاص نع وفعي ال ىلاعت هللا نأ ىلع ل قسافلاو رفاكلا
 مث قفرملا ىلإ هيدي لك أي : كاحضلا لاق ( هيدي ىلع ملاظلا ضعي ) هلوق 4 ةثلثلا ةلأسملا ١

  مغلاو رسحتلاب ةرعشم ةظفللا هذه قيقحتلا لهأ لاقو « تنبن اهلك 1 املك كلذك لاري الف تنفت

 , هيدب ىلع ضعو هلمانأ ضع لاقي

 اذكف ةيلظلا عيمج م هب لب دحاو صخشب صوصخ ريغ ماظلا 0 انين 38 ةعبارلا لاما 0

 ناكوز هلَوَقب لافقلا دهشتساو . هللا ةيصعم ىف عيطأ نملك لبادحاو ًاصخش سيل آنالف هلوقب دارملا
 راطكلا ةعاجادب ىدين( ايازت تنك ى :ةيلاي رفاكلا لوقيو) ٠ (ًاريبظ هبر ىلع ر ذاكلا

 ةقللها هاوهتل رى ئىداش لجرلا نإل لضأللا وهوبايلاب ايوان 0-0
 . ىراذعو ىراحص ىف ايأافلأ ءاملا تملق امنإو . كناوأ اذهف ىلاعت : اهل لوقي

 لوسرلا ةظعومو نآرقلا وأ هللا ركذ نع ىأ ( ركذلا نع ) هلوق © ةسداسلا ةلأسملا ١

 ًاناطيش هاعس هليلخ ىلإ ةراشإ « ناطيشلاو مالسإلا ىلع هتريغو قحلا ةداهشب هقطن ديرب نأ زوحيو
 ىلع هل ىذلا وه هناف سيلبإ دارأ وأ . ةبقاعلا ىف هعفني لو هلذخ مث ناطيشلا لضي اي هلضأ هنأأل
 نجلا نمنطيشت نم لكو سنجلا دارأوأ . هلذخ مث لوسرلا ةفلاخخو لضملا كلذل اليلخ راص نأ
 . هللا مالك نوكي نأو ملاظلا مالكة ياكح ( ناطيشلا ناكو ) نوكي نأ لمتحو « سنإلاو

 انلعج كلذكو « ًاروجهم نآرقلا اذه اوذختا ىوق نإ براي لوسرلا لاقو ل ىلاعت هلوق

 4 ًاريصنو ًايداه كبر كب و نيمرجما نم ًاودع ىف لكل



 /ه ةيآلا .هيدب ىلع ملاظلا ضعي مويو : ىلاعت هلوق

 ةدئافلااف نمحرلل الإ طق نكي مل كلملا اذه لثم لق ناف ؛ريغتي الو لوزال هنأ ان و

 كولملا هل عضختق : ىنعملا ىفالو ةروصلا ىف ال هاوس كلامالمويلا كلذ ىف نآآل انلق ؟ ذثهوي هلوقىف

 لوق داسف ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ ملعاو ؛ مايالا رئاس فالخب ةربابجلا هل لذتو هوجولا هل ونعتو
 ناكف هكرتب مذلا قحتسال بجو ول هنآل كلذو ضوعلاو باوثلا هللا ىلع بحي هنأ ىف ةلزتعملا

 سل هنأ كفي :(نمخرلل قحلا ذئءوي كلملا) هلوقف ًاضيأو . ًاقلطم اكلم نكي ملف لعفيال نأ نم ًافئاخ
 الو هل اكلام نوكي هناف ًائيش هلع قحتسا نم لكنال . ةلزتعملا لوق ىلع متيال كلذو كلم هريغل

 وفعي نأ هنكمأ ًائيش دحأ ىلع قحتسا اذإ هناحبس هناألو ؛« قحتسملا كلذل اكلام هناحبس وه نوكي

 نم نآلو « متأ انبه ةيدوبعلا تناكف ؛ هنع هؤاربإ حصيال هناف ايش هيلع قحتسا اذإ هريغ امأ . هنع

 فلأ فلأ هاطعأ ول هناحبس وهف تامو ةظحل هللا فرع هرمع رخآ ىف مث هرمع رخآ ىلإ هللاب رفك

 ةيدوبعلا ةباهبن اذهو . ًايفس راص ةدحاو ةظحل هيطعبال نأ كلذ دعب دارأو باوثلا عاونأ ةنم
 ٌلعف نم لكف ًاضيأو ( نمحرلل قحلا ذئموي: كلملا ) هل لاقي نأ هلاح اذه نم قيل :فبكف .لذلاو

 ناصقتلل ًابستكم هكرتبو لاملل ًايستك» لعفلا كلذب ناكو مذلل ًابجوتسم ناكل هلعفي مل ول العف
 قئال ريغ ( نمحرلل قا ذئموي كلملا ) هناحبس هلوق نأ تبئف . اةحتسم ًاريقف لب اكلم نكي ملف
 . لدتا لوطا

 ماع ىلاعت هنآل رهاظ ىنعملاف ( ًاريسع نيرفاكلا ىلع ًاموي ناكو ) هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلا إل
 ةياهن ىف ناكف « ربقلا ماجلو زجعلا ةقبر ىف لكلاف هريغ امأو . هديربام لك ىلع رداق لاوحالاب
 . رفاكلا ىلع رسعلا

 : لئاسم هيفو (هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويو ) هلوق 4 ةعبارلا ةفصلا إل

 هنأ (ىناثللو ) مومعلل هنأ ( امهدحأ ) نالوق هيف ملاظلا ىف ماللاو فلآلا ( ىلوألا ةلأسملا ١

 طردم ىنأ نب ةبقع دارملا سابع نبا لاق ) لوآلا ) نيلوق ىلع دوب ملاب .نولئاقلاو ؛ دورعملل

 00 2 لهأ نم هتريج هبلإ وعدي انا عنص الإ رده نم مده ال ناكر دبع نا ةمأ نبا

 نم لك آام ِلسو هيلع هللا يلص لاقف لوسرلا اعدو ًاماعط عنصف هئيدح هبجعيو لوسرلا ةسلاجب
 نب ةيمأ غلبف هماعط نم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لك أف لعفف نيتداهشلاب ىتأت ىتح كماعط
 ىضرأال لاَقف ىاعط نم لكأيل كلذ تركذ امنإلاقف . هليلخ ناكو . ةبقعاي توبص لاقف فاخ
 ةكم نم اجراخ كاقلأال مالسلا هياع لاقف « لعفف , هقنع ىلع أطتو هبجو ىف قزيتف هينأت ىتح ادبأ

 ىتيلاي : لوقي ةبقع ىنعي ةمادن ( هيدي ىلع ملاظاا ضعي مورو ) لزبف فيسلاب كسأر تولع الإ
 ذإ دعب ناميإلاو نآرقلا وهو .ركذلا نع ىقرض ىأ . ركذلا نع ىلضأ دقل اليلخ ةيمأ ذخنأ م

 ريغ و هريغ ىراسالا نم ذئموي لقي ملو ًاربصل تقف ردب مويةبقعرسأف سو هيلعهتلا [صدخم عم ىفءاج
 همسا اوريغ نيملسملا نإو . هنيعب لجر وه ملاظلا اذه : ةضفارلا تلاق ( ىناثلا ) ثراحلا نب رضنلا



 ةيالا . ماغلاب ءامسلا ققشت مويو :ىلاعت هلوق 1

 نوقابلاو ق ةروس ىفو : انهه نيدثلا فيفختب ةفوكلا لهأو ورمع وبأ أرق (ةيناثلا ةلأسملا))
 . ققشتتهانعف ددش نمو نولءاست ففخ 6 فيفختاا رايتخالا : ةديبع وبأ لاق , ديدشتلاب

 'ققشتت ال ءامسلا نآل , ماغلانع ىأ ( ماهنلاب ) هلوق نم دارملا : ءارفلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 هيلع هدامتعاب ءامسلا ققشت ثيح ماهغلا ىلاعت لعحجب نأ عنتمي ال : ىضاقلا لاقو ؛ ماغلا نع لب ماغلاب

 .( هب رطفنم ءامسلا ) هلوقك وهو

 ىف ةكئالملا ليقف  ةكنالملا لوزنب قاعت ققشتلا اذهل نوكي نأ نم ديال 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 مويلا كلذ ىفمث ؛ اهلاصتاىلع ءامسلاو ةصوصخع عضاوم نم نولزني اوناك مالسلا مهيلع ءايبن الا مايأ

 ةكئالملا تلزنف ضرآلا نيبو ةكئالملا نيب الئاح نوكي نأ نم جرخ تقشنا اذاف ءامسلا ققشتت

 سرا لإ

 رقم ءامسلا نآلو : لكلا لوانتيف مومع ةغيص ( ةكئالملا لزنو ) هلوق 4 ةسماخلا ةلأسملا ١)
 ابلهأ لزنيف ايندلا ءاعس ققشت : لتاقم لاق مث ءضرآلا ىلإ اولزني نأ بجو ققشت اذاف ةكئالملا

 مث « شرعلا ةلمسو نويبوركلا لزني مث, ءامس ءامس ققشتت كلذك ءايندلا ناكس نم رثك أ مو
 نوطيحيف اهناكس لزنيو ءامس لك ققشتت لاق : سايع نبا نع كاحضلا ىورو . ىلاعت برلا لزني

 لوزنلا نآل , ًاعطق:لطاب تاذلاب برلا لوزن نأ ملعاو ؛ملاع' لو فوفص عبس نوريصي و ملاعلاب

 هيلعف ضرألا ىلإ 20 مالملا لوزن ماو 0 ٍ ال هلالاو ثدحم ةكرحلاب فوصوملاو ةكرح

 لل ىاقلاب اب فيكف «ةدلف ف ةقلك اندلا ءامس لإ نم ايقلا ' ةترالا نأ تين هنزل كانو ل

 لا هلا لعلف؟ اعمج نضرالا مهل عسنت فك اهرسأ , عضاوملا هذه ةكئالفف شرعلاو ىسركسا

 17 لل الاف نم نسما نمو“ 1 لكل عستي انها اسرع ضرألا قرط قاد

 .ةكنالملا رقم ماغلا كلذ نوكيوةمايقلا لهأ قوف ماغلا نكسي ىلاعت هللاو « هنم ماغلا ىف نون وكي

 مدآ ىب لامعأ خسنب هيف ةكنالملا جرعت ضرالاو ءامسلا نيب ةرتس ماهغلاو : نسحلا لاق

 :ضرالا ف نوكن ةساحناو

 1 كلل[ لوألا دك وذ تاي زتت عمو  رهاظف ةكنالملا لود امأ 6 ةسداسلا ةلأسملا 9

 . هيف مهعارسإ

 هورك ذام دارملاو « دوهءملل وهف مومحال سيل ماهغلا ىف ماللاو فلآلا 4 ةعباسلا ةلأسملا ١)

 . ( ةكئالملاو ماغلا نم للظ ىف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له ) هلوق ىف

 ةكيالملا كل تو كال 1لزن و ء ةكئالملا لزننو « ةكتالملا لزننوو : ءىرق 4( ةنماثلا ةلأسلا ١

 كك لهأ ةءارق لزنن نم لعفلا ءاذ وه ىذلا 'نونلا يفدحا لع ةكفلملا لت

 كلبلل ةفص قحلا جاجزلا لاق ) نمحرلا قحلا ذئموي كلملا ( هلوق 4« مويلا كلذل ةيناثلا ةفص اا

 ىنعمو 6 4 1 مو ىنعأ رب دقت لع بصنخااب قملا زوج<جو 6 نم نأ دموي قحلا كللملا هريدت و
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 ذعموي كلشلآ«««» اليزتت كلا لوو ماما هنآ قت موي
2 

 ع ماظل ضب ميو د اريسع َنرفاكلأ لع امو َناَكَو , نمحرلل قل
 ه تاكوم مسوس 1 يسيردع مود لاو 2 8-

 ذختأ ل ىتيل ىليو ا «ىا/ اليس لوسرلا ع كيلا 0 هب هيلي
 و

2 

 ناطمشلا 53 ىنءأت د ذإ 1 ركذلا نع ىَلَصأ دَقل د اليلخ انالف

 1 موه ه

 «و» الوذخ ناسنالل
 ا را بمبح

 ةادغلا ةالص نيب ام ردقب مهنيب ىضق ءاضقلا لصف ىف ذخأ اذإ ىلاعت هللا نإ : ريبج نب ديعس لاقو

 باسلا ففخم :لتاقم لاقو .رانلا ىف رانلا لهأو « ةنجلا ىف ةنجلا لهأ ليقيف ؛ راهلا فاصتتا ىلإ

 . ةنجلا ىف كلذ مهموي نم نوليقي مث. ايندلا مايأ نم موي فصن رادقمب نوكي ىت> ةنجلا لهأ ىلع

 ةرخآلا ىف ةنجلا لهأ نأ مكدنعو ؛ رانلاو ةنجلا ىف ةلوليقلا حصي فيك ( ثلاثا لاؤسلا ال

 لاق ( باوجلاو 000 م باذع ىف ادبأ رانلا لهأو ,« نومان ال

 نوري ال ) ىلاعت هلوقل ء ىثعو ةر ةنجلا ىف سيلو ( ب ع وة ركب اهف مهثذر مو ) ىلاعت هللا

 ؛ةلولمقلا تقو الو 0 كانه نكي مل اذإ هنالو( 0 اسم اهف

 بيطأ نوكي ةلوليقلا عضوم نأ اك. اهنسحأو عضاوملا بيطأ عضوملا كلذ نأ نايب هنم دارملا لب

 ْ لعأ هللاو عضاوملا

 نمرلل قحلا ذئموي كللملا . اليزنت كالا لزنو ماهغلاب ءامسلا ققشت مويو ب ىلاعت هلوق

 لوسرلا عم تذخما ىتيلاب لو هيدي ىلع ملاظلا ضع مويو أ ريسع ا 0 ناكو

 ناطيشلا .:راكو ىنءاج ذإ دعب ركذلا نع ىنلضأ دقل : اليلخ ًانالف ذختأ مل ىتيل ىتاي واي « اليبس

 ( الوذغ ناسنالل

 ىف كلذ لصحي هنأ هناحبس نيبف ةكئالملا لازنإ نم هوعدتسا ام ىلع ىنبم مالكلا اذه نأ معا
 : تافص هل موي

 : لئاسم هيفو  ماهغلاب ءامسلا ققشت مويلا كلذ ىف نأ 4 ىلوالا ةفصلا ال

 الإ نورظني له ) هلوقو ققشتلا ىلع لدي ( ترطفنا ءامسلا اذإ ) هلوق « كوآلا ةلأسملا «:
 نيتي آلا ىنعمل عماج ( ماهغلاب ءامسلا ققشت ) هلوقف ماهغلا ىلع لدي ( ماغلا نم للظ ىف هللا مهتأي نأ

 .( ةيهاو ذئموي ىهف ) هلوقو ( ًاياونأ ةحناكف ءامسلا تحتفو ) ىلاعت 1

 جاو تر كو
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 انمدقو ) ( اهدحأ ) هوجو نم وهو مودقلا ظفا لا بح اوفا(: لح نروكم نأ زوج هلال

 وه دصقلاف . هل دصاق ءىثلا ىلإ مداقلا نإف « مطامعأ ىلإ اندصقو ىأ ( لمع نم اولمع ام ىلإ

 ةكئالملا مودق دارملا ( اهناثو ) ًازاجم ببسلا ىلع ببسملا قلطأو هيلإ مودقملا#ف رثؤملا

 ىلع ائمدقو 2 لوقي نأ ا نومدعي هر اأوناك اكل 2 ةرخأالا َّق تاكل عضو للا

 ةيرق اولخد اذإ كولملا نإ ) ( اهئلاثو ) ( مهنم انمقتنا انوفسآ الف ) هلوق هريظنو عسوتلا ليبس

 مرج الفكلملا اهمدقي ىتلا عضاوملاب ةيببش تراص ةيلكلاب اهدسفأو محلا هعأ هللا دايأ املذ ( اهودسفأ

 8 انمدقو لاق

 هللا ىلإ ممرقت اهنأ اونظو ارب اهودقتعا ىتلا لادعاأللا ىندي ( لمع نم اولمع ام ىلإ ) هلوق امأ

 ءابطاك هب عافتنالا نكمي ال ثيحب هانلعجو هانلطبأ دارملاف ( اروتتم ءايه هانلعجل ) هلوق امأ

 (حيرلا هب تدتشا دامرك ) ( ةعيقب بارسك ) ىلاعت هلوق هريظنو هيلع ضبقلا نكمي ال ىذلا روثنملا

 سمشلا ءوض عم ةوكسلا نم لدي رابغلا لثم ءابهلا : جاجزلاو ةديبعوبأ لاق (لوك أم فصعك )

 : باودلا رفاو> نم نيطتسإ ئذلا ) اغلا هنإ : : لتا "7 0

 للا هولا هن عيدا ملعاف ( اليقم نسحأو ارفتسم وج كتموب ةيطأ بادكأ ) هلوق امأ

 ىف ظحلا لك ظحلا نأ ىلع ًاهيبنت ةنجلا لهأ فصو حرش ةماتلا ةبيخلاو ىلكلا را اسخلا ف رافكلا
 ِح تاالاؤس انههو 3 ىلاعت هللأ ةعاط

 لو 1 اراخلا قاريح الو الا لهأ نم أرفتسما اريح ةنملا .ةثتاجحأ نوكب فيك «لوآلا ١)

 ريخ كاذأ ( هلوق ََق مدقت م (لوأآلا) هوجو نم (باوجلاو)؟ لخلا نه لحأ وه لسعلا ف لاقي

 :رعاشلا لوةكءرانلا نم ريخرقتسم نآل ؛ ريخلا ةياغ ىف مهنأ ديري نأ زوي (ىاثلاو) (دلخلا ةنجمأ

 لوطا رعأ ١ هعاعد) اتيان“ انتل قر ءامسأا كغ ىذلا نإ

 هنإ ثيح نم عضوملاو « عضوملا ىلإ عجرب امن نيتلزنملا نيب ركذ ىذلا لضافتلا ( ثلاثلا )

 ريخ هيف رقتسم مل ناك ول 6 ريدقتلا اذه ىلع عق ةأو لض افتلا اذه ) عبارلا ) ةيفدرشال عض وم

 4 0 ةنجلا لهأ رقتسم ناكل

 هوجو نم (باوجلاو)؟كلذ في ل مهليقم ريغ ممرةتسمنأ لع تاد ةيآلا ىناثلا لاؤسلا)

 ناكملا نم مهنأ كا ةراقإ اذبف 2 ةلولقلا نامز ليقملاو 8 رارقتساللا ناكم نوما نأ ) هلع (

 مهناف . مهليقم ريغ ةنجلا لهأ رقتسم نأ ( ىناثلا ) نامز بيطأ ىف نامزلا نمو ؛ ناكم نسحأ ىف
 باهذلاو ةيسا#لا نم غارفلا دع نأ (كتلاثلا) مث رقتسم لإ كودوعي مث 4 سودرفلا َْق نوليشي

 ىد ةمامقلا موب نم رامنلا فصتني الد : دوعسم نبأ لاق « ةلوليقلا تقو تقولا نوكب ةنجلا ىلإ

 . ميحجلا ىلإل موليقم نإ مث : دوعشم نبا أرق ناسلا ىف رابلا لها همنا ىاةملا لفأ لع
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 نم تقو ىف ئرشبلا تود ناك ايلف؛ ىالقلا تقولأ ف ىرصب هل. زي لاق ةنضفلا اله ب 253 1

 عاونأ عيمج ىقن ىضتقي ( ىرشب ال ) ىلاعت هلوق نأ انيلع . ةيضقلا هذه بيذكستل رك ذي تاقوالا
 هللا نم وفعلاو ( اروجحم ًارجح ) هلوقب ىنلا اذه دك أ هناحبس هنإ مث « تاقوآلا لكىف ىرشبلا

 مظعأ نمل لوسرلا ةعافشو : ىرشبلا رظعأ وم اطوخ 5 ديم ران نط دااخل اون قرخبلا مظظعأ نم

 مدقت دق مومعلا غيصب كسلا ىلع مالكلاو . نيمرجلا نم دحال كلذ تبثيال نأ فحول وللا

 مرح دقف هللاب كرشي نم هنإ ) هلوق ليلدب رافكلا انبه نيمرجياب دارا نورسفملا لاق «ةرم ريغ
 . ( ةنجلا هيلع هللا

 ريغ رداصملا باب ىف هيويس ركذ ( اروجحم ًارجح ) هلوق ريسفت ىف 4 ةسماخلا ةلأسملا إل
 نوملكت اوناك ةملك هذهوأ « كربع و كدت و هللا ذاعموح اهزاهظ] كورتملاعفأب ةيوصنلا قرشا
 لجرلا لوقي هيوبيس لاق : ةذاعتسالا عضوم اهنوعضي كلذ ومنو ةلزان موجم وأ ودع ءاقل دنع اهب

 نأ هللا نم بلاط ذيعتتسملا نآل هعنم !ذإ:ه رجحت نم هاو. رجح لاوعف اذكاو اذكا لعش لك

 لعف ىلع هئيجبو ًارجح هرجحيو ًاعنم كلذ عنمي نأ هللا لأسأ ىنعملا ناكف ؛ هقحلي الف هوركملا عنمي

 باب نم هنأ تبث امل ليق ناف ءدحاو عضومب هصاصتخال هيف فرصت نسسحلا ةءارق ىف لعف وأ
 ليذاولاق اك ريخلا ىنمم نك ال ةفضلا هذه تراججانلت ؟ روج رك ميسر اق اا

 . مرحم مارحو تئام تومو ناوملا لبذلاف لباذ

 : لاوقأ ةثالث ىلع ؟ مث نم ًاروجحم ًارجح نولوقي نيذلا نأ ىف اوفلتخا 4 ةسداسلا ةلأسملا ل
 اذإ مث :هنوحرتقيو ةكئالملا لوزن نوبلطي اوناك مهمل كلذو رافكلا مث مهنأ ( لوآلا لوقلا )

 .نوهركي ام الإ مهر قليال منال ( مهم أوعزفو مثءاقل اوهرك ةمايقلا 0 توملا دنع موأر

 مه نيائاقلا نأ ( ىناثلا لوقلا ) ةدشلا لوزنو ودعلا ءاقل دنع هنولوةي اوناك ام:مهتي ؤر دنع اولاقف

 مث. كيلع ًامارح كلذ هللا لعج ىأ . ىرشبلاو ةنجلاو نارفغلا مكيلع ًامرحم ًامارح هانعمو ةكئالملا
 ًارجح مهل ةظفحلا تلاق  مثروبق نم اوجرخ اذإرافكلا نإ مهضعب لاقف لوقلا اذه ىلع اوفلتخا

 نيكرشملل نولوقيو ةنجلاب نينمؤملا نورشبي ةنجلا باوبأ ىلع ةكئالملا ىلكلا لاقو ء اروجحم

 رافكلا ىأر اذاف ىرشبلاب نينمؤملا ةكئالملاّولي ةمايقلا موي ناك اذإ ةيطع لاقو: اروجحم ارجح

 ىدحاولاو لافقلا لوق وهو ( ثلاثلا لوقلا ) ًاروجحم ًارجح نولوةيف انورشب مهل اولاق كلذ

 ًارجح نولوقيو هنم نوذوعتيف هنوفاخي ام اودهاش اذإ ةمايقلا موي رافكلا نأ نسحلا نع ىورو

 . مويلا اذه رش نم ذاعي ال ةكئالملا لوقتف. ًاروجح

 ىلع الإ حصي ال مودقلا نآل ( انمدقو ) هلوقب ةمسجملا تادتسا دقف ( انمدقو ) ىلاعت هلوق امأ

 فوصوملاو ةكرح مودقلا نال هيلع مودقلا عانتما ىلع ةلالدلا تماق امل هنأ هباوجو : ماسجألا

 رع هللا نأ تيثو امثودح ىلع بك اوكلا لوفأب مالسسااهيلع ليلخلا لدتسا كلذلو , ثدحم ةكرحلاب
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 كلذ لدي, نأ نكمي الف ءوتعلاو رايكتسالا امأو ؛ ةيؤرلا ىلع لدي (انءاقل نوجرب ال نيذلا لاقو)

 اولاق امل مهنأ ىرت الأ ءربكتساو اتع هنإ لاقيال ءالاح ًائيش بلط نم نآل ةليحتسم ةيؤرلا نأ ىلع
 موق كن ) لاقلب « ارابكتساو ًاوتع لالا اذه بلطب مهل تبثي مل ( ةلآ مهل ًاهإ انقر جا)

 ًاقئال ناكوأ هقوف نم هب قيليال ام ناسنالا بلط اذإ الإ تبثي ال رايكتسالاو وتعلا لب ( نواهجب

 والا ده قرم قف ةرثشكا م رو انك ذ دفق هلا و. تقلا للكس ىلع هبلطي هنكسلو« هب

 ا وص راماك ةرلا لأس اكمل ىنوم, نأ هيلع لذي انفو. ةنكسع وأ: ةعنتم ةيورلا تناك ءازوش اوتعلاو

 : ًاتنعتو ًاناحتما اهوبلط ءال وهو . ًاقوش ةيؤرلا بلط مالسلا هيلع هنال ءوتعلاو رابكتسالاب ىلاعت
 . ةلزتعملا هلاق ام داسف تبثف كلذب مهفصو مرجال

 اك هودقتعاو مهبواق ىف رابكتسالا اورخضأ مهنال مهسفنأ ىف لاق امنإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ملظلا ىف دحلا اوزواحت ىأ ( ًاريبك ًاوتع اوتعو ) هلوقو ( هيغلايب مهام ربك الإ مرودص ىف نإ ) لاق

 لوقلا اذه ىلع اوئرتحي مل مهنأ ىنعي ؛ هطارفإ ىف غلابف ربكلاب وعلا فصو دقو نالف اتع لاقي

 . وتعلا ىصقأو رابكتسالا ةياغ اوغاب مهنال الإ ميظعلا

 وهف ( ًاروجحم ًارجح نولوقبو نيمرجملل ذئموي ىرشب ال ةكئالملا نورب موي ) ىلاعت هلوق امأ

 نوقلي مهنكسلو ؛ دجويس هولأس ىذلا نأ ىلاعت نيبف ( ةكئالملا انيلع لزنأ الول ) مهول باوج
 : لئاسم انههو ؛« نوهركب ام هنم

 ىرعتب ال هيلع لدام لماعلا نأ (لوآلا) نيهجو موب باصتنا ىف اوركذ 4 ىلوالا ةلأسملا إل
 موي نك ذا ردقتلا نأ ('ىاشلا ) ريركتلل دتمويو ىرشبلا نوعي ةكئالملا نوري موي ىأ

 . كتالملا كوري

 نوقابلا لاقو « توملا دنع ديري سابع نبا لاف . مويلا كلذ ىف اوفلتخا (' ةيناثلا ةلأسملا )
 . ةمايقلا موي ديرب

 دقتعي هنأ الإ الضم الاض ناكنإو رفاكلا نأل ىرشب ال رفاكلل لاقي امإ 4 ةثلاثلا ةلأسا ا ١

 هيف اوجرام اولمع امبرمهنالو . ميظعلا باوثلا كلذىف عمطي ناكف فا دهم هاه ناك هنأ اسف ق
 لوأ ىف مهنأهناحبس نيبف هرفكب اهلطبأ هنكلو ؛ م>رلا ةلص وريقفلا ةبطعو مولظملا ةرصنك عفنلا
 هلوق نم داره اوهو ماليإلا ىف ةياهئلاوه كلذو ؛ ةبيخلاو سأيلا ةيامىلع لدي امب نوهفاشي رمآلا
 . ( نوبستح اونوكي ملام هللا نم مهللادبو )

 لاق هنكل . مه ىرشب ال ةكئالملا نوري موي لاقي نأ مالكلا قح 4« ةءبارلا ةلأسملا ِ
 دف ماع هنأ / ىاثلاو ( ريو عضوم ىف رهاظ نأ ) اههردأ ( نابجو هيفو نيمرجملل ىرشب ال

 ال ) هلوق نآل ءوفعلا مدعو قاسفلا ديعوب عطقلا ىلع ةيآلا لدت ةلزتعملا تلاق : همومعب مهو انت
 نم نأ ليلدب ؛ تاقوألاعيمج ىف ىرشبلا عاونأ مج معبف « ىننلا قايسىف ةركس (نيمرجملل ىرشب
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 ىلع قيدصتلا ىف ديزي ال كلذف ؛ ىلوسر وه معن لوقي هناحبس وهو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم قدص

 ذإ لوقلاب قيدصتلا ماقم موقي زجعملا نأ انيب انال  ٍلسو هيلع هللا لص دمع دي ىلع زجعملا راهظإ

 ىلاعت هللا هييحيف تملا اذه ىحأف ًاقداص تنك نإ مهللا لوقي نأ نيب ةوبنلا ىعدا دقو قرف ال
 لصاحلا وأ لوقلاب لصاحلا قيدصتلا ناكاذإو . تقدص هل لوقي نأ نيبو هلثمب رجت مل ةداعلاو

 ) امعبارو ( تنعتلاو راك ضحي اههدحأ نييعت ناك ىعدملل هد هناك ىف نيم زجعملاب

 هللا نإ لوقن وأ  ةلزتءملا هلوقي ام ىلع حلاصملا بسب لعفي ىلاعتو هناحبس هللا نأ دقتعن انأ وهو

 ار ذإ زجعملا اونيعي نأ مهلزحب ل لوآلا ناكنإف ءانباكحأ هلوقيام ىلع ةئيشملا بسحب لءفي ىلاعت

 ًاوتعو ارايكتسا نييعتلا ناكو : ىلاعت هللا الإ اهف رعي ال ةدسفم ىلع المّشم رجعملا كلذ راهظإ ناك

 لكب ملاع هنأ هسفن ىف دقتعا دّقف كلذ لاق نف . ةحلصم هنوكب عطق ةحلصم هنظ امل هنإ ثيح نم

 هبر ىلع حرتقي نأ ديعال سيلف انباحأل وق وهو ىناثلا ناكنإو ٠ مظع رابكتسا كلذو ؛ تامولعملا

 ماقم ىلإ ةيدوبعلا دح نع ًاجورخو ًاوتعو ًارابكتسا مءارتقالا ناكف ديرب امل لاعق هناحبس هناف

 ريبكللا كلملافقاخلا ىلإناس>إلا ءايبنالا ةثعب نم دوصقملا نأوهو (اهسماخو) ةضراعملاو ةعزانملا

 ديرأ ال لوقيو ؛ عازنلاو جاجللا ىلإ فيعضلا كلذ ذخأف هيلع ةمحر ءافعضلا ضعب ىلإ نسحأ اذإ

 فرح نم ادردشا أوتع اتعو هسفن ىف ريكتسأ لع ىدكملا اذه نإ لاك نأ نسحب كلاذ هناا ||

 لاعت هللا نأ دارملا نوكي نأ نكشف :( اهسداسو ) انهه !ذكف هت رد ىوتنمو ةسفن دق فرن

 « مهحرتقم مهتيطعال ديدشلا وتعلاو رابكتسالا لجال لاؤسلا اذه اورك ذ ام مهنأ تدلع ول لاق

 اوعفتنا امل مهحرتقم مهتيطعأولف تنعتلاو رابكستسالا لجالحرتقالا اذهاورك ذمهنأ تءلعىنكلو

 لهأ نم اوعمس مهلعل ( اهعباسو ) ظفللا نم فرعي ليوأتلا اذهو . كلذ مهيطعأ ال مرج الف هب

 مث ؛ قلخلا ماوع ىلع ايندلا ىف ةكئالملا لزنيال ىلاعت هنأو « ايندلا ىف ىري ال ىلاعت هللا نأ باتنكلا
 . ءازوتسالا ليبس ىلع وأ تنعتلا ليبس ىلع كلذ ىلع مهناميإ اوةلع مهنإ

 هتيؤر نال هتيؤر زو ال ىلاعت هللا نأ ىلع تلد ةيآلا ةلزتعملا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 اوتعو مهسفنأ ىف اوربكتسا دقل ) هلوقو اولاق , ًاراكتساو ًاوتع اهلا وس ناك امل ةزئاج تناكول

 اوبطوخ امل ةكئالملا لوزن ىلع اورصتقا مهنأول ىت> . ةيؤرلا لاؤس لجأل الإ نيل (اريك او

 وهو ماظعتسالا رك ذو ةدح لع ىرخأ ةبآ ىف ةيؤرلا مأ رك ذ ىلاعت هللا نأ هيلع ليلدلاو ؛ كلذب

 ىف ةدح ىلع ةكئالملا لوزن رك ذو ( ةقعاصلا مهتذخأف ةرهج هللا ىرن ىتح كل نموثن نل ) هلوق

 تبثف ةكئالملا ىرن لهو ( ةكئالملا انيلع لزنأ الول ) مهلوق وهو ماظعتسالا رك ذي لف ىرخأ ةبآ

 . ةيؤرلا لاؤس لجال لص امنإ ةيآلا هذه ىف وتعلاو رابكتسالا نأ اذهب
 هلوق نأ انيب انأ انهه هدير ىذلاو «ةرقبلا ةروس ىف مدقت دق كلذ ىلع مالكلا نأ ملعاو
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 انا را اذه عبات ف وخلاف. ًاضيأ باقعلا فاخن ل كلذ وجربي ال

 لوصولا وه ءاقللا اولاقو مسج هنأ ( انءاقل ) ىلاعت هلوقب اوكسمت ةمسجا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ( ردق دق مأ ىلع ءاملا قتلاف ) ىلاعت لاقو ء هب لصتاو هيلإ لصو ىأ 308 مسجلا اذه لاقي

 دارملا لاق انباحأ ضعب قيررط (لواآلا) نيقيرط ىلع (باوجلاو) مسج هناحبس هنأ ىلع ةيآلا تادف

 عاونأ ا املا مف ىرملا ةقيقج لإ ه3 ورب لصد !قارلا نآإل كاذو : ةلؤرلا وه ءاقالا ن

 (قاثلا قيرطلا) ةيؤرلازاوج ىلع هجولا اذهنمةيآلا تلدف « ةساملاو لاصتالارخآلا عونلاو ةيؤ 01

 ريا هللا كاهل ءاعدلا ف لاقيف . ةغللاب لهج رصيلا ةيؤر ءاقللا ريسفت ىضاقلا لاق , ةلزتعملا مالكوهو

 اذإ ريمآلا قل ربرضلا ىف لاقي و ؛هنع بجح وأ دعب نم هآر نإو ريمآلا قلأ مل لئاقلا لوقي دقو

 هنكح ىلإ ريصملا وه انبه ءاقألا نم دارملا لب هاريالو . ءادلظلا ةليللا ىف هاقلي دقو بجح لو هل نذأ

 مالكلا اذه نأ ٍلعاو ؛ رصبلا ةيؤر هنأ ال ( ًائيش سفنل سفن كلت ال موي )ىف هريغل مكحال ثيح
 ناك ل1 نيو, ءربصبلا ةيؤر نين كنرتتشم ىدم“ هريس لي رصيلا يقرب ءاقللا رييتا ال انرألا فروض

 عوضوملا ظفللاو ىثرملا ىإ هتيؤرب لصي ىارلا نأ انيب دقو ؛ءىثلا ىلإ لوصولا وهو ةساملاو

 حصيو « ريخلا كاَقل هل وقحصيف ىفاعملا كلل' نم دحاو لك ىلع قلطني ؛ةريثك ناعم نيب كربشم ىنعمل

 ؛هيلإ تلصو ام ىنعمب هتيقل امو هتيأر ىنعمب هتيقل ريصبلا لوق حصرو « ريمآلا تيتا ىمعالا لوق

 بجوف ؛ 1 مل مذلا 0 ذم (|ن ءاهل نوجرال نيذلا لاقو ) هلو# لوقف اذه تبث اذإو

 ا ل راع لآ نرو٠. قاكلللا كوص ولا نيب ك ريقم .اقللا يسمو« الصاحب ءاقللا ءاجر تركي نأ

 هرهاظ نع ظفلل فرص هيك ىلا لودولا ءاقللا نم دارملا هلوقو : ىناثلا نييعتف لواللا رذعت دقو

 نيد نمالإ سيل اهراكنإ نأ لعلب ؛اهموجو ىلع لب ةيؤرلا ةحص ىلع ةيآلا ةلالد تبثف . ليادريغب

 . رافكلا

 ىف ةيآلا هذه تازن لتاقمو ىلكلا لاق: لزنأ اله هانعم (لزنأ الول) هلوق ا ا
 . ثعبلاو ةوينلل نيركنم اوناكن يذلا امهءادكأو ديلولاو لهج ىف '

 نع باوجلا وه اذه نأ ملعاف ( ًاريبك ًاوتع اوتعو مهسفنأ ىف اوربكتسا دقل ) ىلاعت هلوق امأ
 : لئاسم هيفو . ةهشلا كلت

 اك ل كان ( هند أاز : هيدر نم كلذ اناوج هنوك ريرقت ىف ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 هن كاتم حارتقا نوكي كلذ دعبف مسوهيلع هللا يصدم ةوبن ةلالد تتبث دقف م هن ا نيل

 ناكل لك را كتل لوز انآ: (اهناثو ) تتعتلاوا تابكتسالا" ضغبالإا نوكيا تايآآلا

 , ًازجعم هنوك مومعل لب « كل !لوزنبهنوك صوصخل قدصلاىلع لديالو تازجعملاةلمج ند ًاضأ

 ديزم ريغ نم رخآلا ىلع نياثلا دحأل ًاحبجرت رخآلا زجعملا كلذ درو زجعملا كلذ لوبق نوكيف

 نع هولأسيو برلا اوري نأ ريدقتب مهنأ (اهللاثو) تنعتلاو رابكتسالا ضم وهو ؛ حجرمو ةدئاف
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 ةئتفلا رك ذ دمإ هعقومو ريرقتلا هنم دارملاو ماهفتسا ( نوربصتأ ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأملا ١)

 . ( المع نسحأ مكيأ موابنل ) هلوق ىف ءالتبالا دعب كيأ عقوم

 دقل .اننبر ىرن وأ ةكئالملا انيلع لزنأ الول انءاقل نوجرب ال نذلا لاقو ل ىلاعت هلوق

 نيمرجملل ذمو» رم كتالملا دور موب اريك 1 اوتعو مهسفنأ َّق ا

 ذئمو:: هنا ”تاك]  اووتنم ئايه هانلعج لمع نما ءاعام لإ ل نرد

 اير ردوا طيذللا انلع كزت]“ لول ناقل نوجرال نيذلا لاقو ) ىلاعت هلوف نأ معا

 ادمم نأ اودهشي ىت> هكئالملا هللا لزني مل اهلصاحو 00 د# ةوءن ىركنمل ةعبارلا ةب.كلاوه

 ليص#دارأ نم نأ ةهشلا هذهربرقتو 9 انيلإ هلأ هنأ م ل ) امر ىر 53 0 هأوعد ف كَ

 «ىضغبالا دقو ئَضفي دق :رخآلاو اعطق هنلإ طفي .امهدخأ.. ناي رط هايصخب لإ هل تاكو 13
 ومحاالاو ىوقاألا قير طلأ دوصقملا كإذ ليصحت َْق رات نأ 0ك ٌْق هيلع بدك ميكحلاف

 ؛ دوصقملا ىلإ ءاضفإ رثك أ مل-سو هيلع هللا ىلص دمع قدصب اودبشيل ةكئالملا_لازنإ نأ كمش الو

 دارأ ام هنأ انيلع كلذ لعفي مل ثيحو كلذ لعفل ملسو هيلع 00 ىلاعت هللا دارأ ولف

 كانه انهه مث « ةبمشلا لصاح اذه . ههيدصت

 نوفاخم ال هانعم ( انءاقل نوجر.ال نيذلا لاقو ) ىلاعت هلوق ءارفلا لاق ( ىلوآلا ةلأسملا
 كلام ١ ىلاعت هلوق هلثمو لدي هعم ناك اذإ ) ةيمامت ةغل فوأآلا عضوم ىف ءاجرلا عضوو انءاقل

 نكمأ ىتم مالكلا نال « كلذل هجو ال ىضاقلا لاقو : ةمظع هل نوفاختال ىأ (ًاراقو هلل نوجرت ال

 باقعلا نوفاخيال اي مهنأ مانصألا دابع لاح نم نأمولعمو « اجلا ىلع هلمح رب مل ةقيقحلا ىلع هلمح
 نم نأ مولعمو 1 باوثلاو ةنجلانم ةعاطلا بع اندعوو انءاهل نوجر.ل كلذكف 0 داعملاب مهيذكتتل
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 ةيالا هذه أرقو « ةنتق ضعبل مهضعب ؛ديدشا| نمفيعضللو ؛ فيعضلانم ديدشلل ليوو : كوامملا

 ىفو قاخلاو قاخلا ىف هلثم لعجأ مل ل لوقي اذه : ةيفاعلاو ءالبلا باحصأ ىفاذه نأ (اهثلاثو )
 جاجتحا اذه ( اهعبارو ) نسحلاو سابع نبا لوق اذهو ؟ لجالا ىفو قزرلا فو ملعلا فو لقعلا

 لسرملاب نيلسرملا ىلتباف ءاهتافصو ةيرشبلا ىف مهائإ هتاواسم عم ةلاسرلاب دمع صيصخت ىف م
 اك أ نذلا نمو مكلبق نم باتكلا | وأ يذلا نم نعمستلاو ), لاقام ىلع م ماذأ عاونأو مهل

 هدد فس لق يصر دلل يب ]سرا "ىماءاضيأ نوذأتأ مهلإ 0 5( ريثكا ىذأ

 عيبمجأ نب نال لكلا ىلع ةيآلا لمح كولو 2 د هاكر 1 أ دعب لاملاو سفنلا لذبو

 . اكرتشم اردق

 مكضعب انلعجو ) لاق ىلاعت هناأل ردقلاو ءاضقلا ىلع لدت ةيآالا انباعصأ لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 هل كل [نذلب نإ هرم قم لاعب 6 .تررعتلا ىغم اوه. لمجلا اذه قابلا لاق ( اةيتفا نعل
 هنوكب محلا ىلإ ال. ةنتف هنوك فصو يلإ لعجلا فاضأ ىلاعت هنال فيعض ليوأتلا اذهو ءآصل
 نف /ببسلل لعاف ٍببسلا لعاف. نآل كلذو هركذام ربغ دارملا نأ لع لدي لقعلا . لب ؛كلذك
 هعلطي ىذلا كاردإلا هيف قلخ مث هيف بضغلا قاخو ةرارلاو ءارفصلا جازم ىلع ىلاعت هللا هقلخ

 دسحلا ىف لوقلا اذكو ؛ ةلاحمال بضغلل لعافلا وه ناك عومجما اذه لعف نف . بضغملا ءىثلا ىلع

 اكل حلا هيف نضحلا لمح ىدلا اوه هناجس هنآ رهظ اذه دعو «لاعفاللاو قالخ لا نئانسو

 هبالقنا مزل باقنا نإ لودجملا نكلو كلا وه لعجلا نم دارملا نأ ىتابجلا هلاقام دارملا نأ

 بالقناف , لاحم لعجلا كلذ بالقتاف ؛ لا كلذو بذكلا ىلإ قدصلا نم ىلاعت هللا كح بالقنا

 : ردقلا و ءاضقلاب كو قلا ربظي كلذ دنعو ؛ لاخي آضيأل ودا

 ةتلظع لوسرلا ىف اونعط امل موقلا نأ اهلبق امب ةيآلا هذه قلعت ىف هجولا 4 ةثلاثلا ةلأملا ١
 هنإف ؛ تافارلا ىرجم ةيراج تاملكلا هذه تناك ريقف هنأبو قاوسألا ىف ىثميو ماعطلا لك أب هنأب

 هللا ىلص ىنلا ناكف . اهيف حدقلا ىف رثأ ءايشألا هذه نم ءىثل نكي مل ةوبنلا ىلع هلالدلا تماق امل

 جودملا مالكلا نوركذي اوناك مهن] ثيحنمو « هنومتشي اوناك مهنإ ثيحنم مهنم ىذأتي ملسو هيلع
 هنأ نيبو  ةيذالا كللت لك ىلع ىلاعت هللا هرنص مرج الف ديجلا باوجلا نومهفي اوناكامو دسافلا

 . ضعبلل ةنتف مهضعب قلخلا لعج

 " : لئاسم هيفف ( ًاريصب كبر ناكو نوربصتأ ) ىلاعت هلوق امأ

 ( ةنتف ضحعبل مكضعب انلعجو )هلوق نم دارملا ناك ول ةلزتعملا تلاق ( ىلوآلا ةلأسملا ل

 . زئاج ريغ رجاعلا أ نال ( نوربصتأ ) هبيقع رك ذ امل ربخلا

 كبر ناكو ) نيراصلا هللا دعوام متع دقف ءالبلا ىلع نوربصتأ ىنعملا ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 باّقعو باو نم هقحتسا انه من لك ىزاجيف 3 رياصإ هل نهو ريصل ني ماعلا وه 2 ) ًاررصي
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 مهل تناكتاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ)هل وةك دعولات اياب ضراعم هنكلو ؛ لاقامىلع هتلالد
 نكي لنمو ليكنتلا ليبس ىلع طي قراسسلا نال ىلوأ ديعولا تايآ لبق نإف (الزنسود رفلا تانج
 قاقحتسا نأ تيث باقمال قحتسم هنأ تبث اذإف ٠ ليكتتلا لردس ىلع هدي عطق زوال باقعلل ًاقحتسم
 لكس ىلع عطقي راسا نأ منال انلق . لا نيقاقحتسالا نيب عمجأ نأ انيب امل طيح احاول هَ

 هذه نع انلزن , ةنحلا ليبس ىلع لب ليكسنتلا ليبس ىلع ال مطقي هنإف بات ول هن ىلا لكلا
 هنأ بوف نينيعم نيصوصخم موق عم باطخ هنإ ( مكنم ملظي نمو ) ىلاعت هلوق نكلو ؛ تاماقملا

 ؟ مهريغ نع وفعيال هنإ تلق ملف مهنع وفعيال
 (قاوسالا ىف نوثمب و ماعطلا نولكأيل مهنإ الإ نيلسرملا نم كلبق انلسرأ امو) ىلاعت هلوق امأ

 : لئاسم هيفف

 ىف ىثميو ماعطلا لكأي لوسرلا اذملاه) موق نع باوج اذه 4 ىلوآلا ةلأسملا )
 ."نماللا ]ذل هج و الف هلسزر لك قادتلا نم ةرمتسم ةداعزوذه نأ لاعت هللا نيل( ناو اذ

 ةروسكملاو طسوتم هنآل فلالا حتفب ( مهنأ الإ ) لاقي نأ مالكلا قح 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ةفص الإ دمب ةلخلا : جاجزلا لاق (اهدحأ ) ًاهوجو اوركذ اذه لجالف , ءادتبإلاب الإ قيلتال
 امنإو  نيشامو نيلك آ الإ نيلسرملا نم ًادحأ كلبق انلسرأ امو ىنعملاو «فوذحم فوصومل
 ( مولعم ماقم هل الإ انم امو ) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ هيلع اليلد ( نيلسرملا نم ) هلوق ىف نآل فذح

 ( نيلسرملا نم ) هلوقب تك ١ كورتم مسال ةلص اهنإ ءارفلا لاق ( اهناثو ) دحأ انم امو ىنع» لع

 كلذكو . مولعم ماعم هل نم ىأ ( مولعم ماقم هل الإ انم امو ) هلوقك مهنأ نم الإ ىنعملاو « هنع

 ىلعو ؛ فوذحم فوصوملا : جاجزلا لوق ىلعف . اهدري نم الإ ىأ ( اهدراو الإ مكنم نإو ) هلوق
 , نيفرصلا' دنع ةلصلا ةيقدو لوصروملا ف دج نوح الو .«قوذحلا اوه لوط ولا : ءارغلل لوف

 (اهعبار و) م.نإو الإ ريدقت ىلع واو رامضإب ءانثتسالا دعب نإ رسكست : ىرابنالا نبا لاق (اهتلاثو)
 مهن] ليق الإ ىنعملا مهضعب لاق

 ء سسانلا وأ ميجناوج. مهشمب ىأ لؤعفملل ءانبلا لع( نوتعم )رق « ةئلاثلا ةلاطملا

 . ةياورلا الو هجوأ ناكل نوشمب ءىرق ولو

 : لئاسم هيفف ( ةنتف ضعبل كضعب انلعجو ) ىلاعت هلوق امأ

 اذإف ؛ ةباحصلا ءارقفو نيكرشملا ءاسؤر ىف اذه نأ ( اهدحأ.) لاوقأ هيف 4 ىلوآلا ةلأسملا ال

 ةقباسلا عيضولل نوكيي الثا هرفك ىلع ماقأف ملي نأ فنأ هلبق لسأ دق عيضولا فيرشلا ىأر
 جاجزلاو ءارفلاو ىلكلا لوق 0 (هيلإ انوةبسام ًاريخ ناكول) ىلاعت هلوق هليادو « هيلع لضفلاو

 : لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا لص ىنللا نع ءادردلا وبأ ىور ٠ سانلا عيمج ىف ماعاذه نا ( اهيناثو)

 نم كلاملل ليوو ؛ ناطاسلا نم ةيعرلل ليوو : ةيعرلا نم ناطلسال لي وو . لهاجلا نم ملاعلل ليو »

 404 كار و



 ةيآلا . ًاريبك ًاباذع هقذن را ملظي نمو : ىلاعت هلوق 1

 المج ملعلا راصلو . ًابذك قدصلا ربخلاراص 1 ناصر: ل ةكئالملاعلطأو ظوفحملا حوللا ىف

 لاحم كلذ لكو . الهج ةكئالملا داقتعا راصلو . ةلطاب ظوفحما ولا ىف بث ا اتركلا 3

 5 ًايقش لقي نأ هنكم ال ديعسلا نأ ىلع لدف ؛لا< هنم ناعإلا رودصف ؛ لا لاخلا مزلتسمو

 بابسأ مهاثآ ىلاعت هللا نأ اورك ذ مهنأ وه رخآ هجو نمو ؛ ًاديعس بلقني نأ هنكي ال قشااو

 ببسلا كلذ نأ ىلع ةيآلا تلدو ء اهبف سفنلا قارغتساو ايندلا ىف تادارملا ءاطعإ وهو لالضلا

 لجل ل صح امبإ راوبلا نأ لع لدي ببسلا كلذ بيقع 0 || ركذ نإف ؛ راوبلا بجوي ًاغابم غلب

 كرت هنكمي ال ثيح هعم راصام رفاكلاب لعف ىلاعت هنأ ىلإ مالكلا لصاح عجرف ؛ ببسلا كلذ

 11دك فلفت هل فعلا نأ راء اقم كلفن ال ةقشلا نأ روع ةقيحو ٠ ودكللا

 ٠ 05 عم : ءانلالو) ءايلاز ا كاولوش ”ىرق هلأ ملعاف ( نولوقت ام خوبذك دّقف ) ىلاعت هلوق امأ

 ةطوقتنملا ءايلاب أرق نمو « ةمآ مهنإ مكلوق ىف َّ وبذك ىأ ؛ةحلا مهنإ مك-اوقب 3 وبذك دَقف ءاتلاب

 . ملقلاب تبتك كلوق هلاثمو ؛ كناحبس مكل _ ًُ موبذك مهنأ ىتعملاف ٠ تحت نم

 امرأ كال كلاب لوكطتسا قرف هنأ ملعاف ( 1 0 ةرص نوعيطتست ا ) هلوق امأ

 0 راق ؟ ةيوتلا :كقارضلا لبقو 5ع باذعلا فرص رافكلا اهمأ اي متتأ نوعيطتست اف ىنعب

 .مل اولاتحي نأو باذعلا كتعاوفرصي نأ مكتحلا عيطتسي اف وأ لاتحي 1 ره 0 ص

 : كانل ام هلق( انيك ًاباذع هقذن مكنم لظي نمو ) ىلاعت هلوق امأ

 ١ ريمض وأ ىلاعت هللا ريمخ هيفو ءايلاب هقذي ”ىرق « ىلوالا ةلأسملا 0

 تبث اولاقف ؛ رئابكلا لهأ ديعوب عطقلا ىف ةبآلا هذهب اوكسمت ةلزتعملا نأ « ةيناثلا ةلأسملا ١
 ق.ءافلاو (مظع لظا كرشلا نإ ) هلوقل ملاظ رفاكلا نأ تيثو « طرشلا ضرعم ىف مومعلل نم نأ

 بذعي لب ؛ هنع قعي ل ىسافلا نأ ةيآلا هذهم تدثف (نوم اظلا م كئاوأف بتي مل نمو ) هلوقل ملاظ

 ف ا هيف 0 ومحأل طرتمأا نص اردم فا نه ةملك نأ ملأ ال انأ ( باو لاو ) ةلاحم ال

 فرعلا ىف ىزن اناف ؛ ةعونمم عطقلا ىوعدو ؟ ًارهاظ مأ ًاعطق نكلو مومعللهنأ انيلس . هقفلال ودأ
 «نونيعم ماوقأ دارملا نآل وأ ء رثك آلا وه دارملا نأ عم . مومعلا غيص لامعتسا روهشملا ماعلا

 نإ مث ( نونمؤي ال مرذنت مل مأ مهترذنأأ مهماع ءاوس اورفك نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو

 ديفي ناك نإو ( اورفك نيذلا ) هلوق لاقي نأ الإ هل عفاد الف اونمآ دق اورفك نيذلا م

 لامعتسا نأ تيثنيردقتلا ىلعو . نوصوصخم ماوقأ هنم دارملا وأ بلاغلا هنم دارملا نكل « مومعلا

 مومعلا ىلع غيصلا هذه ةلالد تناك كلذك ناك اذإو « رهاظ فرع ٍباغألا ىف مومعلا ظافاأ

 هلوق نأ ىلع انعمجأ انكلو , ًاعطق هتلالد املس . وفعلا زيو# قئيال كلذو ؛ ةعطاقال ةرهاظ ةلالد
 ملنأب تلق مل نكل. . مله اذه لوقن اذه دنعو « هليزي ام دجوي ال ني ا ملظي نمو)
 11 هلال كرا ةيالتلا ادخار ه كلذو ؛ هلئزت ىلا واللا دا انذنع وفعلا ناقاك هير ام دجوي



 تضل #1 بيم يسبب نسيت نش يعببما ضاويعسيي

 يقتني د وين ص تنل

 ع ةيآلا . اوسن ىتح مهءابآو مهتعتم نكلو : ىلاعت هلوذ

 مهو نوصوصخ ءايلوأ مهنإ ثيح نم ءايلوأ ريكنتو ءايلوأ ًاضعب ذختنال ىأ ء ضيعبتلل نم ءايلوأ
 . مانصالاو نجلا

 نأ . ىوقالا حصالا وهو ( املوأ ) ًاهوجو ةيآلا هذه ريسفت ىف اوركذ ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 ناك ام ( اهنناثو ) كلذ ىلإ انريغ وعدن فيكف ءايلوأ كنود نم ذختن نأ ىرن ال انك اذإ ىنعملا

 ءايلوأ اولتاقف)ىلاعت لاق . رافكلا مهاوي يك رافكلا مهيلوت ىف نيطايشلا لاثمأ نوكن نأ انل تن

 ناك ام (اهئلاثو) لسم يأ نع توغاطلا مموايلوأ اورفك : نيذلاو لاقو ؛ ةرفكلا ديري ( ناطيبثلا

 نأ لصاحلاو ؛ةانلعف ام اكن ىضررت هال كن) انيلَع انل ى)': ءايلاوأ نما كاضر نود نم د | ١
 كديبعل ىغبفي الف « كديبعممنإ ةكئالملا تلاق (اهعبارو) هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذح

 ةسفئل اهإ عا ادع ديع دحت نأ نع الصف ايح الوالو كنذإ نود مارت
 لخدم ال هنأل ةرئاج ريغ ةءارقلا هذه لق نإف ؛ لئاز لاكشإلارفعج ىبأ ةءارق ىلع نأ(اهسماخو)

 انتدابع ىلإ مهوعدن فيكف ؛ كلذل حلصن ال انإ دارملا : اناق : ءايلوأ ممريغ مذختي نأ ىف مهل
 فيكف ؛ نيدباعلا نم نوكن نأ انم حصي ال تلاق اهنأو ؛ مانصأالا لوق اذه نأ ( اهسداسو )

 ؟ نن دويعلا نم انأ انواعدا انكم

 ةءالو لكف ؛ هللا نذإب الإ ةوادعلاو ةيالولا زوجت ال هنأ ىلع لدت ةيآلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ب
 . عرشلا فالخ ىلع كاذف عبطلا بيصنو سفنلا ليم ىلع ةينبم

 : لئاسم هيفق ( ًاروب موق اوناكو ركذلا اوسن ىتح مهءابآو مهتعتم نكلو ) ىلاعت هلوق امأ
 بجوت ىهو معلا نم مهئابآ ىلعو مهيلع ت رثك أ انهلإ اي كنأ ةيآلا ىنعم (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 مهسفنأ دنع نم اولض مهنأ نابي كلذ نم دوصقملاو ؛نارفكلاو ضارعإلا ال ناميإلاو ركششلا

 هللا ةعاط نع ضارعإلا نكمي ال ةجحلا هذه روهظ عف الإ و ء رهاظلا مهدانع الول هنإف  انلالضإب ال

 الإ ىه نإ) هلوق ىف مالسلا هيلع ىموم هب حرص اهيف زمرلاك مالكلا اذه نإ نورخأ لاقو . ىلاعت
 قيرغلاك راص ىت> ايندلا نم هبلاطم عيمج هتيطعأ ىذلا تنأ ىلإ : لاق بيجلا نآل كلذو ( كتنتف

 . كتمدخم لاغتشالاو كتعاط ىلإ هجوتلا نع هل ًاداض راص اف هقارغتساو ؛ تاوهشلا رح ىف

 . كتنتف الإ ىه نإف

 ممركذ نسح هيف ام وأ : عئارشااو نآرقلاو هب ناميإلاو هللا ركذ ركذلا 4 ةيناثلا ةلأسملا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف

 كلذكو ءروب لاجرو روب نالجرو روب لجر لاقي : ةديبع وبأ لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 : كالهلا راوبلاو ء روهو رئاه لثم وهو ء روب موقو رئاب لجر لاقي دقو ؛ كلاه هانعمو : ىثنألا

 نيذلا نم اوناكو هنم دارملا نأ كلش الو ؛ردقلاو ءاضقلا ةلأس» ىف ةيآلا هذه انباحأ جتحا دقو

 هتثأو كلذ معو ةرخآلا باذعب هيلع هللا كح ىذلاف ؛ كالحلاو باذعلاب ةرخآلا ىف مهيلع كح



 ةيآلا . كنود نم ذختت نأ انل ىغبني ناكام : ىلاعت هلوق أ

 رهاوظلا رئاسب :ضراعم هنكل مهل ناك نإو وهف ةبآلا هذه رهاظ امأو ل ١! دوعي كلذ

 . انلوقل ةقباطملا

 لآ لمتحا نإ ور لاحت هللا نم لاوملا اذه نأ لع 1 ةيآلا رهاظ 6 ةعبا رلا ةلأدلملا ١

 . تالاؤس ةنآلا ىلع قب . ىلاعت هللا 0  هكئتالملا نم كلذ نوك

 (باوجلا) ؟ ليبسلا اولض مأ ءالؤه ىدابع مالضأأ ليق الهو ؟ مهو متن ةدئاف ام (لوآلا ل

 ةلطاف نع ول انعإو "باكا اذه هج وت ال هد وج و الول هناآلء هدوجو و لجفلا نع لا ملا نسل

 . هنع لوئسملا هنأ لعي ىت> ماهفتسالا فرح هئاليإو ؛ هرك ذ نم دبالف
 ١ لاودلا ده هدئاق اف هنع لتسملا لاك لزالا ىف. املاع ناك هناحبس هنأ ( ىااثلا لاؤساا ”

 ) ىنوذختا سانلل تلق تنأأ ) ىميعل لاق ا« نيكرشملل عيرقتلا ليبس ىلع ماهفتسا اذه ( باوجلا

 مهلع لالضلا كلذ اولاحأو . مهسفنأ ارب امل نيدوبعملا كئاوأ نالو ( هللا نود نم نيإ ىأو

 م ريحو مهترسح ىف دفأ منع نيدوبعملا ربت راص :

 ١) ليبسلا نع لض لاقي نأ سايقلاو ( ليبسلا اولض مم مأ ) ىلاعت لاق ( ثلاثا لاؤسلا «
 ) لاقي « طايتحإلا ةلقو طيرفتلا ىف ًايهانتم ناك اذإ ناسنإلا نأ الإ ءكلذ لصالا ( باوجلا

 لييسلا لح :

 ( اهدحأ ) هوجو (كناحبس) هلوق ىفو « مءاوج ىكح هناحبس هنأ ملعاف ( كناحبس ) هلوق امأ

 لالضإلا نع ممدعبأ اف نوموصعم ءايبنأو ةكئالم مهنآل مهل ليق امن اوبجعت دقف مهنم بجعت هنأ
 نود-بسملا مهنأ ىلع اولديل كناحبسب اوقطن مهتأ ( اهيناثو ) هبزحو سيلبإب صتخم وه ىذلا

 نع هيمزنت هب اودصق ( اهثلاثو ) هدابع اولضي نأ مهلا قيلي فيكف كلذب نونمؤملا نوسدقملا

 ادع نه هدوصقم نوكي نأ. هونت اودصق (اهيبارو ) اكلم وأ اينروأ:انثو ناكءاوس , دادنألا

 رافكلل ًاعيرقت مهأس امنإ هنإ لب ؛مرجلا نع ًائيرب ناك نم ءاذيإ وأ ملع ةدافتسا لاؤسلا

 . مه ًاخيبوتو
 : لئاسم هيفف ( ءابلوأ نم كنود نم ذختن نأ انل ىغبذي ناك ام ) هلوق امأ
 نباو رفعج ىنأ نعو ءاخلا ريدكو نونلا حتتفب ذختن نأ ةفوردملا ةءارقلا « ىلوآلا ةلأسملا 2

 نال نونلا مضي ذختت ل المخأ جاج لا لاق. هلعاف مسي ملام ىلع ءاخلا حتفو نونلا عفرب سماع

 لوقت لالا لوعفم لع لخدتالوال وأ الوءفم تناكاذإ ءامساأللا ىف بابلا اذه ىف لخدت امن نم
 لإ ىدعت دا فافكلا بعاص لاق ىو نم ًادحأ تذخاام زوجالو ألو دحأنم.تذختا ام

 كك لاب كل لاق اليو انولم دا كلوقك تلوعفل لوم الو اذخحتا كلوقكاادجااو لودقت
 ال و] دخت نأ لص اللا لو: ءانلوأ نموه و دحا و ىلإ ىلقتملا نم كوالا ةدازقلا و (اليلخ ميهاربإ هلل

 نم ىناثلاو؛لعفلا هل ىبام لوالاف ؛نيل وعفم ىلإ ىدءعتملا نم ةبن اثلاوءىنلا ىنعم نك اتلا نم تديزف
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 ه- 6 ت١ ا

 5200 رص كبر ناكو

 4 ًاريصب كبر ناكو نوريصتأ ةنتف ضعبل مكضعب انلعجو قاوسالا ىف نوشءعو

 ا 1 نم اوذختاو) هلوق ىلإ عجار (مهرشحي موبو) ىلاعت 00

 علا ع كب (مهرشحت) ) ءىرقو ءايلاو نوذلاب امهالك لوقنف ( 00

 مت لوقيف ) هلوق رهاظو . مانصألا اهنأ ( نودبعي امو ) هلوق رهاظ 4 ةيناثأا ةلأسملا ال

 7 هفالخو لالضإلا نآل . امهريغو حيسملاو ةكئالملاكءايحاألا نم دبع نم هنأ ( ىدابع من ءالضأ

 فيكف داج 0 هل ليق نإف « ناثو الا ىلع هلمح نم سانلا نف ءاوفلتخا اذه 0 حصي

 قاخن ىلاعتهللا نأ 0 ) نيهجو اورك ذ كلذدنعف ؟باوجلا ىلعردق فيكو ؛ ىلاعت هللا 1
 ىئاسالا لوقلابال مالكلا كلذ نوكي نأ (اهيناثو) باوجلا نودريف مهبطاخي كلذ دنءف ؛ ايلا مهن
 ل جر الا 12 مالكوتاوملا حيبسأ َْق مهضعب رك ذ م”لاحلا ناسل لبس ىلع لب

 امأو ! ارابتعا كتباجا « ًاراوح كبجت مل ناف ؟ كراجتأ سرغو . كرامنأ قش نم ضرأالا لس

 لوقلا اذه دك أتيو !ولاق : مالسلا 0 ىسيعو ةكتالملا وه دارملا نأ اومعرف نورثك آلا
 : مه ليف نزور( فون اوك ١ نإ ءال ؤهأ ةكئالملل لوقن مث ًاعي رح مهرشح مويو ) ىلاعتهلوقب

 لّقعي ال امل ام ةملك نأ لسن ال ( لوآلا ) نيهجو نم هنعا احا ا ىف لمعتستال ام ةظفل
 ىلاعت هلوقو ؛ هدوبعمو لبق هن أك فضولا هب ديرأ ( ىناثلاو ) لقعي ال امل نم اولاق مهنأ ليادب
 فيلو: تيل نيذه دحأ ىلع الإ مقدسي الل ( دبعأ ام نودباع متتأ الو ) ( اهان اهو ءاسملا و )

 .(طفاسال از كلان ناك
 متعقوأ متنأأ مهل لوقي مث « نيدو.عملا رشح ىلاعت هللا نأ مالكلا لصاح )د ةثلاثلا ةلأسملا 2

 لوقل نيب رسك هيفو : ةلزتعملا تلاق؟ مهسفنأب هنع اولض مه مأ« قملا قيرط نءلالضاا ىف ىدابع
 نأ حيحصلا باوجلا ناكل كلذك رم لا كر نال ةقيقملا ىف هدابع لضي هللا نإ لوقب نم
 اويسأ لب كلذ اولوقي مل املف « مهتللضأ تنأ كنأ وهو قلاوه امهريغ ثلاث م.قانهه انه اولوقي
 نيدوبعملا نأ لسن ال لبق نإف . هدابع نما انح أ . لصرا اللا قامت نبا نأ, الع يلقن ىلإ مهالضإ
 حيرصت اذهو(ركذلا اوسن ىتح مءابآ 0 :هنكساو) اولاق مهنإف . هورك ذلب مسقلا اذهلاوضرعتام
 مننا ميعنب مهءابأو و مهعتم ىلاعت و هناح .ةلارذو مب هللا لعف ام لجل 0 اذعأا مهالض نأ

 هلأ ءواعمو : خيدومسملا كت ناك 0 هللاريصي نأ مهمزاي ناكل كلذك رمان ول : انلق
 ىف ةلزتءملا ريرقت مامت اذه ًامزلم ًامحفم ًاجوجح رفاكلا ريصي نأ ضرغلا لب كلذ ضرغلا سيل
 نإو : ىلاعت هللانملالضإلاف ءادتهالل مماصت مل نإ لالضلا ىلع ةردقلا نأب اباكأ تاج  ةدالأا ف
 دنعو ؛ ىلاعت هللا نم حج را الإ ءادتهالا اهتيردصم ىلع لالضالا اهتيردصم حجرتت مل هل تحاص



 ةيآلا . نودبعي امو مثرشح مويو : ىلاعت هلوق 5

 هرثو عم 1 تاسع 2( مص ه اب 272 ولا 2 ا هرج 6 سا أ هادا

 ىدابع متللضأ متن أو لوقف هلا نود نم َنودبعي 0 موبو

 دنت نأ 1 بني نك ام كلب ايس | ولام كاد ليس اوَلَص مه مَأ ءالؤه
 ا

 ماس س هرش رص سس هرثاسه هه ع ل ه2 همه 2

 موق اوناكو رك ذل أوس تح مث 1 ءاو مهمعتم نكلو اي أ ف تلاد نم

 ا 2 2 شاع هر 22 2 52-

 نمو رض الاو 5 ناو تسل ًَق 0 ام : موبذك دقف «1/م» 2

 هر

 0 م لا ا ا 7

 ملال نيلسر 200 نم كف اَنْلَسرأ 1 »١4« اريك اناَذَع هقذلن زن منم ملظي

 ا 0226 ا هدم ين دهام اخ اورد

 نوربصتأ هدف نسل كا َلمجَوَقاَوسأْلاِف نرش ّ اعطلا نو [

2 - - 

 نوكسيف ؛ هلعفب ملعلا نعو هلعف نع رابخإلا ىلع مدقتم ءىشلا لعف نأ ( هباوجو ) لاؤسلا مام

 حدملاو ءانثلل ًاقحتسمو ارداق ناكف . ءاجلإلا لبس ىلع ال العف لعفلا كلذ

 قاقحتسالا مكحيال دعولا مكحب تاصح ةنجلا نأ ىلع لدي ( ًادعو ) هلوق < ةيناثلا ةلأسملا إل

 .هرب رقت مدقت دقو

 هولا نيفاكملا: تترأ 1 ) ًاهوجو هيف اورك ذ ( الوئسم ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا 1
 امل مهنال لاخلا ناسلب هواأس نيفلكملا نأ ( اهناثو ) (  كلسر ىلع انتدعوام ان 1 انبر ) مهل
 ا ىنتطلا لاق ٠ 0 اتم ًامئاق كلذ ناك هتعاط ىف ةديدشلا ةقشملا 1

 باطخو اهدنع- مالك ىوكس ٠ 'ةناطف كيفو تاجاح سفنلا فو

 ( اهعبارو ) ( ندع تانج مهلخدأو انبر ) مهلوقب كلذ ىلاعت هللا اولأس ةكن 00 ملاثد)

 . ءارفلا هلاق ؛لأست مل نإو و ًافلأ كنيطعأل لاقي  ًابجاو ىأ (الوئسم ًادعو)
 م كل ار راح ءاوفلا ةلاقاامو ء ةقمحلا لإ برق أ هوت ولارئاض نال اذه نم رقأ هونجولا لئاكو

 « ةلزتعملا لوق ىلع قاقحتسالا ركح امإ «بجاو قح هنآل الوئسم نوكيا نأ هفخ نها ىأ >2

 : ةنملاا لهأ لوق ىلع دعولا م كح وأ

 مأ ءالؤه ىدابع مالضأ م دلل ل نشا نود ناك ناو دكر امو مرشحي مويو ل ىلاعت 7

 مهتعتم نكلو ءايلو | 00 ود نما دجسا نأ اعل لعرب ناك اه كلب اسس اا ولاق + لييشلا) ]ولع 8

 الرافع نودظتمم اف نولوقت ان كوبذك دقف . ًاروب ًاموق اوناكو ركذلا اوسن ىتح مهءابآو

 ماعطلا نواك أيل مهنإ الإ نيلسرملا نم كلبق انلسرأ امو . ًاريبك ًاباذع هقذن مكتم ملظي نمو ارصن



 6 ةيآلا . الوئسم ادعو كبر ىلع ناك: ىلاعت هلوق

 . مهريصمو ممؤازج ةنجلا نأ ةلواطتم ةنمزأب ىلاعت هللا

 ( سفنالا ىهتشت ام ايف مكلو ) هلوق ريظن وهف ( نيدلاخ نوءاشيام اهيف مهل ) ىلاعت هلوق امأ
 3 2 هيشو

 ةئلاعلا تاجرذلا 2 اذإ ةلزانلا تاجردلا 1 لوقي نأ لئاقل « ىلوآلا ةلأسملا ال
 : توافت لماكلاو صقانلا نيب قبي مل اهايإ مهاطعأ ناف ؛ مبر اهولأس اذإف ءاهوديرب 0 و ديال

 8 فلو كاي ة13] تالاف ًاضيأ و( نوع 0 هلوق ىف كلذ حدق اهطعي مل نإ و( ةجردلا

 35 نأو دب الف باذعلا كلذ نم ىلاعت هللا هصاخم نأ ىبتشا اذإ تاذعلا ٍدِشْأ و ناريلا تاجرد

 كلذ حدقل عفن مل نإ: كلم نفاكلا فاذع نأ ف حدق كلذ ىلاعت هللا لعف نإف ؛ هنم هصلخي ناد

 ليزي ىلاعت هللا نأ (هباوج) و ( نوءاشيام اهيف مل) هلوق ىفو (مكسفنأ ىهتشتام اهيف مكلو) هلوق ىف

 نع الغاش تاذللا نم هيف امب مهنم دحاو لكلاغ:شا نوكي لب ةنجلا لهأ بولق نع رظاخلا كلذ

 . ةريغ لاح . ىلإ تافتلالا

 نم برضب ًابوشم ناكل مظقنا ول ذإ : ًامئاد نوكي نأ ةنجلا م هن طرش 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 0 لاق كلذلو مغلا

 الافت): .ةحابص 7 هنع نفعا ني "ترو رن اقر دنع م دشأ

 .( نيدلاخ نوع 5 مل ) لاقف هيف دولخلا ربتعا كلذإو

 اهرسأب تادارملا لوصح نأ ىلع هيبنتلاك( نوءانشيام اهنف ل ىلا هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل
 اكاخار نوكت نأ نم اندلا ىف ديال لب 0 اهريغ ىف امأف ةنجلا ىف الإ نوكيال

 ليقف « قزري ملو هسفن بعتأ قلخم ملام بلط نم » مالسلا هيلع لاق كلذلو : تاحارجلاب ةبودشم

 . « موي رورس لاقف ؟ هللا لوسر اي وهاهو

 ::لئابسمت هيف( الؤتسم اذعو كبر ىلع ناك ) هلوق امأ

 امب ءافولا هيلعف ىمسو رذن نم » مالسلا هيلع لاق بوجولل ىلع ةماك 4 ىلو آلا ةلأسملا ل

 لعفي مل وا ىذلا وه بجاولاو ؛ ىلاعت هللا لع بجاو كلذ نأ ديفي (كبر ىلع ناك ) هلوقف « ىم“
 لوألا ريسفتلا ٍلع بوجولا ناكنإف  ًاعنتمت همدع نوكي ىذلا هنأ وأ« مذلا هلعفب هكرات قحتسال
 مزلتسمو : لاحم مذلا ىلاعت هللا قاقحتساو مذلا قاقحتسا مزلتسا امل هكرت نآل ءالاحم ةكرت ناك
 مزايف لعفيال نأ ىلع ًارداق ىلاعت هللا نكي : ملف ؛ رودقم ريغلا#لاو الا كرثلا كلذ ناكلا< لاخلا

 نوكي ام بجاؤلا لاقن نأ وهو ىناثلا ريدسفتلا لع :بوجولا ناكن إو ؛ لعفلا ىلإ أجلم نوكي نأ

 وللوقنف . دعولا ع تبث هنإ لبق ناف ًارداق هللا نكي ملف : انحاء اجلإلاب اب لوةلان وكي امتنع ةمدع

 لاحم كرنلاف لالالا ىلإ ىدؤملاو ؛ لا كلذوالبج 0 ًابذك قدصلا هربخ باقنال لعفي مل
 « حدملاو ءانثلل ًاقحتسم نوكيالو « ًارداق نوكءال لعفلا ىلإ أجاملاو لعفلا ىلإ أجلم نوكي نأ مزليف



 هل[. اريصماو ءارج مط تناك : ىلاعت هلو# هر

 ىهو باوثلا رادل مسا ةنجلا : لبق نإ( ( ًاروكش الو ءازج مكنم ديرنال ) ىلاعت هللا لاق روكشلاو

 ةفص نايبل نكت لف و زييمتلل نوكت دق ةفاضإلا اناق ؟ ( دللا ةنج ) ةلوق ىف ةدئاف ىأفأ ةنل

 . بابلا اذهنم انه امو ؛ ءىرابلا قلاخلا هللا لاقي ا لاكلا

 ؟ لاسم ةسقإ ( 0 مهل تناك) هلوق امأ

 ١ لوألا ) نيبجو نم قاقحتسالا تايئإ ىلع ةبآلا هذهب اوجتحا ةلزتعملا 4 ىلوألاةلأسملا (

 (ىتاثلاو) . ءازج ىمسيال هنإف ليضفتلا ضحمب دعولا امأف , قحتسملا الإ لوانتيال ءازجلا مسا نأ
 ءازج ) هلوق نيب ىقببال ذي دعولا درجمب هيلإ نوريصي ىذلا الا ءارزدعا نم دارملا ناك ول (

 عاذنال هللا مهمحر انبا امأ لاق . ةدئاف ريغ نم ًاراركسن كلذ ريصيف توافت ( ًاريصم ) هلوق نيبو

 لديام ةيآلا ىفسيلو « قاقحتسالاب وأ دعولاب تبث ءازج هنوك نأ ىف عازناا امنإ .ءازج هنوك ىف

 ؛نيعتلا لع

 ةريبكلا بحاص نع وفعي ال ىلاعت هللا نأ ىلع لدت ةيآلا ةلزتعملا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 اال كل انما نك ل نأ تحوم ناقعلا قحتسي هيكلا نحابط نأ(: لولا ) نيبجو نم
 نع صلاخلا متادلا ررضلا وه باقعلاو . ررضلا بوش نع صلاخلا مئادلا عفنلا وه باوثلا نآل

 تيث ىتم نذإف : هقاقحتسا لصح نأ عنتمأ دوج ولا عنتم ناكامو « لاحم امه عما 0 عفنلا تو

 ناكل ةريبكلا بحاصنع هللا افعول : لوقنف . باوثلا قاقحتسال وزب نأ بجو باقعلا قاقحتسا

 نيفلكملا نأ ىلع اوعمجأ مهنأل عامجإلاب لطاب كلذو ءةنجلا هلخدي الو رانلا نم هجرخي نأ امإ

 قيرفو ةنجلا ىف قيرف ) لاق ىلاعت هنألل ءرانلا لهأ نموأ ةنجلا لهأ نم اون وكي نأ امإ . ةمايقلا موب

 ىلاعت هلوقل نيقتملا قد ةنجلا نآأل لطاب كلذو ةنجلا هلخديو رانلا نم هجر نأ امإو ( ريعسلا ىف

 روك مهل تناكامبإ ا مأ نيبو ممم ةصتخمو مهل ةنجلا لعل مار زج مل تناك )

 تبث ماسقألا ١ ك1 ن2 ل هرم نانا قد ءاطعإو“ م ا مانع ىلع مل

 وفعلا لهأ هللا لاخدإب نوضرت .نوقتملا : لاقي نأ زوجال مل انباحأ ( باجأ ) زئاج ريغ وفعلا 5

 نع صتةخغ عرشلا فرعي ىلا : اولاق ( ىباثلا هجولا ) ٠ اهيف ملوخد عنتمي ال ذتيخ ؟ ةنجلا ىف

 انقفتا انكل ءال مأ ًانمو» ىمسي له ةريبكلاا بحاص نأ ىف انفاتخا نإو « رئايكلاو رفكملا قا

 ..رصحلل اذهو ءًآريصمو ءازج رهط تناك اهنإ ةنجلا فصو ىف لاق مث ءًايقتم ىمسيال هنأ لع
 هيكل كح ام اه فل 1 أ بجو كلذك ناك اذإو  مهريغل ال نيقتملل ريصم اهنأ ىنعملاو
 .دعولا تاياب هصختف ديعولا ىف حيرص م ومعلا اذه نأ بايلا قام ىصقأ اناق

 دم ار ككل + اويفماو ءازع نيقتمل ريصتس ةنجلا نإ :لوقي نأ لئاقل 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ( لوألا ) نيوجو نم هباوج ؟ ( ًاريصمو ءازج مهل تناك ) ىلاعت هللا لاق ملف ؛ كدلك افرام ان
 مهتلخ نأ لبق حوألا ىف ًابوتكم ناك هنأ ( ىتاثلاو ) ناكدق هناكهققحت ىف وهف هللا دعوام نأ



 هآ/ ةيآلا . دللا ةنج مأ ريخ كلذأ لق : ىلاعت هلوق

 روحا 6 رت رثورص ل هتردع مه رث ىردع رت نيه ع ه2 مكه َكِلَدَأ هر

 اريصمو ءاَرج مك تناك نونا دعو ىلا دلخلا هج مأ ريخ كلذا لق

 ا 2-1-4 - - 1 0

 ه1 لم ع كبر ىلع َناك نيدلاخ َنوداَش ' ام ايف م «١هد

 0 9 ا 0 يورو ؛ كتامؤو "كلت ادهاو رد ال ولوش ساء دارو[

 نوداتو ةأرربااب لوةاوهو ةسرالدفل كر محار ةناج كعاايد سة 0 1
 . « رانلا اودرب ىح مهرويث اي

 كلذ مهل لاقي نأب ءاقحأ مو ؛ كلذ مهل لاقي ىأ ( ًادح-او ًارو.ث مويلا اوعدت ال ) هلوق امأ

 اإ ؛ ًادحاو هنم ىروبث سيل اهف متهقو مكنأ ؛ًاريثك ًاروبث اوعداو ىنعمو ؛ لوق مث نكي ملنإو

 اءلك منال وأ . هتعاظفو هتدشل روبث اهنم عون لكل ناولأو عاونأ باذعلا نآل امإ ء ريثك روبث وه

 نم ف رلاكات - بوشاا نع صلاخ مئاد باذعلا كلذ نآلوأ . اهريغ اولدب مهدولج تجضن

 نإف « ةفخلا نم اعون لوقلا كلذ ببسب نودحب امبر منال فاما ؟ اهل ةياهن ال ىتلا تاقواللا

 0 ادع نأ نوزركو ؛ كلذ نع نورجزيف ةفخلا نم ًاعون هبيسب دجو ىبو حا اذإ بذعملا

 لهج ىنأ قح ىف هلك اذه لزن ىلكلاا لاق ؛ هنم هللاب ذوعن 71 و مهنزح دادزيل موي لكدادزيس

 تابيشلا كلت اورك ذ نيذلا رافكلاو

 اف مه )ع ريم ءازج مه تناك نوقتملا دعو ىلا ا مأ ريخ كلذأ لق 0 ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةيآلا ىف ( الوئسم ًادعو كبر ىلع ناكنيدلاخ نوءاشي أم

 هعبتأ ةعاسلاب نيبذكملل دعملا باقعلا لاح فصو .امل ىلاعت هنأ معا « ىوآلا ةلأسملا ١)

 قيدصتلاب اهوسمتلي نأ (دللا ةنج مأ ريخ كلذأ لق) هلوسرل لاقف ؛ ةمادنلاو ةرسحلا دكؤي امب

 ىلحأ ركسلا لقاعلال وة نأ زو< لهو : دللا ةنج مأ ريخ باذعلا اهي فيك : لبق نإف ؛ ةعاطلاو

 ربكتساو ىنأو درمتف الام هدبع ديسلا ىطءأ اذإ 5٠ عيرفتلا ضرعم ىف نسحب اذه انلق ؟ ربصلا مأ
 ؟ كاذ مأ ببطأ اذه : خيبوتلا ليبس ىلع لوقيو ؛ ًاعيجو ًابرض هبرضيف

 هللا لع بجاو ريغ باوثلا نأ ىلع ( نوقتملا دعو ) هلوقب انباحأ جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ))
 ناك ول امأف «ليضفتلا لع كلذ لمحب هنإف ء اذك هيطعي نأ ًانالف دعو ناطلسلا لاق نم نآل . ىلاعت

 هنأل اولاق مههذم ىلع ًاضيأ هب اوجتحا دقف ةلزتءملا امأ ؛ هب هدعو هنإ لاقي ال ًابجاو ءاطعإلا كلذ
 . ةيلعلاب رعشم فصولا ىلع مكحلا بيترتو ؛ ىوقتلا ةفصب نيفوصوملل دعولا كلذ كين ةناكس

 . نيقتملا, صتخم ريغ ليضفتلاو . ىوقتلا ةفصب اللعم لصح امن] دعولا كلذ نألع اذه لذي اذكف

 . ًابجاو مهب صتخلا نوكي نأ بجوف
 ركشلاك ءاوس دولخلاودلخلاو « اهميعن عطقن.الىتلا ىه . دللاةنج : ٍلسم وبألاق (ةئلاثلاةلأملاإ)

 6 كاش كارو



 ةيآلا . ناك ف ٠ اوقلأ اذإو : ىلا رق : 3

 5 0 ترهظ مهتأر ىنعم 1 لاق 7 ير آ هوجو هنف اور 7 03 0 أ / لإ رك دقق ةلزتملا
 ىأ « امهاران ىءارتت ال رفاكلاو نمؤملا نإ » مالسلا هيلع لاقو ء رظانتتو ىمءارنت مثرود موق

 ةلباقتم ىأ « ةرظانتم نالف رود لاقيو ؛ كرشملاو رفاكلا ةبناجم نم نمؤملالع بحب ا ظالباقتتال

 (اهئلاث 0 و راهكللا يات راض: االغو 3 طضا ةدشل رالا نأ ( اهناثو )

 حصت ةيؤرلا نك لولا لعل دنت ةكوملا ةنوخلا دارأو ناتلا 5 د لاستسا نإ :قاحلا لاق

 ابلهأ دارأ (ةيرقلا لأساو )هل وةك وهف : رانلا نه صن الو مهتم

 ااا 1 0 ك0] كلذ رااصدلا هده نع ةرابع ظيفتلا وذي ن 1 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ظيغتلا نأ (اهدحأ) هوجو نم هنع (باوجلا)و ؟ (ًاريفزو ًأظ.خت ال اوعمس) ىلاعت هللا لاق فيكف

 نالف ىلع ريمآلا بضغ تيأر : هلوقك وهو توصلا نم هيلع لدي | م عمس دق هنإف عمسي مل نإو

 اا هر را رص اا دعم ملا و« انهعب اذكتف ةححا' ف لاه كلذك وك :ةيلغ لدي ام ىو اذإ

 1 لع ده ٠ اريفز امل [وععسو أظيشت ا 1 ىنعملا (اهيناثو) جاجزلا لوق وهو ظيفتملا
 . ةنرخا طفت تاركا( اهثلاثو ) اعرو افيس اذلقتم: لعاشلا لوقك وهذ

 هصئارف دعرتوالإ 0 ىممبال ةرفز رفزتل م47 نإ » : ريمع نب ديبع لاق « ةعبارلا ةلأملا)

 6 5 ىسفن لوقيو هيتبك ر ىلع 7 < مالسلا هي هيلع مهارإ نأ ىتح

 (ًارويث كلانه اوغد نينرّم ًاقيض ًاناكم اهنم اوقلأ اذإو) ىلاعت هل وق « ريعسلل ةيناثلا ةفصلا )ل

 دنع مطاح فصو منبج ن 1 لا ناود وكن تح رافكلا لاح فصار امل هناحبس هللا نأ ملعاو

 : لئاسم هيفو «هنم غلبأ ءى * ال امب هنم هللاب ذ وعن  امف نوقليام

 :نيثك نبا ةءارق وهو فيفختلاو ديدشتلا ناتءار "00

 نإ و لاق رخو هللا نع اهلي رك ذ : ةداقت لاق « روهأ قيطا| نيس 1 (ةيناثلا ةل أسملا)

 ىدفل ىذلاو » لاف كلذ نع هت ىنلا لس سو « حرلا ىلع جزلا ا رفاكلا 1 1

 مهعفري نوال : ىلكلا لاق « طئادللا ىف دنولا هراكتسإ 5 نود دل مهنإ هديب

 :فاشكللابحاص لاق . ةقيضلا باوبآلا كل:ىف نومحدزيف نولخادلا مهضفخم نولعالاو : بيبللا

 تاومسلا اهضرع نأب ةنجلا هللا فصو كلذلو ؛ ةعسلا عم حورلا نأ ا« قيضلا عم بركلا
 هللا عمج دقلو «اذكو اذك نانجلاو روصقلا نم نمؤم لكل نإ» ثيداحألا ىف ءاجو ؛ ضرألاو

 . قيضلا ديدشلا باذعلا ىلإ مض ثيح ءالبلا عاونأ رانلا لهأ ىلع

 مه ام عم رانلا لهأ, نإ ( دافصألا ىف نينرقم ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف اولاق ( ةثلاثا ةل أسملا ١

 ةانعأ ىلإ مهيديأ تنرق لسالسلا ىف نينرقم نونوكي ءديدشلا قيضلاو ديدششلا باذعلا نم هيف

 لهأ نع 0 هناحبس هنإ مث ء دافصالا مبلجرأ ىفو  ةلسلس ىف هناطيش رفاك لك عم نرقي لبقو

 ممؤاعدو ,كالهلاروشلاو . ارو.ث اوعد ديدشلا باقعلا نم عونلا اذه نودهاشي ام نيد مهنأ راثلا



 6ث ةيآلا . ديعب ناكم نم مهت 0 اذإ لاك هلوث

 دروب ا نوءفتتيال اذبلف : ركفلاو رظنلا ةفلك نولمحتي الو اا لو ًاباوث نوجرب الف ةءاسلاب

 لئاسم هيفو ( اريعس ةعاسلاب بذك نمل اندتعأو ) لاق مث « لئالدلا نم مهملع
 رانلا ريعسلاو ؛ محل ةدعمو ًاديتع اهانلعج ىأ (اندتعأو ١:مصو ,أ لاق ( ىلو ألا ةلأسملا ١

 منج * 2 0 0 نسحلا نحو : ناعسالا ةديدغلا

 نأ ىلعو ( نيقتبلل تدعأ ) ىلاعت هلوقب مدا ةنجلا نأ ىلع انباكصأ يتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 هلوقو ( 1 ةعاسلاب 1 قلل 5 ) هلوق ىه وةنآلا هذم ةقولذم باقعلا راد ىه ىبلا رالا

 لمتح قالا لاق ةقولخم باقعلا راد نأىلع 5 تادق ؛ ىضاملا َْق مقو لعف نع رابخإ (اندتعا)

 ىنعم نوكيو ةرخالا ران لمتحيو مهروبق ىف قاسفلاو رافيكلا بذعن امو ايندلا ىف رانلا ان

 لاؤسلا اذه 3 معاو (:ر 4 انلا فاحأ هللا باحأ ىد ان و) هلوقك م ا ىأ ( اندتعأو )

 نأ :اعإف لوألا ناك ناف ةرخالا را ام واس دلا نأ از ؛ ريعتتلا ىذ 57 رملا نال طقسا

 لطاب لوالاو . ايندلا رانب ةرخآلا ىف مودع وأ انندلا راني ايندلا ىف مدعي لاقت أ نوك

 بذعي ىلاعت هنأ ةمالا نم دحأ لقي مل هنال لطاب أضيأ ىلاتلاو . ايندلا ىف رانلاب مهبذع ام ىلاعت هنأل

 ىلع ةيالا لمحو :ةدعم اهنأ تيثو ةرخآلا ران دارملا نأ تبثف ءايندلا نارينب ةرخآلا ىف ةرفكلا

 ميج ءامسأ نم مسا ريعسلا لاق نسحلا نأ ىلعو ؛ ليلدريغ نم رهاظال كرت , ةدعم الءجيس هللا نأ
 . منج دعأ ىلاعت هنأ ىف خيرص ( اريعس ةعاسلاب بذك نمل اندتعأو ) هلوقف

 ا

 اولاقف همأ نطب ىف دعس نم ديعسلا نأ ىلع ةيآلا هذ انباخصأ جتحا « ةئلاثلا ةلأسملا ل

 لاخع بالقنالا اذهو ء"البع هبلغا كلذب”بلقناو ايذك نيعسلا' لهل نم مهنوكي هللا ح باقثا

 ذيعفلا نأ تف لاسم تايوتا لها نم نيمار كتل ١ ةرر دعس ١ لاك لاحلا لإ ئدوللاو

 اهادحإ تافصن ريعسلا ففصو ىلاعت و هن أحس هنإ 39 7 0 باعمي ل ّه قشلاو : اضش باقم ال

 تازونلا لهل ند معمر فهل ةا دا مكحو كلذ نع ربخأو ريعسلا مه ىلاعت هللا دعأ نيذلا نإ

 : لئاسم همقو ( ارو اظيغت امل أ وععم دعب 1 نه _ اذإ ) هلو#

 لاقو ( معاد لاه لات 5 اك اهع ءاس نكد 1 ريعسلا ( ىلوآألا ةلأسملا )

 انلا ىتعم ىلع زم ءاج ابإو ( اهل اوعمس )
 ؛ هيلع ىهام لع راتلاف «ةابحلا ىق أطرش 5 بهذم 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل
 سيل ةلزتغملا ءالوهَو تاج نبع كلذ ةلزتعملا دعو « ايف ىطنلاو لقعلاو ةايلعا هللا قل نأ

 تاداعلا قا 2 ذدكتا بجول كلذ قدص ولو ؛ تاداعلا ءارقتسا الإ ةجح بابلا اذه ىف مهل
 ىلعف . ةفسالفلا لوصأب الإ قيلي ال تاداعلا راكنإ لب ؛« ضقانتم محلوق ءالؤهف ؛ لسرلا قح ىف
 ( ًاريفزو ًاظيفت ال اوعمس ديعب ناكم نم مهتأر اذإ ) رانلا ةفص ىف ىلاعت هللا لوق انباحصأ لاق اذه

 امأ « رافكسلا ىلع ةظاتخه ةيئار ةيح رانلا نوكست نأ ىف عانتما ال هنال ؛ رهاظلا ىلع هؤارجإ بحي



 ةنآلا . اندتعأو ةعاسلاب اويذك لب : ىلاعت هلوق 6

 .ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ال قح هللا ىلع دابعلا نم دحال سيل هنأو هتئيشم ضخم

 ةنج لكل نوكي نأ لمتحيو عيفرلا نكسملا وهو رصق ةعامج روصقلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 كا لاقو  ةعر < تانجلاو ةعرمج -روضتلا نوك نأ, نوجو« اهزنتمو ًانكسم ن ##ف رصق
 . انذلا "ىف ار وصقو ةرخآلا ف( تانج كل لج ءاش نإ )

 ماللا مصاعو رماع نباو ريثك نب 6 رف لعجيو هلوق ىف ءارفلا فلتخا 4 ةعبارلا ةلأسملا

 عفر نموأر وصق كل لعجيو تانج. كل لعحجي ءاش نإ ىنعملا نآلف مزج نف . نورخآلا همزجو

 قرف نيتءارقلا نيبو ىدحاولا لاق : جاجزلا لوق اذه ءًاروصق كلل عجيس ىنءملاو فانئتسالا لعف
 ؛رابنآلا لع فوقولا نسمح الو ايندلا ىف ًاروصق كل لعجبي ءانث نإ ىتعملاف مزج نف . ىعملا ىف

 اند ردكلا ىف ار رصف كلا لمعت قا فناتنااو :ناعالا ىلع فوقولا هل نسح عفر نمو
 21 اه نإ كدلا كرات رم ناو نإ حسم

 لسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهني د لاق سابع نبا نع سواط نع ( ةسماخلا ةلأسملا )
 نداحنا ءاملا نم لن دقب كلم اذه مالسلا هيلع ليربج لاق هدنع مالساا هيلع ليربجو سلاج

 لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سو كالملا ءاج ىتح اليلق الإ ثيلي 507 ١

 ريغ نم كدعب ًادحأ هيظعي الو كلبق ًادحأ اهطعي مل ءىث لك سيتافم كيطعي نأ نيب كريخ هللا نإ
 كرايث هلوق لزنف , ةزخآلا ىفىل ًاعيمج ابعمج لب مالسلا هيلع لاقف : ايش كل رخدا ام كصقني نأ
 تاقف ًابهذ ةكم ءاحطب لب ربج ىلع ضرع » مالسلا هيلع لاقسابع نبا نعو ؛ ةيآلا «ءاش نإ ىذلا

 ميلس نب ناوفص ة ةلاور ىو ؛ ىفرل ىبل انها ىراذل ريك أ كلذو تاعوج ثالثو ةعيش لب

 كيلإ عرضتأو تعيش اذإ كدحأف : ثالث عوجأو 8 عبشأ دمالسلا هيلع لاق باهولا دبع نع

 نزح ةقافلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوكرشملا ربع امل » كاحضلا نعو « تعج اذإ
 كورقي هللا نإ لاقو «هل أي زعم مالسلا هيلع لي ربج لزنف 0

 منيف لاق . ةيآلا ( ماعطلا نولك أيل مهنأ الإ نيلسرالا نم كلبق ,انلسرأ امو ) لوقيو مالسلا
 حتف نكي مل ءامساا باوبأ نم باب حتف ذإ ناثدحتي سو هيلع هللا لص ىنلاو مالسلا هيلع ل 1

 لاقو هيلع ملف كبر نم اضرلاب 000 ناوضر اذه دمي رشبأ لاق مث . كلذ لبق

 م كازا نو نه طفس هعمو ادع انين 'نوكن نأ نيو اكلم انني نوكن: نأ نيب كرد كبر نإ

 ةضودب حانج ةرخآلا ىف كلدعأ ام هللا كصقني نأ ريغ نم اهضيقاف ايندلا نئازخ حيتافم هذه لاق

 ىلص هللا لوسر لاف عضاوت نأ هديب أموأف ريشتسلاكليربج ىلإ 00 هللا لص ىنلا رظنف
 . ايندلا قراف ىت> ًاعكتم لكأب مل كلذ دع مالسلا هيلع ناكنف لاق ( ًادبعأ مهنا لب ل هءلع هّللأ

 تلا تاوج اذدهف. ( انريغس :ةعابلاب تدك نمل اندتعأ وب ةغاتلاب لاب .اويددك لب ) ىلاعت ةلوقءامأ

 ىلع مهلمح ىذلا لب « ةلأسملا سفن ىف ةمليع ةهبش هب اوةلعتام سيل لاق هناحبس 0 كلت نع

 نوبذكي مهن .أ ىنعملا نوكي نأ لدتحو : امل دادعتسالا الاقثتسا ةعاس مهيذكست كيذكت
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 لاي نأ ترفق امنع رخالا '“كرطلا لوضع نوكي نيفرطلا دا ناحجر لاك فاننا 2 1

 امل مهنأ تبثف ؛ ةردق هيلع نكي مل الاح ناكامو ؛ قحلا لوبق هنم لاحتسا هبلق ىف هلالضلا ناحجر

 . نيعيطتمم» اوناك ام اولض

 رامنالا اهتحت نم ىرحجت تانج كلذ نم ًاريخ كل لعج ءاش نإ ىذلا كرابت ل ىلاعت هلوق

 ناكم نم مهتأر اذإ . ًاريعس ةعاسلاب بذك نمل اندتعأو ةعاسلاب اوبذك لب : ًاروصق كل لءحيو

 أوعدتال : ًارؤث كلانه اًوعد نينرقم ًاقض ًاناكم نم اهنم اوقلأ اذإو « ًاريفزو أظن ال اودمس ديعب
 4 6 ًاريثك أروبث اوعداو ًادحاو ًاروبث مويلا

 ًاريخ كل لعج ءاش نإ ىذلا كرابت ) هلوقف ةهيشلا كلت نع ىاثلا باوجلا وه اذه نأ ملعا

 ىرجن تانج ) هلوقب ريخلا كلذ رسفو ةنجلاو زاكلاكاندلا متن نم هوركذ هللا نما أ[ كلل 3 لك

 لك لومرلا .ىل طعي نأ ىلع رداق هنأ لع هناحيس كلذب هب ( ًاروصق كل لعجو رام م

 ةيلع دحالا ضارتعا الو ةئينغملا قفو ىلع وأ حلاصلا بيع هذانع ندي ىلاعت هةتكل رد

 سحىو « ايندلا باوبأ هياعدسيو : مولعلاو فراعملا باوبأ دحاو ىلع حتفيف « هلاعفأ نم ءىث ىف
 : تان انههتو بيرت امل لاعف هنأ الإ كاذأاناو نحل

 كوريع مهنال  ةنجلا هدقفب ك ودع امم كلذ نم ريخ سابع نا لاق ( ىلوألا ةلأسملا

 ةمركع ةياور ىفلاقو٠ ةرشك تانج - كيطعي نأ ىلع رداق هناح.س وهو ةدحاولا ةنجلا دقفب

 ٠ نشاعملا ءاهتباو ا قاوسالا ىف ىتملا: قمعأ ( كلذ نا ]
 نال كاش ىلاعت هنأ ال كلذ ىلع رداق هناحبس هنأ هانعم ( ءاش نإ ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ا

 تانج ةرخالا ىف كل انلعجدق ىأ : اذإ ىنعم انبه ( نإ ) موق لاقو « ىلاعت هللا لعزوال كلا

 ىلع قلحم هنأو « هتحرب الإ كلذ لانبال هنأ لع دابعلل ابنت نأ لخدأ اعإو ًاروصق كل !نينبو



 د90 ١' لاثمأللا كل أور فيك“ رظلا ؛ للاخت هلوق نام

 مرج ال تامولعملا لكب ملاعلا مالكالإ سيل هنأ لع هوجولا هذه نم نآرقلا لد املف ؛ تامولعملا

 . ( رسلا' لعب ىذلا هلزنأ لق ) هلوقب مههش باوج ىف ىنتكا

 تاومسلا ىفرسلكب ملاعلا نأ ىنعملا لاق نم مهنف ؛ رسلاب دارملا ىف اوفلتخا « ىناثلا ثحبلا 0

 رسلا عي نم هلزنأ هنأ ىعملا ملسم وبأ لاقو ؛ باتكلا اذه 1 لازنإ هنكمم ىذلا وه ضرألاو

 لاقو ( نيهلاب م انذخالل ليواقالا ندعي الع 'لوش ولو) لاش ة]وذل هم تسال لف فذكر

 نيكل "نم متن هنورسق ام هتلمج نمو «ضرألاو تاومسلا ىف ىنخ رس لك معي هنأ ىنعملا نورخآ

 امن هتءاربو عيللكي هللا لوسر رمأ نطاب كلذكو : ةرورض ق> هلوقي ام نأب مكلع عم هلوسرا

 . هنم معو م معام ىلع هيزاجمو مكيزاحب هناحبس وهو ؛ هب هنومهت#

 مموبأ لاق (لوآلا) نيهجول عضوملا اذه ىف ميحرلا روفغلا ركذ امنإ © ثلاثلا 000

 (ىلاثاا) ةب وةعلا فلجعتسمريغ امحر ًاروذغ نوكي نأ بجوفراذنإلا لجال هلزنأ امإ هنأ 0

 مهنع كلذ فرع لكلا 2 اخلا مهاع بصر نأ ف مهتدياكم | | و مهنأ لع هيت هنأ

 ' .لج»ي الو لهي احر ًاروفغ هنوك
 ةلاسرلاب لخت امنأ اومعزف ةسمخ تاففص هل اورك ذ ةك اكرلا ةياهن ىف ىهو « ةثلاثلا ةهيشلا ل

 هنأ ىنعي (قاوسالا ىف ىشمبو) محلوق (اهيناثو) (ماعطلا لكأي لوسرلا اذه لام) مهلوق (اهادحإ)
 هيلإ لزنأ الول) موق (اهتئلاثو) رومألا هذه ىف انلثم وهو انيلع لضفلا هل نبأ نف كلذك ناكامل

 (زنك هيلإ قاب وأ) 00 (اهتعبارو) هفلاخ نمىلع دريو هل دهشيوأ هقدصي (ًاريذن هعم نوكيف كلم

 لكأي ةنج هلزوكستوأ) مهلوق ( 0 ه) شاعملا بلطا ددرتلاىلإ جاتحي الف هقفنيف ءامسلا نم ىأ
 لقأ الف زنك كلل نكي مل نإ ىنعملاو ءايلاب نوقابلا أرقو نونلاب 00 سكدلاو ةزمح أرق (اهنم

 الإ نوعبتتنإ) مهل م وق (امتسداسو) هنملك ات ناتسب كل نوكيف نيقاهدلا نم دحارك نوكت نأ نم

 ةهبشلا هذه نعملاعت هللا باجأف ل,ئارسإ ىنب ةروسرخ]ىف ةصقلا هذه تمدقت دقو (ًارو>سم الجر
 : ثاحأ هيفو (اليبس نوءيطتسإ الفا واضفلاثمالا كل اون ريضفيكر ظنا) هلوق (اهدحأ) هوجو نم

 زيمتي ىذلا نأ هنايبو ؟ ةهيشلا كلت نع ًاباوج نوكي نأ حاصي فيك اذه نأ 4 لوألا ١)

 الف ةرجعملا ىف اهنم ءىث حدقي ال اهورك ذ ىلا ءاسشاللا هذهو ةزجعملا وه هريغ نع هب لوسرلا

 ىتلا لاثمآلا هذه برضب موقلا لغتشا فيكر ظنا لاقىلاعت هنأكتف « ةوبنلا ىف ًاحداق اهنم ءىش نوكي

 ذإ ةتبلا اليبس هيف حدقلا ىلإ اودحب مل كتوبن ىف حدقللا اودارأو اولض امل مهنأ لجآل اف ةدئاف ال

 وهورخأ هجوهيفو لوقلا نم سنجلا اذمال اهاعداىنلا تازجعملاف حدقي ام نوكي امنإ هيلع نعطلا

 , رهاظلقعلاب هريرقتو انبهذم ىلع حصي امإ اذهو؛ ق+لالوبق ةعاطتسامهف قبب مل اولض امل مهنأ

 ىلإ يعاد لر2 نأ اما زا  لطانلااو قحلا: ىلإ: عادلا ىوتسم نوكي نأ امإ ..نائملإلا نال كلذو

 لعفلا عنتميف 'ناحجرلا عنتم ءاوتسإلا لاذ لوألا ناك نإف ؛ ىناثلا ىلإ هتيعاد نم 2 امفدحأ



 ها ةيآلا . ريل لي نقلا لااا لاك ل

 ةركب هيلع لمت ىهف اهتتكا نيلوالا ريطاسأ اولاقو ) ىلاعت هلوق ( محلآةيناثلا ةهبشلا ٠)

 : ثاحيأ هيفو ) اليصأو

 راطسأ عمج . رايدتفساو متسر ثيداحأك نومدقتملا هرطسام ريطاسالا « لوآلا ثحبلا إل
 ىعمو ؛أريجو ًاراسيو | اع ىنعي ,باتكلالهأ نم دم اهنا (اهنتك 1) ةنودحاك ةروطينأوأ
 هيلع أرقت ىأ (هيلعإمت ىهف) كلذب ىمأ اذإ دصتفاو مجتحالاقي كهل بتكي نأرمأ انهه بنتك ا

 ظفاحلا ىلع ءاقلإلا ةروص نآل اهظفحيل هباتك نم هيلع قلت ىهف ىنأ وهو هل تبتك اهنأ ىنعملا

 . بتاكلا ىلع ءاقلإلا ةروصك

 هيلع ىل امو «ةيشع مكيلع هؤرقي ةركب هيلع ىلع ام كاحضلا لاق ( اليصأو ةركب ) هلوق امأ

 . ةركب يلع هؤرق, ةيشع

 نع ًاباوج هركذ هللا مالك( اليصأو ةركب هيلع ىلمت ىبف ) هلوق نسحلا لاق ( ىناثلا ثحبلا ل

 هنأ ىلإ بستي فيكف . لاح دعي الاخ ئحولاب ةيلع لمت تايآلا هذه نإ لأق ىلاجت هنأك مطوق

 نأ هب اودارأو : موقتلا مالك نم كلذ نأ ىلع اوةفتا دقف نيرسفملا روهمج امأو . نيلوآلا ريطاسأ

 ةوجول يرقأ لوقلا اذه نأ كالو ءاشألا هذه !تاقوألا هذه ىف هلع !نلذأاباكلا
 هيلع لمت ىهف نيلوألا ريطاسأ بتتك ١ ياا ؛ هلبق ام مالكلا اذه قلعت ةدش ( اهدحأ )
 كلذ'دعي ناجأ ىلاعت هنأ (امتلاث) و ( نورخ 1 موق هيلع ةناَعو ( مطوقب دار اوه اذه نأ ( امناثو)

 ةدسي امنإ نسحلا لوقو . فاشكلا بحاص لاق (رسلا ملعب ىذلا هلزنأ لق) هلوقب مههالك نع
 اجو باردا لع تفقي نأ نسما قيحو راكتالا ص ى ئذلا:ماهتالل ةرهملا كيرالا
 ( اهحر ًاوفغ ناكهنإ ضرالاو تاومسلا ىف رسلا ملعي ىذلا هلزنأ لق ) هلوقب ةهبشلا هذه نع هللا
 ثاحأ هيفو

 هريرقت و؟ ةهيشلا كلت نع ًاباوج نوكي نأ حاصي فيك اذه نأ نايب ىف « لوآلا ثحبلا ل
 نأب نآرقلاب ىنأ مالسلا هيلع ناكولو اهنع مهري رهظو ةضراعملاب مهاد مالسلا هيلع هنأ انمدق ام
 اوزحي املف ؛ نآرقلا اذهلثمب اوتأيف دحأب اونيعتسي نأ ًاضيأ ماع بجاولا نم ناكل دأب ناعتسا
 بيكرت ىلع رداقلا ناآل كلذو (رسلا ملعي ىذلا هلزنأ لق) لاق اذهلف . همالكو هللا ىحو هنأ تبث هنع
 5 نأ ( اهدحأ ) هوجو نم اهفاخو اهرهاظ تامولعملا لكب ًالاع نوكي نأو دبال نآرقلا ظافلأ
 نع رابخإلا ىلع لمتشم نآرقلا نأ ( اهناثو ) تامولعملا لكب ملاعلا نم الإ قاح الل ةحاصقلا هده

 كلذو صقنلا نع أربم نآرقلا نأ ( اهتلاثو ) تامولعملا لكب ملاعلا نم الإ أتي ال كلذو . بويغلا
 ( ًاريثك ًافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناكولو ) ىلاعت لاق ام. ىلع ملاعلا نم الإ ىأتي ال

 نمالإ نوكيال كلذو . دابعلا ماظنو ملاعلا اصل ةيضتقمئهىتلا ماكح'الا ىلع هلاهتشا ( اهعبارو )

 لكب ملاعلا نم الإ ىتأتي ال كلذو مولعلا عاونأ ىلع هلامتشا ( امسماخو ) تامولعملا لكب ملاعلا
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 هلع ىف اثلاث وأ ١ لاثو الا هديع لع درلا" ًايئاثو دس .وتلا ىف الوأ ملكت هناحبس هنأ ملعا

 مطوق (ىلو الا ةهبشلا) هلي دم ةوبن راكنإ ىف مب رم ا اناس رح ءةبآلا

 7 معاو رعب هرلكر عزز لاكت هلوق هريظنو ٠ نورا موق هيلع هناعأو (هآرتفا كفإ آلإ اذه نإ)

 «ىلاعت هللا ىلإ هتفاضإ ىف د اوديرب نأ لمتحو, ةسفن :ق 1 اوديرب نأ لمت

 : : ناثح انهه مث

 تبرف ميرا ريدقت ىف لاقي دقو « تيرف نم لاعتفا ءارتفالا : 0 ولأ كام 2 لوالا 7

 ا متش نميف لاقيو « تقاتخاو تقاخو 0 تيرفاليق داسفإلا عطق دي 7 اذاف ٠ :مدآلا

 . هيلع ىرتفا هيف سيل اب

 لوقلا اذه لاق ىذلا وبف . ثراحلا نب رضنلا ىف تازن : لتاقمو ىلكلا لاق (ىناثلا ثحبلاإ)

 نب صاع مالغ راسيو ىزعلا دبع نب بطيو> ىلوم سادع ىنعي ( نورخآ موق هيلع هناعأو)

 هيو ننارك ]ننكر ةتاتكتلا لجأ نو ناك ةنالثلا“ ال وهون وساع لوم رجوء رضملا

 . لاق ام رضنلا 5 كلذ لجأ نف , مهدبعتي عقلي ىنلا ناكو اوملسأ الف اهنم ثيداحأ نوثدحيو

 : كاك هيفو( اوورو الل اوءاج دقف ) هلوقب ةيقلا هذه نع تاجأ لاغت هللا نأ ملعاو

 هنأ لقاع 0 دق هنآل ؛ةروكذملا ةبيشلا نع ًاباوج ىنكي امنإ ردقلا اذه نأ « لوآلا إل

 1 5-5 لاطبإ ىلع صرحلا ىف اوغاب دقو « ةحاصفلا ىف ةياهلا مهو نأ لاب ماد مالسلا هي هلع

 ناكلو .اولعفل هوضراعي نأ مهنكم | ولف « تايالاةذهىف هب هوفصوامىلإ كلذ مج ج رخأ 0 «ةياغ

 هلع دج نافتسا لو اهنريغر.هنالا هذه ةودّووأ انع هلف مهدارم اوغلبي نأ لإ تراك

 طك َنيركنملا ليل رك هني ًادمع نال مثريغب ودعت نأ ًاضرأ منكما هريغي كلذ ىف مالسلا

 غلب دق نآرقلا ا ملع هذه ةلاحلاو كلذ اولعفي مل املف . ةناعتسالا نم ةنكملا ىفو ةغللا ةفرعم

 نآرقلا ىف تاركو تار ةلالدلا هذه تمدقت: امو ؛ زا#إلا دح ىلإ ىهتناو ةحاصفلا ىف ةياهنلا

 ةحضاولا ةلدآلا هذه مدقت دعب لاؤلا اذه ةداعإ نأ رهظ «لاؤسلا اذه طوس اهبسب رهظو

 (ًاروزو ًالظ اوءاج دقف) هلوقب باوجلاىف هللا :ةك١1 كلذإف « دانعلاو لهجلا ىف ىداهتلل الإ نوكيال

 ًابذكو ًاءظ اوتأ ىأ (ًاروزو ًاملظ اوءاج دقف ) ىلاعت هلوق : فاسكلا لاق 6( قاثلا ثحبلا ال

 عنب بصتتا : جاجزلا لاقو . هيلع ءىجلا عوقوب بصتناف ( أدإ ًائيش متئج دقل ) هلوقك وهو

 نول را : |وءاج ىأ نتا

ا لَظ هنأب ميمالك تع لاتحت شا نأ 2 ثلاثأا ثحبلا 0
 0 لَظ نانا هل

 « مِلظأا وه كلذو هعضو» ريغ ىف ءىنلا اوعضو دف . هنع أربع ناك نم ىلإ حيبقلا لعفلا اذه اوبسن

 روزلاو « هلع هالاو لوسرلا موي دكت لظلا : لسم ونأ لاقو ؛ هيف اوبذك .مهنألف زوزلا امأو

 هيلع مهبذك



 اديهفمج نباح

 ف ةيآلا . هارتقأ كفإ الإ اذه نإ !ؤرفك نيذلا لاقو : ىلاعت هلوث

 5 2 محا ه2 ةاراغ 2-12-212 2 يدل ءةد 2

 نر مي هيلع ةناعاو 5 نا كف لإ | 1 ا اورقك يذل 1
 2 هذ

 ا اي

 هلع لع قف اهلك أن 3 دال | ريطاَسأ الاب كح ارو لل
 - 2 حرج 2 ا م2

 0 لس ىذا 3, ا 602 اليصأو ةركد

 .: ىف ىثميو ماعطلا 1 لوسرلا 0 لام اكلاقو «12 ابحر 2

5-0 

 ْن نوكتوأ زاك هيل قلي وأ "/» اريد هم َنوُك كمه لنأالوآقارسألا

َ 
 ه رثعر,ص ا سلا ا ا 0 5 ا

 رظنا (0(/ ري الجر الإ نوع "نإ نوما لاقو داير

 ود رت يس ج2

 مهلأ ) ىلاعت هلوق امأ ؟ دبعلا ىلع قلاخلا ظفل دو عك تين لم ةانمدس

 صضعءل نم ههدح قزجعلا قةحت نم لك ذأ م 0 اللف زجعلاب مملع عفو اعإ امم ُك (ام نوشع ل

 . هلع مالكلا مدت دقف ( نيملاخلا نحس كازآ ف ) ىلاعت هلوق | "0 1 نسحب م هوجولا

 عومجمب الإ لصحي ال بيعلا نأ لامتحال اهب انباأ لالدتسا ىوقي ال ةيآلا هذه نأ لعاو

 قواخم هنأ الإ ًاقلاخ ناكنإو دبعلاو , نوقولخم . مهنأ ىناثلاو : نيقلاخت اوسدل مهنأ امهدحأ . نيرمأ

 .٠ اد الإ انف ال 3 مزرأف

 رمل 2 أ (با وجلا) 5 ثعملا ىلع ةنآلا هذه لن له 2 ثلاثلا لاؤدلا 0

 نم )ع ةاصعلاىلإ| باّقعلا و د 0 آو 2 لأ صا| ىلع ًارداق نوك نأ بي دوما نأ هانعمو

 . ةيطلالل حلصي ال نأ تحرر ةللدكا نورك
 اوءاج دقف نورخآ موق هيلع هناعأو هارتفا كفإ الإ اذه نإ اورفك نيذلا لاقوإل للاعت هلوق

 معي ىذلا هلز 1 ل الضأأو 1 هيلع ل اهتتك !.نيلو كلا ريطاس آول ارق

 ىئميو ماعطلا ل كأي لؤسزلا اذه لاق اولاقو ::ايتحر أر ومع ناك هنإ نضر الاؤ تاومسلا يف ردا
 لك أي ةنج هل نوكنت وأ زنك هيلإ قلي وأ « ًاريذن هعم نوكيف كلم هيلإ لزنأ الول قاوس الا ىف

 هلفب !اولضف لاثم الا: كل لوب نض تقيك رظنا : اراودسم لدحر الإ نوعش نإ نوملاظلا لاق اف

 .4 الييس نوعيطتسي

 «؟4 -رخخ الد
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 0 مهسفنال نوكلع 3 نوقاخت رهو اعيش نوقلخال 0 0 0 ىلاعت هلوق

 56 ل دال اي ل

 ال0 اكد فدرأ واعلاو ةردلاو لالخلا تافضي:ةسفنت فصو | ىلاعتو هناحبس هنأ معا

 ال1 املا هقلاك تسل انآ ( اهدحأا) هوجو نم ااضقن نيبو ناث والا ةدنع بهذ

 06 نأ بحب هلإلاو « جات قولخلاو ةقولخم اهنأ ( اهيناثو ) داحيإلاو قلخلا ىلع ارداق نوكب نأ

 ًاضيأ هريغل كلم ال وهف كلذك ناك نمو « عفن الو ًارض اهسفنال كلمت ال اهنأ ( اهثلاثو) ًامنغ

 ”] منال هاج الر اوف كلم ال اا.( ايفيارو ):هتدابع ىف ةدئاف الف كلذك ناك مو ء اكفن
 كإذك ناك نمو ةازاجلا نامز ىف ًايناثو فيلكتلا نامز ىف ةتامالاو ءايحإلا لع ردقت ال ىأ
 معنلا هذمب معني نأ ةداسلا هل قح نم قح نأ عم هتدابع نسحب فيكو ؟ أطإ ىمسي فيك

 تاالاؤ انههو « ةصوصخل لا

 ىراصنلا هيف لخدي وأ ناثوآلا ةديعب صتخي له (ةملآ هنود نم 0 هلوق «لوآلا ١

 مهل ىراصتلا هيف لخدي نأ دعب : ىداقلا لاق باول اوز ؟ كئاللملا دعو بك اوكلا ةدعو

 لخدي نأ زوو « مانصالا دابع هب دارملا نأ 0 ىلع ةهل 1 هللا نود نم اوذختي مل

 ةطلآ هلوقو عمج ةغيص اوذختاو هلوق لوقي نأ لئاقلو ؛ ةرثك مهدوبءمل نذل كما دع
 اا ادحا و ىراضتلا دوعم "نوك نكي ملف ؛ درفملاب درفملا لباقي عمجاب لبوق اذإ عمو , عمج

 : اظمللا اذه تح هلوخد

 مهو ًائيش نوقلخم ال ةلآ هنود نم اوذختاو ) هلوقب انبادصأ ضعب جتحا ( ىناثلا لاؤسلا ١

 ثيح نم رافكللا ءال وه باع ىلاعت هللا نإ لاف ؛ ىلاعت هلل قولخي دبعلا لدف نأ ىلع ( نوقاخن

 ناكل ًاقلاخ نيشلا ناك ”ولفا: دعي نأ ىحتستا قلخ نان ىلع لدب كلذو ٠ 6 قلخ ال ام اوديع

 انتباحصأ ضعب لاقو . ىلاعت هللا ىلع الإ قلاخلا مسا قلطن ال ا نأ هنع ىعكلا باجأ ؛ الإ ًادوبعم

 لاق دقو : لاق مث « ىلاعت هلل الإ كلذ نوكي 0 ؛بعتو ركفو جالعبال ثادحإلا هنإ قالا ىف

 قدس لجرأ هل نم لك نأ لع كلذ لديفأ ما 0 ل ملأ ) ىلاعت

 ) نيقلاخلا 0 هللا "كارا ( ىلاعت لاق دقو. مر كام كانك ليق ال اولاق 1 ؟ ديعل نأ

 قلخلا نآل كلذ بحب لب انلق « دبعلا ىلع قلاخلا مسا قلطيال هلوق (باوجلاو) ىعكلا مالك هلك اذه

 ىف ةقيقح قلاخلا مسا نوكي نأ دبر د نظلا ىلإ عجري ريدقتلاو ؛ ريدقتلا وه ةغللا ىف
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 ل ةيآلا . ًاريدقت هردقف ءىثث لك قلخو : ىلاعت هلوف

 تسيل دوجولا نم مادعالاو مدعلا نم داحبالا ةفص نأ إو ةردقلا ريداقت لإ ارظن هب حدقلا

 قلخ هلوق ناكلا كاذك ناك ول لوقنف : ماسجاالا الإ لواتقي ال قلثلا : هلوت امأو ؟ هال

 . اهيلإ هتفاضإ لقعلا ىف حصي ال هنأ عم ءايشالا عييمج ىلإ قلخلا ةفاَضإ ىضتقي هنآل أطخ ءىث لك

 ردقو هانعم ( ًاريدقت هردقف ءىث لك قلخو ) هلوقف ريدقتلا ىنعم قلخلا ىف « ىباثلا لاؤسلا )

 ؛ ةيوسنلاو ريدقتلا هيف عاري ًاثادحإ ءىش لك ثدحأ ىنعملا ( باوجلاو ) ًاريدقت هردقف ءىث لك

 ىذلا ىوتسملا ردقملا لكشلا اذه ىلع ناسنالا قاخ هنأ هلاثم ؛ هل حلصي امل هافر ا ردها ردم

 دامجو ناويح لك كلذكو ءايندلاو نيدلا باب ىف هب ةطونملا ملاصملاو فيلاكتلل هردقف : هارت

 ًاقياطم .. ام ةحلصمو ام رمال هردقف رياتلاو ةكلحلا ةلئسأي ةرادعملا ةيرتبملا دل لع

 :ةنع تفلختم رع ردو ا

 كلذو معن ( باوجلا) ؟ مكبهذم ىلع ةلالد (ًاريدقت هردقف) هلوق ىف له « ثلاثلا لاؤسلا :

 ىنعم الف هناحبس هقح ىف امأ , نابسحلاو نظلا ىلإ عجري انقح ىف ريدقتلا نأ ( اهدحأ ) هوجو نم

 ال هنأ ىنالفلا ءىثلا ىف ملع اءلف , ةلزتعملا نيبو اننيب هياع قفتم كلذو ؛ هنع رابخالاو هب للعلا الإ هل

 ىضفملاو لاحم كلذو ؛ ًابذك قدصلا هربخبالقناوالهج هملع بالقنامزل ءىثلا كلذعقو ولف . عقب
 , هب رومأم هنإو دارمريغ ءىثلا كلذف دارم ريغ لالاو لاحم ءىثلا كلذ عوقو نذاف لاحم لاخلا ىلإ

 ىف قش نمقشلاو  همأ نطب ىف دعس نم ديعسلا نأرهظو ؛ نامزالتيال ةدارالاو رمآلا نأ تبثف

 بج وب دبعلا لعف ناك« لعفلا بجو نإةصلاخلا ةيعادلاو ةردقلال وصح دنعهنأ (اهناثو) همأ نطب

 عقو دقف حجرالا نع ىنغتسا ناف بحي مل نإو « ةلزتعملا لوق لطبي ذتنيحو « ىلاعت هللا لعف

 مالكلاف : حجرملا نع نغتسي مل نإو عناصلا تابثإ باب دسي هزيوجتو حجرم نعال نكمملا

 لعف نأ ( اهثلاثو ) دوجولا بجاو ىلإ ءاسهتالا دنع الإ عطقني الو . حجرملا كلذ ىف دوعي

 الإ ديري ال ناسنالا نك ؛ هدا<إو هنيوكت دارأ ىذلا ءىثلا الإ عقو امل هتردقب عقو ول دبعلا
 ليق ناف «كلذك ناك امل هتردقب رمآلا ناك ولف « لطابلاو لهجلا الإ هل لصح< الف قحلاو معلا

 ىرخأ ةهيشل ةبدشلا كلت دقتعا نإ اناق « لهجلا كلذ هل تبجوأ ةهيش دقتعا هنآل ناك اغإ
 ببسب ال ناسنالا بلق ىف عقوو ؛ل وأ ' لهج ىلإ ءايت ألا نم دي.الف لاغ نهر للملا مزأ

 ىضرب ال طق ناسنإلا نال لاحم كلذو «؛ بجوم ريغ نم ءادتبا دئدحأ ناينألا لبا, ياض لود

 هل لصح ال نأ بجوف« معلا الإ لواحب ال لب هسفنل لهجلا ليضخ :لواحت الو لهجلا هدفنا

 نم.دارملا وه و ءذفات ردقو راس ءاضقب لكلا نأ الع كلذكر نكل مل تدجو ءدارآو دست ف
 . ( ًاريدقت هردقف ءىث لك قلخو ) هلوق
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 راذنالا اذه 3 (هباوج) ؟ عضوملا اذه 5 فيكف فوخلاو قرغلا بجوب ر ا , عفانملو

 هيلإ ناسحالا ناك رثكأ دلولا تيدأت ىف ةغلابملا تناك الك هنأ و ؛ دلولا بيدأت ىرجم ىرحي

 ناك ًاريثك راذنالا ناك الك انبه اذكف ؛ ةميظعلا عفانملا إل بقتسملا ىف ىدؤي كاذ نأ انآلا# رثكأ

 تافتلا ال هنأ ع هيبنتلاك اذهو ؛ رثك أو مثأ ةيورخآلا ةداعسلا تناكف : رثك أهللا ىلإ قالا عوجر
 ركذي لل ةريثكللا تاريخلا ىطعي ىذلا هنأب هسفن فصوال هنا>بس هناأل كلذو ؛ ةلجاعلا عفاذملا ىلإ

 . ايندلا عفانم نم ًائيش ةتبلا رك ذي لو « نيدلا عفانم الإ

 كلم هل ىذلا ) هلوق (اهلوأ ) ءايربكلا تافص نم عاونأ عبرأب هتاذ فصو هناحبس هنإ مث
 الإ هتايثإ ىلإ قيرط ال هنآل هناحبس هدوجو ىلع ةلالدلا ىلع هيبنتلاك اذهو ( ضراألاو تاومسلا

 هل ) هلوقو بجاولا ىمالاكتافصلا رئاس ىلع ةفصلا هذه مدقت ناكف ؛ هيلإ هلاعفأ جايتحا ةطساوب

 نامزو اهثودح نامزب هناحيس هيلإ تاقولخلا هذه جا ايتحا ىلإ ةراشإ ( 000 تاومسلا قام

 ملو ) هلوق ( اهيناثو ) ءاشي فيك ايف فرصتملا وه 0 أو اه داوج و قار ادعاقا ى اما

 . هنع كلملل اثراوو ًادوبعم هريغنوكي نأ حصياالو « ًادبأ دوبعملاوه هنأ هناحبس نيبف (ادلو ذختي
 اذهو (ضرآلاو تاومسلا كلم هل ىذلا) هلوقلو ( كرابت ) هلوقل ةدك ؤاءاكة فصلا هذه نوكتف

 ؛ةيهلإلاب درفنملا وه هنأ دارملاو ( كلملا ف كيرش هل نكي ملو ) هلوق ( اهئلاثو ) ىراصنلا ىلع درلاك

 . هناسحإو هتمحربالإ بلقاالوغشمقبيالو ؛ لكلا نع هؤاجرو هفوخ عطقنا كلذدبعلا فرع اذإو
 هلوق ( ابعبارو ) ناثوالا ةدابعب نيلئاقلاو ٠ موجنلا ةدابعب نيلئاقلاو « ةيونثلا ىلع درلا هيفو

 : تاللاّوس هيفو ( ًاريدقت هردقف ءىش لك قلخو )

 (باوجلاو) ؟ دابعلا لامعأل قلاخ هناحبس هنأ ىلع ةلالد (ءىث لك قاخو) هلوق ىف له (لواآلا)

 ءدابعلا لاعفأ لوانتيف ءاشألا عيمج لوانتي ( ءىث لكقلخو ) هلوق نأ (لوألا) نيهجو نم معن

 كيرشلا قن امل هناحبس هنأ ريدقتلاو « كلذ ركذ كيرشلا قن نأ دعب ىلاعت هنأ وهو ( فاثلاو )

 اعف نود * منإ نولوةي كلذ عمو ٠ دادنالاو ءاكرشلا نب نوفرتعي ماوقأ انهه : لاقالئاق نأك

 هوجول هيلع لدتال ةيآلا ىضاقلا ١ « مهلعدرلاىف ةنيعم ن 2-1 ةيآلا هذه ىلاعتهّللارك نو . مهسفنأ

 لاقو ( ريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخت ذإو ) هلوق ىف ًاقلاخ دبعلا نوكب حرص هناحبس هنأ ( اهدحأ )
 داسفلا قاخ هب ديرب نأ وحي الف كلذب حدمت هناحبس هنأ ( اهيناثو ) ( نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف )
 .هريغ نود ةمكحلاو نسحلا الإ هب ديري نأ زوجي الو ًاريدقت هردق هنأب حدمت هناحبس هنأ (اهتلاثو)

 ءهتبلا اف ةلالد الو فيكف ؛ هيلع اهرهاظب ةيآلا تلدول ليوأتلا نم ديال هنأ هوجولا هذهب تبثف
 ماسجاللا ف رهظي اعإ كلذو 5 ريدقتلا هيف رهظيام الإ كا دال وهف ريدقت لأ نع ةرابع ق ءاللا نأ

 :تاوجلا و نك رعدلا فدل

 (.يش لكقلاخ هللا ) هلوقب ناضراعم امهف ( نيقلاخلا نسحأ ) هلوقو ( قاخت ذإو ) هلوق امأ
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 او مباصملاو عفاملا هوجول قانا وه ىلاعتو هناحبس ناك الو «لدا 113
 . كاتو كرات هاب هاك هناع 22

 ةلوام دنع ءىتلا ىلإ ةراشالل ةعوضوم ىنلا ةملك : ةغللا لهأ لاق ( ةيناثلا ةلأسملا إ)

 هناحبس هنأب نيملاع اوناكام مولا نأ وهو ,لاكشإلا هجوتي اذه دنعو . ةمولعم ةيضّقب هفي رعت

 ني ىلع ةلالدلا تماق ال 0 (هبا وجو)؟ ؟ ىّذِلا طفل انهه قع فيكف ناقرفلا لزن ىذلا وه

 ىلاعتو هناحبس هارجأ ةروبظو ليلدلا ةوقلف , هللا:دنع نم هلوك' ليلدلا بس رهظ ارت نإ د

 ان هنا كاد( فح 1 كلدب“ تصور نآرقلا وه ناقفلا نأ عازنال  ةثلاثلا ةلأسملا (

 لوزتلا ىف قرف هناآل :مارحلاو لالخلا نيبو ملسو هيلع هللأ ىلص دم ةوبن ىف لطابلاو قملا نبي هب

 (ناقرفلا لزن) لاق هن 3 00 ليواتلا اذهاو ( ثكم ىلع سانلا ىلع هأرقتل هانةرف انآرقو ) لاق اي

 ل آةروس ىف لاق كلذلو « عمجا ىلع لدتف ( لزنأ ) ةظفل امأو «قيرفتلا ىلع لدت لزن ةظفلو

 لاق امل ىلاعتو هناحبس هنأ ملعاو ( ليجنإلاو ةاروتلا لزنأو قحلاب باتككلا كيلع لزن ) نارمع
 نآرقلا نأ ىلع كلذ لد نآرقلا رمأ هبقع رك ذ مث , ةك ربلاو ريخلا ةرّبك هانعمو ( كرابت ) الوأ

 اذه لدف : ككحلاو فراعملاو مولعلل انف لإ سلا ةررلا نكل ؛ تاكربلا عأو تاريخلا أشنم

 .. هكا رولا را اقل مظعأو تاقولخلا و معلا 1

 ريبزلا نبا نعو ؛ لسو هيلع هللا لص دم انه دبعلا نم دارملا نأ عازنال 4 ةعبارلا ةلأسملا 0

 ( انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ اولوق ٠) ( كيل انلزنأ دقل ) لاق اك ءهتمأو هللا لوسر مهو هدابع ىلع

 عجار هنإ : لاق نم لوقو « ناملاعلل 0 ماف ( ًاريذن نيملاعلل نوكيل ) هلوقو

 ديعبف ( ىده نآرقلا اذه نإ ) هلوق ىف هيلإ ةيادحلا فاضأ ام هيلإ راذنإلا فاضأف ناقرفلا ىلإ

 لمحو :زاجم وهف نآرقلا هب فصو اذإو ,فيوختلل لعافلا تافص نم زيذنلاو رذنملا ن'ال كلذو

 نأ ( لوأالا ) : ماكحأ ىلع لدت ةيآالا هذه اولاق مث ,. بجاولا وه نكمأ اذإ ةقيقحلا ىلع مالكلا

 هنأ انعمجأ انكل , ةكتاللاو سنإلاو نبللا نم نيفلكملا عيمج لوانتي و ىلاعت هللا ىوس ام لكملاعلا

 لظبيو « اعيجج سنإلاو نجلا ىلإ الوسر نوكي نأ بجوف 50الملا ىلإ الوسر نكي مل مالسلا هيلع

 عيمج لوانتي نيملاعلا ظفل نأ ( ىاثلا ) ضعبلا ودا ضعبلا ىلإ الوسر ناكهنإ لاق نسال لا

 لسرلاوءايبن“الا مكاخن وكي ٠ نأ بجوف : ةمايقلا مويىإ قلخال لوسر هنأىلع ةيآلا تلدف تاقولخلا

 هن "ال ؛ لكلا نم تاعاطلا لعفو ناميإلا دارأ هناحبس هنأ ىلع ةيآلا ثلد ةلزتعملا تلاق ( ثلاثلا )
 حيبقلا نع ضارعإلاو نسحلاب لاغتشالا لكلا نم دار راو لكلا اريذن نوكيل لكلا ىلإ هاا

 الأ هان] لوك نأ لئاقل ( ( عبارلا ) . ةيآلا ( ( منجل انأ رذ دقاو ) ىلاعت هلوقب انباتحأ مهضراعو

 ريخلا ةرثكل ًايس:نوكي ام هببقع روك ملا نوكي نأو .ددال ةكربلاو ريخلا ةرثك ىلع لد 5 كرات
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 « ناقرفلا ةروس )
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 4 ةيكحم هيأ نوء.يسو عع 0

 هس 5-5
 1 ىذلا ١١« اريذت نيملاعلل 008 ع ع كن | 1 ىذلا كر

 هرم ص ع

 0 1 و سماع نادم 2272

 كمل ىف كب رع 1 0 1 ل دخت تلو ضرألاو تاومسلا كلم

 اس رس يي 602 نيا ثلا 1 ا

 9١< 0 هردقف ءىث لك قلخو
<7 - 

 هل : هع ل ا هطول ل ...-. تتش

 م مس 2

 كلم هل .ىذلا «ًاريذن نيملاعلل نوكسيل هدبع ىلع ناقرفلا لزن ىذلا كرابت ١ ىلاعت هلوق

 ( ًاريدقت :هردقف ءىث لك قاخو كلملا ىف كيرشث هل نكي لو ًادإو ذختي ملو ضرأالاو تاوعسلا

 مث ,ةمايقلا لاوحأو ةوبنااو ل ىف ةروسلا هذه ىف راكت ىلاعتو هناحبس هللا نأ ملعا
 هلالج تافص تابثإو عناصلا تابثإ ناك املو « نينقوملا نيصلخما دابعلا تافص 1

 لون ىدلا كرات )' لاق كلذب ا هذه هللا حتتفا مرجال لكاا ىلع ًامدقم نوكي نأ بجي
 : لئاسم هيفو ( هدبع ىلع نايا

 هتدايزو ريخلا ةرثك ةكربلاو ؛ ةكربلا نم لعافت ؛ كرابت : جاجزلا لاق « ىلوآلا ةلأسملا

 ال ردحال انا ةمسن ودعت نإ وز هل وذ نم دارملاوهو « رثاكتو هزيخ ديازت (امهدحأ):نايتعم هش

 سيل ) هلوق نم دارملا وهو . هلاعفأو هت افصو هتاذ ىف هنع ىلاءعتو ءىش لك نع ديازت ( ىناثلاو )

 همدقو هدوجو بوجوب لج ىندملا نوكي نأ لمت>يف : هتاذ ىف ءىش لكنع هيلاعت امأو (ءىث هلثك
 نم ءىث ةماشم نع هتينادحوو هتينادرفب لج ىنمملا نوكي نأو « هيلع ريغالاو ءانفلا زاوج نع

 اكرم هلل نركب نأ لج ىنملا نوك نأ لمتحي هتافص ىف ءىث لك نع هيلاعتامأو « تانكمملا
  لانمو ضرغ باجو لاثمو ةدمو ةدام ىلإ جات ن0 رافي دطتا وأ ارودل أ فك وأ

 لكأ: نورا لاهو هلق ندالإ دوج 00 حالصو ءاقبلاو دوجولا نوكي نأل خ هلاعفأىفا م
 تيعسو. ؛ءاملا ىلع ريطلا كورب نمو « ريعبلا كوري نم ذوخأم وهو .ءاقبلا ىلع لدن ةملكلا
 نانو ريغتلا عننم أدبأ و الزأ هتاذ ىف قاب ىلاعتو هناحبس هنأ ىنعملاو ؛اهف ءاملا توبثل ةكرب ةكربلا



 5 ديالا . هيله كام لمياق ١ قاتلا

 هيلعو 2 باققعل وأ باوثب ةأزاغا نم هي لماعي مف فاكملا ىلع هرادتقاو 2 امهف امو امهنيام ىللعو

 : هرمأ ةفااخم نع رجزلاك كلذ لكو )0 هنلعيو هيف اي

 ةفلاخلا نم هيلع مهام هيلع ديكوتل دق لخدأ امتاف ( هيلع متنأ ام معي دق ) ىلاعت هلوق امأ
 عراضملا ىلع تلخدأ اذإ دق نآل كلذو : ديعولا ديكو: ىلإ ملعلا ديكوت عجريو . قافنااو نيدلا ىف

 : رعاشلا لوق ىف مك. ريثكتلا ىنعم ىلإ ابجورخ ىف امر تقفاوف» اعز ىدع تناك

 دوفو دوفولا دعب هب ماقأ اممبرف ءانفلا روجبه سمي ناذ

 انوكي نأ زوحي ( هيلا نوعجرب مويو هيلع متن ام ملعي دق ) ىلاعت هلوق ىف ةبيغااو باطخلاو

 . نيقفانملل نوعجريو ماع هيلع متن ام نوكي نأ وجو: تافتلالا قيزرط لع نئفانملا اني
 هتداعإل هجو الف هل الإ 5 ال ثديح للا عوجرلا وه هيلإ عوجرلا نأ عضو ريغ ف مدقت دقو

 : معأ هللاو

 لسو هبحصو هل 1 ىلعو ىلا ىناا دم انديس ىلع هللا لصو



 2 )6 ضرالاتو تاومسلا ى ام هللا نإ ذل] : ىلاحت هلو 2
 اديس ديس

 نأ لع لادلا ليلدلل ةقفاوم نوكي لب ر٠ الل ةقفاوم نوكيال اذه اتلق «لوبقلا بجاو اح رمأالا

 ةيقح ىلع لد اذاف ء«هاضتقمرب رت: ىضتقي اع نايتإلا نع ةرابع ءىشلا ةقفاوم ناف  ق>رمأ الا كلذ

 ال ١ حشا ايلف ارمادا امأ ءالدلا كلذ ىضتقم رب رقت ىضتقي ةتيقح كارتعإلا ناك ىلا

 م2 صفي دولا ىانلامكإ و لو دلا كلذ رقي: انع ةراع هتفئاوم تناك دوجولا ىف لعفلا

 كاران ناكل كلذك ناكر هك ا لعف نع ةرام رمل ةعؤاوم 0 دوجولا ْق هلوخد

 ار ا كف ردنا ناك لانا حصي امن مازلإلا اذه انلق « باقعلا قحتسي نأ بجوف ًافااذذ بودنملا

 فلاخملل ًارمأال فلاخلا نع رذحلاب ًارمأ (رذحيلف) هلوق نوكب نأ زوحيال مل هلوق « عونمم وهو هب

 الكيح وأ هرمأ نوفلاخ نذلا نع اذ]ول نوللستملا رذحيلف ريدقتلا راصل كالذك ناك ول اذلق ؟ رذحلاب

 1 م لل اسم سل ردا نإل اهئاض ( ملأ باذع مهييصي وأ ةنتف مهيصت نأ) هلوق قبب

 هلوق نإ ماق مل هلو 3 0 الا ةأ 11 ىف اهنف نس انلاقذلدعلاا 0 انلق .ةدئأزب تسيل نع ةملك هلوق

 ا 0 بوجو ىعدن ال انلق ؟ باقعلا نع رذحلا بوجو ىلع لدي ( رذحيلف )

 لدت ةيآلا نإ تاق ل هلوق . باقعلا عوقو ا دوجوب طورش» كلذو رذحلا زاوج

 بجوف ةفلاخلا لع باقعلا لوزن بتر ىلاعت هن'ال أنلق ؟ باقعلا قحتسي رهالل فلا لكنأ ىلع

 ملف ؛ بوجولل هلوسررمأ وأ هللا رمأ نأ به هلوق . ةلعلا مومعل همومع مزليف « هب العم نوك نأ

 . ملعأ هتلاو قرفلاب لئاق ال هن ال انلق ؟ كلذك رمأالا نإ متاق

 نأبشلا نيبو «لوقلا رمأالا نيب كرتشم رمأالا ظفل لاق نم سانلا نم 4 ةعبارلا ةلأسملا إل
 لوق لوانتي ( هرمأ نع ) ىلاعت هلوق ناك كلذ تيثث اذإو ميقتسم نالف هدأ لاه اك: قب رطلار

 ًابجاو نوكي مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف ام لك نأ ىضتقي كلذو « هتقيرطو هلعفو لوسرلا
 « ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا ىلإ ةءجار هرمأ نع هلوق ىف ةيانكلإ نأ ىلع ةينبم ةلأسملا هذهو ءانيلع
 را ا ريرقت مامت و « ةيلكلاب طقاس ثحبلاف ىلاعت هللا ىلإ ةعجار تناكول امأ

 . ملعأ هللا و « هقفلا

 دحأ بجوت رمالا ةفلاخم نأ دارملاف ( ملأ باذع مهبيصي وأ,ةنتف مهيصت نأ ) ىلاعت هلوق امأ
 ددر اسمإو . ةرخآلا باذع ملآلا باذعلاب و «ايندلا ىف ةبوقعلا ةنتفلاب دارملاو ٠ نيرمآلا نيذه

 باقع نود نم توم دق فلاخلا كلذ 0 نيالا نيذه نيب فلاذلا كلذ لاح ىلاعت هللا

 : نسحلا لاق مث « ديدرتلا ليبس ىلع ىلاعت هدروأ ببسلا اذبلف « ايندلا ىف كلذ هل ضرعي دقو ايندلا

 ؛ لاوهالاو لزالزلا : ليقو . لتقلا : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقؤ ؛ مهقافت روبظ ىه ةنتفلا

 . رتاج ناطلس مهياع طلسي دمع نب رفعج نعو

 امهيلع ىلاعت هتردق ىلع ةلالدلاك كاذف ( ضرالاو تاومسلا ىف ام هلل نإ الأ ) ىلاعت هلوق امأ



 د ةيآلا . هرمأ نع نوفلاخم نيذلا ردحلف"» للاخت هلت

 ارمألا هيضتقي اع نايتألا نع ةرابع مالا ةقفازؤم نأ (امهدحأ) نبريسفتب مالا ةّقفا وف رست انإ

 لبيس لع هب ىأت تنأو. نذنلا لييس لع هاضثقا ول ءنماللا نإف رمالا هيضنقي ىذلا هجنولا لع

 رماألا كلذ نوكب فارتعإلا نع ةرابع رمالا ةقفاوم نأ ( ىتاثلا ) رمألل ةفلاخم كلذ ناك بوجولا

 درك ذا نأ اثلش «لوقابجاو اقخ هنرك ناكلإ نع راع نارك ةتدلاس ردا

 كرت ناكول هنأ وهو « رخأ هوجوب ضراغم هنكل هاضتقم كرت نع ةزابعرمآألا ةفلاخع نأ لغ لدن

 كا, لطانَكلَدَو ؛ ناعت. هللا نماأل :ةقلاخع ةلاع ال كاودملا كرت ناكل كل لاخلا
 تلق ملف ر هلت فلاخم هب رؤمأملا كات نأ انبلس :«ةيناثلا ةمدتجملا ف هوهتنيبام لع باقشلا سس

 نأ لسن ال انلق ؟ ( هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحياف ) ىلاعت هلوقل باقعلل 4 مالا َفلاغ نإ

 ةفلاخم نع رذحلاب رمأالا ىلع ةلاد ىه لب رذحلاب رم' الل ًافلاذغ نوكي نم رمأ ىلع ةلاد ةيآلا ءذه

 رذحلا همزليرم الا نع فلاخلا نأ ىلع ةلاد اهنكل كلذانملس ؟كلذك نوكي نأز وال مف «رمأالا
 مالكل !| فرص الا لوقنف ةدئاز ةلص نع ةظفل تلق ناف ؟ رذحلا همزايال رم الا فلاخم نإ تلق 0

 رومأم ىلاعت هللا رمأ فلاخم نأ يلع ةيآلا ةلالد انملس , ًادئاز نوكيال نأ ىلاعت هللا مالك ىف اهيس ال

 دب رد الا درو هلأ تالا رت اك امىصقأ ؟ ب ياا نع رذحلا هيلع بجي هنإ تلق لف باذعلا نع رذحلاب

 رذهلا بوجو ىلع لديال هنأ به تأق ناف ةاأشللا 3 اذهو ؟ بوجوللر هل نإ تألق م نكس

 .باذعلا لؤزنل ىّضتقملا مايق دعب نوكي امإ ردا نتحتو: رذخلا نسح لغ لدي نأو ديال نكلل

 لامتحا دنع نسح رذحلا لب باذعلا لوزنل ىضتقملا مايقب طورشم رذحلا نسح نأ ملف ال : تلق

 ةيلامتحا: ةلأسملا هذه نال مئاق لامتحالا درجم اندنعو « طابتخإلا نسحب اذلو . باذعلا لوزن

 دحاو رمأ ىف ليرمأ لك ىف ال نكل . باّتعلا لوزن ىضتتقي ام دوجو ىلع ةيآلا ةلالد انبلس « ةيعطقال
 نإ تلق ملف ء؛بوجولا ديفي ًادحاو 2 نأ اندنعو , ادخلو ارمأ الإ دش ال هرهأ نع هلو

 هللا ىلإ هدوع لتحت (هرمأ نع) هلوق ى ريِمَصلا نكتل, «كلذك رمأ لك نأ: انيلس ؟كلذك 1 لك

 | متلق ملف ءامهدحأ قحخ ىف بوجوالرمأالا نأ ىلع الإ لدت ال ةيآلاو ؛ لوسرلا ىلإ هدوعو ىلاعت
 اذ 5 0 نايتإلا نع ةرابع رمآالا ةقفاوم نإ تلق مل ةلوق ( باوجلا )؟ كلذك رخآلا قح ىف

 لع ىرحيو ديسلل قفاوم دبعلا اذه نإ لاقي نأ نس ذبسلا رمأ لثتما اذإ ديعلا نإ هلع ليلدلا

 ةرورضلاب مولعم قالطإلا اذه نسحو . هفلاخ لب هقفاو ام هنإ لاقي هرمألثتمب لولو ؛ هرهأ قفو

 نايتإلا نع ةرابع ةقفاوملا هلوق : هاضتقمب نايتإلا نع ةرابعرم الا ةقفاوم نأ تبثف ةغالا لهأ نم

 الإ لصحتال رم الا ةقفاوم نأ متيلس امل اذلق ؛رم الا هيضتقي ىذلا هجولا ىلع رم الا هيضتقي امب

 لدي ال ( لعفا ) هلوق نآل لعفااوه رمأالا ىضتقم نأ كشال لوقنف « رم"الا ىضتقمب نايتإلا دنع

 بجوف ةقفاوملا دجوت الف ؛ رمالا ىضتقم دجوي مل لعفلا دجوي مل اذِإو ؛ لعفلا ءاضتقا ىلع ال

 كلذ نوك داقتعا نع ةرابع (ةقفاوملا)هلوق ةطساو ةفلالاو ةقفاوملا نيب سيل هنأل ةفلاخملا لوصح

 ل



 2001 هرغأ نع وفلاح نذلا ردلف : لات هلو 4

 ( هرمأ نع نوفلاخ نيذلا رذحيلف ) اذه بيقع هلوق اذه لع لدن ىذلاو « ًامزال ًاضرف هرمأ

 نع« هللا ىن اي هللا لوسر اي اولوق نكلو . دمج اي ء ًاضعب كضعب قدا 0 انت ال ( اهيناثو)

 نوضغي سدلا إن ز هلوق نم دارملا وهو هئاعد ىف مكن 0 00 "و ) ريبج نب ديعس

 هومتطخمأ اذإ 0 لوسرلا ءاعد اورذحا ( ابعبارو ) سابع َنأ نع ( هللا 00 دنع مارا

 . ةيآلا مل ظا ىلإ برقأ لوألا هجولاو ءهاريغ ءاعدكم ىدل بج وم هءاعد ناف

 ريظنو ءاليلق اللق نوالستي ينم (ًاذاول كنم نوللستي نيذلا هللا لعي دق ) ىلاعت هلوق امأ

 ةعامجانع نوللستيىنعي . اذبم كاذو كاذيأذه ذول نأ ىهو ةذوالملا ذاوللاو ؛ لخدتو جردت للسن 1

 لجرلاب ذولي موضعل ناكل يقو نيذوالم ىأةلاح اذا ضعبب مهضعل راتتساو ةيفلا لييس لغ

 :هوجو ىلعأ وفلتخا مث حتفلاب : اذاول ءىرقو « هعم هل نذوب مل ىذلا ق قاطن ثان ندود ندا ا اذإ

 هباععأ ضءبنوذوليف ةعمجلا مو هلع لى :لاةيطخ مهملع لقثت نوقفانملا ناك: لتاقم لاق ( اهدحأ )

 لاق ( امتلاثو ) لاتقلا ف فصلا نم 31 دهاجم لاق ( اهناثو ) ناذئتسا ريغ نه نوجر و

 نعو هلاتك نعو هي هللا ل نع نولاسشي ( اهعبارو ) 4 رفح ىف ناك اذه ةبيتق نأ

 . ةازالاب ديدهملا هانعم ( هللا مع دق) هلوةو ءهركذ

 / : لئاسم هيفف ( هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف ) هلوق امأ

 هانعم هريغ لاقو ( هرمأ نوفلاخي ) ىنعملاو ةلص .رع شفخألا لاق (« لوألا ةلأسملا 0

 - ضارعالا ىعم ةفلاخلا نيمضتلا نع, تاخادف هتنسا نع نولفو هرمأ نع 8

 كرر ره هصقلا نكتل ىلاعت هللا كاد 1 دقف لوسرلا رك ذ مدقت اي ةيناثلا ةلأسملا ١

 اهعوجر ةيأن انك مكحو ؛ هيلي هنالل كاعت هللا را رطل ءرارأ ركب وأ لاقوو « ةباخ ككل 0

 ” م ودام ءلي ام ام ىلإ

 كارا وهنأ هب لالدةسالاهجوو «بوجوألل ها هاظ نآرعلد ةيآلا «ةثلا كاَدإ أسلا)

 ال ل ل واللا كراذ باقعلل قحتسم مالا فلاخو مالا كلذا فلا هيث رزمألا
 رماللا ةقفاوم نآل ؛ رمالا كلذل فلاخم 2 كرات نإانلق اعإ «كلذالإ بوجوال ىنعم الو

 هأضتقم لالخإلا نع ءرماألا ةفلاكك تناكف ةقفا واادض ةفلاذلاو « هاضت :قع ناد "الا نع ةرابغ

 ىلاعت هلوةل باقعلل ق>تسم نضال فلاخم نإ انلق امإو « فلا هك أملا كرات تدق

 رت فلاخع رمأف ذ( ميلأ باذع مهبيصي وأ ةذتف مهبيصت 0 رمأ نع نوفلاخ نيذلا ذيله )

 تبثف « باقعلا لوزنل ىضتقملا مايقدعب نوكي امن باقتعلا نع رذحلاب رمآلاو ؛ باقعلا نع رذحلاب

 ملسنال ليق نإف. باذعلا لوزن ىضتقي ام هقح ىف دجو دق هلوسر رمأوأ ىلاعت هلام كلاععأ نأ

 نع ةرابع هتفلاذو هاضتقم نايتإلا نع ةرابع رمآلا ةقفاوم هلوق رمألا فااخم هب رسل كرا نأ

 مث ؟ هيلع ليلدلا اف « هاضتقم نايتإلا نع ةرابع رمآلا ةقفاوم نأ ملأ ال انلق « هاضتقمب لالخإلا



 مف د مي كاسل ءاعد اوان ال لاك 1

 (اهدحأ ) اه وجو عماج صأ ىلع 5 أ لع ”ىرق ( ىلوآلا ةلأسملا إل

 كلذو . زاجلا ليبس ىلع عملاب مالا فصوف هيلع عامجالل بجوملا مالا وه عماجلا مالا نأ

 اوناك اذإ ) هلوق ىفو هعفنو هررض رعي ىذلا ىمألا وأ مم» بطخ ىف رواشت وأ ودع ةلتاقم وحن

 براجتلا بابرأ نم لسوهيلعهللا لص لوسرل دبال لياج بطخ هنأ ىلإ ةراشإ( عماج سأ ىلع هعم
 كاحضلا نع ) اهناثو ( هيلق ىلع ىقشي ا ةلاخلا هذه َّق مدحأ ةقرافف مم راجتب نيعتسيل ءادالاو

 . هريغو برحلا ىف دهاجم نع ( اهثلاثو ) ةبطخلا هيف نوكنت ءىثثلكو دايعالاو ةعملا عماج سمأ ىف

 ىف ضرعي ملسو هيلع هللا ىلص ناكى لكلا لاق هلوزن ببس ىف اوفلتخا ( ةيناثلا ةلأسملا ال

 ع اواصيولو اوجرخو اولسنأ لو أ مهري مل اذاف الامشو انيمي نوقفانملارظنيف مهيعي و نيقفانملاب هتيطخ

 نمؤملا جرخمال ةبآلا هذهل وزن دعب ناكف ةرالادذه تى ع اولصو 0 مرصبأ نإو

 . نذإ ريغب نوجرخ نوةفانملا ناكو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 2 ىب> هتجادل

 كلذ الولو « مهنامإ نم لوسرلا مهناذئتسا نأ ىلع لدي اذه ىتابجلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ل

 ىلاعت هلل ضرف لك نأ ىلع لدي كلذو  ناذئتسالا اوكرت نإو ناميإلا ىلماك اونوكي نأ زاجل
 اعإ نوةفاثملاف اشنأو رصحلل اعإ 0 ىلع ءانب اد( تاوجلاو 7 ناءالا نم 0 تتاح

 : عك هلأ ىف عازن الو افافختسا ناذئتسالا سر

 0 0 نواس دلال ر لاحم

 د را 1 كلاحتطا)' لاق هاضةقمو 0 ل بجو نولمعل 2 ) هلوسرو هللأب كونمؤي نيذلا

 هل نذأف هلهأ لإ عوجرلا ىف كوت ةورغ ىف نذأتسا هناآل كلذ, هنعبهللا ىطر تاطخلا نب رَغ

 اولاق كلذ اوعمس املف ؛ مالكلا كلذ نيقفانملا عمسي نأ ديري قفانم تنأ ام هتلاوذ قاطنا هل لاقو
 | لاقو ؛لدعي هارن ام هللاوف انل ْنذأي مل هانذأتسا اذإو ؛ مل نذأ هباجحأ هيذاتسا اذإ كم لا ا

 1 لاق مث هل نذأف ةرمعلا ىف علي هللا لوسر نذأتسا ريع نإ امهنع هللا ىضر سابع
 م نأ (امههدحأ ) :ناهدو(هناف رف ساو ) موق ىو «.كلئاطت حا

 اعرو بنذلا ىلع لدي رافغتسالا نآل .؛ َنْذأ نإو ميم ناذئتسالا عشيال نأ لولا نأ ىلع 5

 مبكسع ىلع ةلباقم ىلا رفختسي نأ هررمأ :ىلاعت هنأ لمت (ناثلا ) نضل, نصيب لس
ٍ 1 | 

 . ناذتشالا ىف ىلاعت تلا بادان

 ( هل تنذأ مل) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه تخسن ةداتق لاق « ةيناثلا ةلأمسملا 7
 .هيأريةيق ديتجللا نيدلا نرمأن ضعي هلؤشر ىلإ نضوف هناحشتي نأ اع لّدم ةيآلا «ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ) اهدحأ ) :هوجو هيفف ( ًاضعب مكضعب ءاعدك مني لوسرلا ءاعذ اولع# ال:) ىلاعتهلؤق امأ :

 ناكذإ نضل مكضعب نم نو مل ةءاعدو ماي هرمأ انا الو )0 لافقلاو درنملا رايتخا 20



 ةيآلا . هللاب اونمآ نيذلا نونم ؤملا امن : ىلاعت هلوق ا

 ا

 عماج ا ىلع 0 0 وسر ا ؛ اونمأ# 000

 6-3 ع

 0 هه د را سا ه1

 هلأ و : نذل كتل 5 1 هك 00 نإ ! هواذاتسي 0 0 1

 00 هل همس هد 2 3 0 ل 06 ا -

 0 0 خخ ما تعا سا دف

 ادع لسع 5 8 لوسر أ 1 قلم هير روفع هللا نأ هنأ

 0 سار 2 ادع - ص 1 اساس اس نادم رلا 00 5

 0 ةرفأ ع َنوفلاَح نيذلا را اذا ل 0 ل ولام 7 الآ هل معي لق

 00 سا 0 0 7 5 م 0 2 52م ها 7

 ضرالاو تاومسلا ا م هلل ل ل ترا ملأ ب اذع مهباصن وأ هنتق 0

 صايل هر اس ها اس هام م 7 0 0

 000 ءْئش ون لكيلا مه هيلا !َنوعَجَر مويا متناام ملعب لق

 عهللأ ل1 نم 1 او 1 لاق 1 ا بصل 0-0 0 لل ع نم ,« ىلع مالا 0

 مكيلع هللأ ا 6 مكيلع مالسلا لاق نم ؛ امهنع هللأ ىكر ساد © نب | لاق هب هللأ ر 3 28 ىأ

 ب هللأ ملعأ: جا ا لاقو. باوثا 1 ف.ءضت 4 ق ةكرلا ىنعم : كا افلا لاق 1 ِط كرايم م( هلوقو

 ادرج لزج و هريخ 0ك هيف هللأ عاطأ اذإ نأ باوثلاو رجالا نم هق 1 تبأث كرابم مالسلا نأ

 م. 0 هللا نعاومبفتل (نواقعت مكلعل) مله عن ارشهتلا لصفي ّىأ (تايآلا ل هللا نيس كلذك)

 ءىثث ىف ىل لاق اف نيئس رشع ملسو هيلع هللا 7 هللا لوسر تيدحو لاق للا نع دمت فوررو

 ملسو هيلع هلل 5 ىنلا سأر ىلع ًافتاو تنكو « هتتكرت مل هتكرت ءىش ىف ىل لاق الو هتلعف مل هتلعف

 ىأو ىأب تلق ؟نج عفتنت لاصخ ثالث كيلعأ الأ : لاقو ىلإ هسأر عفرف هيدي ىلع ءاملا كضأ

 00 ديب تاخد اذإو « كرمع لطي مهلعم سف ىتمأ نم تيقلنم لاقف ؛ لب هللا لوسر اي تنأ
 . « نيباواألا ةالص اهنإف ىحضلا ةالص لصو ؛ كتيب ريخ رثكي

 اويهذي م عماج أ لع ةعم ا ناكل ذإو هل وس رو:تاثااودعأ ن.ذلانونمؤملا اميإ إب ىلاعت هلوق

 كلو تاهتج] نان هل ساروا هللا نونم و نذلا :كئلوأ كتاوت داتيش ندا نإ 3 1

 لوسرلا ءاءد اولعجت ال « م-ر روفغ هللا نإ هللا محل رفغتساو مهنم تش نإ. نذأف مهأش ضعبل

 هرمأ نع نوفلاخ نيذلا رذحيلف اذاول مكسنم نولل التي نيذلا هللا ملعي دق ًاضعب مح ءاعدك مكنيب
 هيلع متن ام لعي دق ضرالاو تا هاف ذ ام هلل نإ الأ ؛ ملأ باذع مهيصي وأ ةنتف مهيصت نأ
 : لئاسم ةبآلا ىفو © ملع ءىث لكب هللا رلراخاع ميليف هيلإ نوءجري مويو



 ا ةيآلا . اعيمجاولكأت نأ حانج مكيلع سيل : ىلاعت هلوق

 : كاحضلا لاق ( ىناثلا ) هظفح ىفو هدب ىف امنوك حتئافملا كلمو « هتيشام نبل نم برشإو « هتعيض

 لاق هالومل دبعلا لام نآل كيلاملا توبب دارملا ( ثلاثلا ) ةازغلل نوسرخحب اوناكن يذلا ىنمزلا ديري
 لوك (لرشع ىداحلا ) رسكلاب حتفم حيتافملا دحاوو ٠ ميلا حتفب حتفم اهدحاو عافملا لضفلا

 لطلدل كلدك و ءانعو أدجاو نردت قيدصلا و مياقدصأ 0 وأ ىنعملاو ( كقيدص 3 (

 الال.س اوجرخأ دقو هئاقدصأ نم ةقلح اذإو هراد ل+د هنأ نسما نع ىحو (١)دعلاو نيطقلاو

 هبجو ريراسأ تللبتف ؛نواك أب اهيلع نويكم مهو ةمعطالا بياطأو صيبخلا اهيف هربرس تحت نم
 : امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو . ةباحصلا ءاربك ديري ماندجو اذكه لاقو كحضو ًارورس

 لب تابمالاو .ابآلاب اوثيغتسي ىل اوئاغتسا امل موج لهأ نآل نيدلاولا نسانتك ]| ندع

 لخد هللا ىف مثيخ نب عيبرلل اننا ميمح قيدص الو نيعفاش نم انلام اولاقف . ءاقدصالاب

 هرورسلف « كلذب هتربخأ داع ايلف « لكأ ام هيلإ تمدق ىت> هتيراج ىلإ طسبناف هتبيغ لاح ىف هلزنم
 . ةزحت كف اف تكيدص, نإ لاف كلل

 محر ىذ نم قرس نم نأ ىلع : ةيآآلا هذه هللا همحر ةفينح وبأ جبتحا 4 ةسماخلا ةلأسملا ل

 الف « مهنذإ ريغب اهوخدو مهتويب نم لك آلا ةيآلا هذهب محل ىلاعت هللا ةحابإل عطقي ال هنأ مرحم

 ةقرس دارأ نم اناق ؛ هقيدص لام نم قرس اذإ عطقي ال نأ مزليف لبق نإف ؛ مهنم ًازرحم هلام نوكي
 . هل اقيدص نوكي ال هلام

 : نيرسفملا رثك أ لاقف ( اتاتشأ وأ ًاعيمج اولك أت نأ حانج مكيلع سيل ) ىلاعت هلوق امأ
 هموي ثكمي هدحو لكأي ال مهنم لجرلا ناك: ةنانك نم ىح مهو ورمع نب ثيل ىنب ىف ةيآلا تلزن
 دحب ىتح اهنابلأ نم برشي الف لفحلا لبإلا هعم تناك امب رو : ًائيش لكأي مل هلك اي نم دحي مل ناف
 ىضر سابع نبا لوق اذه هيلع جرح ال هدحو لكأ اذإ لجرلا نأ ىلاعت هللا ملعأف , ةيراتش ف

 مل فيض مهنم دحاوب لزن اذإ راصنالا تناك: هللا امهمحر ملاص وبأو ةمركع لاقو . امهنع هلل

 : ىلكلا لاقو .نيةرفتمو نيعمتجم اوءاش فيك اولك أي نأ ممل هللا صخرف ؛ هعم هفيضو الإ لكأب
 نيبف . ضيرملاو نمزال كلذكو : ةدح لع ًاماعط ىمعألل اولزع ًاماعط اولكأيل اوعمتجا اذإ اوناك

 ةيعملا دنع لصحي نأ نم ًافوخ ىدارف نولكأي اوناك:نورخآ لاقو . بجاو ريغ كلذ نأ مهل هللا
 تش عمج (ًاتاتشأو) لاحلا ىلع بصن(ًاعيمج)هلوقو بجاو ريغدنأ ىلاعت هللا نيبف ٠ ىذؤي وأر فنيام
 .عمجو هبفصوي مثقرفتلا نعم ردصم تشااليقو لضفملا هلاق تش ةينثت ناتشو تيتشعمجىشو

 نيملسلا سفنأ لعج ىلاعت هنأ ىنعملاف ( مكسفنأ ىلع اوملسف ًاتويب متلخد اذاف ) ىلاعت هلوق امأ
 دحأ نكي مل ناف : سابع نبا لاق ( مكسفنأ اواتقت الو ) ىلاعت هلوق لاثم ىلع ةدحاولا سفنلاك
 انيلعو هللا لوسر ىلع مالسلا لةيلف دجس لا لخد اذإو «انبر لبق نم انيلع مالسلا لقيل هسفن ىلعف
 ةمذلا لهأ تيبلا ىف ناك نإو : لافقلا لاق . هيلع درت ةكئالملا نأ انثدحو : ةداتق لاق: ابر نم

 ٠ مهيف دعل نم موقلا نم دعلا : سوماقلا يف لاق ؛ أطخ وهو ( ودعلاو ) : لصالا ىف 0



 ةيآآلا . اولكأت نأ رك مسقنأ لع 3 اعت هلوق 2

 حابم لكلا نأ هداف نع لقنف هيف 0 فاتخاو « ناذتتسالا ىلع فقوتت ال لكلا ا نأ

 كلذ ناك ( لوألا ) هوجو ىلع اوفلتخا مث كلذ اوركنأ ءاكيلعلا روهجاو لمح ال نكللو

 نعال سم ”ىرغا لام لحب الر مالسأاو ةالصلا هيلع هلوقب كلذ خيسل م 2 مالسإلا ردص ىف

 ل مكل كذب نأ الإ ىنلا تو اولخدت 0 ) هلوق خسنلا 0 لدي أو «< هزم سفن فييط
: 

 معف ؛ تاوخالاو ةوخالاو ءابالا نحل نم 2 ىنلا جاوزأ ىف ناكو ( هانإ نيرظان ريغ ماعط

 اذه ى ىلاعت نذأ امم] ليق نإف ء لكلا قو لوخدلا ىف نذإلا دعو الإ نهمتورب لوخد نع ىبنلاب

 زا ءاوباغ وأ اورضح مهتويب نم اولكأي نأ نم ءالؤه مهتابارق نوعنمي اونوكي مل نيملسملا نآل

 نآل ىنعم رك ذاب براقاللا ءال وه صيصختل نكي 0 000 ناك لول اذله, كلذ نأ صحار نأ

 رك ماذإ براقالا الوهم  نن دارإلا: قايفضصاللا لسم وبأ وأ لاق ( ىاثلا )كلذ َّق مهك مثريغ

 مويلاو هللأب ثكوذ مو ع وة 1غ هل ١ هل ود مهتطلا 3 نع لق نم ىو ىلاعت هنالل كلذو 03 نيذم وم

 لديو لاق ؛ كانه هرظحام ةيآلا هذه ىف حابأ هناحبس هنإ 0 هلو و هنا داج نم نودار حالا

 ( ابلهأ ىلع اويلستو اوسنأتست ىتح ) لاقف توببلا لهأ ىلع ميلستلاب رمأ ةروسلا هذه ىف نأ هيلع
 5 رضمللا نأ لص اهلاو « مهسفن أ ىلع ا نأ 0 0 0 0 م نيرو) دما ءالؤه توب قو

 مع 6 هنأ ( كلاثلا ١ تاقوالا عيمج َْق ةءابإلا تانثإ ال قارا ةحابإلا تانثإ ةيآلا هذه نم

 نأ زوجيف « كلذ ىف نذالاكةداعلاو مهيلع لدي نم لكأب مهسفنأ بيطت موقلا ءال وه نأ ةداعلاب

 املو « قيدصلا مبيلإ مض كلذلو مويف دجوت بلغألا ىف ةداعلا هذه نآل , ركذلاب هللا مهصخ ٍلاَعِب

 الإ اك دا اف اضرلا لوصح ل+ ال ةووضلا هذه ف تاصدع اننإ ةحابالا ةذه نأ انيلع

 . خسنلاب لوقلا

 الو) هلوق ( | أ) ةنآلا هذه ْق 0 رع 0 0 كاد هّللأ نأ 4 ةعلأ را ةلألا زر

 ناسنإلا 0 0 ةحاب ابإ ىف ةدئاف ىأ لاق 2 نأ وهو لاوس هيفو ( 0 ودنا نم اوك نأ مكسفنأ ىلع

 تيبك كرا تدب َن ال 2 مهيلإ هفاضأ مكلايعو م كارا تود َّق دارملا هباوجو 9 ةمدد َّق هماعط

 ءابآلا ىلإ دالو الا توبب بسنف مهدالوأ توبب دارأ : ةبيتق نبا لاقو . ءارفلا لوق اذهو « جوزلا

 نإو« ةياسأا نق لجرلا 1 5 بيظأ نإ د مالا هيلع لاق ؛ هل أك هلامو هدلاو يس نلولا نال

 اذإ هناال دالوأ الا 0 مو براقأالا ددع ناك هنأ>ب هس هنأ اذه ىلع ليلدلاو 5 ا نم هدإو

 ) اهتلاث و ( ءابآلا توسءب ) اهيناثو / وأ مل ترد وع ىذلا كاك ةيأرقلا وه ةصخرلا بيس 1

 تويب ( امسداسو ) تاوخ“الا توبب ( اهسماخو ) ناوخالا توبب ( اهعبارو ) تامه“ الا توب
 تالاخلا توب ) ا 1و ( لاوخأالا تاو ) املا 1و ( تاع || توب ) اك ( ما.عأالا

 نبا 0 را ىرقو ( هحافم م كك امو أ ) ىلاعت هلوق ( اهرشاعو )

 0 نم لكأب نأ ه د ل د ال ؛هتيشامو هتعيض يف همنقو لجرلا ليك و : امنع هللا ىضر سابع



 املا " او ركنا سد ”ى يرون احلا تيا و

 0 را ما
 رف ا

 و ةيآلا . جرح ىعألا 1 : ىلاعت هلوق

 موتكم مأ نبا ىف ةيآلا تازن نسا لاقو . داهجلا كرت ىف مثإالو مويلع جرحال هنأ. دازملا ديز نأ

 هينف (أو 1 نأ) هلوق هلع فطع ىلاعت هناأل فيعض لوقلا اذهو ىععأ ناكو هنع اال

 نورظحي اوناك موقلا نأ هنم دارملا نورثك الا لاقو ؛ كلذ ىف جرحلا عفر امنإ هنأ لغ كلذب

 مهنأ ىف اوفلتخاو : هلازأو رظحلا كلذ عفر ىلاعت هللاف ؛ لزانملا هذه ىفو ةثالثلا ءالؤه عم لك آلا

 8 هيف اورك ذف ضيرملاو جرعاالاو ىمعأالا قح ىف امأ ؛ رظحلا كلذ اودقتعا ببس ىأل
 عم الو« هذخأي الف ديجلا ماعطلا رصبي ال هنال ىتعأللا عم نرواك أيال اوناكمهنأ ( اهدحأ )

 ةناثل.ضيرملا 1ذك و , قيتمعل هريغ لماع ةحقل لك ان نأ كاف سول نم قا جرعالا 0

 سيل ىنعي ىف ىنعمب ىلعنوكت ليوأتلا اذه ىلعف :ءارفلا لاق. حيحضلالكأي كلكأي نأ هل تأتي الا ٠
 ؛ ءاصألا ةاكاوم اوكرت ىضرملاو ناجرعلاو نايمغلا نأ ( اهيناثو ) جرح ءالؤه ةلكاوم ىف يلع

 ضيرملاو جرعأالا امأو «أدرأالا كرتأو دوجأالا ذخآ امبرف ًائيش ىرأ ال نإ لاقف ىعالا امأ

 مهّنم نوه كسي ءاخضالا نأ لج"الو ء ىضرملاىرتءت رومأال ءادج“الا ىلع ماعطلا ادسفي نأ اناخع

 كلذ ههركي اكلذو « ريغلا ةمقلب هبلقو هرظن قاع: نأ لع هرشلا هلم ار ضيرملا نأ ل+الو

 ىور ( اهثلاثو ) كلذ ىف محلقاطأ ىلاعت هللاف . ءامصالا ةلك اوم نع اوزرتحا بابساللا هذهلف . ريغلا

 اوزغ اذإ اوناك نيملسملا نأ ةيالا هذه ىف هللا دبع نب هللا ديبعو بيسملا نب ديعس نغ ىرهزلا
 ىف اس اولك أت نأ كل انللحأ دق ممل نولوةيو مهءاوبأ حيتافم مهلإ نوءاسي اوناكو مهانمز اوفلخ

 اذهو محل ةصخر ةيالا هذهتلزنف ؛ نوبئاغ مهو اهلخدنال اولاق كلذ نم نوجرحتي اوناكف انتويب

 عفدي نم تدب نم هباك أ ىف ىنمزلا نع جرخلا ىنن هبآلا ىنعم اذه ىلعف اهنع هللا ىضر ةشّاع لوق

 هذه تازن نايح نب لتاقمو سابع نبا نع لقن ( اهعبارو ) وزغلا ىلإ جرخ اذإ حاتفملا مهلإ

 ىلع ديز نب كلام نب فلخو ًايزاغ هيو هللا لوسر عم حرخ هنأ كلذو ورمع نب ثراخلا ىف ةبآلا

 « كنذإ ريغب كماعط نم لك 1 نأ تجرحت لاقف هلاح نع هلأف ًادوهجم هدجو عجر اسنلف هلفأ

 ىوذو .ءافعضلاب نوبهذن نونمؤملا ناك ( لوآألا') نيهجو ( انوركانف«سانلا تاس قحا قاعأر

 لاعتردل 0 الفاهم مهنوعمطيف مهن ءاهذصأو 9 مدالوأو مهجا وزأ توب ىلإ تاهاعلا

 قا انلا عنتما كلذ دنعف اعبب ىأ ( ةراجت توكت 00 ب كلاومأ | واكأت ال)

 0 ىف راصنالا تناك : ةداتق لاق ( ىناثلا ) ةيآلا هذه تازنف ضعب 8 نم مهضعإ لكأب
 وأ هبأ تيب لخدت لجرلا ناك ىدسلا لاق , اونغتسا اذإ توبا هده نم لع 9 تا لا

 هللا لزنأف . تيبلا بر مث سيل هنأ . جرحتيف ماعطلا نم ءىتب ةأرملا هفحتتف هتخأ وأ هيخأ تيب
 :دضخرلا هده قاس

 ١ مثإلا نيدلا ىف هانعمو قيضلا 0 7 لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا .

 ىلع لدي ةيآلا رهاظو عضاوملا هذه نم سانلل لك آلا حابأ هناحبس هنأ < ةئلاثلا ةلأسملا



 ةيآلا جرح ىمحألا لع ندلا لا هوق 5 ١

 جرخ ضيرملا لع 00 جرمعالا لع الو جرح 0
 2 ضم 62 6 ه2 ه2 هع : 2

 9 00 :ام توي رَأ 00 نم اول 0
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 ه2 هر 2 5 07 ا - رز 6

 8 1 هانم 0 1 50 توي 5 زر ل

 ٍِ اوَلَسف | 1 5 ١ اذا ما 1 اعيمج ار نا 3 0 0

 3 َِ 1 25 م 8 هه بهز 2

 9 6 00 مك 00 نيب 0 ةيبط ةكرأ ره 0 0 نمد ةمككل : ركسفتا

 د ا

 «<31> نولقعت

 نعضل نأ هك دق ن6 ىدشلا نعو نيدي اجل نعض) َُ أرق هنأ امهنع هللا 0 شاع نبا نع

 لآل كدي لات هللا نوصخ او « نما" نم نعضي نأ أرق هنأ مبضمي نعو نهسوءر نهر

 .بايثلا عضو نه لحي مل كلذ فالخ نهنظ ىلع بلغ ولف غلبملا اذه نذاب دقو , نهنع ةعفترم ةمهتلا

 كلذو ةنظاأ ند دا ها كح نم لضفنأ كلذ لءج 200 ند” سل نأو) لاق كلذلو

 : .ةياشلا ىف هلثم مزاي 5 كلذ نعضي ال نأ نومزلي ةنظملا دنع نأ ىضتقي

 ءاطغال خراب ةنيفس مهوق نم هؤافخا بجيامرابظإ فاكت جربتلا ةقيقح 6 ةعبارلا ةلأسملا ١
 نأب صتخا هنأ الإ ءىث هنم بيغيال ؛هلك اهداوسب اطيح اهضايب ىرب ىبلا نيعلا ةعس جربتلاو ءاهيلع

 : اهتساحح راهطإ وا اتي ءاذلاب لاج رال ةأ ملا "كفكم

 ىلعالو جرح ضيرملا ىلع الو جرح جرعالا ىلع الو جرح ىمعألا ىلع سيل رإ ىلاعت هلوق

 تاورعاوأ مكناوخأ تو وأ مكتاهم ما كن وب ىأ مكنابأ تويب وأ توي ا كسفنأ

 متكلم انو مكتالاخ تولد دول ملاوخأ توب وأ ا اغا ولا وأ مكماعأ تود وأ مت ارد

 ف لع اويلسف اتوب مللخد اذاف انك رأي راك نأ حانج مكيلع سيل كقيدص وأ هحتافم

 4 نولقعت ملعل ءل تايالا ل هللا نيب كلذك ةبيط ةكرايم هللا دنع نم ةح

 : لئاسم ةيآلا:ف نأ معا

 لاقف ضيرملاو جرعألاو ىبعألا نع جرحلا عفر نم دارملا ىف اوفلتخا 6 ىوألا ةلأسملا ١

 فىووولللاب ا 0 ..ا كدب ل



 5-5 ةيألا١ اللا ءاسنْلأ نم كعاوتلاو : ىاثنا ةلرذ

 نود راغصلاب صتخ مكمل | ]نه نأ ىلع ةلالد [ مهلع الو مكيلع سيل ) هلوق فو

 مكنم لافطالا غلب اذ 1 لاقف دعب نم كلذ ىلع ىلاعت صن دقو ه رك ذ مدت ام ىلع نيغلابلا

 9 نوكا نأ فخ : غول. : هيمرددك نم دارلأو 2 نم نيذلا ند امس 6 محلا

 زوج دقو ( مهلبق نم نيذلا نذأتسا ) هلوق ىنءم اذهف . ناذئتسالا بوجو ىف هغولب مدقت نم
 نم لاح هلاح قرافيو نذأتسي ال نأ هل زوي غلب اذإف ء رخصلا لاح ىف مدخ نم نأ ناظ نظي نأ
 ىلع كلذكف « .نانذئتسالاب الإ لوخدلا نيغلابلا ىلع رظح امك هنأ ىلاعت نيبف . كلي ملو مدخم مل

 . نط كلم مهف تبث وأ ةمدخ مهل تمدقت نإ و اوغاب اذإ .الؤه

 لوانتي وأ للا غلبي مل نمو . كولمملاب صتذع وه له ناذئتسالاب رمآلا ( عبارلا لاؤسلا ١

 ؟ناذئتسالا هيلع 0 ىاوذ نه كاولكملا لاكا ول ًاضيأ ل 2 5 نم لكلا

 2 مكتوي ريغ ًاتويب اولخدت ال ) ىلاعت هلوق مودعل امإ | معتق .لوزلا ةروصلا انآ( فادح ١

 بجيف :ةناثل || ةروصلا امأ 2 قيرطإ محلا غلب مل نمو  كولمملا لع س انقلاب 1 ) ارضا

 . ةيآلا مومعل ناذئتسالا هيلع

 ىف كلذ ناك ت اروع ثالث تعفر اذإ (باوجلا) ؟ مكيلع سيل لحب ام © سماخلا لاؤسلا )ل
 هل نكي مل تبصن اذإو :ناذثتسإإلاب ةعوصخم تاروع ثالث نه ىنعملاو . فصولا ىلع عفرلا لم

 . ةضاخغ لاوج الا كالت ىف نادتتسالاب صاألل ًاررقم امالك ناكذ لع

 هنإ جاجزلاو ءارفلا لاق ( باو لا ؟ ( يلع نوفا وط ) هلوق ىنعمام 6 بلا لاوسلا )

 قر كو نالا نرفارظلا 9. ل , كمدخ مم امنإ مالكلا ىف كلوةك فنأتسسم مالك
 نذإ ريغب ضعب ىلع مكضعب فواطي ىنعملاو ؛٠ فاوطلا نم كضاو 43 ]و جورالاو لوخدلا

 فئاط ىنعم لع ضعب ىلع هربخو ءادتبإلاب (باوجلا) ؟ مكضعب عفترا مب © عباسلا لا سلا ١

 هيلع لدي نوفاوط نأل فذ> ام إو . ضعب ىلع

 : لئاسم هيفق ( ًاحاكت نوجري الءقاللا هاسْنلا نم دعاوقلاو ) هلق اذ

 اذإو ؛ دعاوق عمجاو ضيحلا نع تدعق اذإ دعاق ةأرما : تيكسلا نبا لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 ريكلانمدلولاو ض.حلا نع ندعقىااوللا نه دعاوقلا :نورسفملا لاقو : ةدعاق تلق دوعقلا تدرأ

 . ةبغرلاو مطقني كلذ نآل ضيحلا نع نهدوعق ربتعيال نأ ىلوآلاو ؛ جاوزألا ىف نمل عمطم الو
 بغريال ثيح نسلا ىف نغلب اذإالإ نوكيال كلذو . جوزلا لاح نع نهدوعق دارملاف ةيقاب نيف
 : لاجل نوف

 .( نوفعي نأ الإ ) هلوقك ( نوجري ال ) ءاسنلا ىف ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 لك فشك نم هيف امل عمجأ نومايث نعضي نأ ىف نذأي مل ىلاعت هنأ ةهيشال 6 ةئلثل ةلأسملا

 ىورو ؛رانلا قوف ىذلا عانقااو دربلاو بابلجلا انهه بايثلاب دارملا :نورسفملا لاق كلذلف« ةروع

 عمو طل أو



 ةيآلا . حانج مهيلع الو مكيلع سيل : ىلاعت هلو م

 ًامويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهأ اي ) ىلاعت هلوق نإ لاق نم سانلا نم ( ةسماخلا ةلأسملا 2

 ؛« لاح لك ىف بجاو ةانتسدلا نأ ىلع لدي اذبف ) اهل أ ىلع [يدا ا دداتن ىت> مكتوب 1 ريغ

 ناجل ةيآلا لاق نم سانلا نمو . ةثالثلا لاو>”الا هذه ريغ ف ةيآلا هذ 000 كلذ راض و

 فلكم نسبا نيف نر ةبالا هذه ىف ىلاعت هللا هر زمأ نمل باطخ هن*ال فلكملا م 1

 ىلع كلذ لمح هجو الف :نذإ ريغب اهضعب ىفو « نذإب الإ لخديال لاو> ألا ضعب ىف نإ هيف ليقف

 نأ ريدقتب ليق نإف ؛ الصأ ةيناثلا ةيآلا هلوانتت مل نيبطاخلا نم ىلوآلا ةيآلا هتلوانت ام نآل « خسنلا
 كلذ بحي ال اناق , مزال خسذلاف غلب دق نم هيف لخدي ( كتاعأ تكلم ن نبثلا ) ىلاعت هلوق نوت«

 تويبلا كلمي نم الإ لخديال (مكتويب ريغ ًاتويب اولخدت ال اونمآ نيذلا.اهمأ اي) هلوق نآلل ؛ ًاضيأ
 أآذه لع ًاضيأ خسنلا بي 0 : ءامالاو ديتعلا هل 2 لخدي " كاذ حص طا ةفاضإلا هذه قمل

 . نيبأ هيف لوقلاف كيلاملا راخص ىلع مالكلا لمح نإ امأق « لوقلا
 مالا نأ ىلإ ءاسلعلا نم دحأ رصي مل: هللا همحر ةفينح وبأ لاق 4« ةسداسلا ةل أملا

 نك هللأ ناتتك 34 تانآ ثالث : لاق ملأ نر قرا مقا ء ءاطع فولو خوسنم ناذئكتسالاب

 هلوقوةبآلا ده أرقو ءةدحاو تيسنو نيتثا 00 أطع لاق « نم لمعي أ ئرآالاو سانلا

 رضح اذإو)هلوق ةثلاثلا ةبآلا نأ ر يبج نب ديعس ركذو ( ىثنأو ركذ نم و انقلخ انإ سانلا اهيأ اي )
 ءاةنالا ( قنرملا ولو ؟ةكئسفلا

 «( ضعب ىلع مكضعل مكيلع نوفاوط نهدعب حانج مهلع ال وم 216 ةلار للاعت هلوق امل

 1 : تالاؤس هيفف

 ةحابإلا ىضتقي هنأ ( حانج مهلعالو مكيلع سيل ) هلوق ىف ن ولوقتأ © لوألا لاؤسلا ١

 ريغب ةمدخلل لوخدلا هل حابف ؛ ةصاخ راغصلا ىف وه كلذ نأ انيب دق ( باوجلا )؟ لاح لك لع
 أ مهلع لوخدلاو كلذ نم مهنيكمم انل حابمو « ةثالثلا تاقوآلا ريغ ىف نذالا

 نال اع ر انا ( تارجلز مهل ةروعلا فشك ةحابإ كلذ ىضتقي لهف « ىناثلا لاؤلا ١

 اناس اق 1 تاقواللا كلت رق ق ةراودلا فدقكت ال نأ ةداقلا تناك فح نم كلذ ىلاعت هللا

 فياكتلا هلوانتي نم مدالا ناك نإف « الع مرحب كلذف اهيإإ مدخلا لوخد نظ عم اهتروع ةأرملا

 زوج نم سال 0 يملا ليق نإف ةروع فتك كانه نأ نظاذإ ًاضيأ لوخدلا هيلع مرحيف

 ةروع نوكي نأ نم رعشلا جرخأ كلذ زوج نم انلق ؟ هتالوم رعش ىلإ رظني نأ كيلاملا نه غلابلل

 ىلع ةروع نوكي ام هيفق مسقنت ةروعلا ذإ ءمحرلا قمل ةروع نوكي نأ نم جرخم ك٠« كلملا قل

 ام ىلع هريغ عم ةروع ريغ ىبنجالا عم ةروع نوكيف ةفاضالاب هلاح فات ام هيفو : لاح لك

 : ه1 مدقق

 مذ ( باوجلا ) ؟ مهريغ نود مدخلا ىلع ةروصقم ةحابإلا هذه ن ولوتأ 4 ثلاثلا لاؤسلا 0



 2*2 كاسات نس جن نض  حدبض بنش

 كل ةيآلا . كل تاروع ثالث : ىلاعت هلوق

 صو, لقع دقو « غلبي مل نم نأ ىلع ةنآلا هذه تلد ىزارلا ركب وبأ لاق ( ةثلاثلا ةلأسملا
 هيلع لاقو ؛ تاقوألا هذه ىف ناذتتسالاب مرمأ هللا نإذ حتابقلا باكترا نع ىهنيو عئارشلا لعفب

 هللا ىضر رمع نبا نعو « رشع ءانبأ مثو اهيلع مثوبرضاو عبش ءانبأ مو ةالصلاب مورم » مالسلا

 نأ نايبصلا رهأي ناكهنأ نيدباعلا نيز نعو « هلاش نم: هنيمع فرع اذإ ةالضلا ىصلا لعن لاق هنع

 اذه لاقف اهتقو ريغا ةالصلا نولصي هل ليقف 2 ءاقعلاو 0 ًاعيج 00 روظلا اولصي

 لل تيبتك قيس: ريثع ىصلا غلب اذإ هنع هللا ىضر دوءم نبا نعو ؛ اهنع .اوهانتي نأ نم ريخ

 ىلع كلذب موي امنإ ىزارلا ركب وبأ لاق مث . ملتح ىتح تائيسلا هيلع بتكت الو تانسملا

 بنحب كلذكو ؛هنم ًاروفن لقأو غولبلا دعب هيلع لهسأ نوكيف هيلع نرمتبو هداتعيلو ميلعتلا هجو

 هيلع. بعصل رغصلا ىف دنع منع لول ملاح اش'نع ئهنيو .ريزنخلا مو را برش

 . مولعو مث وبدأ ريسفتلا ىف لبق ( اان كيلهأو مسفتأا وة ) ىلاعت هللا لاقو ؛ 8 دعب عانتمالا
 مضي الح لحي «ماللا حتفب لجرلا لح لحلا ىف لاقي : شفخألا لاق 4 ةعبارلا ةلأتسملا )

 . مالا ربسكب ًايلَح لحب ماللا مضي لح محلا نمو ؛ مالا

 نمو يل نه يباب باس نوعضت نيدو 0 ةالص لبق نم تار ثالث ) ىلاعت هلوق امأ

 اسم هيفف ( كل تاروع ثالث ءاشعلا ةالص دعب

 ١ تاقواألاب نهرسف ىلاعت هنآل تاقوأ 1 ىنعي ( تارم ثالث ) هلوق 4 كوالا ةلأ ملا «

 مهيفكي هن“ال « تاقوآلا هذه نم تقو لك ىف ةرم دارأ هنآل « تاقوألل تارم ثالث لبق امنإو

 ةالصلبق نم : لاقف تاقو'الا نيب مث ء ةدحاو ةرم تاقوئالا هذه نم ذحاو لكىف اونذأتسي نأ
 تاقو'الا هذه ىف بلاغلا ىندي ؛ ءاشعلا ةالص دعب نمو ةريهظلا نم مكبايث نوءضت نيحو رجفلا

 ةروعلا فؤشكم باشا نع ًادزجتم ناسنالا نوم نأ ةثداثلا .

 نم لدبلا ىلع بصنلاب ثالث : ةفوكلا لهأ أرق ( تاروع ثالث ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 برعأ فاضملا فذح ايلف ءركل تاروع ثالث تاقوأ ىف لاق هنأأكو ( تارم ثالث ) هلو

 ؛« فوذح أدتبم رخن 0 روع ثالث ىهىأ « عفرلاب نيقابلا ةءارقو هبارعإ هيلإ ا
 انتكتالا تقو ذاراآو 5 اشكتا ثالث ىنعملا نأاكف لامّعلا لاق

 /نيغلا لك رع الو ا روعاو سرافلا روعا هنمو لاخلا ةروعلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 . اف مرا مهظفح لتخ سانلا 0 ةروع لاوح“الا كلت نم ةدحاو لك ىلاعت هللا ىحسف

 هنآل نكمأ اذإ ماكح الا ىف للعلا رابتعا بجاولا نأ ىلع ةلاد ةبآلا ( ةعبارلا ةلأسملا

 تاروع ثالث ) ىلاعت هلوتب ( ا نيهجو نم ةثالثلا تاقوألا هذه ىف ةلعلا ىلع هبن ىلاعت
 الإ كاذ سيل هنأب اهادع ام نيبو ةثالثلا تاقوألا هذه نيب قرفلا ىلع هيبنتلاب ( ىناثلاو ) ( ركل
 ادعام [؟ كاذك نتن 0 ف فشكت :| ع 3 1 هن الثلا تاقو“ الا هذه 0 ةلعل

 ْ 4 5 الا هذه



 ةيآلا .٠ محلا اوذابي مل نيذلاو : ىلاعت هلوق 5

 دقو « نينس ثالث ىهو . ناصقنلاك ةدايزلا هللا همحر ةفينح ا لعُجل هنم ناصقلاة جفاك

 ةرششع نامت لاكتسا ىلع لوم وهو « مالخلل ةنس ةرشع عسق هللا هحر ةفينح ىنأ نع كح

 12 ىلا لع ضرع هنأ ريغ ننااقاورام هللا همر يقفاشلا ةجح : ةريثع ةحساتلا ف لوق#لاو ةنس

 12 سلو قدنلا مون هيلع ضرعو هز ملف ةنس ةرشع عبرأ هلو دحأ موي ملسو هيلع هللا

 كرات ةنس ىف ناك ادحأ نآلل برطخه ريا اذه: لاقف هيلع ئزارلا ركب وبأ ضرتعا هزاج.أف ةنس

 اهل قاعتال لاتعلا ىف ةداجالا ناك كلذ عم مث ؟ 0 نكي كفيكف لرش هس ىو

 هنأ كلذ ىلع لديو حالسلا ل |مح هتقاطاو هتوقل غلا ءلا ريغ نذؤيو هفعضا غلابلا درب بق هنآل غوابلاب

 نسلاو مالتحالا نع هلأس ام مالسلاو ةالصلا هيلع

 ًاغوأب هواعج ام ةءاككأو ةفينح ويأق . اغولل 5 له تاينالا ىف اوفلتخا © ىاثلا ثحبلا إل

 اوغلبي م نيذلاو ) هلوق ره هاظ هلنا همحر ىزارلا 301 لاق“: أغواب 1 هللأ ههح -) ىفاقلاو

 كلذكو اعولب ةنس ةرشع نيم ناوك ىن اك لت ملتحي لل اذإ اغولب تابنإلا نوكي نأ نب ( متم محلا

 نأ ظرقلا ةيطع ىور ام ىلاعت هللا همحر ىهفاشلا ةجح ملتح ىتح ىصلا نعو مالسلا هيلع هلوق
 ملف ىلإ اورظنف لاق تبذي مل نم ءايحتساو. ةظيرق نم تبنأ نم لقب سمأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 : هوجول هلثعو هب عرشلا تايثإ زوجال ثيدحلا اذه ىزارلا ركب وأ لاق ىناقيتساف تينأ دق 0

 ربخلاو « ةيآلا ىلع هضارتعا عم امسالربخلا اذه نم الإ فرعي ال لوهجب اذه ةيطع نأ ( اهدحأ )
 هيلع ترج نم لتقب نمأ هنأ اهضعب ىف ظافلاألا فلتخم هنأ ( اهيناثو ) مالتحالاب الإ غولبلا قن ىف

 نوكي الو هغولب مدقت دقو الإ لالا هذهغلببال هنأ مولعمو هراذع رضخانم اهضعإ ىفو ؛ ىسوملا

 غولب نع ةيانك هيلع ىسموملا ىرجو تابنإلا لعجل ء ريبك لجر وهو الإ ىنوملا هيلع ترج دق

 ةاوقلا لع لدي تابنالا نأ ( اهئلاثو:) رثك أف ةنس' ةرشع ىلا هو نسلا نم انرك ذ ىذلا ردقلا
 ىورامب ةدودرم تالامتحالا هذه هللا همحر ىعفاشلا لاق ؛ ء غولب ءلل ال كاذل لتقلاب مالاف ةينديلا

 كلذ نأ ىلع لدي اذهو ؟هراذع رضخا له لاقف مالغ نع لس هنع هللا ىضر نافع نب ناهْنع نأ

 . ةباحصلا نيب امف هيلع قفتملا سمالاك ناك

 ىف ناسنالا غلبي نأ غولبلا ىف اوربتعا مهنأ فلسلا نم موق نع ىوريو « ثلاثلا ثحبلا ل
 هيلع تعقو دف رابشأ ةسمخ مالغلا غلب اذإ لاق هنأ مالسلا هيلع ىلع نع ىور « رابشأ ةسمخ هلوط

 هب 0 مالغب ركوب ىأ'الاق سنان ع نيريش نبأ نعو « هنم صتقيو هل صتقيو دودحلا

 : هلوق ىف قدزرفلا هب ذخأ بهذملا اذهو « هنع لفت ةلعأ صقنف ربشف

 رابشالا ةسنخ ,كردأف امو . .ةهزرازإ هآدن تدقع ذم لاز ام

 ' ةلريرط نوكو غولبلا نود نوكي دق ناسنالا نآل ؛ بهذملا اذبب نولو قبال ءابقفلا رثك أو
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 و ةيآلا . محلا اوذلبي مل نيذلاو : ىلاعت هلوق

 - ظقيتساف هادان مث بابلا عفدو ىل هظقيأ ميللأ مالغلا لاقف ظةيتسي 1 هك 0

 0 :هللانأتددو لاقف هنم كلذ 7 مالغلا 3 اف رع نق ع كك اف مالغلا لخدو

 ىلص لوسرلا ىلإ هعم قلطنا مث نذاب الإ تاعاسلا هذه ىف انيلعاولخدي نأ انمدخو انءاسنو انءانبأ

 هللا دمخل ( مكناعأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل اونمآ نيذلا امأ اي ) هيلع لزن دق هدجوف ملسو هيلع هللا
 هللا 0 بجعتف مالغلا لعف ام ه ريخأف ؟ ريعان كاذ و مالسلا هيلع لاف كلذ دنع رمع ىلاعت

 فيفعلا ىلا لحلا بحب هللا نإ : لاقو ؛ ه>دمو همسأ فرعتو هعنص نم ملسو هيلع هللا ىلص

 رمع ببسي ةلزنملا تاتألا ىدحإ ةيآلا هذبف « فحلملا لئاسلا ءىرجلا ءىذبلا ضغد و ؛ فقعتملا

 5 كب اميلعلو أولو لدغيرلا لع لخشلل نإ تلا لي رم :ىأ تني ماس كل مهضعب لاقو
 للص هللالوسز تتأف هيف هلوخد ته رك تقوي نيك امل مالغ العال خد لو د را

 . ةيآلا تلزنف اههركن لاح ىف انيلع نولخدي اننايلغو انمدخ نإ تلاقف ملسو هيلع هللا

 ثانإلا نود روك ذلا هب ىنع ( مكنذأتسيل ) هلوق دهاجمو رمع نبا لاق ( ةسماخلا ةلأسملا 2

 هللا ىضر سابع نبا نعو ؛ ثانإلا ةغيص ال روكذلا ةغيص ( مكناعأ تكلم نيذلا ) هلوق نآل
 اذه تابثإ بحي هنأ حيحصلاو : راهنلاو ليللاب لاح لك ىلع نونذأتسي ءاسناو لاجرلا ىف ىه امبنع

 ءاسنلا عالطا ًاضيأ هركي دقف هلاوحأ ىلع روكذلا عالطا هركب اك ناسنالا نآل ءءاسنلا ىف محلا

 . هانمدق ام ىلع ظفللا رهاظب ال سايقلاب ءاسنلا ف تشي محلا نك اهملع

 بابحتسالاو بدنلا ىلع ( مكنذأتسيل ) هلوقف مالا لاقنم ءاملعلا نم ( ةسداسلا ةلأسملا ل

 . بوجولل م آلا زهاظ نأ تبث امل: ىلوأ اذهو باحيإلا ىلع هنإ لاق نم مهنمو

 لئاسم هيفف ( مكنم لحلا اوغلبي مل نيذلاو ) ىلاعآ هلوق امأ

 ١ نوكسلاب لحلا رمع نبا أرق ( ىلوألا ةلأسملا .

 ةنس ةرشع سمخ غلب اذإ اوفلتخآو . 4 مالتحالا نأ ىلع ءابقفلا قفتا 4 ةيناثلا ةلأسملا
 قوا اكتسيو ةنس ةرشع ىفامت غلبي ىن علا مالغاا نوكيال هللا همحر ةفينح وبأ لا هف ملتحي لو

 سمخ ةيراجلاو مالغاا ىف هللا مبمحر دمحو فسوي وبأو ىعفاشلا لاقو : ةنس ةريشع عبس ةيراجلا

 نم لوق نالطب ىلع لدي ( مكنم للا اوغلبي مل نيذلاو ) ىلاعت هلوق ىزارلا 0

 امنع رصق نم نيبو ا,غأب نم نيب قرفي مل ىلاعت هللا نال ملتحي مل اذإ ةرشع سمخ غولللا دح لعج
 ملقلا عفر د ةريثك تاهج نم سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو ؛ محلا غلب دق نوكي ال نأ دعب

 قرغيإ و 6 ملتحي ى> ىصلا نعو ؛ قيفي ىتح نونجلا نعو ؛ظقيت ! ىتح مكانلا نع ثالث نع

 ةارثع قات ًاضي ار دقتلا لطب مالكلا اذهف ليق ناف . اهغاس مل نم نيبو ةنس ةرشع سمخ غلب نم نيب

 تاذاعلا قيدرلط لع ًائبم ناكام لكو ةتس ةرشع سن غولبلا ف ةداعلا نأ ادلع لف انا تاهل

 ىلع ةدايزلانأ ذب دقو 0 ةرشع ىتث ا ىفغلب نم اندجو دقو 2( هم ناصقنلاو هيف ةدايزلااز وجت ل



 ةيالا . ركنذ ذاتسيل اوتمآ نذلا ابمأ ايا : ىلاعت هل 1

5 0 

 تكلم نذلا مك ذأتسيل أونمآ نيذلا اهسأ اي ) ىلاعت هلوق : ىضاقلا لاق ( لوألا ةلأسملا ١

 اذاؤ ثدن أتلا ىلع باغي ريك تلا نإ ءاسزلاو لاجرلا هب دارالاف لاجرلا هره هاظناكنإو ) مناع

 نيذلا ) ىلاعت هلوق كلذ نيبو لكلا ( مكذأتسيل اونمأ نيذلا اهأ ان ) هلوق تحن لخديف زيمب مل

 ءاسنلا ىف تباث محلا نأ ىدع كو الازو' اهنا لاجرلا قا لاقي كلذ نال ( ماعأ تكسام

 بن ع 11 اذهت ؛ لاجرلا نم الاح دشأ ةروعلا ظفح باب ىف ءاسنلا نال كلذو + لجب سادعب

 رح ىلع لجلا سايقلاب برضلا ةمر> تبثن انأ اك « ىلوألا قيرطب ءاسنلا ىف هتوبثف لاجرلا ىف
 4 ففأتلا

 ءراغصلاو نوغلابلا هيف لخدي ( مناع تكلم نيذلا ) هلوق رهاظ 4 ةيناثلا 7

 كررل تالاقللا ف ريكلا نأنب اودتع)و هراعصلا ذارملا نأ امع هللا ىصر نساع نأ نع ىحو

 مكنرغي ال س1 1 لاف 6 هيلز رطب نأ رجلا نر ام لإ زل كلاما ن نم طم نشل
 هلا و ءىنو اهرعشو ابطرق لإ | هدمع 0 ةأرملل ىغبايال ( ركناع ١ تكل اف هارت

 رهاظو  هلكاش امو هتكملام رعش ىلإ رظني نأ هل كيلاملا نم غلابلا لب : نورخآلا لاقو ء اهنساحم

 نم ل هللأ هرظحام ةحابإ ب نا رخل نم ل افطاللاو نيم ولا كييع صاصتخا ىلع لدي ةيآلا

 تاقواللا ىف الإ شط حابأ هناف ( مكتويب ريغ او راع الور هلردب نامل ةعاج + ىلع لبق

 مكيلع ركل ) 0 8 مهلع ىلإو ما لوظدو نذإ ريغب غلب مل نم 6 3 وجو ةئالثلا

 تاقوالا أدع | أمف ضع ىلع م 5 فوط ىأ )م 1 اع نوفاوط نودع حانج مهلع الو

 ىف نيغلا لا نب ماك ن ماهم 1 ىرجلا ملحلا غل اب نم ىلع 0 كلذ دكدأو نقلا

 ىح م 5 ودب ريغ 0 اولخدتال ( هلوق 0 لد نمي م 0: ا تاقواللا رئا ف ناذئةسالا

 . ( اهلهأ ىلع اوءلستو ا

 اذإ ءامإلاو ديبعلا هب ديرأ نإ ( مكناعأ تكلم نذلا مكنذأتسيل ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 نأ 0 : اوغلس مل نيذلا ديرأ نإو « ةق د ارم كل عنتمم ريخف نيغلاب اوناك

 , ىصلا رمأب انرمأ م هيلع مهثعبنو كلذب ممرمأت نأب انل ًارمأ نوكي نأ بحبو ؛ مل ًارمأ نوكي
 انل ةحلصملا نم هيف املانل فيلكت هنكل مل فيلكتلا هجو ىلع ال املعفي نأ ةالصلا لقع دقو

 نوكي هنأ الإ مع اير رهاظلا ف ناك 3 رمآلا طظفل نوكي نأ كعب الو عولب هلأ دع مو

 ةقيصحو 0 0 رهاظف كنلاوأو كلهأ كفخل : ل : ) كلوفك لوألا ىلع 0 م ةقيقملا َّئ

 . هدنع نوفاخي ام لعفب هل ر ماللا

 نم ًامالغ ثعب هللا لص هللا لوسر نإ امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق 4 ةعئارلا ةلأسملا ١
 بايلا درو داعف ريغ ظقيتسي ملف سو بالا عفدف تديلا ُْق ًامئان هلج وو هوعديأ رد ل راصناللا



 1 ةيآلا « تكلم نيذلا ؟دذأتسيل اونمآ نيذلا اهمأ اي : ىلاعت هلوق

 226ه ست 41 ةيردصإب هرج خخ ٠ سه2. هاا د 0 نهر 0 6-52 رع 2 هذ 6

 2 او ٍٍ انما تكلم نيذلا مينداسإلا |ونم|ع نت د 5 .اان

 نع دارا ات - هس هردق تس اس اسس مر هر ودق

 0 0 نيحو رجفلا ةوَلَص لبق نم تارم َتْنَ نم محلا

 مبدع م 0 ل 3 تاروع كل ءاشعلا ةوأص د ل
 س16 هدف رن را ار رثا دم هلم اس لس ها روس م رو تس م ير 2 1 ر

 كال 0 هلل نيب َكلذك ضعب لع ع ضع م 8 عة 0 حانج

 هم وهاءرس وزار وي "تاو اق لس اس ل ه- 0

 انسا ا ويأتي لحل مم لاَمْطأل مل اذإَو هدد ميك هيلع هللاو
 ه2 لس 6 دق مل ع 2م م عارض

 دعا قلو «هذهر ميك يلع هللأو هنا 0 ل 2 1 0 نم يذل

 ليو أ 20م ارا كسا 0

 ريغ نمي نعضإ اثوأ حانج 0 ا 10 وجر ل ىناللا انا نم

 رخآا اس خل طر ات ا هاش ىلا اس دز ١ 0 اج هس لس ذل رس ل

 3: يلع عيمم هلأو نط ريخ نففعتسي نأو ةئيزي تاَجربتم

2 2 0 

 لوسرلا ريمض هيف نوكي نأ ( اهناثو ) كلذ لثم ىف مثاوءمطي ىتح ضرآلا ىنهللا زجعي أدحأ

 اورفك نيذلا نيسال ىنءملاو (لوسرلا اوعيطأو ) هلوق ىف هركذ مدقتل سو هيلع هللا ٍلص

 ريمضلا قذح مث ؛نيزجعم اورفك نيذلا مهنبسح الو لصالا نوكي نأ (اهئلثو) نبزجعم

 ١ .:لو الا ل ودفملا وها دل

 نأ لمع ل مظنلا : [ فاشكلا ] بحاص لاقف ( ريصملا سلو رانلا مهاوأمو ) هلوق امأو

 رمضم ىلع واولاب فوطعم نذإ وبف « با اذهو . ىن كلذ نآل (نبسحت ال) هلوةبالصتم نوكي

 . رانلا مهاوأ واو نور ويتم مم لب ضرألا ف نيزجعم | رركا 00 ال هريدقت هليق

 مكنم محلا اوغلبي مل نيذلاو مام تكلم نيذلا مكتذأت سلا وضار نيدنلا ا اي ىلاعت هلوق

 ثالث ءاشعلا ةالص دعب نمو ةريهظلا نم ميبايث .ث نوعضت ني>و رجفلا ةالص لبق نم تاره ثالث

 تاك كلل دك نطل ىلع ضعي يلع نوفاوط نهدعب حانج مهلع الو يلع شل 2 تاروع

 نم نذلا نذأتسا م اونذأتسيلف محلا كتم لافطألا غلب اذإو , مكح ملع هللاو تايالا ل هلل

 سيلف ا نوجر.ال ىناللا ءاسنلا نم دعاوةلاو ميكح ميلع هللاو هتان 8 هللأ نيم .كلذك يل

 4« ملع 2 هللأو 2 رثخ نففعم هينا نأ ةئيزب تاجرتم ريغ نمايث نعءضل نأ حانج انج نمملع.



 1و ةالصلا اوميقأو كلاس لوف 0

 17 رتل مارا نار يك سس ذأ

 «ه1» نومحر لعل لوسرلا اوءيطأو ةوكزا 0 و م دراملا ا

 200 1 نيا هما ت1 تاس يردص ه2 - هر

 سلب ل 00 || مهوامو ضرألا ىف ن.زجعم 0 نيذلأ ناسحت ل

 ربا 2 ةهّوف

 «ها/» ريصملا

0 

 جراوخلا لوق 57 ىللعو نع 0 . نا رع نما قرأ ل0 طير

 . ريسفتلا ىلإ عجرنلو « لعو نامْنع ىلع نينعاطلا

 انلق ٠ م مفلختسيل ىف نونلاو ماللاب قانملا مسقأ "نبأ لوقت نأ لئاقلف ( مهفلختسيل ) هلوق امأ

 قلي مع قلتف مسقلا ةلزئم هعقحت ىف هللا دعو لزن 1 مفخلت بيل هللأ مدعو هريدقت فوذحم وه

 مهنفلختسيل هللا مسقأ لاق هنأاك مسقلا هب

 .ناهلسو دوادو عشويو نوره فلختسا اك ىنعي (مهلبق نم نيذلا فلختسا 5) هلوق امأ

 ؛ مالسلا مهيلع ءايبنالا ءالوه نم مهلبق نم فالختساك ًافالختسا مهنفلختسيل مظنلا ريدقتو

 .حتفلاب ءىرقو « ماللا رسكو ءاتلا مضي فاختسا اكءىرقو

 ىذلا مهتيد مهلا تبثي هنأ ىنعملاف ( مه ىضترا ىذلا مهيد مل ناكل ) لاكي هلق مآ

 فيفختاابلادبالا نم ( مهنلدبيلو ) بوقعيو 7 زايرتكا نا ا رقو : ةدايالا رهو مه ىضترا
 . (اهريغ ]12 مان ادب ) ىلاعت هلوق ىف امهنيب قرفلا ان انركذ دقو «ديدفتلاب نوقايلاو

 نع نوريغتيال مانع نيتلا نأ ىلع ةلالد هيفف ( ًائيش ىف نوكرشيال ىتتودبعي ) هلوق امأ

 هللا دعو ) ىنعم ىلع لاخلا عضوم ىف نوكي نأ زوي جاجزلا لاقو . كرشلا ىلإ ىلاعت هللا ةدابع

 تيكو تيك م.:ناعفيل هلل مهصالخإو مهتدابع لاح ىف ( تاحلاصلا اولمعو مكنما ارم نذلا

 . مهلع ءانثاا قيرط ىلع نا 0 وو

 ( نروقسافلا مث كتلوأف ) معنلا هذه قح دحج ىأ ( كلذ دعب رفك نمو ) هلوق امأ
 ا اعلا

 نيذلانبسحتال ؛«نومحرت لعل لوسرلا اوءيطأو ةاكرلا اونآو ةالصلا اوميقأو )ل ىلاعت هلوق

 ,. 40.  ريصملا نمل رانلا ماوأمو ضرآلا ىف نيزجعم اورفك

 0 مدقت دق لكلاف :ةمحرلا ةظفلو لعل ةظفلو . ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ ريسفت امأ

 اورفك نيذلا دمتاي نيسحتال ىنعملاف (ضرالا ىف نزجعم اورفك نيذلا نبسحتال) هلوق امأو
 هيفو ءاهتحت نم ةمجعملا ءالاب نيسحال ءىرقو. ميك اردإ نع ىننوزجعي تح نيقئاف 0

 أورفك ندذلا نيسحال ىنعملاو « نالوءفملا امه ضرالا ىف نيزجعم نوكي نأ ( اهد-أ ) هجوأ
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 و :الآ . بكا كاتشلا 5 لاكن ةلوق

 ا :ءذلا دعو ىلاعت هنآل كلذو ةا ةيثألا ةمامإ ىلع ةيآلا تأد 4 ةئماثلا ةلأسملا ل

 اك ّضرالا ىف 0 هلوقب دارملا وهو 0 د#م نامز ىف نيرضاحلا نم تاخلاصلا اولمعو

 نأ مولعمو « ًانمأ فوخلا دمب مهلدبي نأو ىضرملا مهتيد مهل نكمي نأو مهلبق نم نيذلا فلختسا '
 هدعب ئنال هنأ مولعمو هدعبالإ 5 هل: هريغ فالدتما نال ال وه لاوش رلادعرا دعوا ادع دارا

 فالختسالا لوسرلادءب نأمولعمو ةمامالا ةقيرطفالختسالا اذمدارملانذإف ؛ءايبنألا متاخ هنآل

 ةمظعلا جوتفلا ع تناك مهمايأ ىف 0 نايئعو زدعو ركذ ىبأ مايأ ىف ناك اع] ةفصوااذه ىذلا ١

 غرفتي مل هنآل هنع هللا ىضر ىلع مايأ ىف كلذ لصح ملو نمآلاو نيدلا روهظو نيكملا لصحو
 1 ىلع ةيآلا ةلالد اذهل تيثف ةالصلا لهأ ن ,ه هفلاخ نم ةبراحم هلاغتشال رافكلا داهجل

 مو نكات ل نمآ ن زم لكل ةقالخلا لوصح 0 : ل رهاظلا ةكورتم ةيآلا ليق ناف « ءالؤه

 ىلاعت هنأوه (مهنفلختسيل) هلوق نم دارملا نوكي نأ زوال مل نكتل « هنع انازن .كاذك آلا 0

 هلوق هيلع لدب امو ىلاعت هللا ةفالخ هنم داراا نأ ال فرصتلا نم مهتكمبو ضرالا مهنكسي

 نوكي نأ بجوف ةمامالا قيرطب نكي مل مبلبق ناك نم فالختساو (مهلبق نه نيذلا فاختسا (5)

 لوسر ةفالخ ىلع هلم زوحيال هنأ ىلع لدي ام انبه نكل اهنع انلزت . كلذك اضيأ مهقح ىفرمآلا
 هنأ مالسلا هيلع لع نع ىورو ًادحأ فلختسي مل مالسلاو ةالصلا هيلع أ مكيهذم نم نآل هللا

 مالسلا هيلع ًاياع هنمدارملا نوكب نأ زوجبال م ناكل لعن ث شا لودلر ككر اك كك رتأ لاق

 لاق و ( ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ ) ىلاعت هلوقك | ميظعتلا ليبس ىلع عملا ظفلب هنع ربعي دق دحاولاو

 نكلو . هنع انازن (نوعك ار مهو ةاكرلا 2 ةالصلانوديقي نيذلاو) مالسلا هيلع ىلع قح ىف
 لدن( 6 ) هلوقذ ضيعتتلل ند ةعلك نأ تنوذألا نع( باوجلاو )قشع ىثآلا ةمالا ىلع هلمح

 نكاح هوعزك ذ ىذلا ىنملاب قالختسالا نأ (قاثلا نعو) مهضعب باطلا اذه دارملا نأ ىلع

 . هل ًارياغم نوكي نأو ديال ةراشبلا ضرعم ىف انبه روكذملاف قلخلا عيمج

 ةوبنلا بدسب ةرات ءافلخ اوناك مهلبق | وناكن يذلاف (مهلبق نم نيذلا فلختسا ا) ىلاعت هلوق امأو
 هيلع هنأ انيهذمنم ناك نإو هنأ (ثلاثلا نعو) نيتروصلا ىفةلصاح ةفالخلاو ةمامالا ببسب ةراتو

 رايتخالاب ىمالاو فصولا ركذب فاختسا دق هنكلو نييعتلاب ًادحأ فلختسي مل مالسلاو ةالصلا

 هجولا اذه ىلعو ؛ مهفلختسا لوسرلا نآو مهفلختسي ىلاعت هنأ ةعبرأالا ةمئالا ءالؤه ىف عنتمي الف

 هجو ىلع هب ديرأ فلختسي مل مالسلا هيلع هنإ ليق ىذلا ء هللا لوسر ةفيلخ اي ركب ىنأ ىف اولآق
 عملا ظفا لح نأ (عبارلا 02 لملف ولا هك رط ىلع دارملا) فلختسا ليق اذإو نييعتلا

 5 ىف ( نعد ) نيبجول لطاب هنأ ( سماخلا نكوز لصاالا فالخ 37 زاجم دحاولا ىلع

 (ىناثلا ) نيرضاح اوناك ام ةمئالا ءالؤهو نيرضاحلا عم ناكباطخلا اذه نأ ىلع لدي (رمم)

 ةعاللا ةمامإ ةعح أذم تبثف مف كلذ دجوب و ملا لأ ف ذافنلاو ةكاوشلاو ةوقلا مهدعو ىلاعت هنأ

 0006 و



 ةيآلا : 0 ُّق مولا ىلاعت هلوق ع

 كك ست, سس

 مكن اونمآ نيذلا هللا دعو دقف ؛ نونمؤملا اهي 01و ا و لوسرلا اهبأ غلب مظنلا 5 نأ معا

 مهلعجيف ضرألا ىف مهفل هاحتسا نأ حلاص ىلا 0 تاك الأ نيب أوعج ن مذا كك الاصلا اولمعو

 مالسأا امهلع ناهلسو دواد نمز َْق مهلبق مآ ءاع فل 5 نكتلاملاو نام ااغلأأو ءافلخلا

 31 مهلدبب و زازعإلاو ةرصنلاب مهدي 0 ره كاك ةيركذك مهيد م 0ك ا . أمهربغو

 نوك رشي الن ينم ىنودبعيف « مرشكلذب اونمايو ممولتةيف مهياع مرصني ناهانمإ ىددلا نم مهكوَخ

 . (نوقسافلا مث كلارا كنار 0 أنقل مز ف أ كا نوفاخن الو 0 2

 :اهدقاغم لإ رثناق ةنيدلا.ةلوضالا لئاسملا رثكأ ناب لع ةلمتشم ةءآلا هذه نأ ملعاو

 نال ملكتم هناحبس هنأ ىلع لدي ( مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو ) ىلاعت هلوق 4 ىلوألا ةلأسملا ١
 عاطم 3 هنادبس هناللو 4 لسا ف فوصود 0 فوصو وأاو مالكل أ /| عاون ا ل ل

 0 مدا ما تش فتاذعأ ديعوو هئايل 0 ثيح ن ا ا

 _ محلا نب ماشحل 0 ا مع هناحبس هنأ ىلع لدت ةيآلا 6 ةيناثلا ةلأسملا ١

 لمتلا ى 1 عوقو ع ريخأ هنأدمس هنأ هب لالدن مالا هجوو ابعوقو 2 ءلعي ال لاق هناف

 علا عم الإ عج ال ريخلا اذه لثمو ربخلل أ 9 طم رب#ملا مق 6 دقو ليصقتلا لع ا رابخإ

 مهفلختسيل) لاقهناأل تانكمملا عيمج ىلع ر داق ىح هنأحبس هنأ ىلعلدت ةيآلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا 02

 لك لعف دقو ( انمأ مهفوخ دعب نم مهنلدببلو مط ىضتزا ىذلا مهند مهل ننكسملو ضرألا ىف

 8 تارودقملا لك ىلع رداقلا نم الإ جن الل ءاسشاللا| هذه رودصو كاذ

 ا ) ىنودبعي 3 1 ةدايعلل قحتسملا وه هن احبس هنأ ىلع 0 ةبآلا « ةعبارلا ةلاملا)

 ةيالا أضيأ اولاقو ىلو كمعل 5 ىنعملا نال ضرغلاب لاعم للاعت هللأ لعف نأ ىلع لَك ةيالا هل زكعملا

 ًاديرم نوكي نأو دب الف ضرغل العف'لعف نم نآل « لكلا نم ةدابعلا ديرب هناحبس هنأ ىلع ةلاد
 ضرغلا كاذل

 ىب نوكرشي ال ) هلوقل كيرشلا نع هزنم ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا تاد « ةسماخلا ةلأسملا ١

 < ًابك وك ناكءاوس ىلاعت هللا ريغ ةدانع زو ال هنأ لعو « ىتاثلا هلإلا قن ىلع لدي كلذو ( ًائيش

 ْ 1 ول هيه دل فتاك حض أ ةنباصلا هلوقتا

 هلوق ىف بيغلا نع ربخأ هنال لِي دم ةوبن ةحص ىلع ةيآلا تلد « ةسداسلا ةلأسملا إل

 ايم مهنوخ دعل نم مهنلدبيلو مه ىضترا ىنذلا مهيد مه ناكندلو [ضرألا ف مهتفلختسيل (

 قدص ىلع لدف قدصلا ليلد زجعملاو 2( زجعم ريخلا اذه لثدمو ربخلل أًةذاوم ربها اذه لجو لوو

 . ملسو هيلع 0

 ًافالخ 2 نامالا ىهسم نع جراخ حاصلا لمعلا َك ىلع ةيآلا ل تلد 4 5 !| هلأ ل 1

 . هيلع ىفوطعملا نع جراخ فوطءملاو ناميالا نع حلاصلا لمعلا فطع هنأآل ةلزتعملل



 هنن نس ضلوا

 اولاقف : هللا لوسر محل نيففانملا ةيها رك ىلاعت هللا نيب امل لاق مث ؛ نيملا ىف ديلا دل

 0 ةيآلا ٠ 2 ل نيذلا هللا 0 ىلات هلو

 هه هردق نيادص ثا ص سرع م

 ضرالا 00 تاحلاصلا اولمَعَو 0 ا نددلا هليأ دعو

 0 100 هرثاس هس رس م26 ل © دق م

 132 ا م ا هسا 20606 2 هد د

 كلذ لعل 0 نمو 5 ديالا ى ون ودبل انوا مير

 تت

 مودع رار

 بانرششلا :

 مث ءاندهاج داهجلاب انترمأ نإو ؛ انجرح انئاسنو انا نم جرخن نأ انترم أ نا هللاو
 0 ناك ولو ( اومسقتال لق ) هلوقب مسقلا اذه نع مهاهني نأ هلوسر رمأ ىلاعت هنإ .

 كلذ تبث اذإو : هنع ىبني نأ زو ال بجاولاو ربلاب مايقلا ىلع فلح نم نآل هنع ىبنلا زحب م
 همسقف ءافولا ال ردثلا ىون نمو . ممرهاظ فالخ مهنطاب نأو مهقافنل ب 5 نت

 ةفورعم ةعاط نم بولطملا 0 نك يلح ان راح امإا وف ( ةفورعم ةعاط) هلوق 1

 2 هيف نوةدصت ال اع ؟ مكمسق ن "م ْلش 0 هقورعم ةعاط أل قوت هر راح 0 25 03 ةبذاكنامبأ ال .-

 ةعاط ) ىديزبلا أ 0 اهب اوكسمتف ةفورعم ةعاط كيلعو هب اورتغت لو مسقلا وعد هانم لل

 هيلع خي ال ريصب ىأ ( نولمعت ام ريبخ هللا نإ ) هللا ةعاط اوعيطأ ىنعم ىلع بصنلاب ( ةقورعم
 . مقافت ىلع مكيذاجمو ةلاحال م 0922

 : ( متلحام ميلعو , لمح ام هيلع امتاف اواوت ناف لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ لق ) هلوق امأ
 28 ف غلبأ وهو ؛ تافتلالا ةقيرط ىلع باطخلا ىلإ ةييغا م هنأ لعاف

 لت 1 ا اع امتاف هلوسر ةعاطؤ هللا ةعاط نع اولو: نإ عَن ( اولوت ناف )

 هومتيصع نإو « قحلا اوريصت ىأ ( اودتهت هوغيطت نإو ) ةعاطلا نم ( مالمحام مكيلعو ) ةلاسرلا

 8 0 حضاولا نيبملاو : غيلبتلا ىنعمب غالبلاو ؛ نيبملا غالبا لإ نزولا 10

 لمحام مثإ هللعف ىأ فيفختلا 5 ءادلا حتفي ( لمحام هيلع اعاف ( أزق هنأ عف ةان نعو . ةجاحلا هيلإ

 ٠ ةيصعملا نم

 فلختسا ؟ ضرألا ىف مهفاختسيل تاحلاصلا اولمعو نم | ونمأ نيذلا هللا دعو إل ىلاعت هلوق
 ىننودبعل ًآنمأ مهفوخ دعب نم مهن! دبيأ أ مط ىضذترا ىذلا مهنيد مهل ننكمل و مهلبق نم ندا

 4 نوقسافلا مث كئلوأف كلذ دعب رفك نمو ًائيش ىف نوكرشي ال



 ةيآلا . نينمؤملا لوق ناك امتإ : ىلاعت هلوق ا

 ا أ ميني كحيل او هلأ لِ 1 58 9 زل َلوَق ناك اك
 اا در اس سس[ نص رت هرثورص

 رو رولا عطب نمو 015 نوحلفملا م َكَئلوأَو انكْطَأو انعم را

 1 0 كا 2 5م ه2 6

 م 1 لرج هلأ 3 تورم ُُ َكتلوُأ 00 سشخنو

 مثلا“ عا ساربمع هن رم مربناج تبا نأ نت شاة هةر ه2 هوم

 8 ريح هللا نإ و ل اومسقناَل نجر خبل مهن سا نعل

8 5-1 
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 ما را ه2

 لحام هلعام اول نآف لد ا وعبطَاَو ا اوعيطأ لق 602 نولمعت

 عمورمص - سر سة رت وس را تا رو صاصا 2

 «642 نيبلأ غآللا الإ لوب 1 لع ام مو 0 هوعيطت نإ 0 ميلعو

 اولوقي نأ مهن مجحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك امإ ) ىلاعت هلوق

 2ءن وزئافلا مث كئلو أف هقتيو هللا شو هلوسروهللا عطي نا انرسملا اا اا انعم

 3 ريبخ هللا نإ ةفورعم ةعاط اومسقت ال لق نجرخيل رم نت مهناعأ دبج هللأب 0

 إو متاح ام مكيلعو لمح ام هيلع امتإف اولوت ناف لوسرلا اوعيطأو هللا ادطأ لف نا

 .42 نيمملا غالبلا الإ لودسرلا ىلع امو اودتمت هوعيطت

 هواعفي نأ بحي ناك ام ركذب هعبتأ هولعف امو هولاق امو نيةفانملا لوق يح امل ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم هيفو ( نينمؤألأ لؤق ناك انع] ر لاعت لاقف «نرعولا ةككلسي نأ مح اكو

 هنوكب نيمسالا ىلوأ نآل ىوقأ بصنلاو عفرلاب نينمؤألا لوق نسملا أرق (ىلوآلا هلأ ةلأسملا

 لوق فالخي 0 لع ليش هنالل لغوأ اولوشي نأ 2218 امهلع د1 فكل سل

 . نينمؤملا
 موق نوكي نأ بي 10 ( نينمؤملا لوق ناك ام! ) هلوق 4 ةيناثلا .ةلاقملا) ١

 هيلإ مهنايتإ نوكف كاك و هدر نأ كوس رو هللا را لإ | وعد اذ د رطو

 ىأ هدمح نمل هللا عمس نييلسملا لوق ليوأت ىلع انبجأ ( انعمس ) ىنعمو ؛ ةعاطو امم هل مدايقنأو

 ردص اهف ) هللا شو ) هرسو هءاس اهف ىأ ( ( هلوسرو هللا عطي نمو ) لاق مث ا

 ىلع ةيآلا هذهو ( نودلفملا م كئاوأ ة ) هرمع نم قب امف ( هقتيو ) ىضاملا ف بوثذلا نم هنع

 « هولعفي نأ نينمؤءلل ىغينيام لكل ةيواح اهزاجنإ

نم : لتاقم لاقف ( نجرخيل مهترمأ نل مهناعأ دوج هللاب | ومسقأو ) هلوق امأ
 هلل فاح 



 6 ةيآلا . اوباترا مأ ضرم ممولق ىفأ : ىلاعت هلوق

 ؟ ضعبلا وه مهنم ىلوت ىذلا نأ عم ( نيئمؤملاب كل امو موعيمج ىف لوقي أ حصي فيكف

 ولف .ًاضيأو ٠ لوألا ةلخا لإ الاول نذلا' لإ عجار ( نينمؤملاب كئلوأ امو ) هلوق نإ انلق

 نيقابلا ىلإ قيرفلا اذه عجري ىأ ( مهند قيرف ىلوتب مث ) هلوق ىنعم نوكيو حصي لوألا ىلإ عجر

 هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ مهنأ هناحيس نيب من , هوربظأ اع عوجرلا ضععيل كل روظيف مم

 نإو ) ىلاعت هلوقب هنو «لوسرلا كح اضرال كرت اذهو . نوضرعم مهْنم قيرف اذإ مهني مكحيل

 اوكشوأ ممريغل قحلا اوفرع ىتم نوضرعي امنإ مهنأ ىلع ( نينعذم هيلإ اوتأي قحلا مهل نكي

 قو اضرلا لذ اونعَذأَو محلا ىلإ اوعراس لب ضارعإلا نع اوثدع مهسفن "ال هوفرع اذإ امأف

 : قاف اضيأ كلذ و. لكحملا عفنلا نوديري امنإو : قحلا عابتا مب سيل هنأ ىلع ةلالد كلذ

 ( هلوسرو مهلع هللا فرحي نأ نوفاخي مأ اوباترا مأ ضرم مهبولق ىفأ ١ للاعت :هلوق امأ

 : تالاؤس ةيفف

 ظفللا ( باوجلاو ) ىلاعت هللا ىلع زئاج ريغ وهو مابفتسالل مأ ةملك 4 لوألا لاؤسلا ١

 : ريرج لاق مي ربخلا هانعمو ماهفتسا

 [©)حار نوطب نيملاعلا ىدنأو] اياطمللا بكر سره ريخ متسلأ

 اوباترا ذإو نيدلا ىف اوباترا دقق مهلع هللا فيحي نأ اوفاخ ول مهنأ ( ىناثلا لاؤسلا ١

 ( ضر» مهولق ىفأ ) هلوق ( باوجلا ) ؟ديدعتلا ىف ةدئاف ىأف « دحاو لكلاف ء ضرم مهولق ىف
 مالسالاريرقت دعب بيرلاو كششلا اذه ثدح هنأ ىلإ ةراشإ ( اوباترا مأ ) هلوقو قافنلا ىلإ ةراشإ

 ثيح ىلإ ايندلا بح ىف اوغلب مهنأ ىلإ ةراشإ ( مهلع هللا فيحب نأ نوفاخي مأ ) هلوق و , باقتلا ىف

 . هيبسب نيدلا نوكرتي

 25 ايلع لخدأ تكف .ةمزالتم اكل ةزاقتمبةثالتلا هذه نأ ف ١ ثلاثلا لاؤدلا ل
 ضرم م,ولق ىف ناكف فاصوالا هذه نم دحاو لك ىلع مبمذ ىلاعت هنأ برق“الا (باوجلا) ؟ مأ
 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم فيلا نوفاخي اوناكو : بايتراو كش اهف ناكو « قافنلا وهو

 هيلع مهام نالظب ( نوم 0 1 الل سينا ني نيف ا :هدحاو لكو

 يل نأ نم ىلا ل رالف مظع لظل كرشلا نإ ) ىلاعت لاق مك ةيصعم لك لوأنت» ؛ لظلا نال

 نيفئاخ مهنوك ماسقألا ىف ىلاعت 1 0 ًاضتأ "لاق نأ نكميو «ةريغل ًاماظ وأ هسفنل ًالاظ

 هياع لوسرلا فيحب نأ نوفاخي ال ىأ ( نوم لاظلا مث كئاوأ لب ) هلوقب كلذ لطبأ ٠ فيحلا نم
 قحلا هل نم اوءلظي نأ نوديري نوملاظ مث امنإو هتنايصو هتنامأب مهتفرعمل مهيلع مالسلاو ةالصلا

 . هيلإ ة كال نارا مث مقلي هل لوسر ساجم ىف هن وعيطتم وح ء ىود * كلذو ؛ دو>ج هل مثو مهلع

 ا + آمذ ناكل :هنهيقحلا لع مايقتسالا ناك اواو: كلك ىنآ] تايثإ هانمف ( 1



 ةيآلا ٠ 0 5ك 8 اتراركلا ىلاعن هل ود 1

 8و_ ذل 25 ,ى ه- نص اساس ير

 . 0 6 قرت كيوت مث 1 لوسرلابو هلأ نم 1

 هرم هس ةرعرسلا  ءاعمض أ ١ نب 4 0

 منيب نا هللأ ا 00 اذإو 6« َنينموملاب كتاوأ مون كلذ

 ا 51

 ءهآ 2 ةرض رات و2 هد هرتوس مى ا

 6252 ا 4 52 5 قحلا 0 15 0 62/0 1 0 31 فرق 0

 0 ا ا 66 حا ا ا مدعم مك سه ّ

 . مييلع هّلبأ ع نأ نوفاخ ما ا مأ ص رده مهيولق ف

 «0.» َنوُماَظلا م كتلوأ 0

 امو 1 ا قتارك و 9 ل هللاب انمآ نولوقيو ل ىلاعت هلوق

 مهل نكي نإو « نوضر عم مهنه قير رف اذإ 2 ا هلل ىلإ ١ وعد ذر: نيم راسلت وأ

 هلوسرو مهلع هللا فيحن نأ نوفاخي مأ اوباترا مأ ضرم ممولق ىفأ نينعذم هبلإ 0 هلا

 « نوا 0 لب

 مل مهنكلو مهتسلأب ندلاب أوفرتءا موق مذيب ههنا دج وتلا لت الد 0 امل هناح د معا

 ل 08 هيفو مولع هوليقي

 َْق ايدوع مصاخ دو ناكو قفانملا رسل َّق ةيالا هذه تلزت لتاقم لاق 4 1 ةلادإلا (

 نق ا كل فانا لجو امس مكحيل متل هللا لوسر ىلإ هرحب ىدوهبلا ناكو ا

 كاحضلا لاقو ؛ ءاسنلا ةروس ىف امهتضق تضم دقو انيلع فيح ًادمح نإ لوقو « فرشأالا نا

 اهنم ىلع للا عقوف |مساقتف 0 بلاط ىأ نإ ال انوا

 ا هزل 0 ضلاقتو هأب هأب ! ابعام 3 كك ىععب ةريغملا لاقف ؛ ةمشع الإ ءالا هييصيال ام

 )ع هاا هان اللف م موا ميضر نإ و اعاف ا ضيقا ىلعل لاك 2 : اكل املا نبال 4 هدم

 كك هصاخ 0 4 هاعدو 3 َكنم ابلبقأ ال الاخ تفرعو امضيقو امضرو اهني رتشا لب ىلع لاقذ

 كلا مفجر صخر دحاق هيل كاحأ الو هيتآ تسلف دمج امأ , ةريغملا لاقف عيل هللا لوسر

 نوربظي اوناك نيذلا نيقفانملا ىف ةيالا هذه تلزن نسحلا لاقو . ةبآلا هذه تلزنف ىلع فيحب

 نمكلا نورتساو كاكا

 نأ ىلع لدي ( نينمؤملاب كئلوأ امو هلوق ىلإ - انمآ نولوةبو ) هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 ناميإ وهام اولعف دقو . 00 3 0 اك هب ناك ول ذإ لوقلاب نوكيا آل نامالا

 ىلرتلا مهنم قيرف نع ىكح مث ءانمآ نولوقي مهنأ مءلكن ع ىح ىلاعت هنإ ليق ناف « ةقيقحلا ىف
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 ١ ةيالا . تانيب تايآ انلزنأ دقل : ىلاعن هلوق

 ةرحاك دل وملاب بش نشا هيه ناسنالاك عببطلاب 9 5 نا ويحلا © ثلاثلا ميسقتلا ١

 عرسي ام" ةئم رسقلالا قنأاتسملاو نعلاك للفأب ال ام ةنمو ديلا نيدقلاب ىمنإ نفاه هنن ركل ١

 ىسنإ فنص عون لك طن وكت ف هنا ل ىطبيام هنمو لق ملاك ابن أتلسم قب ياا

 سانلا نم ىح ىشث>و فنصو

 ريصن هناف توصم لكو هل توصال ام 0 نم « عبارلا ميسقتلا )إل

 ك1 ني ناحل نضع اال كلاكتألا 0 را د عاما ةروش ةكرحو مالتغالا دنع

 . نيعم تقو هل فيفع هنمو كيبدلاكت قو لك

 لثم بضخاا ليلق عبطلا ءىداه تاناويحلا ضعي قالخ“ الا بسح 4 سعال ميسقتلا 0

 2قدر اعضتو دعبلاك عودج 0 امضعب و ىربلا ريزنخلاكبضغلا داح لبجلا ديدش هضعبو ةرقبلا

 ىوق اهتمو دسأالاك عبطلا ميرك سفنلا ريبك مهش ىوق ءىرج ابضعبو ةيحلاكلاتغم تاكرحلا

 بضغلا ديدش ىو امضعلو باعثلاك تاكرملا ء ءىدر راكف لا اهضعلو تكدلاك ىتحاو ل

 دودج ايضموو درقلاو للام ساسسم سكلا نيد انضعيو لل فدو دا 10

 . راخلاو لات ظفحتلا ديدش امضعب و.سوواطلاك هلام هابتم

 دلت نآب ةلعاد اع ايضمو اناوح ةاثنل طل نو هلسا لع تار 7 ( سداسلا ميسقتلا إل

 نأب هلسانت اهضعبو دعب لمكتست هءاضعأ نإ مث . ًادود دلت اهناف تويكتعلاو لحنلاك ًادود هاثنأ

 : ال ا ضددت

 هجوو ؛ لاكلا ليدس ىلع تاناويحلا لاك ا احإلا نع ةرصاق لوقعلا نأ معاو

 لكلا ىلإ ةءسنلاب كلذف مب 1 عتاب اطلا تنكرتي نمالا ناكول هناآإل رهاظ عناصلا ىل ع اهم ا

 اهرامعأو اهنادبأ ريداقمو اهاوقو اهئاضعأب تاناويحلا هذه نم دحاو لك صاصتخاف ةيوسلا لع

 ندا نودخاللا له اع كاك اخ ميكح رهاق ريدم ريبدتب نوكي نأو دال اهتالخأو

 ىلع رداقلا وه هنأال (ريدق ءىث لك ىلع هللا نإ ءاشيام هللا قلخ) هناحبس هلوق عضوملا اذه ىف مالك

 رطاخ ىأو اهياع فقي لمع ىأف. تاناورحلا هذه لاوحأ ىلع علطملا وبف لكلاب ماعلاو لكلا

 . عفاد الو عنام هنم هعنْ الو ءاشيام قلخي ىذلا وه لب ٠ اهزارسأ نم ةرد لإ ل

 نآرقلا ناك الو ءربعلاو ةلد"الا لك ىلع هلمح ىلو الاف (تانيبم تايآ انلزنأ دقل) هلوق امأو

 هنا نأ حص كلذ لك ىلع لمتشملاك

 (باوجلاو) مدقت اميهب انباوكأ لالدتساف ( ميقتسم طا رص ىلإ ادي نم ىدع هاو ز ةلرق الإ
 هعاطأ نم دارملا 0 1 لا هغلب نم ىده "ار هنع ىضاقلا باجأ

 مدقت ام ًاضيأ باوجلا اذه نع انباوجو « هرئاظن ىف مدقتام ىلع ةنجلا ىلإ هيدمف باوثلا قحتساو

 . ملعأ هللاو هرئاظن ىف



 ةيآلا . ءاشي ام هللا قلخت : ىلاعت هلوق 1/١

 ريحتلا ةعي رس نشافخلا نيع نوك لثف لاعفنالا ىف ىدلا امأو : هْرْيَغ فنأ نود ضيقلل ةلآ ةقنأ

 . كلذ فالخ فاطخلا نيعو ءوضلا ىف

 رم را الل 2 رم ديكس نأ نعم ايتام نارك نأ 3 ويحلا « ىقاثلا ميسقتلا )ل

 انا هنأ (لر' لا : هوجو ند الاو> أ ريدتف ةيئاللا تاناويملا امأ ا :انطرأ ريا ميل ا

 لل لا كا( دك ربل ناكل كتل اونا ىف نسفتلا/لدز هلك. امام هةيقتو اة وادعو هناكم كوك نأ

 نال هيكل و اف وادعو ةناكم ام ةئمزو كالذك هلك كلمتلا و ٠ ةقراف اذ شيعي الو هدرب مث

 لدم ىف ددشرلا كو نسف "سيلا هٌؤاذغو هناكم ام هنمو « ةيئاملا ةافحلساإ لثم ءاوطا نم

 هال تاناردملا ل هيدا اهطايننلا ءالل لح تمي الو ءاورللا ربك آل فدصلا اماما

 رحبلا هايم اهاوأ م ابضعبو عد افضلا لثم حئاطبلا ه ايم اهضعبو ةيراجلا رامنالا هايم اهاو م ابضعب

 ىف لقتنملا ناويحلا ( عبارلا هجولا ) ةيرخص اهنمو ةينيط اهنمو ةيطش اهنمو ةيجل اهنم (ثلاثلا هجولا)

 ىلع ةحابسلا ف دمتي ام هنمو كمسلاك هت>حنجأ ىلع ةحابسلا فو هسأر ىلع هصوغ ىف دمتديام هنم ءاملا

 هلحانجال كمسلانم برض لثم فد>زيام ةنمو ناطرسلاك املا رعق ف ىشمي ام هنمو عدفضلاك هيلجر

 اور رص ند سمس اه اهم نأ (لواألا) نيبج و نم اضرأ اها وخأ نيغتف ةيرنلا تاناوتلا امأةدودلاكو

 .لحنلاو روينزلا لثم هماسم نم رخآ وحن ىلع لب كلذك سفنتيال ام اهنمو موشيخلاو مفلاكد داو

 دلي نأ الإ قفتا فيك هاوأم ام اهنمو « مولعم ىوأم هل ام اهنم ةيضرآلا تاناويحلا نأ ( فاثا )

 اهضعبو ةيبار هلق م 0 رفح امكعبو قش ها ا مذعش ا ىناوالاو ةناضحلل ميقيف ا

 ةلمج نمو . هيلجرب ىثمب هنإف حانج وذ هنم رئاط لك ىربلا ناويخلا (ثلاثلا) ضرالا هجو هاوأم

 را ل ا ىذلا امأو : ئافطاو دوساإلا نيكلا فاطحلاك هيلع تعض هيثم اه كلذ

 شياعتي اهضعبف فاتخي ريطلا (عبارلا) ريطي ةيشبحلا تايحلا نم برضك لجرلا يدع نوكي دَقف

 امجايتحال معطلا ىلع عزانتت ىتلا 0 عيمجو باقعلاك درفتلا رثؤي امضعبو ىكاركلاك عم

 ةرائ 7 عمتجيأم هنمو ؛اظقلاك ب لوك وا جوز شاءتام امنمو . هيف امتسفانهو ديصتل لايت>الا ىلإ

 ةيناتسب نوك-: دقو ةفرص ةيرب نوكن دقو ةينذم نو دق ةدرفاملا تاناوجلاو ىرخأ درفنيو

 مثلت هتشيعمو هتايح بابسأ ناف هدحو شيعي نأ هنكم ال ىذلا وه ناويحلا نيب نم ناسنالاو

 ليصل كل كلذ قا © رانالا كراتثي:قداردلا ضعبو لعلاو لحنلاو ةندملا ةكراشملاب

 هنمو محل لك آ هنم ريطلا ( سماخلا ) سيئر الو عامتجا هل لقلاو ًادحاو ًاسيئد عيطت ىاركلاو
 رهز هءاذغ ناف لحنلاك نيعم م ءط ريطلا ضعبل نوكي دقو « بشع لك | هنمو بح طقال

 ناويحلا وهو ( كااثلا م.قلا 0 ( معطلا ق وفتم هضمي نوكي دقو بايذلا ه ءاذغ' نإ تويكتتلاو

 زربي هنإ مث هيف شيعيو رحلا ىف نوكي ناتويح ةلإ لاقف ارب ئارخأو ٠ ا قاركك ىذلا

 0 هيف قو ربلا ىلإ
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 ١ هيلا . ء.اشيام شأ قاخم : ىلاعت هلو

 قى لاقيو : لكعلا لم ىلوأ اع نيا و لشإ ففارشلا ]5 نول © فحضر
 : رعي و لجرل ؟ نالقملا نم : مالكلا

 قضلا نأ لاؤسلا اذه ةك نيبو ؟ ايس نطنلا لع كفح لا ىع م 4 عبارلا لاؤدلا )ل
 5 اذه( قار جلاو ) ةيحلا فزت ام دح لع فحز نإو ىتم هنإ لامي 0 فصوب

 ىلع وأم أ هل ىشمتيال نالفلاقيو ٠ مالا اذه ىثم دق رمتسملا مالا ىف اولاق اك ةراعتسالا ليبس
 . نيشاملا عم فحازلا كلذل ةلك اشملا قب رط

 بك انعلا لثم عب رأ نمرثك أ ىلع ىشميام دجن ان ال ةمسقلا فوتسي مل هنأ «سماخلا لالا

 نذالا لاخد ىمسي ىذلا الجر نوءبرأو ةعبرأ هل ىذلا ناويخلا لثم لب تاليترلاو براقعلاو

 هل ام نأب نورقي ةفسالفلا نأالو مدعلاب .ًاقحلم ناكف ردانلاك متركذ ىذلا مسقلا ( باوجلاو )

 ىلاعت هلوق نأالو . عبرأ ىلع ىتمي هنأكف ريغال هتاهج عبرأ ىلع ىثم اذإ هدامتعاف ةريثك متاوق
 ماسق الا رئاس ىلع هيبنتلاك( ءاشيام هللا قلخت )

 مدق دق ( باوجلاو ) ؟ بيتزنلا اذه ىلع ةثالثلا سانجالا تءاج مل © سداسلا لاؤسلا ال

 ىلع ىثاملا مث نيلجر ىلع ىثاملا مث متاوق وأ لجرأ نم ىثثم هلآ ريغب ىثاملا وهو بجيأ وه ام

 ىثملا ةيفيك بسح تفلتخا اك تاناويحلا نأ ىلع هيبنت ( ءاشي ام هللا قلخي ) هلوق نأ لعاو ٠ عبرأ
 :«“تاميسسقتلا ضب انيه زك ذَئلَفَو رخأ رومأ تسبح ةفلخل ساد

 لثف ةكرشلا امأ 0 أ نابنت دقو ءاضغإ ف كزاشت دق تاناويملا ( لواالا منعنا )

 يالا نو 0 نأ امإف ناابتلا امأو . (ظعو ًايصعو امل امل نأ ىف سرفلاو ناسنإلا كارتشا

 كاما وضتلا نوكي ال نأ ( اههدحأ:) : تاهج و7 لفف وضملا سف نيالا 11 3

 كل نان كوب 8 'اف ء ناسذإلاو سرفلاكىاثلل ةلصاح هؤازجأ تناكنإو : رخآلل

 لصاح كلذ لكو « رعشلاو 311 محلاو بصعلاو مظعلا الإ تسيا بنذلا ءاوجأ نكلو تنده

 ةلحلا لل ]ايهاب الو هتاذيال ىنا :ا الصاح وضعلا كلذ نوكي ال نأ ( ىنااثااو ) ناسنالل
 0 مم ءىثث سيلو كوش ذدفنقللو سولف كمسلا اتكو كلذ نانثالل يلو هن طيح 0

 لعفاا وأ عضولا وأ ةيفيكلا ىأ ةكلا لاب "قه نكي .نأ .امإف «وضعلا ةفض ف نال
 باقملا نيعو .ةريبك موبلا نيع نأ لم رادقملاب قلعتي نأ امإف . كلا ىف ىذلا انأ لات ا

 :ةرشع وأ ةنام ردا برص لجرأو ةنسكااتعلا لف ترص لجرأ نأ لم هدعلا 316

 لثمم عضولا ىق ىذلاو . نيللاو ةيالصلاو 0 الاو ناول كلف اهفالتخاكف فيكلا ىف ىذلاو

 ىذلا 0 ةرسلا دنع هناف سرفلا ىدتو ردصلا نم 0 لق نوك هناف ليفلا يي عطا

 لكَ نانإلا َْق كإذك 0 عملا لآ 5 عف بذلل اطاخف ليفلا نذأ نوك لثف لعفلا ف

 مه رن ع عود



 ةيالا .. ءام ىف ةيأد لك قاخ هللأو : لاحت هلوذ 13

 : |,مىه كي اما | دعإ د ارب ياسا 2 6 2

 ءىث لك ىلع هّللأ نأ هاش 5 هللأ قالك 0 لع 1 نم مهمو نيلجر

 هلم رئارص سمس ه2 هدر مخ ا

 طارص 3 اش نم ع هللاو تآنيبم تأ أ القا دقل «؛هد ريدق

 سل 6 تن 7

0 

 م

6552 

 هللاو تانيبم تايآ انلزنأ دقل . ريدق ءىث لك ىلع هللا نإ ءامشيام هللا قا عبرأ ىلع ىش نم مهنمو
 ( مقسم طارص ىلإ ءاشإ نم ىدجع

 0000 امل هنآل كلذو ةنادحالا لع لالا نتا 1 00 اذه نأ معا

 هذه ىلع نأ ملعاو ؛ تاناويحلا ليوا املا لابس ةقاولعلا ران لان اناث والضلال
 تت ةيآلا

 تاناوخحلا نم ًاريث 000 ءام نم ةباد لك قاخهللاو ) ىلاعت 0 لوألا لاؤسلا ١)
 نجلا امأو ؛ روناا نم نوقولخم مهو أ أددع تاناوحلا مظعأ مف ةكئالملا امأ ؟ ءاملا نم ةقولخم ريغ

 حيرلا نم ىسيع قلخو (بارت نم هقلخ) هلوقل 0 مد ل ادنلا قلح وأ كراثلا نما ىو راح مهف

 لكلا ن6 ل ارم تانإ رد[ نم انيك بترأ اعز اضيأو ( انحور نم هيف انخفنف ) هلوقل

 لك ةلص ( ءام نم ) هلوق نأ وهو لافقلا هلاق ام نسحأللا وهو 000 و نم (تاوضارر

 ( اهناث و ) ىلاعت هلل ةقولخم ىهف ءاسملا نم ةدلوتم ةباد ل ىعملاو ؛« قاخ ةلص نموه سيلو ةباد

 ةببحلا نيعب اهلا رظنف ةرهوج ىلاعت هللا قلخ ام لوأ ىورب ام ىلع ءاملا تاقولخما عيمج لصأ نأ

 ناب ةيآلا هذه نم 0 كاكاكللو : اولا و ا وطار رانلا ناجحا ءاملا كلذ رع م تراصف

 دارملا نأ ( اهثلاثو ) هجولا اذه ىلع هركذ مرجال ءامملا وه لوالا لصأالا ناكو ةقلخلا لصأ
 فاعل ناك اننى 0 وةكئالملا 0 :؟ييفو نضر لجو لع تلا اننا

 0 دلال ا ذل اق او « ةفطقلا نم هدا ودم اهناذل ام انا نيقولخ ممنوك تاناوي1لا هذهنم م

 . لكلا ةلزنم بلاغلل اليزنت لكلا ظفل قلطأ مرجال ءاملاب الإ

 انما نهانا و زر ةلؤخ ى افردم ءاجو ( دام قمار هلوق ىف ءاملا ركن مل( قاثلالاودلا )
 لا ا نا 1 01و أ ىلوملا نزل اوكف اره داج انإإ (تاوجلاو) ؟ ( جب ىف لك
 دوصقملا نال ( ىح هو لك اكمل نم 0 قا ءاج اميإو «ةبادلا كللتب صتخب

 . ةريثك عاون :أ ىلإ مسقني سنجلا كلذ نأ نايب انههو ,« سنجلا اذه نم نيقولخم مهنوك كانه

 ريغ ىف هلمعتسا ملف ( نم ) هلوق كلدكاو 0 ريض ( مهنف ) هلوق ( ثلاثلا لاؤدلا )ل

 باذف نجلاو سنإلاو ةكئالملا ثو لقعي نم عم لقعيالام رك ذ ىلاعت هنأ ( باوجلاو ) ؟ ءالقعلا
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 ١ ١ الا انام منتي لانا : ىلاعت هلو

 21 ا 222 006 0 ل

 لع ىشي نم مهنمو هنطب | لع ىشمي نم مهل ام نم ةباد لك َقَلَح هلو

 رهاظلا كرتا هجو الف نيرم"الا الكةردقلا ىف حص اذإو « ذرب نم لاح كلا

 نف ( درب نم اهيف لايج نم ءامسلا نم ) ىلاعت هلوق ىسرافلا ىلع وبأ لاق 6 ةيناثلا ةلأسملا
 ضعب هللا هلزني ام نأال 0 ةناثلاو ؛ ءامسلا نم لازنإلا ءادتبا نثال ةياغلا ءادتبال ىلو“”الا

 لردعمو لاق رم : دربلا نسلَح لارجلا كلت نسنج ن إل نييبتلل ةثلاثلا و الا ىلا لابجلا كات

 . هيلع ةلالدلل فذح هنأ الإ ؛ درب نم اهف لابج نم ءامسلا نم لزنيو ريدقتلاو فوذحم لازنإلا
 نم مولعمو . دربلا ىلإ عجار هنأ رهاظلاف ( ءاشي نمع هفرصيو ءاششي نم هب بيصيف ) هلوق امأ

 قفو ىلع ءادثإ نم هب بيصي هنأ هناحبس نيبف « تابنو ناويح نم هيلع عقي ام رضي دق هنأ هلاح
 هربلا لمس نم نمانلا نمو« هيلع طقسي ال نأب ءاثي نع هررتص فرصتي ىأ؛ هفرصير ةحاشلا
 .ديعي كلؤو لاصتتسالا باذع ىرجت ايراج هلوزت لعجو جملا لح

 لئاسم هيفف ( راصب“ الاب بهذي هقرب انس داكي ) ىلاعت هلوق امأ
 نم رادقملا ىهو ةقرب عمج هقرب ”ىرقو ماغدالا ىلع (هقرب انس داكي) 'ىرق «ىوالا ةلأسملا))

 روصقملاو دملا ىلع هقرب ءانسو «٠ تابلظك تاللعف ةلعف عمج ىف لِي رق اك عابتالل نيتمضب هقريو قربلا

 ةدايز ىلع (راصبالاب بهذي) و عفت ”رملل ىس كلوق نم عافت رالاوواعلا ىنعمب دودمملاو ءوضلا ىنعمي

 . ىلدملا رفعج ىنأ نع ( ةكلبتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو ) هلوقك ءابلا
 قربلا نأ (راصبالاب بهذي هقرب انس داكي ) هلوقب لالدتسالا هجو 4 ةيناثلا هلأملا

 نم. هروهظف درللاو ءاملا دض رانااو .'ةصلاخ ةميظغ ًاران نوكي نأو دبال: كلذ هتفَص نوكي ىذلا

 ٍ ميك رداق ةرد الإ نكمال كلذو ؛ دضلا نم دضلا روهظ ىضتقي دربلا

 نأ بحي لبف رادلا ىلإ ديزب تبهذ تاق اذإ كنأ ىف نويوحنلا فلتخا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١
 .. ةيآلا هدمت اوجتحا نوزكيتملات::راذلا ل) هع ًايفاذ ن1

 رجالا دق ايفذجأ .نعو امرقانت اهنماب هرج ةف ليغ ( رابلا وللا تال 1
 11 حالا ب عندا جولو اهنمو ( ةفلخ راهنلاو ليللا لعج ىذلا وهو) هلوةك وهو

 ديري نأ كلذ لثم ىف عنتمي الو امهريغو رحلاو دربلا ىف املاو>أ ريغت اهنمو . رخآلا نم امهدحأ
 تيتا نا ماعنإلا ىف هنال لكلا ىناعم ىلاعت

 نمل ةلالد هركذ مدقت ايف نأ ىنعملاف ( راصباألا ىلوآل ةربعل كلذ ىف نإ !) ىلاعت هلوق امأ
 :نؤمالا هذه ىف ركتفتي و ريتعأ نأ ملا لع جاوا ك] لي هج رادع د رسل عجري

 .ديلقتلا داسف ىلع ًاضيأ لديو
 نيلجر ىلع ىثمي نم مهنمو هنطب ىلع ىشع نم مهنف ءام نم ةباد لك قلخ هللاو 0: ىلاعت هلوق



 ةنآلا 3 لابج نهد ءاكشلا نم لزنيو : ىلاعت هلوق 8 ١

 ءزجال ضرعي نأ (اهعبارو) ذئنيح ةرخم الا دوعص عنمتف ةمداصتم ةلباقتم حاير كانه نوكتت نأ

 ( اهسماخو ) هدو هريكلا "ا اس هب قصتلي مث هتك رح 0 فوقو مدقتملا

 1101 1 2س لا ١ نك ىف ديصو اراجللا دفانقنا دقو ١١ نط رالا نم انارملا وها درت ةديقل
 حا نونوكي نذلاو ةماعلا كلت قوق الإ .رظانلا نوكيو « ةدهو لع ةعوضوم ةبكم هنأ ىتح

 عافت الا ةليلقلا ةرخالا تناك اذإ امأو « سمششلاف نونوك< !مقوف نونوكي نيذلاو نورطمي ةماغلا
 كلإا ا رص آل ًاقرفتم "الوزن لزاف اسوسحب ءام اهدقعو اهقثك لبللا دنا اهم رض اذا : ةفيطل ةليلق

 لطلا ىلإ عيقصلا ةبسنو « ًاعيقص ناك دج نإو . الط ناكدم مل ناف ؛ هب دتعي ءىث عامتجا دنع
 «ضيقني و ءاوطلا دربي ام دنع كإذف ءاوملا ضابقنا نم باحسلا نوكست امأو « رطملا ىلإ جلثلا ةبسن

 انلسوتو ماسجألا ثودح ىلع انللد امل انأ ( باوجلاو ) ةروكذملا ماسقأللا هنم لصح ذئنيحو

 هناحبس هنأ لامتحال هومتركذ ام عطقلا انكمي مل ماسجألا داحيإ هنكمي ًاراتخم ًارداق هنوك ىلإ كلذب
 نكلو ؛ مترك ذ اك رمآألا نأ بهف ًاضيأو « هومترك ذ ىذلا قيرطلاب ال ةعفد باحسلا ءازجأ قاخ

 اهنم دحاو لك صاصتتخ اف « ةلثامتم اهنإ مث . رثؤم نم الدب الف اهتاوذ ىف ةنكمت قافتالاب ماسجألا

 ؛« صصخم نم هل ديال ةدوربلاو ةرارلاو ةفاثكلاو ةفاطللاو طوبحلاو دوعصلا نم ةنيعملا هتفصإ

 ببسلا قلاخو لاوحالا هذه ىف ةرثؤم عئابطلا كلتو عئابطلا كالت ًاقلاخ هناحبس وه ناك اذاف
 كلتل ةكرححلا عئابطلا كلت قلخ ىذلا وه هنآل , ًاباعب ىجزي ىذلا وه هناحبس ناكسف ؛ ببسملا قلاخ

 قصتلاو اهدوعص ىف تفدارت اذإ ةرخالا كلت نإ مث . ءاوحلا وج ىلإ ضراألا نطاب نم ةرخنآلا
 لالدتسالا هجو نأ تاردقتلا عيج ىلع تبثف . ًاماكر املعج ىذلا وه هناحبس وهف ضعبلاب امضعب
 . نيب رهاظ ةيكسحلاو ةردقلا ىلع ءايشالا هذه

 الاف هيفف ( درب نم اهيف لابج نم ءامسلا نه لزنيو ) هن هناحبس هلوق امأ

 هللا اهقلخ درب نم الابج ءامسلا ىف نأ ( امهدحأ ) نالوق ةيآلا هذه ىف « ىلوآلا ةلأسملا إل

 لايج : ىلكلاو دهاجم لاق « نيرسفملا رثك أ هيلع لولا اذهو ءاش ام اهنم لزني مث . كلذك ىلاعت
 ال 0 تا رملا ميغا وه ء[لال ( ىناثلا لوقلاو ) ءامسلا ىف درب نم

 باحسلا لابج نم هلوقب كلانا درلا 0 وه ىدلا مهغلا أذه نم لأ لاعت ا هعافتراو

 ًاعسوت كلذب تفصوو لام نم الايج كلمي نالف لاقي ا «لابجلا توبشأ تمظع اذإ امال ماظعلا
 مهضعب لاقو ؛ ضرألا ىلإ هلزنأ مث ء باحسلا ىف ىلاعت هللا هقلخ دماج ءام دربلا نأ لع
 نم وهف رجحتم ديدش مسح لكو ؛ دربلا نم اهقلخ هناحبس هنا الامع غلا كلذ هللا ىعس امعإ
 . اذك ىلع لوبحم نالف هنمو ( نيلو“الا ةلبجلاو كقلخ ىذلا اوقتاو ) لاعت هلوق هنمو :لابجلا
 ةقي رظن باحسلل ًامسا هلع ؛ ضصوصخلا مسجلا اذ مس ا نطل كف لو”الاو نورسفملا لاق

 ىف نوكي نأ حصي دقف ؛ ًادرب هلزني مث ب املا هللا لعحجب نأ حصي اكو « زاجم قاقتمثالا



 ١١ ةيآلا ٠ ًاباغن ىجزي هللا نأ رت ملأ : ىلاعت هلوق

 : ناتلأ م هيفو لئالدلا نم ىناثلا عونلا وه اذه نأ ملعا
 . اليلق اليلق قيودا ءاجزإلا و هيبذتلا دارألأو كاقع نيعب (رولأ ) هلوق « ىو“ اللا ةلأسملا

 ًائينمف ايش ريت يد اب قفرلا لبإلا ىف ريسلا ءاجوإ و اح)ل ]5 ايجح ىلا ةايرللا ةعاضلا هر
 فنرال هنيب لاق اعإو ءداز اف نيمسا ىلإ ًافاضم الإ حاصيال نيب ءارفلا لاق « هنيب فلؤي مث

 ( لاقثلا باحسلا ءىثنيو ) ىلاعت هللا لاق : ةيا دحاولاو عمج ا هانعمو ؛ظظفالا ف دحاو باحسلا

 ىأ ًاماكر هلعجي مث ًادحاو ابان اهلعجيف باحسلا عطق نيب عمجي ىأ ءىث ىلإ ٠ ءىث م ذ فيلأتلاو

 نِعو ساعنلا لاق ءرطملا : قذولاو :؛اهركوس هلل 2 رايق قوق نيش كمج راو . استجب

 لاي لاخ عمج هقراخعو هقوقش نم ( هلالخنم ) ءاملا : ىقابفصأ الا سم أ نعو « رطقلا : دهاجي

 . هللخ نم ءىرقو « لبج عمج ىف

 , .ىث دعب ًاثيش هئشني هناحبس هنأ لمتحي ( اباص ىجزي ) هلوق نأ ملعا 4 ةيناثلا ةلأسملا ال
 باحسلاس فننوكي لو الا هجولا لعف , ةدحا ةلاح ىف ال ماسج “الا رئاس نم ريغ نأ لمتحو

 تافنصلا كلت ىلاعت هللا لبق نم ثدححملا نوكي ىناثلا ىلعو . هئازجأ نيب فلؤي هناحبس هنإ مث , ًاثدحم
 اهدوجو ىلع ةلالد ( هنيب فلؤي مث ) هلوق ىفو « ابان ماسجالا كلت تراص اهرايتعاب ىتلا

 بكرتب كلذو « ًاماكر هلعجي هناحبس هنإ مث . نيدوجوم نيب الإ حصيال فيلأتلا ذإ ًاقرفتم ًامدقتم
 هذه ناك اذإ ءاملا نم ريثكلا لمحب اعإ باحسلا ن'ال هنم دبال امم اذهو ء ضعباا لع امضعب

 باحسلا نوكتت نإ عئابطلا لهأ لاق ؛ هرادتقاو كلم ةلالدو هقلخ بئاخي نم كلذ لكو ةفصلا

 نم لقآلا ىفو راخبلا فثاكت نم نوكي سمالا رثك أ ىف عيقصلاو لطلاو دربلاو جلثلاو رطملاو

 كلذ للختام ةرارحلا نم ءاوحلا ىف ناكو اليلق ناك نإ دعاصلا راخبلاف لو'الا امأ ..اوهلا فئاكت
 . ةرارملا نم ءاولا ىف نكي لو ًاريثكراخبلا ناك نإ امأو . ءاوه باقنيو لحني ذتنيخ راخبلا

 نم ةدرابلا ةقبطال ىلإ اهدوعص ىف غلبت نأ امإ ةدعاصتملا ةرخنالا كلتف راخبلا كلذ لاحيام
 كانه دربلا نكي مل ناف ءنوكي الوأ ًايوق كانه دربلا نوكي نأ اماف تغلب ناف غلبت الوأ ءاوهلا

 وه عمتجملا راخبلاف رطاقتو عمتجاو ؛ دربلا رم ردقلا كلذب راخباا كلذ فئاكت ًايوق

 امأو «مويغلا هذه لإثمأ نم نوكي امتِإ لباولاو ةميدلاو ٠ رطملا وه رطاقتملاو ؛ باحسلا

 اههالحناو ابعامتجا لبق ةيراخباا ءازجالا ىلإ دربلا لصي تأ ولخ الف ًادينش دربأأ ناك نإ

 ناك نإو ءًاجلث لّرن لوألا هجولا لع ناك ناف :كلذك اهتروريص دعت وأ اراك تابح
 نوكت نأ امإ ىهف ةدرابلا ةقبطلا ىلإ ةرخالا غلبت مل اذإ امأو ءأدرب لزن قاثلا هجولا ىلع
 لواألا امأ .ءدقعنتال دقو ًازطام اناس دقعنت دق ىهف ةريثك تناك .نإف «ةليلق نوكت وأ ةريثك

 ( اهيناثو ) ةرخألا كلت دعاصت نع حايرلا بويه غنم اذإ ( اهدحأ ) ةسمخ بابسأ دحأل كاذف
 ( اهثلاثو ) . يرلا مادق لابج فوقو ببسب عامتجالا ىلإ اهايإ ةطغاض حايرلا نوكت نأ



 ةيآلا . ابا ىجزي هللا نأ رت ملا : ىلاعت هلوت ١٠١

 28 عءهادق "سدد 36 مو ورتسوس يرث رتسوا رثد رز م جا هرث سادص ه2 م6

 قدولا ىرتو 000000 ع ل ملل باج هللا نارتوملا

 7 ا صر 859 2 وع

 نم هب بيصيف درب نم اهف لآ 0 700002

 ا دلال سه همم 0-0 6 5 3 207 2-6 سه

 هلي باقي «55»ر اصالاب بهدي هقرب 8 6 لل نم نع 0 ا

 -2 هس هه #ذ

 4:٠ راَصْبأْلا ىوأل 2 مل كِلَذ ىف نإ راما

 لب ضرألا يلع ع الق بشخلا رقانو ءاهخارف بناج ىوس رخآ بناج ىلإ بهذت مث ابعبتيل

 ناف ناريطلا دنع دج وجلا ىف دعصت قينارغلاو ؛ ا هش نأ 0 ىذلا عضوملا رقني رجشلا ىلع

 اهضعب هب مزلي اعووسم م مم نع حا فاح ىأ بايض ضع نع ارضعب بجح

 سأرلا فوشكم ماني هناف دئاقلا الإ اهتحنجأ تحن اهسوؤر عضت اهناف لبج ىلع تمان اذاف . ًأضعب

 ميقتسم طخ ىلع اهعضاوم ىلإ باهذلا ىف للا لاحو ؛ حاص ًاسرح عمس اذإو ؛ ههابتنا عرسيف

 عئابط باتك ىف روكذم بابلا اذه ىف ءاصقتسالا نأ لعاو ؛ بيحي ىمأ اضعب اهضعب ظفحب
 لف كلذ ذاج اذاف . ليحلا هذه لاثمأ نع نوزجعي ءالقعلا نم سايك آلا نأ دوصقملاو : ناودحلا

 رئاسب ةفراع ريغ تناك نإو « هيلع ءانثلاو هتفرعمب ىلاعت هللا دنع نم ةمهلم اهنإ لاقي نأ زوحي ال

 نع ؛ لالجلا بانج لج : لاق ثيح ىاعمسلا مالسالا باهمش رد هللو ؟ سانلا اهفرعي ىلا رومألا
 .لازتعالا نازيم نزوب أ

 ةلالد هيف هتزاجو عم وبفريصملا هللا إو ( ضرآلاو تاومسلا كلم هللو ) هناحبس هلوق امأ
 نال هنم لكلا نأ ىلع ةيبنت ( ضرالاو تاومسلا كلم هللو ) هلوقف  داعملاو أديملا لع مامت ىلع
 بجاولا ميدقلا ىلإ ءاهتلالا دنع الإ نادجويال ثدحملاو نكمملاو ثدحمو نكم هاوس ام لك
 . مرطاوخو مهلاوقأو دابعلا لاعفأو ضارعالاو مارجألا عيمج ةيضقلا هذه ىف لخدف

 لكلا ريصم نم دبال هنأ وهو داعملا ةفرعم ىف ةمات ةرابع وبف ( ريصملا هللا ىلإو ) هلوق امأو

 000 11201 ران يف فراق ف رمال نع انبي دوجلا نأوهزو نخآ هعو هلو ةناحشيب هّنلإ
 مث امسج نوكي هناف . فرشالاف فرشالا ىلإ ًايقرتم سخالاذ سخالا نم ذخأي مث سخالاف

 هتاذل دوجولا بجاو ىلإ ىهتني مث ةيكلملا مث ةيناسنالا مث ةيناويحلا مث ةيتابنلاب ًافوصوم هريصي
 . (ريصملا هللا ىلإو) هلوق وه ىناثلاو( ضرئالاو تاومسلا كلم هللو ) هلرق وه لو'الا رابتعالاف

 جرخي قدولا ىرتف ًاماكر هلعحي مث هنيب فلؤي مث اع ىجزي هللا نأ رتلأ ) ىلاعت هلوق

 نمع هفرصيو ءاشي نم هب بيصيف درب سره اهف لابج نم ءامسلا نم لزنيو هلالخ نم
 . «راصبالا 1 ةربدل كلذ ىف نإ راهنلاو ليللا هللا باقي . راصبالاب بهذي هقرب انس داكي ؛ ءاشي



 ا ةيآلا . 0 00

 اهنوك لاحتسا ىلاعت هللا فرعتال اهنأ تبث اذإو : ىلوأ اهيف كلذ عنتمي نأبف رومأالا هذه فرعيال

 . هريرقت مدقتام ىلع لاخلا ناساب الإ هللا حبست ال اهنأ تبثف « قطنلاب هل ةحبسم

 اهنع رجعي ةفيطل الامعأ تارشحلا رئاسو رويطلا مهلأ ىلاعت هللا نأ دهامشن انإءاملعلا ضعب لاق
 هاجت لا نانو ل هحتسي و ةءامدو هلق 5 زوحيال ملف كلذك ناكاذ 1! .اللععلا رك

 فك توبكنملا.قلمأتف داطصالا ةنفك ىف احلاتحا (اهدحأ) هوو نم ةفيظللا لادعالا باشا
 كبش هحطن عارأ اذاف روثلا رع ىف قلتسي بدلا نإ لاقي و: بايذلا دايظصا ىف ةفيطللا ل2
 برضيو اصعلا ذخايو ةراجحلاب ىرب نأ هنخشي ىد> هيعارذ نيبام شهني لازءالوهينرقب هيعارذ

 دوعص فخ أر جشلادعصي وهسفن سسجتي و هممشتي د واع اميرو هكرتيفتام هنأ مهوتي ىت> ناسنالا

 ,هيل فس هرشق رذدف هنف خفني مث ىرخاألاب ةمدصو ةد>اولاب ل هيفك نيب زوجلا مشو

 ةسدسملا تويبلا ءانبو ةسايرلا نم احلامو لحتلا مآ (اناثاو) ةسعرزمأ ةنفرتس ىراقلا نع ىلا

 ىلإ ملاعلا فارطأ نم فرط نم ىكاركلا لاقتنا (املاثو) نيسدنبملا لضافأ اهئانب نم نكمتيال ىلا

 فرعي اهنمدحاو لك نأ ليلا صاوخ نم نإلاقيو : ةيوهألا نم اهةفاوي ان اباطرخالا ف رطلا

 م قس اذإ دهفلاو ءامل ةفورءملاةمعلاب جياصتت بالكلاو ام 5 هلباق ىذلا سرفلات وص

 عقي رئاطل اههاوفأ ستفت حيساقلاو  هلكأت نامنإلا ل ليز لإ دنعديفلا قا فورد

 كلذ ماقتلاب حاسقلا مه اذاف كوشلاك ريطلا كلذ سأر لبعو « اهنان سأ نيب ام فظني و قءعقعلاك املع

 رم 3 لكأ دعب لوانتت ةافحلسلاو « رئاطلا جرخيف هاف حتفيف كولا كلذ نم ىذأت ريطلا

 ىرابحلا دهاش هنأ ديصلل نيبزجلا كاقثلا ضءعب ىحو :كلذ نم تيفوع دقو دوعت مث الج
 خيشلا كلذ ناكف هيأد كلذ لازي الو دوعت مث اهنم لوانات ةلمب ىلإ هنع مزهنتو ىعفآلا لئاقت

 ةلقبلا علق ىعفاألاب ىرابلا لذتشا اءلف هنمكم نم ةببرق ةلقبلا تناكو ةصخلا لعف رئاغ نك ىف ًادعاق
 لع ايم زخ ىح ًاعلاتتم ناو ود“ ايتنما لود رودي تذجأو هدفت اندتم لإ يارا

 0 0 ىربلا ريجرجلا ىه تناك ةلقبلا كلو . ةعسللا نم اهلكأب ساعتي ناك هنأ خيسشلا

 اذإ بالكلاو ىعفآلا اهنم:رفنت امم ةيباذسلا ةهكنلا ناف باذسلا 6-3 لاق نك

 رتعصلاب اهحارج تواد ًاضعب اهضعب قلاقللا تحرج اذإو . حمقلا لبنس تاك أ اهنوطب تدود
 ناكو اهرحج لإ لخدملا ريكق'بودملا لبق تاون او لايلاب نجح نق دفاعلا ا

 ناكو هراذناب سانلا عفتتيو اهموبه لبق حايرلاب رذني ناك هنأ تبسي ىرثأ دق لج ةينيطاطاسقلاب

 نشعلا, ذا قف دج عناص فاطللو 4 3 ف روك ذملا عينصلا لعفي هراد ىف ًاذفنق هيف بسلا

 , نيطلا نم ًاردق هاحانج لمحيل بارتلا ىف غرمتو لبا نيطلا هزو ,عأ ناف كمدلا عطقو نيطلا نم

 قرذلا ءاهلإ اهيلعي مث « شعلا نع اهمريو هرامامب اهقرذ دي و خارفلا دبعت ف غلاب خ رفأ اذإو

 هل ةعمطم هنم تب رقو ةجبقلا هل تربظ ةجبقلا خ خارف ناكم نم دئاصلا اند اذإو ؛« شعلا فرط وحب



 هلا. تافاص ريطلاو : لا 7 هلوف ١٠

 ريرقتلا دأ رملاف اهفتضا هرد هاظ ناكنإو مالكلا 00 باقلاب علا هلوانو رصيلاب ةيؤرلا هلوانتت

 ركل َْق نمد ك[ذكو هل ع تاومسلا َّق نم نأب هم .ظءت نم مز | م ىلع ىل أع 4م د نايسلاو

 نع اهزنم ىلاعت هنوك ىلع ءايشآلا هذه ةلالد حيبستلا نم دارملا نوكي نأ امإ هنأ ملعاو

 اذ 24ه ماكتتو حييستلاب قطنت 5 ك4.م دارالا نوك 3 امإو 2 لدا توعد م سصئاقنلا

 مسقلاو ؛ناسللاب قطنلا- نيقايلا ق> فو هي ا ىلع ةلالدلا ضعبلا قح ىف هنم ذارمللا نوكي نأ

 « ىعملا اذهب حبسي ال ًافاكم نوكي ال نم ضرألا ىف نآل , رذعتم قاثلا مسقلا نآل برقأ لوألا
 نم نإ لاقي نأ وهو ثلاثلا مسقلا امأ « رافكسلاك ىنعملا اذهب ًاضيأ حبسي ال نم مهنم نوفلكملاو
 مم هو نأس الأب 7 نم مهنف ضرآلا َّق نيذلا | و «ناسلالاب و تحمس 3 الما مو تا ركل َّق

 ريع وه و م زاجياو ةقيقحلا ّق د>اولا ظفالا لاعتسا هدب ىذت 2 أذهذ ةلالدلا ليبس ىلع جس نم

 ىلع ةلاد اهتافصو اهماسجأ نأ ىف ةكرتاشم ءايشالا هذه نآل كلذو لوألا مسقلا الإ قبب ملف . زئاج

 . عسوتلا هجو لعام نس كلذ 0 هلدعو هدي>وتو هت طاو هئر ردق ىلعو ىلاعتو هنا>بس هللا هر زن

 نال اناق ؟ ءالقعلا» انره هصرصخت هجو اف تاقوللا عسب لصاح ىنحملا اذم حييستلاف لق نإف

 ىهو رثك أ مهقلخ ىف بئارغلاو بئاجعلا نآل هناحبس هناما دوجو ىلع ةلالد دشأ ءالقعلا ةقلخ

 (باوجلاو) ؟ هلبق امب اذه لاصتا هجو ام لوقي نأ لئاقاف (تافاص ريطلاو) ىلاعت هلوق امأ

 ءأ وهلا َْق |[ | نذلا نأ 0 ْن 1 اوم 0 لهأو تااووسلاا ل ام نأ 16 ال هنأ 2 مصسب 5

 آ00011 1 ليقتلا رطل ءاطعإ كال كلذو# نوحيسي نيطلا وهو ضرالا و'ءايسلا نيب ره ىذلا
 مظعأ نم طسبلاو ضيقلا نم اهف امب اهتحنجأ ةطساب ةفاض ءامسلا وج : قوفولا ع2

 هأن 0 دام دكر كلذو «( كن 0 ًادود | /ماريطلعجو 4 احيسريدملا عن صلأةردق لعل ,*الدإا

 . ىناسألا قطنلا ال هيزنتلا لع لاو>الا هذه ةلالد 0 نسما نأ

 هنلأ مع لق 7-1 دا 1 ) لو / ةجاوأ ةئ الث هرفف ) هحيبسل و هنتالص مع لق لك) هلوق أمأ

 رووج رايتخا وهو ) نواعفب ا ميلع هللأو ( هن أديس هلوق هيلع لديو اولاق هحيدسل و هنالص

 بد 8 نوملعي مهنأ كك لك ظفل ىلع حيبستلاو ةالصلا َّق ريمضلا دوعل أ ) ىاثلاو 7 نيكما

 لك مع لو ىعل هللأ 0 ىلع ةعج ]زر املا نكح نأ ) لات اةأأ او ) حيبستلاو ةالصلا نم مهلع

 فان عشا ) ملع هللأ 9و ( هلوقف نيريدقت أ نيذه لعو اهايا هقفاك ل هللا ها لصم لكو ميسم

 ل ىل لاَقذ هنع هّللأ ىكر رقاب || رفعج نب دمت - يا تعد ك1 لاق تبأث ” نأ نع ىورو

 ةئلأسيو نهر نسدقي نيتاف لاق ال لاق ؟ ابعواط دعبو سمشلا عواط دنع ريفاصعلا هذه لوقتام

 001 لاك اكل لاب هلي ةقراط تناك ىلرريطلا ولاقت كلذ نوملكتملا دعبتساو . نم وي توق
 ىذلا ى وصلا نم انا دعا 5 ةرورضلاب ملعت ١ أف كلذك تسل ا كا !انراعإ انمالك نومبفي



 َة ةبآلا . ضرألاو تاومنساا ىف ام هل عبسي هللا نأ رت لأ : ىلاعت هلوق

 رك سرا لسا مص من2 مع هع

 0 ريطلاو ضرألاو تاومسلا ىف نم هل 0 هلبأ نا 7 ملا

 ص ١

 صام هن مص رك ىرت 2 م21 رك اال 0 ا ا .ه

 تاركا كلم و 0 : يلع هلآو هحيبسُتو هداف ردا

 ساعامم . ١ عدها تس 6ع ه دق م

 كرش ا هللا 30 ضرالاو

 1 6 ه-

 ع ند 3 لما م 0 هع كك ةاذإو شي ”الدلارب رظأ نأىتح تالالضلا
 تانلظ 7 بام أرق هنأ رع نأ ع ( ضعب قوف اهضعب تاسلظ ) هلوف امأ

 ةمحر ناجع لاقي اك تانلظ بام أرق ةنأ ًاضيأ هنعو ( تاملظك وأ ) هلوق نم لديلا لعدرجلاب
 مالكلا مامتو نيونتلاو مفرلاب امه 0 بام نيقابلا ةءارقو ةفاضإلا لع باذع باح و
 . (ض.ب قوف اهضعب تابلظ ) هرك ذ مدقت ام ىأ ( تابلظ ) ادتبا مث ( باح ) هلوق دنع

 اوداكامو) هلوقف قزهتايثإ و تايئإ هيفن داكنأ ( امهدحأ) : نالوق هيفف ( اهاري دكي مل) هلوق امأ
 رقفلا داك» مالسلاو هالصلا هيلع هلوةو كلذ اولعف مهن آل ىنءملا ف تايثا هنكلو ظفللا فن (نولعفي
 (اهارب دكي ) هلوق انهه اذكف 0 سلال ار
 مولعمو عوقولا براقي ملهانعم ( اهاري دكي مل) هلوقف ةبراقملا هانعم داكنأ (ىناثلاو) اهآر هنأ هانعم
 0 0 رات اوه لوقلا اذهو ًاضيأعقي مل عوقولا براقي لهذا ل

 0 نأ (ىناثلا) تاملظلا هذه عم فيكف ء.ىث هيف ىريال هناف تابلظلا هذه نم لقأ نوفي

 . تاملظلا هذه عم ةئبلا ةيؤرلا دجوت مل اذ :إ لصحم امنإ كلذو رافكلا ل هجف ةغلابملا ليثعلا اذه نم
 ةياده فصو امل هناحبس هنإ انباككأ لاف ( رون نم هل اف ًارون هللا لعحي مل نمو ) هلوق امأ

 فطو املؤ ( ءاشي نم هزوتل.هللا يده ) لاق نأب امقعأ روهظلاو الخلا بان ىف انا لا
 دوصقملاو (رون نم هل اهف ًارون هل هللا لعحي مل نمو) هلوقب اهيقع ةملظلا ةيابن ىف اهنأب رفاكلا ةلالض
 ناف : هنم عنمت ال قيرطلا ةيلظو ناميالا ديفي ال لئالدلا روهظ نأ ناننالا] فرع نأكل
 هل هللا لعجب لنمو) ) هلوقب دارألا ىضاقلا لاقو ٠ هوك هتءيادهو ىلاعت هللا قلذ طوب م لكلا

 هللا لع وو لمع ريحت ىدتمال ىأ ( رون نهال اف )'فاطلالانثاتذلا ف ف

 . مولعماريرقتو ًافييزت هيلع مالكلاو (رون نم هل ا) باوثلاب ان فاو 0 ىف ًاصلخم ىأ (ًاروندهل
 مج مع دق لك تافاص ريطلاو ضراألاو تاومسلا ىف نمهلحبسإ هللا نأ رتمأ رز ىلاعت هلوق

 4 ريصملا هللا ىلإو ضرالاو تاومسلا كلم هللو نولعفي ام ميلع هللا واهحيبستو

 :ديحاوتلا الدب كلذ 0 بولقتاءلظو نينه الا بولقراونأ فصو املهناحبس هنأ معا
 ال حيبستلا نآل : ملت ملأ دارملا نأ ىف ةهبش الو ةبآلا هذه ىف هرك ذ ام « لوآلا عونلاف ١)

 ب مس ا



 ةيألا 5 هبأسح هأفوف هدنع هللأ لوو : لا هلوق /

 هعضوم ركذ نع بارسلا ركذب ىتك اذ ًائيش بارسلا دي مل بارسلا عضوم ءاج ىأ هءاج اذإ ىتح

 ادا نأ مص هاك ةفاع يكل باسإ كدعل نم كن تاردقلا نال كا كلل ةيان كلا ( ل هلا ١

 2 وطاكراصو رثشأو قر هنم برش

 كلذ دنع رفاكلا 4 دعوت ىذا هللا ب اع دجو أ ) هنأ سد هاقوذ هدنع هللأ دودوو ( هلوق 0

 هنوذخ ا هدنع هللأ ةينايز لجو ل 2 مظعلا ررضلا نع ل مظعلا عفنلا نط نه همق 3 8 ريغتف

 نوبسحو) 2 (ةيصأن ةلماع) مف ىلاعت هللا لاق نيذلاممو ) قاسغااو خا هز وسيف متهج ىلإ 4ب نول.ةيف

 أك« ةلمأ نب ةعمسر 1ك ةيتع َّق تلزت ليقو )لع نم اولع | ىلا انمدقو) 4 ) ع نوةسح مهتأ

 . مالسالا ىف رفك مث ةيلهاجلا ىف نيدلا سقلاو حولا سبلو دبعت دق

 هيلع قشي الف ت امولعملا 0 ماع هناحبس هنآل 0

 ةلآب مي ناكولو٠ 2« ندعم 0 5 نع د>حاو ة ةمدع ع هل شيال هأ مدعم نكسلا ضع لاقو «نأ ا

 ةظفا ىفو ( ىجل رحب ىف تاسداظك وأ ) هلوق , ءرد ىانلا لثملا اعأو كلذ حص امل ةهشملا هلوقي اك

 ايار ل يلكق هلع ندا نإ رامكتلا لابعأ" نأ نيب ىلاعت هللا نأ ملعا ( هدأ ورا

 َْق كلذو ةعمشب ب ؟"امإ مهامعأ أ 3 || ريد ( ام ا و ( تايلظلا 0 ةحببق تناكذإو

 ممنأو م طامعأ رك ذ ىف لولا ةيآلا ( اهئلاثو ) اندلا ىف كلذو رح ىف: تانلظك امإو : ةرخآلا

 نم مبجرخ) 2 لاق ا تابلظ || هءش) ا( أ -اف مهدئ 2ع 5 َّق ةيناثلا ةيالاو 5 ءىش ىلع أهنم نولصحتيال

 1 هل هللأ لعجب مل نمو 1 ل 5 هلوق هيلع لدينامعإلا لإ رفكداا نم ىأ ) 0 كإ تالظلا

 ىجالا فو 0 رعقلا ديعيلا رمغلا هال مظع م ص ل هدللا وذ ووفق ىجللا رحبلا 3 (رون نم هل كف

 ببسب ًادج :املظم هرعق نوكي ىجللا رحبلا نأ وهف لثملا ريرقت امأو ءابهضو ماللا رسك ناتغل

 ةبلظلا تغلب ناو جاومألا قوفناك اذان ةبلظلا تدادزإ جاومألا هيلع تفدارئاذاق ؛ ءاذلا ةروخ

 ف ةداعلا تناكالملو 4 ةبلظلا كس ةيأم 15 نوكي ى >لالأ رحبلا كه ردف َّق عقاولاف ؛ ىوصقلا ةياهغلا

 هناحبس نيبو (اهارب دنكي مل) ىلاعت لاقف . اهارب ال هنأ نظيام دعبأ نمو اهاريءام برقأ نم اهنأ ديلا

 هلوة قف نمّوملا دض وهو هداقتعا ىف رفاكلا هب ةيسش مث تايابنلا ىصقأ ىلإ ةيلظلا كلت عولب اذه

 ا ىأ لاق اذ- و ( مهمناعأبو مهديأ نيب مثرون ىعسإ ) هلوق فو ( رون ىلع رون ) ىلاعت

 اذه 0 قوا رانلا لآ هريمصمو هج ركو هلخدمو هلمعو 0 ملظلا ن مآ سمخ َّق باعت رفاكلا

 ةملظو رحبلا ةيلظ تاسلظلا نم عاونأ ةثالث رك ذ ىلاغت هللا نأ ( اهدحأ ) : رخأ هوجو هيبشتلا

 لعل ةلظو 1 ةبلظو داقتعالا ةبلظ ةثالث تاسلظ هل رفاكلا اذكو باحسلا ةيلظو جاومآلا
 نأ(اهثلا وز ل ع-نب | 2 فدل: 1 تايظلا هذه ةععكو هرصبو هلق اوهيش (اهناثو) ىف نع

 تايلظااكالت هينشلا تثاالثلا ةفارألا هله 3 ىزديةلاددكإر 2 ىرذي لدن ارد عرفا رفاكلا

 هيلع تقاس كف ٠ هك ىلع هرارضإ ةدشل رفاكلا اذكف ا تالظلا هذه نأ ) اهءيارو (



 ليا يب درا 5 2ظذ153 0

 1 ُةيآلا . بارسك مهلامعأ اورفك نيذلاو : ىلاعَت هلو

 د هدع 2 0 ا م 2اس 7و رج رده ١ تس ان احا ء رس كوتا خا 6 ل

 2« بايتلا مرعلاو هبأسح ه4ف وق هدنع 20 لدحوو ايش 5

 مهلا رتل نخل رم هم مخ هس هم مك ها رئثا م اس س 2 ه2 . مز رت ل

 تاملظ باحس هقوف نم حرج نم عروش ا ال رح ىف تاملظك وا

 ا 2 ا 1 9

 قار هلك لحي ل نَمَو ايري دكبب مك هدب حرخأ اذ ضعب قوق ابضعب

0 

 «؟0» رون نم هل

 نم جوم هاشغي ىجل رح ىف تاءلظك وأ ؛ باسحلا عيرس هللاو هباسح هافوف هدنع هللا دجو 0

 هللا لمي مل نمو اهارب دبكي مل هدب جرخأ اذإ ضعب قوف اهضعب تاسلظ باد هقوذ نم جوم هقوف

 : .( رون نمهلاف ًارون هل
 اكتستم نوكم هبت و رولا ىف نوم اندلا ى .هنأو# نمل لاح نواك] ناحل معا

 نيب نأب كلذ عبتأ ؛ « ىيظعلا باوثلاو مقملا مع لاب ًازئاف نوكي ةرخآلا ىف هنأ نيب مث اصلا لمعلاب

 لكل برضو . تابلظاا عاونأ مظعأ ىف انادلا ىو «ناويخلا نشأ ف ةردألا 5 رفاكلا نأ

 ناو مهلامعأ اورفك نيذلاو ) هلوق وهف ةرخآلاىف هتبيخ ىلع لادلالثملا امأ : الثم امهنم دحاو

 ءاملا هيبش تاولفلا ىف ربك آلا ىحضاا تقو نيعلل ىءارتي ام ( بارسلا ) ىرهزالا لاق ( ةعبقب

 تريد اضل زد لاق ااا هنظي ديعب نم هيلا رظني ىذلا نكسللو . ءامب سيلو ىراجلا

 ريغصلا رظاناا ىريف رابنلا لوأ ىف نيعلل ىءارتي ام وهف (لآلا) امأ؛ براس وبف ىرج اذإ ًابورس
 لثم عاق عمجوه ءارفلا لاقف (ةعيقلا) امأو ءدحاو بارسلاو لالا نأ ليلخلا مالك رهاظو ءأريبك

 لاقو 00 دهب ةعبقلا فاشكلا بحاص لاقو ضرالا نم ىوتسملا طمسإنملاعاقلاو ةريجو راج

 رفاكلا هب ىنأي ىذلا نأ هيبشتاا هجو مث ء شطعلا ديدشلا وهو ؛ هزمه ففخ دق (نامظلا) ) جاج ولا

 لاحفأ نم ناك نإ و « هيلع 0 هل نأ دقتعل ةنأ عما 0 هيلع قحتسيال وهف ربلا كاد نم ناك نإ

 اباوث هل نأدقتعي وف ناك ف يكف , ًاباوث هيلع قحتسي هنأ دقتعي هنأ عم ًاباقع هيلع قحتسي وهف مثإلا .
 هترسح تمظع مظعلا باقعلا دجو لب باوثلا دجي ملو « ةمايقلا تاصرع ىفاو اذاف , ىلاعت هللا دنع

 هب هيلق قلعت بارسلا دهاش اذاذ ءاملا ىلإ هتجاح دتشت ىذلا ن ءاملظلا لالا هيشيف . همع ىهانتو

 ى لاثملا اذهو . هلع كلذرظعيف هوجرب ناك ا نانو هدا: اذان: خد وملاو هاجد وجرنو

 ىتح ) هلوق ليق ناف ايندلا ةقرافمو هتوم هابإ هنايتإو رفاكلا لمع بارسلا دهاجم لاق . نسحلا ةباغ

 : ةثالث: هوجو نم هنع بااوجلا انلق ؟هل نضقانم (آًئش ةدحب ىلإ هلؤقو انيشاةنرك لع لدي (هداس اذإ

 ( ىتاثلا ) دهتجا دق ناكنإ و ًائيش لمعام نالف لاقي (مي دفان ًائيش هدحب مل هنأ هانعم دارملا ( لوألا )



 ةيآلا . بارسك مهلابعأ اورفك نيذلاو : ىلاعت هلوق ا

 ا ادا | ىح 1 اد ركل ةعصب , بارسك مهلا عَ 10 نيذلاو

 و ا

 ( ثلاثلا ٠) ( كءاطغ ك 0 نم ةلفغ ىف تنك دقل ) هلوقو ( نوبستحي اونو 5

 ىأ نم باقنت راصبألاو كالملا نم ًارذحو ةباجنلا ىف ًاعمط مويلا كلذ ىف باقتتت بولقلا نأ

 لبق نمأ مهباتك نوطعي ةيحان ىأ نمو ؟ لامشلا ةيحان نم مأ نيهلا ةيحان نمأ « مهب سي ةيحان

 فوخال باوثلالهأ نإ اولاق مهناف « ليوأتلا اذم نوضريال ةلزتعملاو ؟لئامشلا لبق نم مأ ناميإلا

 ةرم ريغ بهذملا اذه داسف انيب انكل ء وفعلا نوجريال باقعلا لهأو ؛ مويلا كلذ ىف ةتبلا مهيلع

 هادا لاذ / اقرر نصت راصت لاو ترجاتملا 0 انك مآ نع لا ابولقلا نأ«( عبرا 1
 دحب ال ثيح فوخلا نم بلقلا بلقتيو « ىمعي مث هانيع قرزتو ديدح هرمدبو رفأ 1

 ىتابجلا لاق (سماخلا) ؛( نيمظاك رجانهلا ىدل بواقلا ذإ ) هلوق وهف ةرجنملا ىف عقي ىتح 3

 جضنأامةث *م ةرم نوكتف ؛« باذعلانم اهلانيام ببسي امهتائيهريغت راصب لاو بولقلا بلقتب دارملا

 ىلاعت هلوق ىنعم وهو ؛ ميج 0 ىلعا مات هب دير نأ زوجنو لاق «قرت>ا ام ةئيهم ةرمو راثلاب

 . ( ةرم لوأ هب اوني لاك مراصبأو مهتدتقأ باقنو )

 تابرةلا هذه نولعفي ىأ ( اولمعام نسحأ هللا مهيزجيل ) هلوق ( ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا (

 تانسحلا نسح'الاب دارملا ( لو“الا ) هوجو هيفو ؛ اولمع ام نس>أ ىلع مهيثيو هللا ممزجيل

 ىلع مهيزاحيال هنأ ىلع امبنت نسحالا ركذ امنإ : لتاقم لاق ءابلقتو اهضرف تاعاطلا ىهو ٠ عمجأ

 دحاولا ىلع اوليعام نسحأ ءازج مهمزج هناحبس هنأ ( ىناثلا ) . مْ اهرقغي لب محلامعأ .ىواسم

 مهيصاعمل ةرفكم مهنم تاعاطلا نوكمت نأ كلذب دارملا : ىضاقلا لاق ( ثلاثلا ) ةثاعبس ىلإ ًاريثع
 . ةنزاوملاو طابحإلا ىف هيهذم ىلع ميقتسم اذهو ٠ لامعاللا نسحأب ىلاعت هلل معزي 1

 ىلع رصتقي الو لامعاللا 0 مميز 1 ل قعملاف ( هلضف نم مثديزيو ( ىلاءت هلوق ام

 ليق ناق فر.عضتلا نم تايالا رْ ها ف لال 1 8 ىلع هلضف نم مهديزي نب مه5 او>ةسا ردق

 متأو لضفلا نع ءا رجلا زنم اقر نازل 0 هدأ فافحتسا ف 0 ةعاطلا لعفل نأ لع لدي أذهف

 0 ة>:ةسالا تبن نحن انلق « اًثيش هبر لعقحتسال ديعلا | مكدذ ء ناف «؛كلذ» نولوقتال

 هب هبن (باسح ريغب ءاشإ نم قزرب هللاو) لاق مش * لضفلا وه هيلع 0 قدحتسملا وه ردقلا كاذف

 دجلاب مبفصو امل هناحبس ناكف « هناسحإ ةعسو هتئيشم ذافنو هدوج لاكو هتردق لاك ىلع

 مظعلا باوثلا مهيطعي هنا-بس قحلاف ٠ فوخلا ةياهن ىف نونوكي كلذ عمو « ةعاطلا ىف داهتجالاو

 . مهفوخ ةلباقم ىف هل دح ال ىذلا لضفلا مهديزيو ؛ مهتاعاط ىلع

 هدجي مل هءاج اذإ ىت> ءام نآمظلا هبسح ةعبقب بارك مهامعأ اورفك نيذلاو إل ىلاعت هلوآ



 حبيرلاو « زجان يقي عيباا ىف لصاحلا ميرلا نآل « لخدأ ءاحلإلا ىف هنأل ركذلاب عيبلا صخ هناحبنس

 اعلا ١ تقلا كوعلا ليدتت 3 عيبا كزأ ( ىاثلا ) ليفتشم كش رقت اذ شالا

 ؛ ٍبلجللا لهال ةراجتلا : ءارفلا لاق ( تلاثلا ) سكسعلا نمّرتك ] دقنلا لصحت ىف ةيغرلاو سكملاب
 . هيدب ىلع هعأب ام عيبلاو . هدلب ريغ نم هيلج اذإ اذك ىف نالف رجتا : لاقي

 راجل له نم خسل ءاننلا نأكل تاجا وز نك ك1 لاكنلا صخ مل ىناثلا لاؤسلا )ل

 :« تاعاجلا وأ

 ١ دارملا : موق لاف ؛ىلاعت هللا ركذب دارملا ىف اوفلتخا < ةعساتلا ةلأسملا || 00

 هنء انلق ؟ ( ةالصلا 0 فم اه لق ناك عتاولصلا دال نو كا لاو كا

 ىتاثلاو ) اهتيقاومل اهتماقإ ةالصلا ماقاب دارملا اهبنع هللا ىنضر ساب 0 ب (
 ىفو ةالصلا لبق هللا نوركذي مبف هللا ركذل ًاريسفت ( ةالصلا ماقإو ) هلوق توكي نأ زوحي

 ةالصلا .

 ( ةالضلا نوَمقيَو ) هلوق قف ةزقبلا ةروس ريسفت لأ قار دادف ( ةرشاعلا ةلأسلا (

 تققأ لاقي :جاجزلا هلاقام ءاملا فذح ىف هجولاو ؛ اهطورش ىلع اهقي مايقلا وه ةالصلا ماقإ نأ
 اقتلال امهادحإ تفذخ نافلأ عمتجاف ًافلأ واولا تبلق نكلو ؛ ًاماوقإ لص“الا ناكو ةماقإ ةالصلا

 ف 3 ا ةفاضإلا تماقو فوذلا نم ًاضوع ءاهلا تلخدأف . اماقإ ةالصلا تقأ : قبف نينك اسلا

 . نيب ودنلا نم عامجإ اذهو لاق . ةفوذحلا ءاهلا ماقم ضيوعتلا

 لخدأ نم مهنمو ؛ ضن أ رفلا ىه لاق نم مهنف ةالصلا ىف اوفلتخا © ةرشع ةيداحلا ةلأسملا 0

 ترقأ فييرغتلا لإ هناأل برقأ لوالاو « سانع نبا نع ىحضلا ةالصامف ةانيكجام لع لعتلا 5
 نبا لاقو «كلذب ىمسملا عرشلا ف فورعملا هنأل ضورفملا دا لأ نأ .ةاكزلا قلرقلا كان

 نمي ناكو ) هلوق ىفااذكو ::صالخألاو ىلاعت هللا ةعاط ةاكزأ] نم دارملا امبع هللا 2 00

 اذهو (ام مهك زتو مهربطت ) هلوقو ( دحأ نم مكنم كذام ) هلوقو ( ةاكزلاو ةالصلاب هلهأ
 . لالا قوّةح نم ىطعيامىلع الإ لمحال اذهو « ءاتيإلاب ةاكرلا قلع ىلاعت هناآلو مدقت امل فيعذ

 تاعاطلاو هتلاركذي اودبعت نإ و لاجرلا ءالؤه نأ نيب هناحبس هنأ ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا ل

 ( راصب“الاو بولقلا هيف بلقتت ًاموي نوفاخي ) لام فوخلاو لجولاب نوؤوصوم كلذ عم مهناف

 بواقلا بلقتب دارملا ىف اوفلتخاو . هتدابع قح هللا اودبعام مهنأب مهملعل ناكامتإ فوخلا كلذو
 راصيالا صخشتو عزفلاو لولا نم برطضت بواقلا نأ لوآلا لوقلاف : لاوقأ ىلع راصبألاو

 فواقلا هقفتف: الا وحأ اردت اهنأ قاتلا ) ( ناسا تس راقلا تعلو راك لا ا
 نم اوبلقنا مهنأكف ءرصبتال تناكنأ دعب راصبألا رصبتو هقفتال اهيلع اعوبطم تناكنأ دعب

 ملام هللا نم مهل ادبو ) هلوقل « ةنياعملا ىلإ نيقيلا نمو ؛ نيقبلا ىلإ نظلا نمو ؛ نظلا ىلإ كشلا



 ةيالا . اهيف هل حبسي همسا اهيف رك ذي و : ىلاعت هلوق 1

 لبق اتويب تناكامنأ هرهاظ ( عفرت نأ هللا نذأ توبب ىف ) هلوق نآل ىلوأ 4 ىتاثلا لوقلاو ١)
 . عفرت نأ هللا نذأف عفرلا

 ىف ماع هنأ (لوآلا ) لوقلاف (همسا ايف ركذيو) هلوق نم دا 0 4«ةعبارلا ةلأسملا)

 عد امب اهف ملكتي ال .( ثل اثلاوار سساع نبأ نع هبانكا أمف لت ل0 ىلا وزر رقد

 . ظفللا مومعل ىلوأ لوآلاو
 ىلعف اهرسكب نوقابلاو ءابلا حيتفب حيبسي مداع نعركي وبأو سماع نبا أرق «( ةسماخلا ةلأسملا إل

 لاق مث «لاصآلاو ودغلاب اهيف هل ىنعأ ةثالثلا فورظلا رخآ ىلإ ًادتم لوقلا نوكي ىلو ألا ةءارقلا

 لاجر حبسي لرقف ؟ ميسي نم لبق هنأكف اهيف هل حبسي لاق امل هنآل عوفرم لاجر جاجزلا

 مث ,ةالصلا سفن ىلع هولمح نورثك الاف حيبستلا اذه ىف اوفلتخا « ةسداسلا ةاأسملا ١

 اتناك لاقف رصعلاو حبصلا ىتالص ىلع هلمح نم مهنمو سخخلا تاولصلا لك ىلع هلمح نم مهنه اوفلتخا
 امع ىلءت هللا هيزنت وه ىذلا حييبستلا ىلع هلمح نم مهنمو ءامهيف ديز مث لاحلا ءادتبا ىف نيتبجاو

 نع لاق ثيح نم كل ىلع امبفطع دق ةاكرلاو ةالصلا نأب هيلع جتحاو « هلعفو هتاذ ىف هب قيليال

 ربظأ هجواا اذهو ةاكراا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا ركذ

 ودنلا دجو امنإو ىشعلا وهو ليصأ عمج لصالاو لصأ لمج لاصآلا م ةمباسلا هلأ ١
 تاقوأب ىأودغلاب فاشكتلا بحاص لاق. عمج مسا ليصأالاو عم ال :ردنمم لع ل قادت ل
 ا رط أ أو متع اني رص لاك لالا ف لوجدلا وعود لامي الا ”ىرفو تاودعلاب ىأ غلا

 "0 قرا ير ير ةرالا هده دلت و ةرركادم ىلاعت هنا تاك نأ ىجضلا ةالصزنإ 1 امير نما نإ
 هللا دنع هلو الإ هاو. ام ىلع هرثؤي دجسملا ىلا حوربو ودي دحأ نمام » لاق هنأ ِمتِلَم ىلا ن

 وأ ًاريخ ملعيل حارو دجسملا ىلإ ادغ نمد اع وفم دعس نب لهس ةياور ىفو « ةنجلا 00 1

 اعاغ عجري هللا لويس ىف دها#لا لثم ناكهيلعتمل

 راجت مهترك ىقن مهضعب لاَقف ( ةراجت : ينال لام هلوق ىف ! 0 7 أملا

 نم لغاش اهنع مهلغشيال كلذ 3 ةعابو ًاراجت مهتبثأ لب مهضعب لاقو . الصأ ةعابو

 0 نورجتل اوناكنإ هللاو ام دكا لاق نك د لوقاذهو ثأر احم جتلا عفانم بورض

 لهأ نم موق ىلإ رظن ماس نعو ٠ 0 ةالصلاب اوماَعف ءىتث اهاع مهبلي مل هللا ضئارف تءاج اذإ
 نبا نعو  (ةراجت مهيهلتال) مهيف ىلاعت لاق نيذلا مث لاقف ةألصلا ىلإ اوبهذو مهتاعايب اوكرت قوسلا
 تيك نع ةراجتلا هيهلتال انالف نإلاقيال هنأل ؛ لوآلا نمىلوأ لوقلا اذه نأ ملعاو . هلثم دوعسم
 : كار  اعهو لوألا هجولا لمت>حا كإو دا الإ تيكو

 ١ عيبلا ركذ داعأ مف عيبلا هيف لخد .( ا 0 لاق امل < لوالا لاؤسلا : 0

 ) ءارشلا عاونأ هتيع لخدي سنج ةراجتلا نأ ( لوالا ) هوجو نم هنع ( باوجلا ٠ لإ عيباو
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 م ةيآلا . عفرت نأ هللا نذأ توبب ىف : ىلاعت هلوق

 نم اولخ نيذلا نم الثمو ىأ ( مكلبق نم اولخ نيذلا نم الثمو ) هلوق ىلإ عجار هنأ ملسم ىنأ

 ؛دجاسملاتويبلاو نينمؤملاو ءايبنالا اولخ نيذلاب دارملا نوكيو « عفرت نأ هللا نذأ توب ىف مكلف

 ذإ) هلوقب (1)بيراه اهامسف مهنك امأ ركذو مالسلاو ةالصلا مهلع ءابينالا رابخأ هللا صتقا دقو

 انلزنأو : تاني ت انآ مكيلإانل زنأدقلو): لوقيف ( بارهلاايركزاهاع ل خدايلك) و (تارلااوروست

 ىتابجلا لوق (اهعبارو) عفرت نأ هللا نذأ توبب ىف نينمؤملاو ءايبن الا نم مكلبق ثعل نم صيصاقأ

 وهو (امسماخو) عفرت نأ هللا نذأ توب ىف اولص ريدقتلاو مدقت امب هل قلعت ال فنأتسم مالك هنإ

 نذأ توبب ىف حبسي لاق هنأك ريخأتو ميدقت هيف لب ةيآلا ىف فذح ال هنإ جاجزلاو ءارفلا لوق؛
 نيهجو نم ىضاقلا هيلع ضرتعا دقف ٍلسم ىنأ لوق امأو ؛ تيكو تيك مهتفص لاجر عفرت نأ هلل

 هقاعتل لسرلل نيبذكملا نم الخ هنم دارملا ( كلبة نم اولخ نيذلا نم الثمو) هلوق نأ ( لوألا )
 نذأ تويب اهنال تويبلا هذه فصوب كلذ قيلي الف ايندلل ءاغتبا انزلا ىلع هارك إلا نم مدقت امبر

 هلوة نم امهنبب للاخت اب ةبآلا كلت نع ةعطقنم ءتراص ةيآلا هذه نأ ( ىتاثلا ) همسا اهيف ركذي نأ

 دنعالإ هيلإ ريصملا زوجال راضالا ليقف ىتابجلا لوق امأو (ضرالاو تاومساا زون هللا ) ىلاعت
 لبق نإف هيلإ ريصملا زو الف هياإ ةجاح ال جاجزااو ءارفلا هركذ ىذلا لوألا ىلعو ةرورضلا

 هل حبسي هللا نذأ تويب ىف ىنعملا ريصي هلوق ىلع نأال ًاضيأ لاكشإ هيلع هجوتي جاجزاا لوق ىلع
 كلذ لمح نم ىلوأ ةدايزلا هذه لثم لمحت نإ تلق ملف  ةدئاف ريغ نم ًاراركنت اهيف هلوق نوكيف اهيف

 . ىلوأ اهل] ريصملا ناكف ةريثك ديك أتاا لج ال ةدايزاا انلق ؟ ناصفنلا

 ةمركع نعو دجأسملا ( تويب ىف ) هلوق نم دارالا اولاق نيرسسفملا رثك أ 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 نأ نكمي الام تويبلا "ىف نأ [لو'الا) نيجول لزأ لراالاو اك تردلا سانا ك0
 كلذو ةالصلاو حيستلاو ركذلاب اهفصو ىلاعت هنأ ( ىناثلا ) عفرت نأ نذأ ىلاعت هللا نأ, فصوي
 دجاسم عيرأ دارملا نأ ( امهدحأ ) نالوق دجاسملا وه دارملا نأب نيلئاقلل مث دجاسملاب الإ قيلي ال
 ةالصلاامهيلع ناهلسو دواد هانب سدقملاتيبو ؛ مالسلاوةالصلا امهاعليعمجإو ميهاريإاهانب ةبعكلا

 نعو علي ىن هانب ىوقتلا ىلع نأ عدلا ءان دكت مقلم ىنلا هانب ةنيدملا دجسمو ؛ مالسلاو ظ

 دجاسملا عيمج وه دارملا نأ ) قانلاو )”ليدف آلا ةزدعدسو جرس سدقملا توب وه نسحملا ْ

 ىضر سابع نبا لاق ؛ دجأسملا عيمج ىلع ظمالا لمح لوالاف ليلدالب صيسخح هال فيعض لوألا

 . ضرآلال هأل موجنلا ءىضت امءامساا له ال ءىضآىهو ضرالا ىف هللا تويب دجا-1لا امهنع هللا
 نم دارملا ( اهدحأ ) لاوقأ ىلع ( مفرت نأ ) هلوق نم دارملا ىف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 نعو ( تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو ) هلوقو ( اهاوسف اركمس عفر اهانب ) هلوقل اهوانب ابعفر

 نع ربطتو مظعت ىأ عفرت ( اهناثو ) ىنت نأ هللا عا هجاسملا نهااميع هلأ قطر نتاع و

 . نيرماألا عومب دارملا ( اهثلاثو ) جاجزاا نع لاوقاآلا نم وغللا نعو ساحيئألا“

 , ةيآلا ( ليئامتو بينراحت نم ءاشيام هل نولمعي ) أبس ةروس يف ىلاعت هلوق بيراحع دجاسإلل يلاعت هللا ةيمسنا نمو (1)



 ةيآلا . عفرت نأ هللا نذأ تويب ىف : ىلاعت هلو

0 
 مس كاهن 8

 م -- ه-

 مساع مرض سرك رث ومص م 1 2 هذآ هر 00 ه2 م1 ,ص م 2 ا 2

 1م ارااج 1١ 407 1 مم 200 2 اس مقوس اس اس مل سل س6 00

 هو نإ ع إو ةولصلا ماقإو هللا رك ذ نع 6 الو ةراجب مهيهلتال كار «512

 7 ا ا 92 رث امنع رث رجس هه 2 سس ىوورع ا مم 2 4 مانت سد ت2 6 2-6

 اولمعام رة هللأ مم زجيأ «1؟1/» راصالاو بولقلا هيف كاف اموب نوفاخ

 -أ - 520 ايا نا ل تراس ا

 2« باسح ربعل ا نم فررت هللاو هلضف نم متديزبو

 ١ ميحرلا نمحرلا هللا مس «

 لاك راك لاضألا و اودعلاب امف هل تمسي هوحأ ايذرت ناو عفرت نأ هللا نذأت وسب ف) ىلاعت هلوق

 بواقلا هيف بلقتت ًاموي نوفاخي ةوكرلا ءاتيإو ةولصلا ماقإو هللا ركذ نع عيب الو ةراحت ميمهلت ال
 ( باسح ريغب ءاشي نم قزري هللاو هلضف نم مهديزيو اولمع ام نسحأ هللا مهزجيل «راصبالاو

 : لئاسم ةيآلا ىف نأ ملعا

 اوركذو اهيف نوكي ًافوذحم ىضتقي ( هللا نذأ توبب ىف ) ىلاعت هلوق « ىو آلا ةلأسملا 0

 نم ريثك رايثخا وهو هللا نذأ توب ىف حابصم اهف ةاكشك ريدقتلا نأ ( اهدحأ ) هوجو هيف

 ركذ نم دوصقملا نأ (لوالا ) نيهجو نم هيلع ىناهفصأألا رحب نب ملم وبأ ضرتعا « نيققحلا
 حابضملا ديزي ال كلذ نآل دوصقملا اذه ىف ديزيال هللا نذأ تويب ىف حابصملا نوكو لثملا ا

 ( ةاكشك ) هلوةك أدحاو هنوك ىضتقت هوجو هيف هركذ مدقت ام نأ (ىناثلا ) ةءاضإو ةرانإ

 الو عمج تويبلا ظفلو ( ىرد بك وك اهنأك ) هلوقو ( ةجاجز ىف ) هلوقو ( حابصم اهيف ) هلوقو

 ةجاجزلا ىف عوضوملا حابصملا نأ لوألا نع ( باوجلاو) توببلا لك ىف دحاولا اذه نوك حمصي

 نعو ) لك أو متأ هب ليثعلا ناكف « أوضأ ناكف مخضأو مظعأ ناكدجاسملا ىف ناك اذإ ةيفاصلا

 حابصم أبيف ةاكشمك لك هتحن لخديف فصولا اذه هل ىذلا وه لثملاب دصقلا ناك امل هنأ ( ىفاثلا

 دنع ىلايللاب تويبااهذه ىف رهظي اهأوض نأ كلذ ىف ةدئافلا نوكستو : تيزلا نم دقوتت ةجاجزف

 ةيافكو ملع ىلإ عجري لجر ىتمدخل حلصي ىذلا لاق الجر نأ ولو « ىلاعت هلا ةدابع ىلإ ةجاحلا
 هذه ىف هناحبس هللاهرك ذ ام اذكف عونلا دارملاف دحاولا ظفلب هركذ نإو ناكل . هتيب مزتاي ةعانقو

 لوق وهو (اهلاثو ) عفرت نأ هللا نذأ توبب ىف ةكرابم ةرش نم دقوت ريدقتلا ( اهناثو ) ةبآلا
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 .(مث راصب أن م اوضغي) ىلاعتهلوق ريسفت

 . (مبجورف اوظفحت و )ىلاعتهلوق ريسفت

 . (مل ذأ كلذ) ىلاعت هلوق ريسفت

 .ةيالا(تانمؤلل لقو) ا

 . (نمتيز نيدس الو) »

 .(امتمرهظام الإ)ىلاعت هلوقنمدارملا ام

 ةكوامملا ىف مرحلا ىوذل لحي له
 يوم فدل زخ ذل اسد رئاكلاو

 لا معلا ىف لوقلا فيك

 ؟ ءال وه رظن ةحابإ ىف بيسلا ام

 (ةيرإلاىلو أر يغنيعباتلا وأ) ىلاعت هلوق

 ةنآلا (نرلجرأب نيرضيالو) » د
- 

2 2) 

 هد (اعيمج هللا ف اوبوتو)» هد

 . اكتلاب قاكتيلت

 ةيالا(مكنمىنايالا اوحكت أو )ىلاعتهلوق

 ؟ بوجولل وه لهو حاكتلا ىف آلا

 . اهاضر نودب ركباا يوزت زاوج
 . ةريغصلا جيوزت نايلي خالا ! معلا

 . حاكتلا ىف سانلا تايغرفالتخا
 : ةقالطإ عرس ىانالا اودكتاو

 .(م دايع نم نيد اصلاو ) ىلاعت هلوق

 ؟هسفنب ديعلا جوز, له

 .ةيالا ( ءارقف اونوكت نإ ) ىلاعت هلوق

 . ( ميلع عساو هللاو ) زر و

 .ةيآلا ( نيذلا ففعتديلو) »> ود

 . ةيالا (نوغتبي نيذلاو ) ىلاعت هلوق

 ,ةباتكللاو نقاكملا ماكحأ

 ةحفص

"16 

 الك

 ؟11/

 ل
1" 

 ل1

00001 

 انت

 ان

 6يارلا : تفلل فور دعلاو كلاثلا ءوج) كسا ريق

 باتكلا نوغتيي نيذلاو ) ىلاعت هلوق
 مكناعأ 0

  ةءاحكسلا و باتكلا

 نيمحي نم لقأوأ ةلاخلا ةباتكسلانالطب

 را فيك طر

 وأ اناحسا ةناتكلا ىف مالا له
 ؟ ناجيالل

 ؟ لاملاب لالا عيبم حصي فنك

 ؟كلع الامةباتكلا د ّقعب ديعلاديفتسإ له

 . ( ًاريخ مهف متلع نإ ) ىلاعت هلوق
 .ةيآلا( هللا لامزم مهوتأو )»د

 ؟ هيلإ بودنم 5 بجاو كلذ له

 .انارللا لعمارك آلا

 .ةيآلا(مكتايتف اوهرك< الو) ىلاعتهلوق
 .ةيآلا لوزن ببس ىف فالخلا
 : ةاتقةكوابللو ىف كوليلل لوقت برعلا

 . ( ًانصحت ندرأ نإ ) ىلاعت هلوق

 .ةيالا(هللانإةنيهركنمو) > د
 ةيالا(تايآ مكيلاانل رتادقلو) 9 و

 . نآرقلا اهم فصو ىتلا تافصلا

 . تايمهلإلا ىف لوقلا

 . ىلاعت هللا ىلع رونلا مسا قالطإ

 . ةملظلاو رونلا نم ةجوزمملا بجحلا
 .ةمخلا ةناراوتلا ثجملاو
 . ليثعلا ةيفيك حرش

 .ةيالاب ةقلعتملا ثحابملا ةيقب

 (سانلل لاثمآلا هّللاب رضي و )ىلاعت هلوق

 4« تسرهفلا م(



 مع ىقارلا رخفللاو منار رسل اا وا كلاتلا للا تاس

 ةحفص

 ..ةعاشالا 'ىعما

 . مومعلا ىنعم ةيالا ةدافإ رع

 .(نولعتال منأو ملعب هللاو) ىلاعت هلوق

 . بنذ بنذلا ىلع مزعلا 4

 : نقدعلا رفع كا

 ا 2 ند مذ

 7 روجفلا ”ةلاطلل ةناطنخا

 . آلا( ميلع هللا لضفالولو) د
 00 (اوعبتت الا ونمآن يذلا اسأ اي)» 2

 : ةمحرو مكيلع هللا لضف الولو ) ا

 جب

1/5 - 

 0 . مكنم زا

 نه اك ادا كر 0
 ( ملع م هللاو)» و

 ةيآلا (لضفلا ولوأ لتأيالو) ١» د

 . ركب أو حطسم ةياكح

 لضفلا ولوأ نم نايب م
 . ةعسلا ىبعم نايب 1

 .(او-فصلل و اوقعياو) » » 8
 .(كل للارفغينأ نوبحت الأ) » ه

 نيك اسملاوىنرقلاىل وأ نمدارملا 6
 , ةطبا#لا نالطب

 : سل نع حفصلاو وفعلا ١١

 ا اهريغ ىأر ف نيم ىلع فالح نم

 ١9 اهنع هللا ىضر ةشئاع لئاضف نه .

 تانصحملا نومرب نيذلاذإ) ىلاعت هلوق

 تايآلا ) تالفاغلا :

 ةحفص

 لح

05 

 اة

00 

1 51/ 

 نومر.ءنيذلا نإ )ىلاعت هلوقب دارملا ام

 ؟ ( تانصحلا

 . تانص#لا نومرب نيذلا ت

 هللا نأ نودلعيو ( نكلاعت هل وق ريدفت

 . (نيملا قدا وه

 ( نيثيبحخلل تاثيخلا ) ىلاسعت هللا ل

 اه نوازتم كئلوأ ) لاتت هلوق نيس
 .( نولوهي

 ا ع

 اولخدتال اونمآ نيذلا امأاي) ىلاعتهلوق
 تل ل

 سانشلس لا ىعم

 - كادكس ل ميدقت 1

 ١ ناديتس ل ةيعلا

 نانمسالا تار ددع

 بابلا ىلع نذ ةأتملا فب فك

 / ا لوخدلاز زاوج ءالضتقا

 . هنذإ ريغلهريغ راد ىلع علطا نم ممكح

 نذإ نماديال و 0 ا 39 له

 ؟ صوصخم
 . مراحما ىلع ناذئتسالا ربتعي له

 ا 10 ضاع دنع ناذتسالا
 .(ملر - ماذ) ١ ىلأ هت هل وق ريسفت

 .ةيالا(نوديتا «لعي هللا و ,ل> » 2

 دنعلا عا
 تايآلا( (أوضعل ن ربعه ول لق) ىلاعت هل و

 9 كلذب نيمو هّللأ ص*ءخ ل
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 هةدوص

1 

1١75 

١16 

11 

 ا /

11 

 ا/ا١ا

 ازا ىف يرخلا دما

 . ( ًادبأ ةداهش مهل اوليقتالو) ىلاعت هلوق

 . ( نوقسافلا م كتاوأو) د (

 ل( كر ن دلال )هاد

 ناعللا م

 يكل اتوا 0

 - اليف ىلا تاب ايالا هذه طبر

 . تايالا هذه لوزن تيس

 0ك مصاع ثيدح

 . ةدابع نب دعس ثيدح

 : أ نب لاله ثيدح

 ا
 تايينجالا فذاق دح ناك

 . دلجلا تاجوزلاو

 0 جوزلا فذق اذإ

 ناعللا بجو ةيناز اي امل لاق اذإ

 "علا
 ناعللاب ةقرفلا غوقو ىف فالخلا

 اعمتجال راناسع نانعالتملا

 . ناعللاب جوزلا نع ني دق دإولا

 تاكو ضب امنحأ نانا

 . محلا هب قلعتي ال ناعللا

 , ناعللا ةيفيك

 كيل نأ

 فدقلا و انكولا نإ جراوخلا لوق نالطب

 .رد 0

 قار ا ةفلل لاو ريمعلاو تل

 هحفص

 . نيعللا فذأقلا قاقحتسا زا

 ا 1 ةنعاللا صاصتخا )»ب

١/1 

1/5 

 //ا١ا

١/8 

1١/4 

1/8١ 

 ام

 هل

 .ةيآلا (ميلعتتلا لضفال ولوز ىلاعت هل وق

 . كفالا ةصق

 م» (كفإلاب اًواج نيذلادإ) » د

 : ا ارش هوبس# الو 1 درر 7

 : . (هربك ىلوت نيذلاو) 0

 .ةيآلا ( مهنم ءىرمإ لكلا ) » د

 ببسو كفالا ةصق ةياكح

 .ةنآلا لوزن

 'ةيالا] 6 ةووتعمس ذإ الو )3 د

 . ( نيبم كفإ اذه 1 ١

 ١ ورم ةيرأ هيلعاواجالول) 5

 .ةيآلا ( يلع هللال ضف الولو) » د

 » (مكتسلأب هنوقلتذإ) » د
 » (متقهومتعمس ذإالوو) » د

 .( ميظع ناتو اذه كناحبس ) 0

 ل اذ كنا قلك

 اولوقي نأ مهلع 0

 75 ناتما

0 

 كرتنأ ىلع ةلزتعملا لالدتسا
 :نانعالا نم فدتلا
 عا ردوا رعي نأ رجاله
 ْ مكحلا ىعم نادي

 ضرخل ةللعم ريغ هّللأ لاعفأ

 ةيالا(عيشت نأنوب<نيذلانإ) 2 يي



 الشم ههيكل 17>يي ل ل
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8 

15 

١5١ 

 اةكري

١57 

 هلع :ه

 .( رخآ اهإ هللا عم عدي نمو) ىلاعت هلوق
 .( رولا ةروش )

 . ( تاني تابآ ايف انلزنأو ) » د

 .(نوركذطت مكلعل) » د

 .ةيالا(اودلجافىنازلاوةينازلا) » »

 . نزلا ةيهام
 . ةطاوألا ىف مهفالتخا

 .مئاهبلا نايتإةمرح ىلع عامجإلا
 ءانمتسالاو ةتملانامتإو قدحسلا

 . جراوخلا نم ىجرلا راكنإ

 . نصخحملا جر

 بيرغتلاو داجلا نيب عملا
 ا

 ىلاعت هلوة نم مومعلا ةدافإ

 . (ىنازلاو ةينازلا )
 باحيإ ىف ةريتعملا طئارشلا

 نا مجرلا

 ذل دلح «ىافازلا مجد

 . انزلا رودص ىلع لدي ام

 ؟ هيلعب ىضاقلا ىطقي له

 .دحلابجوب ىتموانزلاب رارقإلا

 0 داعلا

 ىلاعت هلوقب بطاخملا نم

 (  اودلجاف )

 هكولمت ىلع دحلا ةماقإ ديسلا كللع له

 دودحلا ةماقإ سانلا داحال له

 . مامالا دَقف دنع

 . دِلجلا دح ةماقإ ةيفيك

 هدؤص

5 

 صواب دلج 5

 "حولا ردح هماقإ ةقك 121
 35 ١ .٠ .ء 9

 .ةيالا ( فار امم كذخاتالو ) ىلاعتهلوق

4 
 ١ ع

١6١ 

١1 

١5 

65 

 همه ١

١5 

 ها/ ١

 م١

١6 

2 

2 

2 

2 

2, 

2 

2 

 د

 و

9 

 م ؟نإ) كال

 2 ( ةفئاط امهاذعدهشياو)

 » (ةينازالإ حكني الىازلا)

 . ( نينمؤملا لع كلذ مرحو)

 ؟ةخوسنم ةيآلا له

 ؟ ىناذلا ىلع ةينازلا تمدق مل

 1 ) تاتصخلا كومرب ن.ذلاو 7

 "افنقلا افلا

 م ( للابن ونمؤت

 . فذقلا ددعت

 ةلدالاو كلذ ىف ءايلعلا ءارآ

 . سايقلاو ةنسلاونآر كلا نمابملع

 . فذقلا حي اهف

 . نيفذاقلا عاونأ

 .نيفوذقملا د

 . ( ءادبش ةعبرأب اوتأي ل مث )

 نم دحلا عبتتست لآ 0

 . اهريغو ةدابشلا نالطب

 . انزلا ىلع ةدابشلا ةيفيك

 انزلاب رارقالا
 . مهةرفتو دوبشلا عامتجا

 .ةعبرأنم لقأ انزلا لع دوشول

 . قاسف ةعبرأ دهش ول

 . ( ةدلج نينامت مثودلجاف )

 فذقو .هدلو دلاولا فذق

 اي ةمالاو ديعلا
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 ةحفص

1 

| 

١٠١ 

 ع

 هع

 لح

 ا

١ 

 اس

 :ادصرفي

 5 نوحرفمهدلاه بز> لك ) ىلاعت هلوق

 ةيآلا ( ةيشح نه مث نيذلا نإ را 5

 سنا ب نا
 أب ممن ءذلاو) ىلاعت هلوق

 .(نوك رشيال مريم نيذلاو) » د
 .(اوتاامنوتؤي نيذلاو) » د
 .( نوقباس اهل مهو ) 00

 .(ابعسو الإ اف فلكنالو) » ده

 قطانلا باتكسلاو ؛ عسولا ىنعم
 .( نولظي ال مو ) ىلاعت هلوق

 نعل وم هع ىف يوك بارا ل

 .( نولماعاط مهل » د

 . ( مهفرتم انذخأ اذإ ىتحر) » د

 .ةيالا ( (مهتأي

 : ميفرتم َْق ريمضلا م

 . ( مويلا اورأجت ال ) ىلاعت هلوق
 .ةيآلا (ركيلع ىلتت اي تناكدق) 0

 الق ا تايآآلا طبر

 ام عأ لعمتن كف ىلا هن هل وق

 .ةيالا (مث» ارمأت 1 2 2

 .(مركذب مانتأ لب)» د
 طارص ىلإ مثوعدتل كاوا د د

 3 تايآلا 0

 . امليق ىلا تايالا طبر

 .ةيآلا (انفشكو مهانمحرواو) ىلاعت هلوق

 .( نوبمعي مهنايغطف اوجللا) » ه

 .3 , الا (باذعلاب م

 ىنحلا لا اغأ ن.ةمامت مالسإ

 : ةرآلا ( مولع انف اذإ ىع) ىلاعت هلوق

 00,١ ءاتدحا دز 0

 : نوصكتت م

 هحفص

0 

١10 

١١1/ 

١1 

 اح

1 

١١ 

 الا

 اانا

1 

 اندرو

 اذ

 الدرلو

 ىذارلا ا توتا

 .ةيآلا (ركل اشنأىذلا وهو) ىلاعت هلوق

 .(نولواآلالاقاملثم اولاق لب) » د

 .ةيآلا( انؤابآ ونحن اندعودقل) » د

 (٠ اهفا نمو ضراإلا نللق“) >* د

 . ( ابلبق ىتلاب تايآلا طبر )
 ( نورحست ىفأت)د» هد

 .تايآالا(دلو نمهللاذخناام) ) ده

 . ( ةداهشلاو بيغلا ماع )د

 .ةيآلا ( كيرن نأ ىلع انإو ) »
 .(ةئيسلا ناخأ ىه ىبلاب عفدإ) » د

 نم كي ٌدوعأ بر لقو)» د
 .تايآلا ) نيطاسشلا تازوه

 .(ن و طحنا ركيدوعأو) .» د

 .( توملامدحأ ءاج اذإىتح) » د
 ةججارلا تفوق الكا

 .(ا اصل ءأ ل علنوعجرابر)» د

 .( اهلئاق وه ةملك امنإ الك) » »

 .ةبآلا (خزرب ممتأارو نمو) » »

 ( روصلا ىف خفت اذاف) ١» ده

 2 (ضعب بع مهضعب لبقأف) 0

 » (انيلع تبلغ انيراولاتق) » د

 "6 ىلا تاقولا هده كي
 . ةيآلا ( اهنم

 .(نوملكتالوامفاوسخا) » د

 .( ضرآلا ىف مثبل ىلاق) د 2

 . خيب ماا كيكسلا لا ىسلا ف نضرعلا

 / ( انعك انقلخ امنأ متبسخلأ )ىلاعتهلوق
 , ةمايقلا يف ةيكحلا

 انجر خا انير) 00



 0 تالا ذآ كأكدكو# 5

 م1

// 

8/8 

/4 
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 1 (نوثعبت ةمايقلام وي ركنإمث) 2 0(

 ؟توملا َّى كلا 6

 : ةيآلا (مكقوف انقلخدقلو) كاك دل وق

 تاومسلا ةعلخ لالدتسالا

 ل عبسلا نام

 . (نيلفاغقاخللا نصانك امور كات
 ةيفيك و راطمألا لوزنب لالدتسالا

 تاينلا ف ء انا رثل
 . ةيالا(ءام ءامسلا نمانل زنأ و ) ىلاعت هلوق

 . ( ضّرآألا ىف هانكسأف ) ىلاعت هلوق

 .( نورداقل هيباهذىلعانإو ) 2

 ( ءانيسروطنمجرخ ةرشو ) 2

 . ( نهدلاب تينت )-> د

 تاناويخلا لاوحأب لالدمتلا

 . ةيآلا( ماعن آلا فكل نإ و) ىلاعت هلوق
 ا 4 دلع حو ةصق

 .ةنالا( اصون انس دقت را كا

 .( هللا اودبعا) د 2

 .( هريغ هلإ نم ركل امو د َه

 . ( مكلثم رش الا انها

 . (مفالم لونا تاو 1

 .(نيل والا ذئاب ىفا ذم انعمسأم) ) »د

 .( ةنجدب لجرالإ وهذإ)» د

 . ( نيح ي> هءاوصيرتف ) د 2

 ىزارلا رخفلل نورشعلاو

 ةحفص

 ك

1: 

5 

43 
|١٠١٠ 

١ 

517 

 .1ةب 91 (قرضنا بر لاق ) ىلاعت ةلوق
 1 هتروص ىلع مدآ قاخ هللا نإ ) ثيدح

 . ( انرمأ ءاج اذاف ) ىلاعت هلوق

 . ( رونتلا رافو ) ا

 .(اهف كلساف) » ه

 هيلا ( قيس الإكلهأو) » د

 :(ةلعم نموت نأ تيوتسا|ذاق) 9 و

 .(اناحجن ىذلا هللد+لا لقف) » د
 رع و

 .ةيآلا ( مدعب نم انأشن ممر 25

 . مالسلا امهيلع ملاص وأ دوه ةصق
 . ( نيملاظلا موقلل ًادعبف ) ىلاعت هلوق

 : اجا همأ ف قست اه حو

 . ( ىرتت انلسر انلسرأ مث ) 220

 .(مويدك الور نان اجاك 1 و

 . ( ثيداحأ مهانلعجو ) ١» د

 .(نونمؤي الموةلًادعف)» د
 :ةداتلا هيلع ارم د
 ةيآلا (هاخأو ىسومانلسر أ مث) ىلاعت هلوق

 . ىموم تازجعمو عسنلا تايآلا
 .١ باتكلا ىسوم انيتآ دقلو ) ىلاعتهلوق ( .

1 

16 

 "مالا اللف سر ىلع دع
 .( ةاةمأو مجره نبا انلعجو) ىلاعت هلوق

 .(ةوبرللإ اهانيوأو) » د
 ( تابيطلانماواكلسرلااهأاي) د و

 . لسرلا لكل ماع باطلا نأ هيجوت

 .( ةدحاو ةمأ 5 نأو) للا 3-5 هلوق

 نارا هما رد ل 2» ١١ه



 لا

 ةهحفص

5-2 ١ 

07 

0 

,75 

1/6 

7/1 

0// 

07/4 

 . ( نوحافت مكمل ) ىلاءت هلوق ريسفت

 ؟(هدارج ق>) هلوقىف ةفاضإلا هجوام

 ؟ داهجلا وهام

 ؟ رّئاج ةيالا هذه ىف خسفلاب لوقلا له

 . مدقتام لوبق بجوت ىلا رومالا

 .ةيآلا(نيدلا ف مكيلع لعجام )ىلاعتهلوق

 ؟ ةذللا لصأ ىف جرحلا ام

 ؟ ةيالا ىف جرحلاب دارملا ام

 قاطي الامفيلكت نم عنملا ىفةلزتعملا ليلد

 . ( ميهارإ ركيأ ةلم ( ىلاعت هلوق

 لخدي ملو ميهاربإ مك.بأ ةلم لاق مل
 ؟ةاطخلا ىف نردةال
 نييلسملا مك امس وه)ىلاعتهلوق ىنعم ام

)00 
 دذ ٌوااك ( ةالصلا اوميقأف) ىلاعت هلوق

 < يدم

 . ةيآلا ( ءادهش اونوكتو ) ىلاعت هلوق

 ( هللا اومصتعاو) >> د

 . نونمؤملا ةروس

 .تايآلا (نونمؤملاحلفأ دق)لاعت هلوق

 . حالقلا ىعم

 : ةنآلا (ممتالصوف مهنيذلا ) ىلاعت هلوق

 2 (وغللا نع مث نيذلاو ) 2

 ( نولعاف ةاكرلل مث نيذلاو ) 07

 .ةيآلا(مهجورفل نيذلاو) » و
 ؟ مبجاوزأ نع الإ لقيم

 ؟ مهناعأ تكلم نم ليق ال له

 . ةعتملا جرحت ىلع لدت ةيآلا

 قرارت ردفلل | نوورشقعلاو .فلاثلا ءردكلا تسرهف

 هدحوص

 ١م

/3 

/ 

5 

 /ه

 مك

 1 مانام ثنيذلا و) ىلاعت هلوق ريسفت

 .ةيال'( مم نيذلاو ) د
 ددضألا كارد 6 هنودجب ام ىم مل

 ؟ ثا ريملاب

 تافصلاب نيفوضوملا ىلع مكح فيك

 هه 2

 ممت ام هنأ عم حالفلاب ةمدقتملا عيسلا

 ؟ ةيجاولا تادايعلا ركذ

 مه كنا وأر) هلق قم رضا: ةذافإ

 .( نوثراولا

 ؟ نالا ةقولذغ سودرفلا له

 نم ناسنإلا انئةلخ دلو ) ىلاعت هلوق

 .تايرآلا ( ةلالس

 داردأ ف ناسآلا لقت لالدتشالا

 . ةقاخلا

 .ةيالا(ناسنالاانةلخدقلو) ىلاعتهلوق

 .ةيآلا(ةفطن هاتلعج مث) ىلاعتهلوق ريسفت

 . ( ةقلعةفطنلا انةلخ م د

 . ( ةغضم ةقلعلا انةاذع لال ل د

 .(اماظع ةغضملاانقتلغ) ١» » و
 .( ًاحماظعلا انوسكف ) » » د

 .( را ًاتلخ هانأشنأ مث ار 7

 «( هللا كرابتش )إدا و

 نسحأ ) ىلاعت هلوق ىف ةلزتعملا لوق

 (. نيقلاخلا

 . نسح هقلخ ام لكنأ ىلع ةيآلا ةلالد

 لوزن دنعىحولا ىاكل تض رع ةممش

 . ةيآلا هذه



 ها/

 6م

61 

 : اهليق اع تانآلا طير

 . ةنجلا ميعن ناو لا قررا

 ناكل تاتا لف

 ريخ ول هللا نإو ) ىلاعت هلوق ىناعم
 .( نيقزارلا

 .ةلزتءملا دنع ةيآلا اهلعلدت ىتلارومألا

 .لتقلاو توما ىفهريغ ودهاجلا نيب قرفلا

 .( هنوضري الخدم مهنلخديل) ىلاعت هلوق
 .ةيالا (بقاع نمو كلذ) » ٠»

 ؟ ةروكذملا ةبوقعلاب دارملا ام

 ؟(روفغ وفعل هللاذإو) ىلاعت هل وق قاعتمام 506

1) 

57 

5 

 جوي هللا نأب كلذ ) ىلاعت هلوق قلعتمام

 ؟ ( راهنلا ف ليللا

 . راهنلا ىف ليللا جالب ىنعم ام :

 ؟( ريصب عيمجهللانإ و)ىلاعت هل وق قاعتمام

 ؟(قحلا وه هللا نأب كلذ ) هلوق ىنعم ام

 وهاشا نأو )5ك انت فلوق قاتم

 يكل ىلعلا

 . ( هللا هنرصنيل ) ىلاعت هلوق

 نم ,لزنأ هللا نأ نت ملأ)!>
 : تايآلا ( ءام ءامسلا

 . ( رت ملأ ) ىف ىتلا هوجولا
 ؟ (رييخ فرطاهللانإ) ىلاءتهلوق قلعتمام

 ةيآلا (تاومسلاىفامدل )ىلاعت هلوق ىنعم

 ةيآلا ( كلر فخ هللا نأرت ملأ) ىلاعتهلوق

 (هرمابرحبلافىرج كلفلاو) 0

 ةيالا .:(ءاعسلا كلش

 (مهحرفوءرلساتلابهلانإ) » د

 هديؤص

0 

1 

13 

”1/ 

1 

1 

-- 

5 3 

 ( متيم مث ؟ايحأىذلاوهو) ىلاعت ةلوق

 ةيالا (اكسنم انلعجةمأ لكل) » د

 :ابلق اع تانآلا طبر

 ؟ةمأ لكل قنا ولا 5 1- /

 ؟كييل] رهان
 . ( هوكسان مه ) ىلاعت هلوق

 .( الا قف كعزات ةلفؤ 2و

 .تايآلا (ملعي هللا نأ لعتملأ) ىلاعت هلوق
 : ايلا تايالا-كنباو

 .لوسرلا باقة وقت مارفتسالا اذه ىنعم

 .دايعلارئاس دارااولوسرلا عمباطخلا

 ه1( كات "كاد نزنز ناس مار

 .( ريسي هللا لع كلذ نإ ) » د

 .( ريصن نم نيملاظللامو) » د
 ةيآلا (انتايآ مهلعىلتتاذإو) 1 از

 2 ( نوط نوداكي )

 (مكلؤنمرشب ركشبن أفأ لق)

 تانآالا(برضساتاااأا:)

 .(هلاوعمتساف) » هد

 1 [بولطملاوكلاطلافعت) 0و

2 2 

2 2 

2 2), 

 :[ هردق قحاتلا !وودناه) 21

 : تايآلا ( نهؤطصي هللا) » هد

 . ابلبق اع تايآلا ظبر

 . تايآلا نيب ضقانتلا لغ باوجلا

 . ةءآلا ( اونمآن يذلا اهمأ اي ) ىلاعتهلوق

 . اهلبق اب تايآآلا طبر
 (اوتمأ يذلا اسأ از لوقف رومأملانيخت

 تاريخلالءف وةالصلاوهوهب » د

 مم ريغ ل م١ 2
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 ةحفص

 ٠+

5 

7 

1 

5 

1 

7/ 

7 
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 ارا

2 
٠ 

 ل

 ءزجلا تدس رهف

 ةيآلا ( تيبلاب اوفو طلو ) ىلاعتهلوق

 2 ( مظعي نمو كلذ ) د 2

 تامر ىنءم ناسسو 3 كلذ بارعإ

 2 ٍ ) هلل ام ( ىلاعت هلوق

 2 ( عفانم اهفىكل) 2 2

 عفانملا هوجو نايب

 . ( قيتعلا تييبلا ىلإ ابلحت مث ) ىلاعت هلوق
 0 0 ل

 2 (دحاو هلإ كهلاف ) د 2

 م ( هلل كال 5

 1 فال كار
 2« ( مل اهانرع كلذك 0000

 ل اههوحل هللا لاني نأ

 2 ) عفادي هللا نإ )

 »  (بحب ال هللا نإ )

 ١» .(نولئاك نذل نذأو و" و

 مدا ل اخو 00

 » ( نهأوجر خأ نيذلا) د 2

 م» (سانلاهللا عفد الولو) » د

 تادابع عضاوم نيب هللا عمج اذا

 ىراصنلاو

 رو

2 2 

2 2 

 ل
 ؟دجاسملاو تاولدلاو عيبلاوعما وصلاام

 ؟ مدهت فيك تاولصلا

 ةيآلا ( هللا مسا ايف ركذي ) لاعتهلوق

 حاملا ىلع عيبلاو عما وصلا مدق مل

 .ةبآلا(هللا نرصنيل و )ىلاعت هلوق ريسفت

 م 17( كبذكي نإو) لات ماوق

 .ةيآالا (نيرفاكلل . تيلمأف ) ىلاعت هلوق

 هدحؤص

3 

5 

 55ه

 ا

 ع /

5 

55 

62 

600 

 ه_ك

 ىداولا رخفلل نو رععلاو:فلاتلا

 لافت الأ فراغا ريغ اتق تيسلا

 . قلك دمع ةمأ نع

 ةيرق نم نب اكف ) ىلاعت هلو ريسفت

 . ( اهانكلهأ
 .ةبآلا (ةيواخ ىهو) ىلاعتهلوق ريسفت

 (ديشمرصقوةلطعم رببو) » » د

 (ضرالاى اوريس رفأ) 0

 وه ملعلا لحن لهو ملعلا وه لقعلا له

 ؟ باقلا

 .(باذعلاب كنولجعتسيو ) ىلاعت هلوق

 ةيرق نم ني اكو ) ىلاعت
 . ةيآلا (اهل تيلمأ
 .ةيآالا (سانلا اهمأاي لق )ىلاعتهلوق ريسُفت

 2 ( اونمأ نيذلاف ) ىلاعت هلوق

 2 (أوعس نيذلاو) ىلاعت هلوق ريسفت

 6 جلا باحأ كيا وأرد 2! رز

 .91(كلبق نما 0 امو) ىلاعتهلو 5

 ”لوجلاو ىللا ني قرقلا

 ود ري هلا 3 شعت

 ةيآلا هذه لوزن ببس

 . ىلعلا قينا

 . تايالا هذه نم ضرغلا

2 

 : خلا ىععم

 ٠ ( ممولق ةيساقلاو ) ىلاعت هلوق

 ؟باقلا ضرم ىنعم ام

 (ديعب قاقش ا نيملاظلانإ و) ىلاعت هلوق

00 

 ( هلل ذمار, كلملا) ) د

 تابالا( اورجاه نيذلاو ) ىلاعت هأرق

 ( ةتغب ةعاسلا مهتأت ىتح



 ةحفص

37 

 الك

1 

 اننا ىزارلا رخفلل نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا تسرهف

 ناد 0
 امسمدبب رص

 . جحلا ةروس ريسفت

 مكبر اوقتاسانلا امأ اي)ىلاعت هللالوق

 :ه ( ميظع ءىث ةعاسلا ةلزاز نإ

 . اهدعب ىبااو ةيالا هذه لوزن بيس

 نهب نسانلا نوران هسا كوت
 . ةيآلا ( هللا ىف لداحي

 ْى منك نإ ساننلا اعنا لاحت هلق

 . ٠ تاناالا ( فيعبلا نم اسر
 . تايآلا هذه ىف ىتأأ تاءارقلا هوجو

 . ةيآلا ( ل نيبنل ) هلوق
 .ةيآلا ( ماحرألا ىف رقنو ) ىلاعت هلوق

 27 » (جوز لك نمتتنأو )

 » (لداحي نم سانلا نمو) » ه

 (ديبعلل مالظب سيل هللا نإو) > د

 ةيألا(هللا دمعي نم سانلا نمو) 2

 » (ةنتف-ةتاضأ َنإو)

 »  (هرض نأ وعدي. )

 » ( ىلوما سنبل ) ىلاعت هلوق ريسفت
 نل نأ لقي ناك نه ) لاعت هل وق ركل

 ةنآلا ( هللا هرصني
 ه (اونمان يذلا لخديهللا نإ ) ىلاعت هلوق

 ددميلف) ىلاعت هلوقف ببسلا ظفل نابب

 ( ءاملا ىلإ ببسب
 .ةيآلا(هانلزن كلذك و)ىلاعتهلوةريسفت

2 

( « 

 هحيمص

 از

1 

 ا

0 

7/ 

1/8 

55 

 .ةيآلا (ىده.هللانأ و )ىلاعت هلوق ريسفت
 (اوداهنيذلاو اونمآنيذلانإ)ىلاعت هلوق

 مالسإلا لهأ فلاخت ىتلا تاققبطلا نايب
 ؛ ةلوضاللا لئامملا ف

 .ةيآلا (هللا نأ رت لأ) ىلاعت هلوق ريسفت

 2 (سانلاَن مرتك ) 000

 ارنب نمو 8

 2 ( نامصخ ناذه ) ىلاعت هلوق

 .ةبآلا ْق تارءارقلا هوجو

 » (اورفك نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق

 » (هانلعج ىذلا ) ىلاعت هلوق ريسفت

 تا( فاك نمو 2050027

 : ذاكرا د نام

 .(ميلأ باذعنمهقذن) ىلاعت هلوق ريسفت
 .ةبآلا (ميهاربإلانأوب ذإو ) ىلاعت هلوق

 م (نيماقلاو نيفئاطلل) » د

 ١ (جحلابسانلافنذأو ) 5-6

 2 واج كتاب ) 252

 2 8 عفانم انةرهرلا) 205

 2 ) ماعنالا ةممم)» و

 7 (اتماوكف)» د

 » (سئابلااومعطأو)» و
 2 ) مهفت اوضقيل مث ) 2

 » (مهروذناوفولو)» د



 ةيآلا . سانلل لائمالا هللا برضيو : ىلاعت هلوق 2 ا

 لاق « هيلع ةدايزلا نكمي ال ىذلا دحلا اذه ىلإ حوضولاو روهظلا ىف تغاب لئالدلا هذه نأ نيب
 نامالا هللأ قلخ ملام عنب الو ىنكي هال لئالدلا هذه ع ىعل ( ءاقن نم هرونل هللأ ىدجم)

 ىلع رونلا انلمح ول انآل تانايبلاو ةلدآلا حاضيإ ( هللا ىدمب ) هلوق نم دارملا نوكي نأ نكمي الو
 ىدحلا لمح الإ قبب ملف «ةدئافلا نع مالكلا جرخل الإ و ءاضيأ هيلع ىدحلا لمح زب ل ةلدآلا حاضيإ
 هرونل هللأ ىدم 0 هلوق نأ ) لوالا / نييجو نم هنع رد نب ملسم وأ اك ملعلا قاخ ىلع انهه

 هناحيس هنأ (ىناثلا ( لاضلل لصاخلا نالذدال دضلاك وه ىذلا ىدملا تادايز ىلع لو ) ا نم

 مهنامأبو مهيديأ نيب مثروت ىعسإ ( هلوقب ههمشو اع نم ا قيرط وه ىدذلا هروزل ىدبم

 مالكلا نآلف ( لوألا امأ ) نيباوجلا نيذه رابجلا دبع ىضاقلا فيزو ( تانج مويلا كارشب
 ةدايزلا ىلع هانلمح اذإو هيف لكلا لخد ىدملا ىلع هانلمح اذاف ةلزنملا تايآلا رك ذ ىف وه مدقتملا
 ىتعملا تيح نم الإ الصأ هيف الخاد نوكي ال ةنجلا قيرط ىلبع لمح اذإو ء ضعبلا الإ هيف لخدي مل
 ضعبلا كلذ ىدهملاعت هنإ لاقي نأ ىلو الا لاق « نيباوجلا نيذه فيز املو ظفللا ثيح نمل
 . فيلكتلا دح مهغاب نيذلا مو ضعيلا نود

 (ءاششي نم هرونل هللا ىدم) هلوق نال : نيلوأ الا نيباوجلا نم ففعضأ باوجلا اذه نأ معاو
 . هولاقام طقسف نونهجملاو ىدل لوا اذهو. ئكال اهحوضو عم تايآلا هذه نأ 4 مهفي

 نم نيفلكملل دارملاو ( سانلل لاثمأالا هللا برضيو ) ىلاعت هلوق « ةرشع ةيناثلا ةلاسملا )
 تلدتْساو 3 ةميظعلا هيلا ص رعم ٌْق كلذ 1 هنأحيس هنأف 2 هيلإ ثعل نمو ىنأا وهو مانلا

 هللا قلخي لكلا ناكولو ءهب عافتنالا مهنكمأ ول ةميظع ةمعن كلذ نوكي امنإ اولاقف هب ةلزتعملا

 كلذو ( ميلع ءىثش لكب) هناحبس هنأ نيب مث  مدقت ام هباوجو « هب عافتنالا نم اونكسمت امل ىلاعت
 | ا رف هيلدا ىف طع ةلاثمأ ١ ق كبش الز اتت ل نا عولاك
 : تاهسثلا نع

 (ىلاعت هللا لوقريسفت لاو نورشعلاو عبارلا ءزجلا هيليو 2 نورشعلاو كلاش ءزجلا م هللأ دمح (

 (« لاصآلاو ودغلاب اهيف هل حبسي همسا ايف ركذيو عفرت نأ هللا نذأ توب ىف إل

 هلآو هيلع سو هللأ ىلص لم قل هلاك إ ىلع هللا ناعأ



 3 / ةيآلا . ضرالاو تاومسلا رون هللا : ىلاعت هلوق

 الو قرش ىف سمشلا اهيصت الف راد الا اهب فتلت ةرجث اهنأ ( اهثلاث و ).اهف ةدوجوك ماشلا ريغ
 تناك ءاوس اهيلإ سمشلا لصت الف ًاذيدش ًافافتلا اقرو اهب فتلي ةرث ىه لاق نم مهنمو ؛ برغ

 ؛نامرلاو نوت زلا لكم مرخ] ىلإ هلوأ نم ةنضغ قر وير امنجشلا ف :لسدلو « ةيلارعا وأ هكر رددت

 كلذو' 0 7 لاكي الإ لصحم ال كلذ تيذلا كف ضررغلا نال كفعيس ارا انشر

 كاملا! نم نبا لاق ( اهعبارو ) هلوصو مدعب ال هيلإ سمشلا ار لوط ةداعلا لسع اع

 حلاو 0 ىتلاح اهيلع سمشلا علطتف ةعساو ءارتص وأ لاع لبج ىلع زربت ىتلا ةرجشلا

 ةيفرش ال هانعمو الاق ؛ جاجزلاو ءارفلا رايتخاو ةداتقو ريبج نب ديعسو سابع نبا لوق اذهو

 ناك اذإ ميَقم الو رفاسم ال نالف لاقي اي وهو ةيب رغو ةيقرش اهنك-!و اهدحو ةيرغ الو اهدحو

 ذئنم> و ءافصلا ةيأهن فاشن ناك كلذك تناكىت م:ةرجشلان آل رات غ2اوهلوقلا اذهو يقي رفا

 حابصملاو هبلق ةجاجزلاو قلي دم ردص ةاكشملا ( اهسماخو ) متأو لك أ ليثقلا دوصقم نركب

 هيلعهللا تاولصإ ميها ركب ةلم اوعبتاو) ىنعي « ةكرابم ةرجت نم دقوت« نيدلا نم هيلي هبلق فام
 نكي ل ىأ ةيبرغالو ةيقرش ال لاقف يهاربإ فصو مث . مالسلا هيلع ميهارإ ىه ةرجشلاف 1

 مالسلاو ةالصلا هيلع نراك لب ىراصنلاو دوهلاك برغملا لبق الو قرشملا لبق ىلصي :
 3 ةيعكلا ىلإ ىلصي ٠

 ٍتيزلا نال ران هسسنمت مل ولو .ىضي داكي هنأب اهتيز ىلاعت هللا فصو 4 ةعساتلا ةلأسملا ظ
 ؛ءوض ىلعأوض دادزا رانلا هسم اذاف « ًاعاعش هل نأك ىري ديعب نم ىؤر مث ًايفاص ًاصلاخ ناكاذإ ظ

 رون ىلع ًارون دادزا ملعلا هءاج اذإف « لعلا هينأي نأ لبق ىدهلاب لمعي نمؤملا بلق داكي كإذك

 وهو ؛ هل هتقفاومل هل نيبي نأ لبق قحلا فرعي نمؤملا بلق مالس نب ىحي لاق ؛ ىده ىلع ىدهو
 بعك لاقو « هللا رونب رظني هناف نمؤملا ةسارف اوقتا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم دارملا ٠

 كاحضلا لاقو « ملكتي نأ لبق سانلل نيبي هرون داكي ىأ هتِلَي دم رون تيزلا نم دارملا رابحألا
 : ةحاور نب هللا دبع لاقو « ىحولا لبق ةمكسحلاب ملكتي تلي دمح داكي

 ريخلاب كيبنت هتيدب تناك 2 ةنيبم تايآ هيف نكت ملول
 لاق : ابعامتجاو راونالا هذه فدارت دارملا ( رون ىلع رون ) ىلاعت هلوق 4 ةرشثاعلا ةلأسملا ل :

 مكح نإو قدص لاق نإو ربص ىلتبا نِإو ركش ىطعأ نأ لالخ عبرأ نيب نمؤملا : بعك نب ىنأ .ٍ
 همالك: رونلا نم سمخ ىف باقتي تاومالا نيب ىثمب ىذلا ىلا لجرلاكسانلا رئاس ىف وهف , لدع

 تلأس عسيبرلا لاق ؛ ةمايقلا موي رونلا ىلإ هريصمو رون هجرخمو رون هلخدمو رون هلمعو رون

 . هتينالعو هرس لاقف هجرخمو هلخدم نع ةيلاعلا ابأ

 الإو ىتأ هلبق نف لهج نم لك نأ ىلع ةيآلا تلد ٌئابجلا لاق ( ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 نأ دعب هناحبس هناف انبهذم حيرص ةبآلا هذه انباأ لاق , اوفرعل اهف اورظن ولو ةحضاو ةلدالاف

 كاف ولا ع دفاع



 ةيآلا . ضراألاو تاومسلا رون,هللا : ىلاعت هلوق ١1 نالوا

 ةيبرعلا نه ضعب راصوركب ىنأ ةباور ىف مصاعو ةزم ةءارق وهو ةزمهلو دملاب هنأ الإ كلذك هنأ ٠
 ديرلالا لل ] اللا .ويقلا نم ةوجأم ووو: ثاخلا : ليفيحأ انهو: هنوييس. لاقي نكح هلا كل
 لثم ةفصلاىف هنأو ةفص هنأو عفدلا ىنعمب ءردلا نمليعف هنأ ةءارقلا هذه هجو ىلعوبأ لاق « ردلا كإ
 رسكلا امأ ءزمه الو دم ريغ نم ءايلاو ءارلا فيفختو لادلا مض ( ثلاثلاو ) مسالا ىف ءىرملا
 1 0 ارق را ريفا وانا ىاءكررلا ديدشتاو. .لادلا ليكي ءىدرد ( لاو ال1)': نارجبو هيف
 هضعب عفدي هأوض ناكف قيسفلاو ريكسلاكعفدلا وهو ءردلا نم ليعف وه ءارفلا لاق قايكيلاو
 01 كلف كراك الو ريفي ريغ نم ءارلاب ديدبشتو لالا ريكي( ىاثلا)) هناعمل نما اضعن
 كلو كرا دي دعا و, لاانلا حتفب ( كون ك1( وأ هوجو هيفف حتفلا 55 عفان نع دامح نب ةبتعو

 دهاجم و نسلا نع زمه الو دم ريغ نم ءارلا ديدشتو لادلا حتفب ( ىناثلا»)( نش الا نع نمطلاو

 كلذك (عبارلا) مصاع نع ءاي الو دم ريغ نم ازومبم ءارلا فيفختو لادلا حتفب (ثلاثلا) ةداتقو

 كب الا تام يركع فيو ملا ةيلرقلا (دقوت) هلو امأ « ةرمهلا لانب ةفيفخ ءازبونوميم ريع هنأآلإ
 بحاصرك ذو . لادلا مني هنأ الإ كلذكةداتقو دهاجو نسحلا نعول عفت نزوب فاققلاديدشت عم
 لاق لادلا عفرو اهديدشتو فاقلاو واولاو نيتطقنب تحت نم ةطوقنملا ءايلا حتفب دقوي فاشكلا

 واولا ناكساو ةمومض» ءايب ريبجنب ديعس نعو « بيرغوهو نيدئاز نيفرح عامتجال ءاتلا فذحو
 ةموهضم ءاب مصاع نعو .ىاتلاب هنأ الإ كلذك صفحو عفان نعو لادلا عفرو ةففخم فاقلا حتفو
 ءانتب دقوت ةحلط نعو ءاتلاب هنأ الإ كلذكو رمع ىنأ نعو ؛ ابحتفو فاقلا ديدشتو واولا حتفو

 ايم وفاعل نيك هك اس راو

 1| هلع ميرجتلا ىرازداو ءىضم مخض ىأ ( ىرد بكوك اهنأك ) هلوق ( ةسداسلا ةلأملا ل
 مظعلا ىف ىتا تباوثلاو ىرتشملاو ةرهزإاك ةئيضحلا بك اركللا نم بك وك هب دازملا نأ ىلع اوةفتاو
 لوألا

 هكا ريلا ةءردكا ىااقك راض ةرذق كيز نم ىأ ( ةكرابم ةرجت نم ) هلوق.(( ةعبانبلا ةلاسملا ١
 ليقو « ليلخلا مهنم « ابن نوعبس اهف كراب دقو نافوطلا دعب تتبن ةرجش لوأ ىه ليقو . عفنلاو
 . 1ك رابع ارجع هنخب هللا لعج اذهلف ةكارايملا ضر الا ىهانالا . مالا نوتيز دارللا

 د21 مالو دق رم ال اب ةرجفلا فصو ىعم ىف اوقلتحا يك ةنفاثلا ةلأتملا ١
 رآ ١ 11] اناكل ايدل ار نم تناكولا 3إ ةنعا ندي تيرزلا ةرجت اهنإ نسلا,ىلاق (اهدحأ)
 (اهيناثو) ةنجلا رجت اودهاشام مهو هردهاش امب لثملا برض ا ىلاعت هن ال فيعض اذِهو ةيبرغ
 ةيبرغ وأ ةقرش اهنأب اهرعشت فصوو الف ايندلا طسو ماشلا:ن ال ماشلا يف نوتيزلا ةرجث دارملا نأ
 لب نينيعم نيعضوم برغملاو قرشملا تبشي مل ة11؟ ضراالا لاق نم. نال فيعض آضأ اذهو
 ىف دجوي دقو ؛ تيزلا فرعي نم لكل بورضملثملا نآالو ؛ةدح ىلع برغمو قرشه دلب لكل



 ةكئالملا تاماهلإ ىهو ةكرابم ةرجث نم دقوت ان حابصملا اذهو ء حابصملاب ةفرعملاو ةجاجزاب

 امإو ( كبلق ىلع نيمآألا حورلا هب لزن ) هلوقو ( هرمأ نم حورلاب ةكئالملا لزغي ) ىلاعت هلوقل
 ةيناحور امنآل ةيرغالو ةيقرشال اهنأب اهفصو امنإ و  مهعفانم ةرثكل ةكرابملا ةرجشلاب ةكئالملا هبش
 رارسأ ىلع ابعالطا ةدشو اهمولع ةرثكل ( ران هسسمت مولو ءىضي اهتيز داكي ) هلوقب مهفصو امنإو

 لثم ىأ هرون لثم لتاقم لاق ( اهنماثو ) هب هبشملا ريغ هبشملا نأ انهه رهاظلاو ىلاعت هللا توكلم

 هللا دبع بلص ريظن ةاكشملاف حايصم أف ةاكشك لسو هيلع هللا لص دمحم بلق ىف نامب إلا رون

 ةوبنلا يظن وأ دمم بلق ىف نا إلا ريظن حابصملاو ملسو هيلع هللا ص ده دسج ريظن ةجاجزلاو

 مالسلا هيلع ليعامسا ريظن ةجاجزلاو مالسلا هيلع مهاربإ ريظن ةاكشملا موق لاق ( امعساتو ) هياقىف

 هلوق نأ ( اهرشاعو ) ةلاسرلاو ةوبنلا ةرجشااو سو هيلع هللا ىلص دمحم دسج ريظن حابصملاو

 دستت لوق وهو نم ولا زو لم اهلرعي ناك ردك نأ 3 و نمؤملاىلإ عجري هرون لثم

 ٍدقلو ) ةيآلا هذه لبق رك ذ ىلاعت هنآل راتخنا ؤه لولا لوقلا ن أ لعاو . ك ل ريمج نبأ

 ًاقباطم كلذ ناك هنايبو هادهلثم ىأ ( هرون لثم ) هلوقب دارملا ناكاذ 3 تانيس تايآ مكيلا انلزنأ
 ضرالاو تاومسا!لهأ ىداه هنأب (ضراألاو تاومسلارون هللا) هلوق انرسف امل انالو « هلبق امل

 . هلق امل ًاقباطم كلذ ناكهاده لثم دارملا نأب ( هرون لثم ) هلوق انرسف اذاف

 : لئاسم هيفو 4 ةيآلا هذهب ةقلعتملا ثحابملا ةيقب ىف  عبارلا لصفلا ال

 اورك ذو . روهشملا لوقلا وه اذه , ةذفانلا ريغ رادجلا ىف ةوكلا ةاكشملا (ىلو آلا ةلأسملاإ)
 طسو ىف ىذلا مئاَقلا ةاكشملا ىرعشأالا ىموم وبأو سابع نبا لاق ( اهدحأ ) : رخأ ًاهوجو هيف
 ةيصق أنبه ىه جاجزلا لاق ( ىناثلاو ) ىظرقلاو دهاجم لوق وهو « ةليدفلا هيف لخدي ىذلا ليدنقلا

 ليدنقلا اهب قلعي ىتلا ةقلحلا اهنإ كاحضلا لاق ( ثلاثلا ) ةليتفلا اهيف عضوتىتلا ةجاجزلا نم ليدنقلا

 . حصأالا وه لوأالاو

 مالك نم ةاكشملا جاجرلا لاق. ةشبحلا ةغلب ةوكسلا ىه ةاكشملا نأ !ومعز 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 :هريجصلا قيقدلا هو داكشإا التلال

 ةاكشم ىف حابصمت هرون لثم ريدقتلاو « بولةملا نم ةيآلا هذه مهضعب لاق م« ةثلاثلا ةلأسملا

 76 حايصملا وه كلذو هل ايفر يارد اندم نرد جل وه هب هبشملا نأال

 . حبصلا هنمو ءوضلا نم هلصأو جارسلا حابصملا 4 ةعبارلا ةلأسملا )ل

 ءىرقف ( ىرد ) امأ  رسكلاو حتفلاو مضلاب ةجاجزلا ( ةجاجز ) ءىرق (ةسماخلا ةلأسملا))

 ءارلا ديدَشتَو لادإا م ) لوأالا ( : هج وأ ةثاللث هيفف مضلا األ اهحتفو م لادلا مضإ

 ةالصلا هيلع لاقو , هناعم لو هتافصل رّدلا هسثي هنأ هاتعمو : هق ؤرملا:ةءارقلا وهو زمه,ريغ نم ءالآر

 ( ىتاثلا ) « ءامسلا قفأ ىف ىردلا بكوكتلا نورت كىلعلا تاجردلا لهأ نورتل مكنإ » مالسلاو



 ةريذم 8 ءامدن الاذو اني ثيح اذه تفرع دقو 8 حارصملاب هليثمت هح>و كيلع زن اللف 8 ةيحلإلا

 نيمسق ىلإ اهمسقت مث .ةدحاو ةيهام ذخأت اهنأ اهصاوخ نه ةيركفلا ةوقلا وهو ( عبارلا امأو )

 7 تنأ لإ كفو مدقق ىَرخأ ةزم مسق لك ل عجب مث . نكم امإو بجاو امإ دوجاؤملا الارقكا

 تارعلا كلن لعجتف دوعت مث ءاهتارمت ىهو حنات ىلإ ةرخآلاب ىضقت مث. ةيلقعلا تاهيسقتلاب بغنشلا

 ؛ ةرجشلا ملاعلا اذه نم هلاثم نوكي نأ ىرحلابف . اهل ةيابن ال تارت ىلإ ىدأتت ىتح اهلاثمأأل ًاروذب

 لجرفسلا ةرجشا 0 5 نأ اىكز 1ك .ف 3 اك ا 3 دي ازتل ا اهرام تناك اذإو

 هلو «حبب ءاصملا ةدام وم ىذلا تيزلأ وه 6 6 نال ؛ ةصاخ نوتيزلا هرجشا لب « حافتلاو

 312 1ك ىلا فاما تناك اذ وو ناعذلا .ةقو قارشالا ةدايز ةصاخ ناهد الا نقاش قبب نه
 ىهيسإ نأ 0 دود لو كل ىهانتي ال ىذلاف كرا ىمسلا ير 0ك ىلا ةرجشلاو اولسنو

 ىرحلابف « ماسج“الا قحاول نع ةدرجم ةضحلا ةيلقعلا راكف”الا بعش تناكاذإو : ةكرابم ةرجش

 ةفراتلا هناك ىبفا ةناودتلا هيسدقلا :ةوقلا وهو 8 0 الل امو ) اةيبرغ لل وأ هف رسال ةوكتت نأ

 نم دب الو « هيلإ جاتحيال ام ىلإو هيبنت و مياع7 ىلإ جاتحيام ىلإ مسقنت ةي ركفلا ةروقلا ناذ ؛ اهضلار
 هر ا ةدشو هئافصو هلاك مسقلا اذه نع ريعل 00 ىرذل ايف 2 0 اسدلل ط6 مسقلا اذه دوجو

 راو لا هذه تناك الو ) مسقلا انى قفاوم لاخلا اذهف 3 ران ك4.سدسك : ملولو ءىكل 5-5 داكب 1

 1[ رالاد ردنا هقدقلاك لاخلا و لايخلل ةمدقملاك وهو لو" الاوع .نمملا» ضعب لع ايضا ةنئرع

 هنإف انيس نب ىلعوبأ هركذام (اهسداسو)حابصملل فرظلاك ىه ىتلا ةجاجزلا فرظلاكةاكشملا نوكت
 ةلباق ةناسنالا شفنا نأ كنشالل لاقف . ةيناسنالا سفنلا تاكاردإ بن ارم ىلعةسنلا ةاثم أل هذه لزب

 فراعملا هذه عيمج نع ةملاخ نو 1 مالا لو ا مش ةدرجملا تاكاردإلاو ةيلكلا فراعتلل

 نكم ىلا ةيمدلا مولعلا اهيف لصحي ( ةيناثلا ةيترملا فو ) ةاكشملا ىهو أي 1 ره القع ىمست كانهف

 « ةرجشلا ىف 4 ةقيعض تناكنأ لا :الا ة 4 5 نإ مث ةيرظن || مواعلا تاك“ اذا ا 0 لولا

 0 د ةجاجزلا 0 0 ةوقلا ةديدش 1_5 نإو 4 تيزلأ ىف كلذ نم ىوقأ تناكذإو

 0 فا را ىلا 2. دقلا افلا ىو ىوضملا ةراهلا ف كنك كإ و: ىردلا بك وكلا اهأكأ

 ةيرورضلا ةيرطفلا مولعلا نم كسك ) 00 ةينرملا قو) ا هس ل ولو ءىذل اميز داكي

 اهراضحتسا امحاض ءاش ' ثيحن نوكلت اهنكلو لعفلاب ةرضاح ن نك لاما لإ ةيرظنلا مولعلا

 ٌفراخملا كلت نر 5 نأ ( ةعبارلا 4 را و 8 ادصملا اذهو لعفلاب لمع ىودسل اذهو هيلع ردق

 00| داق انه ابلإ نظن هناك ايحاص نوكيو لدملاب ةلصاخ ةيرظنلاو ةيروركلا
 لصخت كل مولعلا هذه نأ معد مث 2 اكو دكلملا هيلعام لوصحو رون كلما نال روأ ىلع رو

 ةرك تحت ام ربدم وهو لاعفلا لّمعلاب ىمسي ىناحور رهوج نم لصحت امنإ ؛ ةيرشبلا حاورألا ف
 تباقلاو ةاكشملاب ردصلا هيش هنأحبس 0 وه ةيفوصلا شعل لوق ) ابعباسو ( راثلا وهو رمعلا



 كو ةرآزلا . ضراللا وأ ةيادودسلا نيف دنا: كادت هلك

 ؛ ةيلظ هنأب رفكتلاو رون هنأب نامبإلا فصو ىلاعت هللا نأ هياع لديو « عئارشلا ةفرعمو ىلاعت هلل

 تانلطلا نم سانلا جرخيل) ىلاعت لاقو (هبر نم رون ىلع وهف مالسالل هردص هللا حرش ن ,فأ) لاقف

 علب لق نمؤملا ناعإ نأ ليثعلا نم دوصقملاو : ءادتهالا لع ىلا لمح هنأ هلصاحو:( وألا لِ

 3 لوق وهو . روكذملا جارسلا غلبم تالالنعإا تاءلظ نع زايتمالاو : تاهبشلا نع ءافصلا
 امم رعب تاكهنإ لتقوت: أرقي نام اككهو : طولا رون ليما" قالا ؛ نيايع ناو قت ا

 0 غلا هزك ذام ا بلق ىف هرؤن لثم : سابع ننا لاقو ءهب نأ نم

 د ةيئاستن تنال ا ةكردملا ىوقلا بتاضو؛ نآ وأ ةكردلا ىوملا زاكي انأ : وهو هللا

 ذإ هلوأو ؛ ناودملا حورلا لص اكو نس ما سا ولا هدروت ام قلتت ىتلا ىهو « ةساسحلا ةوقلا

 كلانس ىلا ئهو ةلاخلا ةوقعلا ) اهناثو ( عييضرلا ىصلل دوجوم وهو اناويح ناو ريصإ هب

 .:هيلإ ةجاحلا دنع اهقوف ىتلا ةيلقعلاةوقلا- لغ هضرعتل .اهدنع انورخم ةظفحتو.ساوكنا هدرؤأ ام

 نوزاملا دشأت ىلا( لهو ةيركتملا وعلا ( 0 قئاقحلل ةكردملا ةيلقعلا ةوقلا ( اهتلاثو )

 ام ضتخت ىتلا ةيسدقلا ةوقلا ( !مسماخو ) لومجممب ًالع !مغيلأت نم جتنتسنف ًافيلأت اهفل تف ةيلقعلا
 هيلإو توكتلملا رارسأو بنغلا حتاول اهيف 00 الود اق 53 ةالصلا مهيلع ءايبنالا

 لو ناتكلا ام ئردت ؛تنكااهانرمأ نم انور: كيلإ اصح وأ كلاتك وز ) ىلاعت هلو ةراشالا

 اهتامجي ىهف ىوقلا هذه تفرع اذإو ( اندابع نم ءاشن نم هب ىدهن ًارون هانلعج نكلو ؛ ناعإلا

 ةسلا رومإللاب اههبشت نكمي ةسخلا 0 هذه نأو « تادوجوملا فانضأ وهظت ام ذإ : راونأ

 ساسحلا :حورلا امأ . تيزااو ةرجشل لاو حابصملاو ةجاجزلاو ةاكشملا : ىهو ىلاعت هللا اهركذ ىتلا

 قفوأو نيرخنملاو نينذاألاو نينيعلاكب مث أ ةدع نم ةجراخ هراونأ تدجو هتيصاخ ىلإ ترظن اذاف

 ةثالث صاوخ هل دجنق ىلا ..لا حورلا وهو ( ىناثلا امأو ) ةاكشملا ماسج“الا ماع نم:هل لاثم

 مو. يجو لكستش و :ردق وذ ليختملا .ىعلا "نال: ف شكلا لفنملا اعلا ةنيط نم ةلأ ( لولا

 ةديشار لولا تاللقعتلا نه ىلا ةضحلا ةيلقحلا رازنالا نع بجح نأ ةينامسجلا قتالدلا كلم

 ًايدؤمو ةيلقعلا ىتاعدلل انزاوم راص بذهو قرو امص اذإ فيثكلا لايخلا اذه نأ ( ةيناثلاو )

 ىاعملا ىلع احلا رودطلاب لدتسي ريهملا ناف كلذلو ؛ اهرون قارشإ نع لئاح ريغو اهراون :ال

 ىلع مههاوفأو سانلا جورف متي نمبو « ريزولا ىلعرمقتلاب و  كلللا ىلع سمششلاب لدتسي 15. ةيلقعلا

 اهب طبضيل 1 ءلإ جات سل ةبأدب ىف لايخلا نأ ( ة ةثلاثل لاو ) حبصلا لق نذؤي نديرو هنأ

 مش دح ال 50 ةيلقعلا ىراعيلل ةيلاجلا ةيلاخلا تالاثملا محنف « برطخضت الو ةيلقعلا فراعملا

 فيشك رهوج نم لص" الا ىف اهناف  ةجاجزلا الإ ةثالثلاتافصلا هذه ىف لايخلا هيشي ماسج“الاىف

 ءافطنالا نع هظفحي مث ؛ههجو ىلع هيدؤي لب حابصملا رون بجح ال راص ىتح قرو افص نكلو
 فراعملاو ةيلكلا ثايهاملا كاردإ ىلع ةيوَهلا ىهف ةيلقعلا ةوقلا وهو (ثلاثلا امأ و) ةفصاعلا حابرلاب

 معد راس مو



 ةيآلا .. ضرألاو تاومسلا رون هللا: لاعت هلوق 1

 لإ هالذلا ور وظل ف تحل انف ىلاعت هللا ةياده نأ ىنعملا 0 كا انآلا ىف 0
 ةجاجزلا ىفو ..ةيفاص ةجاجز اهيف نوكت ىتلا ةاكشملا ةلزنم كلذ ىف تراصو تاياغلا ىصقأ
 غلبأ سمشلا ءوض نأ انملع دقو كلذب هش مل لبق ناذ : ءافصلا ىف ةياهنلا غلب تيزب دقتي حابصم

 نال ةبلظلا طسو حولي ىذلا لماكلا ءوضلا فصي نأ دارأ هناحبس هنإ انلق . ريثكب كلذ نم

 ايف ىلاعت هللا ةيادهو تائلظلاك ىه ىتلا تاهبشلا وه امنإ مهتالابخو قلخلا ماهوأ ىلع بلاغلا

 سءشلا ءوض نم لصح ال دوصقملا اذهو . تابلظلا نيب امف رهظي ىذلا لماكلا ءوضلاك ابنيب

 الف ةصلاخلا ةلظلا نم ملاعلا التما باغ اذإو  صلاخلا رونلا نم ل لإ يلع اذ اهردح نذل

 امم لاثملا اذه ىف ىلاعت هللا اهربتعا ىتلا رومأألا نأ لعاو « قفوأو قيلأ انهه لثملا كلذ ناكمرج
 امأ ,هتعشأ تقرفت ةاكشملا ىف نكي مل اذإ حابصملا نآل حابصملا ( اهلوأف ) ءوضلا لاك بجوت

 اذإ حابصملا نأ كلذ قةحي ىذلاو ؛ ةرانإ رثكأ تناكف هتعشأ تعمتجا ةاكشملا ىف عضو اذإ

 , حابصملا نأ (اهيناثو ) ريبكلا تيبلا ىف رهظي امن رثكأ هتوض نم رهظي هناف ريغص تدب ىف ناك

 ةجاجزلا بناوج ضعلب نم سكعنت حابصملا نع ةلصفنملا ةعشاللا ناف ةيفاص ةحاجز ىف ناك اذإ

 اا دور او وعلا دادي كلو كرسي وأ ةفاقنلاو ءافصلا نمر هجاجرلا قا11 علا ىلإ

 اهف ربظي هنأ ىتح رهاظلا ءوضا فعاضت ةيفاصلا ةجاجزلا ىلع عقو اذإ سمشلا عاعش نأ كلذ
 بنالا ىكإةجاجزلا بناوج نم دحاو لكنم ةعشاللا كلت تسكعنا ناف . ءوضلا كلذ لثم هلباقي

 بسحب فلتخي حابصملا ءوض نأ ( اهثلا 0 :كمملاةياب ملا تغابو ءاوضالاو را ا

 اريدك ناك اذإ ةتلاج فالخت هتلاح 5 انفاص نهدلا كلذ ناكاذاذ ءهب دقت ام فالتخا

 ةقرلا و ءافصلا ىف غلب ابرفتيزلا 0 ردم ءافصلا نم هيفرهظي امدقوت ىَبلا ناهدألا ف سيلو

 دا قلص توزلا انه نأ ( اهعارو 4 زجأ ىف ددرتي عاعشو هيف ضايب ةدايز عم هللا غلبم

 اال ا سيلفا ةواراب تناك نأ عفت ةيبرغاال و ةيقرشإال تناك اذاف ؛ ةترجم فالتخا

 ادد دك دل نع كفوعح رامت لأ لإ هبرفآو ءاعص رثك !ةتز ناكف# ايضن دعأ اهنود دن ركل

 هزم كلذ راض كي واعتو ةيرالا رومالا هذه تقمتجلا !ذاق .كلذاف روت نسمشلا ةدايز

 لثم) هلوق ىف رونلا نم دارملا نأ ( اهتناثو ) ىلاعت هللا ةءاده الثم لعحب نأ حلصيف الماك ًاصلاخ

 ةنئايع ن نايفسو نسا لوق وهو( رون م نم ا اعت هلوق هلع كد رهلا ( هرون

 أ رسو) هفصو ىث لاق ىلاعت 1 كك رمل اردت ليسا دق داما نأ ( ( اهئلاثو) ملسأ نب ديزو

 ةيادحلا عاونأ ةلمج نم 0 كيو لوقلا ىف نالخاد نال وهلا ناذهو ؛ ءاطع ل لوق وهو ) 0

 ا 11 1 كتلإ انوا كلذك وز لمكلا ةفح قال اثق لاق. لمرلا هنو هيكلا لاوإ

 الثل ؛نيرذدنمو نيرشبم السر ) لسرلا ةفص ىف لاقو ( ناعإلا الو باتكلا ام ىردت تنك ام

 ةفرعم نم نيئمؤملا بلق ىف ام هنم دارملا نأ ( اهعيارو ) (لسرلا دعب ةجح هلل ىلع سانلل نا



 ماب ةيآلا .١ ضراألا و اكأ ومسلا لوزا هينا لاحت هلوق

 ةئاعبس تاياورلا ضعب فو «هرصب كردأ ام لك هبجو تاحبس تقرحأل اهفشك ول ةلظو
 باجحلا| ناك هتاذإ هتاذ ىلجتم ىلاعتو هنأديس هللأ نأ تن 5 3 لوقأف ) املأ نوعيس اهضعب قو

 رون نم بكرم باج امإ ًابوجحم نوكي نأو دبال بوجحلاو ةلاال بوجحما ىلإ ةفاضإلاب

 نوب وجحلا 6 طف ةيلظ نم نكرم كاعح 2 طقف روث نم كرم ناد اهإو , ةلظو

 هنأ ىلإ مثرطاخ تفتلي مل ثيح ىلإ ةيندبلا قئالعلاب لاغتشالا ىف اوغلب نيذلا مهف ةضحلا ةيلظلاب '

 كناآلل كلذو ؟ ال مأ دوجولا بجاو دوجو ىلع تاشاودسلا هذه دوج+وب لالة ال نكس له

 رونلادافتسا ثيح نم ًارينتسم ناك امتإو  لظم وه وه ثيح نم ىلاعت هللا ىوسام نأ تفرع دق

 هل الئاخ لاغتشالا كلذ راصو ىه ىه ثيح نم تاتنامسجلاب لعتشا نف « ىلاعت هللا ةرضح نم

 قئالعلاب لاغتشالا عاونأ تناك املو « ةملظلا ضحم هباجح ناكرونلا بناج ىلإ تافتلالا نع

 . رصحلاو دحلا نع ةجراخ ةيناءلظلا بجحلا عاونأ اذكف رصحلاو دحلا نع ةجراخ ةيندبلا

 : ةللظلاو ووْتلا نب ورملا بجحلاب نوب وجحما 4 ىناثلا مسقلا )

 وأ ؛رثؤملا نع ةينغ اهنأ اهف دقتعي نأ اماف تاسوسحلا هذه ىلإ رظن نم نأ معا

 ( رولا امأ ) ةللظو رون نه جوزمب باج>ح اذهف ةينغ اهنأ دقتعا, ناد 'كةجاتخ انا امف دقتعي

 رونلا تافص نم وهوملاعت هللا لالج تافص نم كلذو . ربغلا نع ءانغتسالا ةيهام روصت هنألف

 قيلي ال فصولا كلذ نأ عم ماسجأألا هذه ىف فصولا كلذ لوصح دقتعا هنآلف ( ةبلظلا امأو )

 كوع هتكل كلذ لشي لم مهتم" نثؤملا قع ع نكسمملا نآ دقتسم نم تالا نكن
 اهتاكرحم ىلإ وأ كالفألا تاكرح ىلإ اهتبسن وأ اهقارتفاو اهعامتجا وأ اهتاكرح وأ اهعئابط اهف رثؤملا

 : 8 مسقلا اذه نمد ءال وه لكو

 ١ ةضحلا ةينارونلا بجحلا ثلاثلا مدقلا «4

 لَو ةقاضإلاو ةاسلا تافصلا كلت ةطساوب الإ هئاحبس قملا ةفرعم ىلإ ليسأل هنأ معاو

 ناك اهف قبو ةجرد ىلإ لصو نافاهيف ًايقرتم نوكي لازيال دبعلاف ؛ اهتارلو تافصلا هذه ةياهن

 تاجردلا:ذهلةياهن ال ناك الو« اهقوفام ىكإ قرتلا نع هل ًاباجح ةجردلا كلت ةدهاشم ىف هقارغتسا

 ىلإ انرشأ دقف لكلا نع ةبجت# ىبف ةصوصخلا هتقيقح امأو  لاقتنالاو ريسلا ىف ًادبأ دبعلا ناك

 ًابرقت ًافلأ نيعبس قف اهرصخ اعإ مالسلاو ةالضلا هيلع ةنأ فرعت تنأو.. بجحلا تئارع ةيفكا
 . ةقيقحلا ىف امل ةياهمال اهناف ًاديدحتال

 ١) ليثملا ةيفيك حرش ىف ثلاثلا لصفلا (

 هبقملا نأ ىف انبه سانلا "فلتخاو« هب هسئملاو هشتملا : نيرمأ نم ةيبشنلا ىف دبال هنأ ملعا

 دارملا نأ ىضاقلا هرصنو نيملكتملا رورمج لوق ذه ( مالح ) هوس. دو ا و



 ةيالا .٠ ضد تاومسلا روت هللأ : لاعت لق ا

 ملاع ماظن رهظ ىلفسلا ىتاسنالا روتلابو ةيناسنإلا ونار ةيئابتلا ّى ءوقلا هو ابي نوحتشم

 لاقو(ضرآلا ىف مهنفلختسيل) ىلاعت هلوقب ىنعملا وهو : واعلا ملاعماظن رهظ ىكلملا رونلاب اك لفسلا

 ةرهاظلا راونالاب نوشم هرسأب ملاعلا نأ تفرع اذه تفرع اذاف ( ضرألا ءافلخ مكلعجيو )
 نإفجارسسلا نمرونلا ناضيف ضعب نم اهضعب ةضئاف ةيلفسلا نأ تفرع مث: ةيلعقلا ةينطابلاو ةيرصبلا

 سابتقا ةيولعلا حاورألا نم ةسدتقم ةيسدقلا ةيوننلا راونالا نأ مث «ىوبنلا حورلا وه جارسلا

 ىقترت مث« تاماقملا ىف ًاييترت اهنيب نأو ضعب نم اهضعب ةسبتقم تايولعلا نأو ءرونلا نم جارسلا
 كلا نكإف ؛ هل كيلا ع1 هدح رشا وق كلذ نأو لوألا اهعتمو اهندعمو زاونالا رون لإ اهل

 -(ضراالاو تااومسلا رون للا ز لاق ادبلق درا

 ىنعم نإ لاقف باجأ ؟ ناهربلا ىلإ هتابثإ ىف جيتحا ملف رونلا هللا ناك اذاف ( ىاثلا لاؤسلا ال

 02 تاب اذاق  ىورضلا رهاظلا رولا هل ةسنلاب فورم ضرالاو تاومضأا رون ةنزلا

 ناول الا عم ىرت ال كنأ تننظ امبرف ناول الا ىرت كنأ ىف كش تساف راهنلا ءايض ىف عيبرلا

 ةقرفت كردت سمشلاب ورغ دنع كنأ الإ ةرضاملا ريغ ةرضخلاعم ىرأ تسل لوقت كنإف  اهريغ

 رونلا نأ فرعت مرج الف هيلع هعوقو مدع لاحو هيلع ءوضلا عوقو لاح نوللا نيب ةيرورض

 نوكيدقو ىتحهروهظ ةدشاو ك رديال هب هداحتا ةدشل ناك هنأ الإ ناولآلا عم م كردي نوللا ريغ ىنعم

 017 ١ لع لعق ىهاظلا رونلاب ضلال نق لك رهظا اي هنأ عاف اذه تفرع اذإ ؛ءافخلا ببس ر 1
 نأ وهو توافت انبه قب نكلو « هقرافيال ءىث لك عم لصاح هرونو هللاب ةنطابلا ةريصبلل ءى

 زونلا اأو. توالا ريح هنأ ربظي ديني بجح و ؛ سمشلا بو رغب بدعي نأ روصت, رهاظلا 1

 عطقتاف « اماد ءايشالا عم قبيف هريغت ليحتسي لب هتبيغ روصتيال ءىش لك ربظي هب ىذلا ىملالا

 ”00 كلا الو ضرار تارمشلا مديت ال هتيع تورودصت اواو. ةفرقتلاب لالدتساللا اويَورَط
 ف داو ظع لع اهلك ءاشاألا توات ان نكلو هب ىورضلا ل ءلا لصح ام ةقرفتلا نم

 تاقوالا عيبمج ا ايشاآلا ضعب ال هدمحب حبس 0 نو اهقلاخ دوجو ىلع ةداهش هلأ

 دادضالاب ءايشالا ةفرعم رهاظلا قيرطلا ذإ ؛ قيرطلا خو ةقرفتلا تعفترا تاقوالا ضعب ىف ال

 « هئالجو هروهظ ةدشل هؤافخ نوكيو خي نأ دعبي 0 ؛ هلاو>أ هياشتب هل ريغت الو هل دضال اف
 ىذلا مالكلا اذهنأ لعاو ؛ هرون قارشإب مهنعبجتحاو هروهظ ةدشل قالا نعىنتخانم ناحبسذ

 ىنعم نأ ىلإ قيقحتلا دعب هلصاح عجري نكلو باطتسم مالك هللا همحر ىلازخلا خيشلا نع هانيور

 هنوك ىنعم انلوق نم ىنعملا وهو ؛ ةك اردلا ىوقتلل قلاخ هنأو ملاعلل قااخ هنأ ًارون هناحبس هنوك

 ىذلا نيبو هلاقام نيب توافت الف « ضرالاو تاومسلا لهأ ىداه هنأ ضرالاو تاومسلا راو

 . ملعأ هللاو ىندملا ىف نيرسفملا نع هانلقت

 رون نم ًاباجح نيعيس هلل فرإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ريسفت ىف ( ىناثلا لصفلا



 ةكئالملا عاطم وه ناك اذإو ( نيمأ مث عاطم ) مالسلا هيلع ليربج فصو ىف ىلاعت لاق : ةديفم
 ديفملاف اذه تبث اذإو ( مولعم ماقم هل الإ انم امو ) لاقو هرمأ تحن اونوكي نأو دال نوعيطملاف

 نأ وهو لاثم حاورألا ملاع ىف راونآلا بتارملو ةروكذملا ةلعلل ديفتسملا نم ًارون بوك نأب كوأ

 سكي مثطئاح ع ة ةبوصنم ةأرم ىلع عقوو تيب ةركىف لخدم* رمقلاىلإ لصو اذإ سمشلا ءوض
 ضراألا لع عوضوم ءاملا نم ءولمع تدسطولإ اهنم سكعنا مثىرخأ ةآمهيلع بصن رخآ طُث اح ىلإ اهنم
 انلانو ؟ قمعلا قى انا« ندعملا نه ىلا نشا مظعالا رؤبلاف كينيا ةلففتم لإ هنا رتل ١

 ءانملا لإ: لصو ام, انساعلو' + ةياثلا هازل مكر لطو ام ايار لولا ةءارلل

 هنم دعبأ وه ام ىوقأ هناف لوألا عبنملا ىلإ برقأ ناك ام لكو . فقسلا ىلإ لصو اه ًاسداسو

 مث. ديفتسملا روت نم 0 1م 2 رون ناك مرجال ةبترم تناك امل ةيوامسلا راونآلا اذكف

 مظعأ وه ىذلا حورلاو مظعالا رونلا ىلإ ىهتنت ىتح ةيقرتم نوكمت لازت ال راونآلا كلت

 35 قص كتالماو حورلا موق موي ) هن هناحبس هلوق نم دأر لأ وه ىذلا هللا دنع ةلزنه حاورأالا

 راون أك تناك ةيولعوأ نارينلا راونأك تناكة يلفس تناكنإ ةيسملا راونآلا هذه نأ كشال لوقت

 ءاسنأألل ىتلا ةيلفسلا حاود الاك تناك ةيلقنم ةيلقحلا زا ون" الا !ذكو ء بك ا وكلا و :نمقلاو نسمشلا

 هتاذ] نكمملاو اهتاؤذ] ةنكع اهرسأب اهناذ :كمالملا ى ه ىتلا ةيولعلا حاور الاكةيولع و االول

 لكف ؛رونلاوه دوجولاو ةلصاخلا ةيلظلا وه 0 : هريغ نم دوجولاو هتاذ نم مدعلا قحتسي

 دوو نم لصاح اهدوجودعب اهفراعم عب ..ج اذكو ىلاعت هللا ةرانإب رينتسم هتاذل مظد هللا ىوسام

 اهيلع ضافأو مدعلا تابلظ ىف تناك نأ دعب دوجولاب اهرهظأ ىذلا وه هناحبس قالاف : ىلاعت هلا

 ةصاخو. هراهظاب الإ ءانشاإلا نم ءئىثل نوهظ الف ةلاهجلا تابلظ قةتاك نأ ديب افراعملا را ١

 نأو هناحبسهللا وه قلطملا روتلا 0 اذه دنعو ء فاشكنالاو لجتلاو راهظإلا ءاطعإ رونلا

 هنإ ثيح نم هنآل ةضحم ةبلظ وهوه ثيح نم هناف هللا ىوساملكذإ زاجم هريغ ىلع رونلا قالطإ

 ىه ىه ثيح نم أمنال « تابلظ ىهف ىه ىه ثيح نم اهلإ انرظن اذإ راؤناآلا لب ء ضح مدع وه

 وه وه ثيحنم هرلإ رظن اذإ رونلاف.لظم مودعملاو « مودعم وهوه ثيح نم نكمللا و تاك

 تراصرابتعالا اذهف دوجولا رون املعضافأ هناحبس قحلا نأ ثيح نم اهملإتفتلا اذإ امأف  ةبلظ
 هللا همحر هنإ مث.زاجما لييس ىلع الإ روب سيلف هاوسام لكذأو . رونلا وه هناحبس هنأ تبتف.ًاراونأ

 باجأو ؟ ضرار تاومسلا ىلإ رونلا فاضأ مل هناحبس هنأ ( لوآلا ) نيرمأ ىف اذه دعب ملكت
 ةيسحلا امأ ءةيسخلا اراؤناإلاو ةيلقعلا زاوناللاب ةنوحتشم ضرالاو تاومسلا نأ كفَرَع دق لاف

 ةعشاألا نم ضرألا قانهاشي امو .ارمقلاو نسعشلاو تك اوكلا نم تاومسلا ف دفاشإ ا
 لب روهظ ناولألا نكي مل اهالولو « ةفلتخلا ناولآلا هب ترهظ ىتح ماسجألاحوطس ىلع ةطسبنملا

 لفسأالا ملاعلاو ةكئالملا رهاوج ىهو ام نوحشم ىلعألا ملاعلاف ةيلقعلا راوناالا امأو ؛ دوجو



 ةيآلا 4 نضارالاو تاومسلا 7 هللأ 5 لا هلوق 0

 نأ لمعت كلذدلو ةبجلا 0 ةبجلاو ةيجلا لقعت امإد )ع تامبجلا نأ ةأرنم اهنإف ةلقاعلا ةوقلا

 ىنعم لقعت دعب الإ حصياال ديدرتلا اذهو , ةبجلا ىف نوكي ال نا امإو . ةبجلا ىف نركي نأ انإ ىلا

 اهيجحالاهنإف ةلقاعلاةوقلا امأو ٠ باجحل دنع رجعت ةرصايلا ةوقلا ( رشع نماثلا) ةبجلا ىفيسيل انلوق

 ريمالاو مداخلاك ةساحلاو « ريمآلاك ةلناعلا ةوقلا ( رشع عضاتلا ) فرشأ تناكف الصأ ءىث
 دق ةردابلا ةوقلا ( نورشعلا ) روهشم ةمدخلاو ةرامالا [نيب قرفلا] ريرقتو . مداخلا نم فرشأ
 لا كارد دك فان: ةافلا ف اا كاك نيكملابو انك اس كارحتملا ك ردت دف اهنإق 1 ريثك طلغت

 ااا 1 ردح نع رصللا اطسار# 1 لمعلا الولو ءاكيرجتم نك انسلا طشلاو.ةنك اش ةكرجتملا

 كو ىرطلا كاردالا نم فرعأ لقفلا كاردإلا نأ انركذ اع تيثف'ء موك سجلاو مكاح

 لقعلا كاردإلا ناكيف ءرونلا صاوخ قرشأ- وه ىذلا روهظلا ىضتقي نيك اردإلا نم دحاو

 كاش ةكلشلا راو. الا ءده لرفذ اذه تين اذإو ا ىرضلا كارذإلا نم روز هنوكب لوأ

 نوكي.ام ( ىناثلاو ) ةيرطفلا تالقعتلا .ىهو لاوج“الا ةمالس دنَغ لوصحلا بجاو ( امهدحأ )
 ةيلوذطاا لاح هن“ال ناسنالا رهوج مزاول نم ىه تسيلف ةيرطفلا امأ.ةيرظنلا تالقعتلا ىهوأبستكم

 تايرظنلا امأو. ببسزم امل دب الف نكن نار يا كال كب افلا را وز زل هند ةملاز امل اعاتب 0

 الو دشرم داه نم دب الف كلذك ناكاذإو رثك “الا ىفخيزلا اهيرتعي دق ةيناسنإلا ةرطفلا نأ مولعف

 ةلزنمب لقعلا نبع دنع نآرقلا تاي ةلزنم 01 ءانبت الا داشرإ قوفو ىلاعت هللا مالكق وف ديس
 ع

 سمشأا و نمسا كا نآرقلا سدي نائ ردا ,راصبالا مي هب ذإ ةرصانلانيعلا دنع سمشلارون

 للا 1 او رذل قرود هلك اذيبو نيعلاو ونا ةعإ لمتلا/راوناو'لسفتشلا روت هيلع نآرقلا نوف" ارو
 اذإو ( ايم ًارون مكلإ انلزأو ) (مكبر نم ناهرب كءاج دق ) ةاوكررل( السا يدلل نولاو هلرسر

 ةينارونلا ىف مظعأ ةيسدقلا هسفن نوكك نال ل ل ع وقل ل سلا ناين ا
 هريغ رم هديفتست الو هريغل رونلا ديفت ماسجالا ماع ىف سمشلا نأ اكو ٠ سمشلا نم

 راونآلا ديفتست الو. ةيرشبلا سفنألا رئاسل ةياقعلا راونآلا ديفت لَم ىنلا سفن اذكف
 ثيح حجارس اهنأب سمشلا ىلاعت هللا فصو كلذلف ؛ ةيرشبلا سفنالا نم ءىث نم ةيلقعلا

 لوقنف اذه تفرع اذإ . رينم جارس هنأب تلَآدمت فصوو ( ًارينم أرقو ًاجارس اهف لعجو ) لاق
 ةاصاحلا راونالا نم ةسبتقم ءايبناللا حاورأ ىف ةلصاحلا راونالا نأ ةياقنلاو ةيلقعلا دهاوشلاب تبث

 لزن) لاقو (هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلاب ةكئالملا لزني ) ىلاعت لاق ةكئالملا حا أ
 وه نإ ) ىلاعت لاقو ( قحلاب كبر نم سدقلا حور هلزن لق ) لاقو ( كبلق ىلع نيمألا حورلا هب

 حاورأ انلمج اذإف ةكئالملا ةطساوب الإ نوكي ال ىحولاو ( ىوقلا ديدش هيلع ىحوي ىحو الإ
 دبال ءايبناآلا لوقع راوناأل نداعملاك ىه ىتلا ةكئالملا حاورأف سمشلا نم ةرانتسا مظعأ ءايبنآلا
 مث .ببسملا نم ىوقأ نوكي نأو دبال ببسلا نآل ؛ ءايبنألا حاورأ راونأ نم مظعأ نوكت نأو
 اهضعب و ةديفتسم اهضعبف ةفلتخم ةيوامسلا حاورألا نأ ةيلقنااو ةبلقعلا دهاوشلاب أضيأ تبث لوقت
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 فذ ةيآلا . ضرالاو تاومسلا رون هللا: لاعنأ هلوق

 اذبم ىأت لازت ال مث ءلوصفلا نمالاو سانجالا نمادعت ال ىتلا ةموقملا ءازجالا رئاس إو
 مث , ةيقيقحلا طئاسبلا ىلإ تايكرملا كلت نم ىهتات ىتح ماسقألا هذه نم دحاو لكىف ميسقتلا

 وأ ساو وأ 'ظتاسوب ةمزالو ا ةكرم وأ ةدرفم درا رشلا كلت "نأ ةمداللا سر
 نم دحاو لك تزبمو اهبذ تاغلغتو تايهاملا قامعأ ىف تذفن امن اك ةلقاعلا ةوقلاف , طسواريغب

 علط: الف ةرصابلا ةوقلا امأف . هب قئاللا ناكنملا ىف اهنم دعاو لك تازنأو « هبحاص نع اهئازجأ
 ةوقلا نأ رهظف ءوه فيكو وه ام ىردت الو ًادحاو ًارمأ الإ ىرت ال لب ؛تايهاملا لاوحأ ىلع

 ةساحلا ةوقلاو : ةيهانتم ريغ تاكاردإ ىلع ىوقت ةلقاعلا ةوقلا ( رشع ىناثلا ) فرشأ ةلقاعلا

 فراعملاب لسوتت نأ اهنكم ةلقاعلا ةوقلا ( لوآلا ) هوجو نم لولا ناب كلذ لع ىوقت ال

 ؛ ةيام ىلإ ال ىرخأ جتاتن ىف تامدقم جئاتنلا كلل: لعجبت اهنإ مث ٠ تالوهجلا جاتنتسا ىلإ ةرضاحلا.
 ىلع ىوقت ةلقاعلا ةوقلا نأ ( ىتاثلا ) الصأ جاتنتسالا ىلع ىوقت ال ةساحلا ةوقلا نأ تفرع دقو
 لفتت نأ اهسشن لفت نأ انكم ةلقاعلا ةوقلا نأ ( ثلاثلا ) امل ةياهن الو دادعاللا بتارم لقعت

 ةسوسحال ةلوقعم ىهو ةيهانتم ريغتافاضإلاو!بسنلا (عبارلا) ةياهنلا ريغ ىلإ اذكو تلقع اهنأ

 كاردإ ىف ىلاعت هللا كراشي ةلقاعلا هتوقب ناسنإلا ( رشع ثلاثلا ) فرشأ ةلقاعلا ةوقلا نأ رهظف

 عبارلا ) نما ةلفاحلا »و ردا (تاكف ةريتعم ةيسنلاو ؛ مئاهياا كراش ةساملا هتوقةبو قئاقحلا

 ةساخلا ةوقلاو « جراخلا ىف لوقعملا دوجو نع ىلقعلا ابك اردإ ىف ةينغ ةلقاعلا ةوقلا ( رشع

 سماخلا ) جاتحلا نم ف رشأ علاو ء جراخلا, ف سصوشلا,دوجو لإ ىسحلا ابك رذإ قاد

 داحيالا هنكعال لعافلاو ؛ لعافلاىلإ ةجاتحم اهنأو اهتاوذل ةنكمم ةجراخلا تادوجؤملا هذه (رشع
 ظ ىلقعلا كار ددرلل عبات جراخلا َْق انقل هذه دو+و نذإف ظ ملعلا مدقَت دعب الإ ناقتالا ل ىلع

 ةوقلا عبتل عبن ةساسحلا ةوقلا نذإف : جراخلا ىف اهدوجول عبات هنأ كشالف اهب ساسحالا امأو
 ول ناسنالا نأ ليلدب تالآلا ىلإ لقعلا ىف ةجات ريغ ةلقاعلا ةوقلا ( رع سداسلا ) ةلقاعلا

 ءئثل :ةيواسملا ءاشالا نأ و :نيتثالا فضن ةحاولا نأ لقمع هناء سلا هللا

 ),جاتحلا نم: لضفأ ىتغلاو : ةريثك "تالا ىلإ ةجاتخ اباد ةسائللا ةوقلا,امأو . راس

 2 فرصتم ريغ هنإ م ظ تابجلا ف ىذدلا ءىدلل الإ لصح ل رص كاردالا 0ع عباسلا)

 لباقملا مح ىف انلوقب انزرتحاو  لباقملا كح ىف وهام وأ لباقملا الإ لوانتي ال لب تابجلا لك

 لباقملا مكح ىف هنكلو «ناكملا ىف سيل هنآل لباقي سيل هناف ضرعلا ( لوآلا ) ةعبرأ رومأ نع
 نم جرخي عاعشلا ناف « ةآرملا ىف هجولا ةيؤر ( ىااثلا ) لباقم وه ىذلا مسجلاب ًاماق هنوك لج“ال

 هسفنل لباقملاكر ابتعالا اذه نم وهو ؛ ًايئرم هجولا ريصيف هجولا ىلإ اهنم دتري مث . ةآرملا ىلإ نيعلا

 ( عبارلاو ) هافقل ىرخ“الاو همجول ةيذاحم نيتآرملا ىدحإ لعج اذإ هافق ناسنالا ةيؤر ( ثلاثلا)

 امأو 000( رظانملا سك ورسم وه ا”تابوطرلا َْق عاعشلا فاطعتا بيسإ لباقي < ةيؤر

 . ىوضلا ساكمنالاو ءوصلا ىف ةيميبطلا مولعلا ثحابم نم وهو . ايارملا رظانملاب ديري (1)



 هبال نضرالاو تاومسلا رون هلا : كاعتاهلوث مع

 ديدشلا توصلاعمسنم ناف ؛ ةفيعضلا كاردإ نعزجعت تقولا كلذؤف ةيوقلا تاسوس#لا تكردأ

 لوقعم نع لوقعم اهلغشي ال ةيلقعلا ةوقلاو فيعضاا توصلا عمسي نأ هنكمي ال ةلاحلا كلت ىنف

 ةبجوم ئه ىلا راكف الا ةرثك دنع فعضت و. نيءبرأالا دمب فعضت ةيسحلا ىوقلا (سداسلا )

 نيعبرألا دعب ىوقت ةيلقعلا ىوقلاو « ندبلا بار بجوم وه ىذلا ندبلا لع سفنلا ءاليتسال

 هدم 12 ةيلقعلا ةرقلا ءاتعتساا لع كلذ لذف ء نديلا "اكبر ةيجولا ناكف الا ةرثكا دنع ىوقتاو

 بيرقلا برقلا عم ىنرملا كردت ال ةرصابلا ةوقلا ( عباسلا ) اهيلإ ةيسحلا ىوقلا جايتحاو تالآالا

 قوف ام ىلإ ىقرتت اهنإف . دعبلاو برقلا بسحب اهلا- فاتخي ال ةيلقعا| ةوقلاو « ديعبلا دعبلا عم الو

 هنوك عم هتافصو هللا تاذ كردت لب ؛ ةدحاو ةظحل نم لقأ ىف ىرثلا تحت ام ىلإ لزنتو شرعلا

 نم كردتال ةيسحلا ةوقلا ( نماثلا ) فرشأ ةيلقعلا ةوقلا تناكف ةهجلاو دعبلاو برلا نع اهزنم
 تكردأ ام اهن "ال ناسنالا تكردأ ام ةَقيقلا ىف ىبف ناسنالا تكردأ اذإف اهرهاوظ الإ ءايشأالا

 ةرابع ناسنالا سيلف قافتالابو « حطسلا كلذب مكاقلا نوللا الإو , همسج نم رهاظلا حطسلا الإ

 نطاب ناذ ةلقاعلا ةوققلا امأ ٠ نطابلا ىف ذوفنلا نع ةزجاع ةرصابلا ةوقلاف : نوللاو حطسلا درجم نع

 اهنف صوغتو رهاوظلاو رطاوبلا كردت اهنإف ءاوسلا ىلع اهللا ةبسنلاب اهرهاظو ءايشأالا

 ةااساللا ةرفلا كلا . فاطلاو .نطابلا ىلإ ةيينلاب اروت ةلقاعلا ةوقلا تناكف :ةنيئاؤجأ قو
 نم فرشأ ةلقاعلا ةوقلا تناكف. ةيلظ نطابلا ىلإ ةبسنلابو رون رهاظلا ىلإ ةبسنلاب ىبف

 ةوقلا كردمو :هلاعفأ عيمجو ىلاعت هللا وه ةلقاعلا ةوقلا كردم نأ ( عساتلا ) ةرصاسبلا ةوقللا

 كف 101 ةلفاعلا ةوقلا ترث هيحل (ناوكت نأ تجوف لاكش لاو: نآ ولالا وه. ةرصانلا

 ةلقاعلا ةوقلا ( رشاعلا ) لاكشالاو ناولآلا فرش ىلإ ىلاعت هللا تاذ فرش ةبسنك ةرصابلا ةوقلا

 «تامودعملاو تادوجوملا تاضورعم ىه قل تايهاملاو تامودعملاو تادوجوملا عيمج كاراذت

 ةلاح ال قوبسم كلذو ؛ ناعفتري الو ناعمتجي ال مدعلاو دوجولا نأ همكح لوأ نإف كلذلو

 ضعب نم رومآلا عيمجم طاحأ دق نيروصتلا نيذهب هنأكف مدعلا ىمسمو دوجولا ىمسم روصتب

 ]وع محا نمامعو كاولالاو.ءاوضاألا الإ كردت ال .ابتاف ةرصانلا ةوقلا امأرور..هودجولا
 .تادوجوملا سخأ ةرصابلا ةوقلا قاعتم ناكف . ةيناحورلارهاوجلا نم سخأ ماسجالاو ماسجألا

 ىداحلا) فرشأ ةلقاعلا ةوقلا تناكف تامودعملاوتادوجوملا عيمج وهف ةلقاعلا ةوقلا قلعتم امأو

 ىلع ىوقت ال ةرصابلا ةوقلاو .د>اولا ريثكتو ريثكلا ديحوت ىلع ىوقت ةلقاعلا ةوقلا ( رشع

 لصفلا ىلإ سنجلا مضت اهنآل كاذف . ريثكدلا ديحوت ىلع ىوقت ةلقاعلا ةوقلا نأ امأ . كلذ

 نانإللا دخأت اهتالف شاولا زيثكت لغ ىوقت اهأ امأو# ةدحاو ةيعون ةعيبط امهم ثدحتف
 هلا مث ةقرافملا امضراوعو ةمزاللا ابضراوع ىلإو امتاموهفم ىلإ اممسقتف ةدحاو ةيهام هو

 « سنجلا لصفو لصفلا سنجو ؛ لصفأا لصفو لصفلاو , سنجلا سنجو سنجلا ىلإ هتاموقم



 م دلا ١ نيرو تا وسلا واوا هي ل اتا رق

 فعض هنإ شمعألا ىفو « فيعض هنيع رون نإ شافخلا ىف اولاقفةرصبملا نيعلا رون ىلع رونلا مسا
 نضنلاف ةَررييصب أر صِن .ناسن الل نإ لوقف ]قه سبت اذإ نضيلا )زا ده ةنإ نعالا فر 1 22

 نيك اردإلانم دحاو لكو ةلقاعلا ةوَدلاىه ةريضبلاو:ناولألاو ءاوض' الل ةكردملا ةرهاظلا نيعلاوه

 لص ىل ًابويع نيعلا رونل اوددع مهنأ الإ رون نيك اردإلانم دحاو لكف : كردملا روهظ ىضتقي

 نأ (لؤآلا) ني رشغ اهانلجج نيو ةعبس اهنمارك تاه هجر للارغلاو «لوعلا روت نا

 كاشف كردال اغأ امأ تل !كراسأللا الك اود كرد لو ارهش كرت هر ضال لا

 ! ةرسابلا ل ةوصتملا 0 رعاانسل ةّرصانلا ةوقلا كاردإو:ةرصانلاوقلاو ذاق اكن ارد[
 اسفن كردت انناق ةلفاعلا ةوقلا امأ و1 نينلا كردي ال خيعلان هضاب ةوقلاو:: ىنعلا ىهف املا

 نم لك أ لقعلا رون نأ تبثف « غامدلاو بلقلا ىهو كاردالا ىف اهتلآ كردتو ابك اردإ كردتو

 تايلكلا كردمو ابك ردت ةلقاعلا ةوقلاو تايلكتلا كردنال ةرصابلا ةوقلا نأ (ىاثلا) نصا و

 ةؤقلا ن الف 'تانلكلا كردت ال ةرضابلا ةوقلا' نأ امأ « تافوملا كزدم نم فركأ كلقلا را

 نكس« ام لك نع ةرابع لكلا نال لكلا تكردأ ام وف دوجولا ىف ام لك تكردأ ول ةرصابلا

 ان "الف تايلكلا كردت ةلقاعلا ةوقلا نأ امأو ؛ لبقتسملاو رضاخلاو ىضاملا ىف دوجولا ىف هلوخد

 هيام ريغ ةكراشملا هب امو.« اهتايضاصخم ةذباهمو ةئاسنإلاو ةكرتشم ةناشنإلا ص اخ الا نأ ف
 امأو . ةيلكلا ةهاملا انلقع دق تاصخشملا هذحل رياغم مأ ةيناسنإ ىه ثيح نم ةيناسنإلاف « ةزباملا

 ,ريغتلا بجاو تايئزجلا كاردإو . ريغتلا عنتم تايلكلا كاردإ نالف فرشأ تايلكلا كادإ نأ

 اهداردأ ميم تبث ةيهاملل تيثام نآل , هتحت ةعقاولا تايئزجلا كاردإ نمضتي ىلكلا كاردإ نآلو

 كاردالاو جتنم ريغ ىسحلا كاردالا ( ثلاثلا ) فرشأ ىلقعلا كاردالا نأ تيثف « سكعن الاو

 سح-أ نم نأالف جتنم ريغ ىسحلا كاردالا نوك امأ . فرشأ لقعلا نوكي نأ بجوف جتنم ىلآعلا

 ىوخ هرم نمملا اهل لفعتسا ول كيو رخآسئاطح] لوط اس سا الاكتر ١
 كاردالا نأ امأو ء رخآ ساس>إل ساسحالا جاتنإ نوكي ال كلذ نكلو ىرخأ ةرماهلا نا

 ىرخأ مولع باستك ١ ىلإ اهيكرتب انلسوت اناوةعىف اهانيكر مث ًارومأ انلقع اذإ ان الف جنم لقعلا

 1 ترق كهل .ةناهتال ام ىلإ نحآ لقعت ليص# ىلإ اهب لوتلا نكم هناف لضاح لمع لك اذكفا

 : ىلق٠لا كاردالاو ةريثكلا رومالل عسني ال ىسحلا كاردالا ( عبا رلا ) فرشأ ىلقعلا كاردالا

 نأالف ال عستي ال ىتحلا كاردالا نأ امأ . فرشأ ىلقعلا كاردالا نوكي نأ "نجاوف اه عسني
 كلت طالتخا نم لضاحهنأك ًانول كزدأو ءاهزييم نع رع ةزينك ناولأ هلع كاز اذإ رك
 نأ امأو : زيرقلا لصحت لو تارلكلا' كلت هيلع حسبتلا ةريثك تاملك هيلع تلاوت اذإ عمسلا[و]ناولآلا

 ديدجلا بسك ىلع هتردق تناكر ثك أ مولعلل هليصحت ناكنم لكن الف اهل عستم ىلقعلا كاردالا

 اذإ ةسلل ةوقلا ( نساخلا)'فرمأ لمعلا كاردال ارا مكحلا بجوي كاذو سكعلاب و ؛ 0

 وع تار ناعلاو



 ةيآلا ءضرالاو تاومسلا رون هللا : ىلاعت هلو ا

 ( ثلاثلا ) ضقانت ال قيرطلا اذه ىلعو «هدوجو ةمركت ماكل سس لوقت مش 7 دوجو مرك

 ىلاعت هلل ةلوعجب روناا ةيهام نأ ىف حيرص كلذو ( رونلاو تاملظلا لعجو ) ىلاعتو هناحبس هلوق

 ماهدخأ | اهرحو هف اوك د ءايلكلاو © لي وأتلا نم دبالا هنأ تينف « روت هللا نوكي نأ ليجتسيت
 مس قالطإ حص ىنعملا اذه ىرونلا اذه ىف رونلا ككازاش انك ةنادعاو رورطلا فيس رولا نأ

 . ( رونلا ىلإ تاءلظلا نم مهجرخي اونمآ نيذلا ىلو هللا ) ىلاعت هلوقك وهو ةيادهلا لع رونلا

 لل 1 ل اولا مال ل كلو زر لاقو ( نون هل انلعحسو ةاييح اف اف ناك نشأ ) هلوذاو

 ادا تايمسلا د ود ىأ( ضرالاو تاومبسلا يون هللا ) هلودف ('انذانع نفر ءاشث

 ت]ودسلا لهأ ىداهتتا دارملا نأ لصاخلاو , تاومتسلا لهأل لإ لصع آلو.ةيادها وه روتلاو

 تاومسلا ربدم هنأ دارملا (اهيناثو ) مهنع هللا ىضر نيرثك آلاو سابع نبا لوق وهو ضرألاو
 «دلبلا رون هنأب ملاعلا سيئرلا فصوي اك كلذب هسفن فصوف ةرين ةجحو ةغلاب ةمكح ضرأالاو

 : ريرج لاق « قرطلا كلاسم ىلإ هب ىدتم ىذلا رونلاك مهورف ا مثربدم ناك اذإ هتاف

 همس 2ؤ 1 يح وارسل  تنأو

 بيترتلا لع ضر لاو تاومسلا مظان دارملا (اهئلاثو ) 1 زلاو مصأالا رايتخا اذهو

 رونم هانعم ( اهعبارو ( 0 ماد ادع 20 لاقي ؛مأ ظنلا لع روالاب ربي دق هناف نسح لإ

 ةكئالملاب ءامسلا رونم هنأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث لوقلا اذه ىف اوركذ مث ضر“الاو تاومسلا

 ءامسلا نيز هنأ ( تلاثلاو ) بكاوكلاو رمقلاو سمشلاب اهرونم ( قائلاو ) ءايبن الاب ضر'الاو

 7 ا نع در رع رهو ءاتاعلا و تاي كلك نضر ذل نيزك اوكلاو مقل نقلا

 نم هرونل هللا ىدهي )ةبآلا رخآ ىف هلوق نآل لوآلا لوا وه برقالاو ةيلاعلا ىنأو نسحلاو

 هللا همحر ىلازغلا خييشلا نأ معاو ٠ لمعلاو ملعلا ىلإ ةيادحلا رونلاب دارملا نأ ىلع لدي ( زاخو م

 نيدلا لإ 0 هللا نأ معذور ارنألا ةاكشمع ىمسملا باتكلا ةبآلا هذهريسفت ىف فنص

 هداسفو هتحص ىف رظنن مث هءالك ىوقت ةريثك دئاوز عم هرك ذ ام لصح لقنأ انأو ؛ وه الإ رونلا

 ىلع رانلاو رمقلاو سمشلا نم ةضئافاا ةيفيكلل عضو اع] وونلا 7 ما : لاقف فاصنإلا ليبس ىلع

 رونو بوثلا لع سمشلا رون عقوو ضرالا ترانتسا لاقيف : ةفيثكلا ماسجألا هذه رهاوظ

 تايئرملا نآل فرشلاو ةليضفلاب تصتخا امنإ ةيفيكلا هذه نأ م 0 , طئاملا ىلع جارسلا

 ةرينتسم اهنوك ىلع تايئرملا هذه كاردإ فقوتي اي هنأ مولعملا نم مث . ةيلجنم ةرهاظ اهيبسب ريصت

 ق> ىف ةرهاظ نوكت ال اهترانتسا دعب تايئرملاذإ ة 2 || نيعلا دوجو ىلع فقوي اذكف

 هيلع حج ري مث « روهظلل هنم دبال 1 ل ةرهاظلا روالا ةرصانلا حورلا ىواس دقف نايمعلا

 كاردإلا هبالو كردمب سيلف جراخلا رونلا امأو «كاردإلا امو ةكردملا ىه ةرصابلا حورلا نأ ىف

 اوةلطأ مرج الف رصبملا رونلاب هنم ق>أ رصابلا رونلاب راهظإلا فصو ناكف ؛ كاردإلا هدنع لب

 نيكظز منيف كيييدسويلم معيب



 1 ةنآلا . 0 تاركشلا رون هللأ ىلاعت هلو

 ملأ ى,اتسأ مادا سن رح 21م2 هه هم مهو ءعمادم رابع 2 0 هك -

 00 هنلاو نابل لاثم كا نأ 0 ا نم

 م .ىت لا ال لكك كلا ءاقل

 : لوضف لع رع ةيآلا هذه ىف مالكلا نأ ملعا

  ىللاعت هللا ىلع رونلا مسا قالطإ ىف لوآلا لصفلا )ل

 لعرانلاو رمقلاو 0 نم ةضئافلا ةيفيكلا هذهل ةغللا ف عوضوم رونلا ظفل نأ ملعا

 هذه 0 ( اهدحأ ) هوجوا الإ نوكت نأ ليحتسي ةيفيكلا هذهو ء امهريغو ناردجلاو ضرألا
 و : اهثودح ىلع الاد مسجلا ثودخ ىلع لادلا ليلدلا ناك مسجلا نع ةرابع تناكنإ ةفيكلا
 6 دحي تش اعز ل هذه نكلو هب ةمئاقلا ضارعالا عيمج ثودح تبث 1 ًاضرع تناك

 ل أ وأ مسج رونلا انلق ءاوس انأ ( اهيناثو ) لاحم ىلاعت هللا ىلع لولحلا نأ ىلع ةلالدلا

 ىف لاحلاذ . هيف الاح ناكن إو . مسقنم هنأ ىف كش الف امج ناك نإ هناآل ؛ مسقنم وهف مسجلا
 هتازجأ قدح ىلإ هققحت ىف رقتفي هناف مسقنم لد ا نيريدعلا لغو : « مسقنم مسقنملا

 نكم ريغلا ىلإ رقتفملاو : هريغ ىلإ رقتفم 5 ىف وهف رقتفم لو « هريغ هن ازجأ نم دحاو لكو

 وه ناك ول نموحما رونلا اذه نأ ( اهثلاثو ) الإ نوكي الف ثدحم رونلاف ؛ هريغب ثدح هتاذل

 سوسحملا رونلا اذه نأ ( اهعبارو ) ىلاعت هللا ىلع لاوزلا عانتمال رونلا اذه لوزيال نأ بجول هللا
 تناك ول راونآلا هذه نأ ( اهسماخو ) لاحم هللا ىلع كلذو . بك اوكلاو سمششلا عولطب عقب

 اها دكرملا نال كردتم نوكن نأ اج ال ةتك اس ر] ةكرحتم نوكت نآءام] ناكل هل
 نأ عنتمي ىلذآلاو . لوألا ناكملا ف لوصحلاب ةقوبسم ةكرحلاف ناكم ىلإ ناكم نم لاقتتالا ١

 نك ول ”نوكسلا نال ةنك انس توك نإ رئاجنالو . لاح ةيلواللا كرشاب ريغلاب اكله
 ناكم ىلإ ناكم نم لقتنت راوناآلا ىرن نال لاوزاا زئاج نوكسلا نكل لاوزلا عنتم ناكل كر
 | ا,.ةمئاق ةيفبك وأ امج نوكي نأ امإ روتلا نأ ( اهسداَسو:) راونألا تودح لع كلذ لاذف
 نعل ريدتسن . لك مسجلا نال أري ةناوك ره لوهذلا 0. مسج م دل لقعت دق انال لاحم و

 نوكيال ريغاا ىلإ جاتحلا و « مسجلا ىلإ ةجاتحم مسجلاب , ةماقلا ةيفكلل ١ نكل قاثلا ثيثف ًايلظم ناك نأ
 .ظعالارون أ وه 0 هلإلا نأ نودمتعل نيذلا ةبوناملا] وق لطب لئالدلا هذه عومجمو' الإ

 0 فل لوألا ) : نيبجوب م طوق داسف ىلع جتحيف نآرقلا ةحصب نوفرتعملا ةمسجملا ا

 لثم ) ىلاعت هلوق نأ ( ىتاثلا ) ةلثاهتم ابلكر اونآلا فال كلذ لطبل ًارون ناكولو ( ءىثث هلثك
 ةرونل هللأ ىدمم ( هلوق اذكار هيلا فاضم ٌروذلا لب: روتلا سفن هتاذ سيل هنأ ىف حيرص (هرون

 لغم ) هلوقو . رون هتاذ ىف هنأ هرهاظ ىضتةي ( تاومسلا رون هللا ) هلوق لبق ناف ( ءامشي نم
 ديز كلوق ةيآلا هذه ريظن انلق «ضقانت امهنبو ًارون هتاذ ىف وه نوكي ال نأ ىضتقي ( هرون
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 «4» نيقتملل ةظعؤمو

 رت اس مه مص -6 ) هس ا سد يرارو رثارص

 دكا حاّبصما رمق 5 رك ةرو) ا ضرألاَو كارلا رون هللا

 د 6 ا ا ع7 رح ب ص 1 وسع لد ننال موللا رس نرخ 2 تاس حج دس اس دو

 ةشرش ال ةنوثدز راب ةَرجّش نم دقو ىرد كرك كه جاجا ةجاج

 ماا ملا يا ملا ارلا هوا 62 هَ ا

 هرونل هلأ ىدهي رون َلَع روت رأت هس ول ةىخع اذ ةيبرغالو

 هيلإ جاتحي تك اعل ريسفتلا ىللعو 3 راميضإلا اأذه كلا ا لوألا

 6 نيقتملل ةظعومو مكلبق نم 0 نم 3 مهو تانيمم تانا م 1 وز لان هلوق

 (اهدحأ ( 0 ” الث تافصب نأ لأ فصو ماكحالا هذه ةروسلا هذه 0 7 ا هنأ حبس 0 ملعا

 ضو قاسكلاو هوحو 0 ١. أرقو « تالصفم :ىأ ( تانيبم تاي مكيلإ انلزنأ دقلو ) هلوق

 نوكت وأ ( نيبم فرع ناساب ) لاق اك سانلل نيبت اهنأ ىنعم ىلع ءايلا رسكب تانيبم مصاع نع
 اولخ نيذلا نم الثمو ) هلوق 7 ”و) ني رع ىذل حبصلا (1) نيب لق ءازذللا ةنمو نيد 2 نيد نم

 ةماقإ نم لالا ةلارووتلا فر ذام لد ماب ديرب ىلاعت 0 ( امهدحأ ) ناهجو هيفو ( ملف نم

 مهلاح نم 1 عىأ ) الثمو ( هلوق ) ناثلاو ( كاحضلا لوق وهو ل أ لأ َْق 5 دودحلا

 - ”كلد انلعخ ؛ "ل 0 ةاحأ ام مكل انيب ىنعي«لسرلا بيذكت ىف ملاحي

 لوق وهو« باقعلا قاقحتسا ىف مهلثم متنك ةب بطلا ممومتكر اكاذإ ّ 1 اويلعتل 2 الثم

 الو ىداعملا لعف نم رذحتلاو ا هب دارلاو ( نيقتملل ةظعومو ) هلوق ( امتلاثو ) لتاقم

 ئده ) هلوق ىف اهانركذ ىتلا ةلعلل ركذلاب نيقتملا صخ ىلاعت هنكل , لكلل ةظعوم هنأ ىف ةهبش
 . ماكحالا ىف مالكلا رخآ انبهو ( نيقتملل

 تارسهلالا-ىف لوقلا ١)

 ىف ( ىتناثلا ) رورظلا ةباغ ىف تامإلا لئالد نأ ناب ىف ( امهدحأ ) نيلثم ر ا هنأ لع ءا

 . ءافخلاو ةملظلا ةءاهن ىف ةرفكلا نايدأ نأ ناب

 ةاكشك هرون لثم ضراآلاو تاومسلا رون هللا إل ىلاعتو هناحبس هلوق وهف لوألا لثملا امأ
 ةنوتيز ةكرابم ةرث نم دقوي ىرد بكوك اهنأك ةجاجزلا ةجاجز ىف حابصملا حابصم اهيف

 هرونل هللا ىدم رون ىلع رون ران هيسسست مل ولو ءىضي اهتيز داكي ةيبرغ الو ةيقرش ال

 نينع ىذل حيصلا ع دق : لثملا يورب )000(

 هر هر الا هيي ماض لس دل < العاص ل ه2 - ا - َ

 ملف نم اواخ نذلا نم الثمو تانيسم ا لإ اننا دقلو

 ا ولا



 ضخ ةيآلا . نصحت ندرأ نإ : ىلاعت هلوق

 . « ىمأو ىدبع لقي الو قاتفو ىاتف ىدحأ لقيل

 ! ىهف ءاغب ىغبت تغب لاقي انزلا ءاغبلا 4 ةعبارلا ةلأسملا إل
 «ئثلا كلذ مدع دنع مدع ءىتتلا ىلع نإ ةملكب قلعملا نأ هب لوقت ىذلا( ةسماخلا ةلأسملا)

 دنع حلا ىفتني ام طرشلا نأ ىلع مهقافتاو طرشلل نإ ةيلكنأ ىلع هذللا لهأ قافتا هيلع ليلدلاو
 دنع مدع حلا ّلع نإ ةملكب قلل نأب محلا بجو نيتيلقنلا نيتمدقملا نيتاه عومجو ؛ هئافتنا

 ىلع ءاغبلا ىلعهارك إلا نم عنملا قلع هناحبس هنإ لاقف هبآلا هذبب فلاخملا جتحاو , ءىثلا كلذ مدع

 انزلا ىلع هارك إلا نم عنملا ىفتني ال نأ مزل هومترك ذ اي ىمآلا ناك ولف نإ ةملكب نصحتلا ةدارإ

 عنملا ناف دجوت مل وأ نصحتلا ةرادإ تدجو ءاوس هنإف ؛لطاب كلذو نصحتلا ةدارإ دجوت مل اذإ

 ىلع هارك إلا زاوج ىضتتقي ةيآآلا رهاظ نأ عازن ال ( باوجلاو ) لصاح انزلا ىلع هارك إلا نم

 نصحت ةدارإ دجوت مل ىتم هنال هسفن ىف هءانتمال كلذدسف هنكلو نصحتلا ةدارإ مدع دنع انزلا
 كلذ عنتماف انزلا ىلع اههار 1 عنتمي ان دال ةطار6 ريعااس ولا لاحو « انزال ةهراك ن 55 م اهقح ىف َْق

 ءارلا نأ لاخلا "نلاغأ نأ وهو را ايا وس مق رك 5 نق نمانلا نمر ةنادو كيس اتا

 باطخلا ؛ موبفم هل نوكي ١ بلاغلا ليبس ىلع دراولا مالكلاو « نصحتلا ةدارإ دنع الإ لصح ال

 رجال قاقشلا ةلاح ىف علخلا عوقو بلاغا ناكامل نكل و قاقشلا ةلاح ريغ ىف زوحي علخلا نأ اك

 نمو مورفم ( هب تق امهلع ح انج الف هللا دودح امشي ال نأ متافخ نإف ) ىلاعت هلوقل نكي مل

 نأ متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت أ حانج مكيلع سيلف 0 متبرض اذإو ) هلوق ليبقلا اذه
 : بلاغلا ليبس ىلع هارجأ هناحبس هنكلو فوخلا لاح صتخال رصقلاو ( اورفك نيذلا منتي

 تناك اهف ةيآلا تدرو ىتلا ةصقلا نآل ًانصخت ندرأ اذإ هانعم ثلاثلا ( باؤلاو ) انهه اذكف
 اههك اف فامقلا [لط هلع تعتتماآو كسلسأ نأ نئادنلا دبع ةيراج درإ اهوراف لع كلذ
 ىأ ( اندبع ىل 0 بير ىف متلك نإو ( ىلاعت هلوق هريظن . كلذإ ةقفاوم ةيآلا تلزنف

 ا منك اذإو

 مهل نأ 00 انزلا ىلع نههارك ! نم عنم امل ىلاعت هنأ ( ةسداسلا ةلأسملا ١
 هذهو كلذ ىلع اههركب نأ هل لب ابجوز اذإ ديسلا ىلع عنتمت نأ اهل سيلف حاكنلا ىلع نههارك !
 . باطخلا ليلد ةلالد ةلالدلا

 نهدال وأو نهسك ىنعي ( ايندلا ةايلا ضرع اوغتبتل ) ًاففعت ىأ ( ًانصحت ندرأ نإ) هلوق امأ
 [نايب] ةيآلا ىف سيل هنأ لع اذ (ميحر روفغ نههار ك | دعب نم هللا ناذ نههركي ئمو) هلوق امأ

 ميح رروفغ هللا ناف (اههدحأ) نيهجو ةفاؤركذ مرجال ةهركملل و ا | ميحر روفغ لال

 نا رذع الف هركملا امأ :ةهركملل رذع هاركإلا نآل«ةبوقعلاو مثإلا لاز أ ركدلا نأ
 ريسفتلا ىلع نال فريعض اذهو ةبوتلا ار هركملاب محد روفغ هلا ناذ دا للا (ىباثلا ( لعف



 ةيآلا . كتايتف اوهركت الو : ىلاعت هلوق 1

 ةويحلأ ضرع اول اصح َندَرأ نإ ١ خم 1 اور 00

 1 00 نر أ لعن م هللا نا 0 1 ا ند

 1 اتحا امل ًايجاو طخلا ناكول ( قاثلا ) باحيإلاو طاقسإلا ىنانتل لاحم كلذو هل أطقسمو هل
 ءارخألا كلذ لصح 2 ند نانسنإ لع 1 نك قحتسملا ردقلا طقسي ناك لب هنع عضي نأ
 . ور 5 هولعم نوكي 5 امإ ءايالا ردق ناكل كادت ناك د ا ريصلا هتاف هلم لوألا

 نك 19و فال ] ةلزلث ىدأ اذإ قتعف نيفلأبا ةباتكللا نوكن نإ بجو امولعم ناك ناو"

 بن مل ملاق مالسلا هيلع هن الو ؛ امضعب ادار قيعي الف طا رشم ايعيمج ءادأ نال لطاب كادو فال

 ريصيف لووجب طحلا دعب قابلا نآل ةلوبجي ةباتكلا تراص ال ورجم ناكنإو «مثرد هيلع قبام دبع

 . ملعأ هللاو راج ريغ كلذو ًائيش الإ مرد فلأ ىلع هدبع بتاكنم ةلذنمب
 نإ اغلا ىلع مكتايتف اوهركن الو ) ىلاعت هلوق انزلا ىلع هارك الا < رشاعلا مكملا ١

 2م 0 هه قره دعب نم هللا ناذ نبهركب نم و انندلا ةانحلا "ضرع او مدت ًائَضَ ندرأ

 151 نا عتملاب كلذ عبتأ مهتباتكو ءامإلاو ديبعلا جيوزت نم مزلي ام نيب امل ىلاعت 00

 : لئاسم انبهو ؛ روجفلا ىلع ءامإلا

 قاانملا ىنأ نب هللا دبعل ناك(لوآلا) هوجو ىلع اههوزن ببس ىف اوفاتخا 4 ىلوألا ةلأسملا إل

 ىلع ابرضر ءانلا لع نوهر كج ةلثقو ”ئورأو ةرمغو ةميمأو  هكيدمو ةذاعم نوجا كلِ

 هللا دبع نأ (اهيناثو) ةيآلا تلزنذ مل-وهيلعهللا ىلص هللا لوسر ىلإ نهنم ناتنث[!] تكشف بئارض

 اا لالا تيما هلم ةيازادلا كاز ها دع ةناج يسال ذؤا رق دلج راسا ىأ نا

 ىور ( اهتلاثو ) تلزفف هدلو ءادف بلطيفريسالا نه لم<ت نأ ءاجر : كلذ ىلع نأ قا: اره 11

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ نأ نب هللادبع ءاج» لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع حلاص وبأ

 انزلاب اهرمأت الفأ نالف ماتياأل هذه هللا"لوسر اي لاقف . ةذاعم ىمست ءاسنلا لمجأ نم ةيراج هعمو

 هللا دبع نءرياجلاقو ةي.الا تلزنف «مالكلا داعأف ال مالسلاو ةالصلا هيلءلاقف ؟ اهعفانم نم نوبيصيف

 . ةيالا تلزنف« ءاذبلا ىلع ىنهركي ىديس نإ تلاقق سانلا ضعبل ةيراج تءاجد

 .امأف سفللا فلت ىضتقي ام فيوختلا لصخ ىتم لصح امنإ هارك إلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 رفكلا ةيلك ىلع هارك إلا لاك انزلا ىلع هارك إلا لاذ ؛ةهركم ريصت الف فوخلا نم ريسيلاب
 . كلدكر رار اج نأ لإ ءامالاب اضاع ناك تاو نصنللاو

 لاق ازواج املف) ىلاعت لاق ؛ ةاتف ةكولممللو ىف كوالمملل لوقت برعلا « ةثلاثلا ةلأسملا 0

 ثيدحلا ىفو ( تانمؤملا كتايتف نم مناع تاكلام امم ) لاقو ( اهاتف دوارت ) لاقو ( هاتفا



 "0 ةيآلا . رك ات 1 ىذلا هلل لامازت غو ىلاعت هلوق

 برقلا هوجو ىف هفرصو ةقدصلا 7 ناك 1 ومف ةفاضإلا هذه ه 15 قلطأ ىلاعت هللا لام نم

 جارخإب أو كلا كام حص دق ىذلا وه ( كَ ات 1 ىذلا هللا لام نم ) هلوق نأ ( اهناثو )

 حيمص نيد هدسبع ىلع هل تبدي ال ىلوملاو هدبع ىلع هنال حيح نيدب سيل ةباتكلا لامو ٠ هضعب

 ملدقعلا بيقع طقس امو . هيف فرصتلا هنكمبو هدي ىف لصحب ىذلا وبف هللا هاتآ ام نأ ( اهثلاثو )

 ناحدي نابجو انبه ليق ناف٠ هات أ ىذلا هللالام نم هناي ةفصلا قحتس الف « كلم دي هيلعدل لصحب

 ةقدصلا لام نم ذخأ, نأ ًاينغ ناك اذإ هالو لح فيك هنأ ( امهدحأ ) ليوأتاا اذه ةحصىف
 نيمضوملا ف بطاخلا نوكبنأ بجيف ( موبتاكف ) هلوق بع فوطعم ( مث وتآو ) هلوقنأ ( فاثلاو )

 .نيملسملا رئاس ةيتاثلا فو , تاداسلا ىلوآلا ةيآلا ىف :بطاخلا نوكي ليوأتلا اذه لعو ؛ ًادحاو

 موجنلا عيمجب ةقدضلا فدك م اذإ كلذكو هالوا لحت ةقدصلا كلت نأ هباوخ لوألا امأ : انلق

 ةباتكلا دقع ببسب نكلو . ةقدصلا ببسب هذخأي مل هنآل هذخأ ام ىلوءلل ناكقابلا ءادأ نع زجيو

 ةريرب ثيدح ىف مالسلا ةالصلا هيلع هلوق هيلع لدي .هنم امثرو وأ ريقفلا نم ةقدصلا ىرتشا نك

 لثمب هيلع فطعي مث موقل ب ناطخلا حصير دق هنأ قاتلا نع (با وجلاو) « ةيده اناو ةقدص امل وه »

 هلوقب ءايلوالا بطاخ مثجاوزألل باطخلاف (ءاسنلا متقلط اذإ و) ىلاعت هلوقك « مهريغل ًاباطخ هظفل

 ةداسال لاق انمه اذكف نيئريملا نيغ نولئاقلاو ( 0 امن نوءربم ) هلوقو ( نهولضعت الق)
 : مهريغ وم مهل لاق را مرور م (يا

 زج هنع طحت نأوهو بتاكملا ءانيإ ىلوملا لع بحب هللا همحر ىعفاشلالاق (« ةيناثلا ةل أملا 0

 0 ترودتم ةنإ هبافع]و ةقسح وبار كلام لاهو . هيدنح | اع د هيلإ عفدي وأ ةباتكلا لامنم

 بوج والممالاو (مك انآ ىذلا هللا لام نم موتاو)هلوق هاظاشا همح رىعفاشلا ةجح . بجاو ريغ

 اردن كوالا كا ةدحاو ةروص ىف ادرو نارمأ (مهونآ و) هلوقو (مه وبتاكف) هلوق نإ هيلع ليقف

 ىبأ ةجح. نيملسملا ةماع عم ؛ىلاوملا عم ًاباطخ ىببل ( مهوت "او ) هلو نأ تبئدقف ًاضيأو؟ ًاباجيإ ىناثلاو

 هيلع هنأ هدج نع هيبأنع تبعت 0 اف لا امأ سايقلاو ةئسلا تيح نم هللا همحر ةفينح

 ابجاو طحلا ناك ولف«دبعوهف قاوأ رشعالإ اهادأف ةقوأ ةئام لع بتاك دبع اعأر لاقمالسلا و ةالصلا

 تبتاكدقىن] ةشئاعاي تلاقف ةريرب ىنتءاج» تلاق اهنعهللاىضر ةشئاعزع ةورعنعو:هردقب هنع طقسا

 هللاىضر ةشئاعتلاقف ًائيش اهتباتكن م تضق نكت ملو ىتتيعأف ةيقوأ ماعلكىف قاوأ عست ىلع لبهأ

 تركذف اوبأف ٠ تلعف ىلكؤالو نوكيو ًاعيمج كلذ مهيطعأ نأ اوبحأ نإف كلهأ ىلإ ىعجرا اهنع

 اهنأ لالدتسالا هجو«قتعأ نمل ءالولا مناف « قتعأو ىعاتبا اهنم كلذ كعنمم ال لاقف ملي ىنلل كلذ

 متل هللا لوسرل هتركذو ةيلكلاب اهتباتك 7 ىذوت نأ ةعتاع تدارأو اكشخ اتبات 00 ا

 م و. انلوق تبثف اهتباتك ضعب اهنع طحي نأ قحتست اهنإ لقي لو ءاهيلع ركنلا هللا لوسر كرتو

 ًايجوم دقعلا نوكبف دقعلاب ًاقلعتم هوجو ناكل ١ ًابجاو ءاتبإلا ناكول( لوآلا ) نيبجو 'نف ساقلا



 ةيآلا . ؟ انآ ىذلا هللا لام نم مموتآو : ىلاعت هلوق 1

 نع كلذ ىملب والاف“ الام ك ر ئأ( ريغ كر نإ توم ا كدحأ رضح اذإ مكي 0 ) التو لاملا

 احالص نسحلا لاقو ًاقدصو ءافو ىعخنلا لاقو للص اذإ لاق نيريس نبا نع ( اهئلامثو ) سابع نبا ٠
 دوصقم نآل « بكلاا ىلع ةوقلاو ةنامآلا ريخلاب دارملا هللا همحر ىعف ةاثلا لاق ١( عهبادو) ندلا ىف

 قدك هيا ادمأ نكرر كلاشأ]! لكخ ايودك وكي نأ ىئتلي هياف» امم الإ لص لق ةياتكلا

 ةلَخ ز وجال هلأ ت ركالاو . ةيتاكب نأ بحتسيال انهدحأ وأ ناطرشلا دّقف اذا هعضي الو هموت

 هب نوديرب امن ريخ هيف نالف اولاق اذإ سانلا مالك نم موبفملا نأ ( لوألا ) : نيهجول لاملا ىلع

 لاه لو لاك نواف لاقي اعز ةنأل اريج مهل متلع نإ لاقل لاملا دارأ ولو نيدلا ىف حالصلا

 « ماعلاب هتباتك ىلع دودي ام لعل مح نأ ىلو آلاف : هديسل لاملا لب هل لامال دبعلا نأ (ىناثلا)لام هيف
 لك نأل كلذ ظفك دب أ وير يسكتلا نمدركمت نأ وهو هللا همحر ىتفاشلا هزك ذ ئذلا وهو

 ةالصلا هيلع هنآل ريخلا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ريسفت هيف لخدو مالاب هتباتكىلع دوعي امب كلذ

 . هللا همحر ىعفاشلا ريسفت ىف لخاد وهو بسكلاب هرسف مالسلاو

 : ناتلًاسم هيفف ( ماتآ ىذلا هللا لام نم مهونآو ) هلوق امأ

 وه هنأ (اهدحأ ) :هوجو ىلع ( مثونآو) هلوقب بطاخنا ىف اوفاتخا 4 ىلو ألا ةلأسملا 2

 هردق ىف اوفلتخا ءالؤهو . هنم ذخأ امم ًاءزج هيلا عفدي وأ هباتكسلا لام نم ًاءزج هنع طخ ىلوملا

 لاملا ةرثكب فلتخي كلذو  ءانغتسالا هب عمي ًاردق طحي نأ بح لاقو هل.رايخلا لعج نم مهنف

 ًافولع يراك نأ [نمحرلا دع ىنأنع بئاسلا نب ءاطع .ىور ؛لاملا عبر طحب 0 نم مهنمو هتلقو

 نم مثوتآو ) ) ىلاعت هللا 1 كاذب انر :رماي ناك ًايلع نإ لاقو « هتبتاكم عبر هل كرف هل

 . هل ًادبع بتاك هنأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ىور امل « عبسلاف لعفي ل ناف ( ج انآ ىذلا هللا لام

 هل لاَقف همجن ءاخ هل ًادبع كاك نأ ىوربو ٠ فدل ] هك هع عضوو ًافلأ نيثالثو سمخن

 نأ فاخأ ىنإ لاّتف ؟مجن رخآ ىلإ هتكرتول 0 لاقف « ةباتكلا لام ءادأ لعهب نعتساف بهذا

 ( اهيناثو ) زجعي نأ ةفاخم موجنلا رخآ ىلإ هرخؤ رمع نبا ناكو ؛ ةيآلا هذه أرق مث كلذ كردأ ال

 باطخلاف اذه ىلعو (باقرلا ىفو) هلوق ىف تاقدصلا نم محل هللا هلعج ىذلا مهمهس مهوتآو دارملا

 1 0 6 رأوا ةرشابعا نا نع ءاطع ةباورو : سختلاو نحلا لزوق وهو :ةداقلا يعل

 ةداسلل ىلاعت هللا نم ا آخ نأ ( اهثلاثو ) هسفن بتاكم ىلإ ةضورفملا هتقدص عفدي ن نأ ديل

 ىعخنلاو نياتاقملاو ةمركعو ىلكلا لوق اذهو « مهنكمم امب هتباتك ىلع بتاكملا اونيعي نأ سانلاو
 ىورو « « هشرع لظ ىفمىلاعت هللا هلظأ هتبقر كفىلع ًابتاكم ناعأنم » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 هيطخلا ترصقأ تدك نل ١ لاق ةنجلا ىناخدي الع ىنملع ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنال لاق الجر نأ

 ق0 نأ همسللا دع , اللاقف؟ ادحاو اسيلأ لاعف ةيقرلا كفو ةمسنلا قتعأ : ةلأنملا"تمَظعأ دقل
 هئاطعإب أ هنأ (اهدحأ) : هوجو لوقلا اذه دكؤ رو اولاق «اهنمت ىف نيعت نأ ةبقرلا كفو : اهقتعب



 لع

 هادا 0 اريح م ل ىلاعت هلوث

 نزوح : هللأ همحر ةفين> 3 هدعقو6٠ ناو إو ىبعلا نو ءازنإألا روص“ الو ( باتكلا نون

 ًاروجح< وأ [ونجب وأ ًايبص ناكنإف : ًاقلطم ًاماكم ىلوملا نوكي نأ طرتشيي ةسماخلا ةلأس لا
 رع لوا الق باطخ ) مهوبتاكف / هلوق كالو ( ةعبب 0 د مي هتبادك حصضت ال هقسلاد هيلع

 . ىلولا نذإب ىصلا ةباتك حصت هللا همحر ةفينح ىنأ دنعو , لفاعلا

 ؟ةاجتلا سمأ وأ نادإ أ موتاكم هكلرق نأ اف 0 فاتخا ( ةسداسلا ةلأسملا ل
 1 01 م

 ناك || وأ هتمرعب كلذ هلأ معن : كول با اك نأ لجرلا ىلع بجيش 1 باحبإ 1 وه نولئاق لاَقذ

 بهذ 4 ءلإ و.ءاطعو راند د لوق اذهو ٠ همزلي مل هتميق نودب ناكولو « ًاريخ هيف ىلع اذإ

 م 0 ىلاعت 0 هال 00 ا 0 ةيالاب هيلع اوجتحاو ءارتورخ قب دهثو لع ن. دواد

 0 اف ؛ ةيآلا 00 بم اًضيأ هيلع لدن باجالل وه نما هلاك

 رانيد ةئام لعهبتاكف 0 تاز هيلع ىبأف هبتاكي نأ هالوم لأس حيبص هل لاقي ىزعلا دبع نبا

 دمع ان نيريس :كاكي نأ اننا رمأ زمعنأ ىرزراف اللا املو . ناد ىإ عاما ك1

 هيلع فا>و ( ًاريخ مهيف ةمملع ن 1 مهوبتاكف )ل !اقو هبرضو ةردلا هيلع عفرف 20 ٠

 ةباحصلا نم دحأ ريع لع ا ؛ ًايلظ ةردلاب هبرض ناكل ًابجاو كلذ نكي مل ولو . هنيتاكسيل

 سابع نبا لوق رهاظ وهو بابحتسا رمأ هنإ ءابقفلا رثك أ لاقو . عاجإلا .ىرجم كلذ ىرِخ

 هيلع هلوقب هيلع اوجتحاو ىروثلاو ىفاشلاو ةفينح وبأو كلام بهذ هيلإو ىعشلاو نسحلاو

 بلطي تأ قرفال هنأو « هسفن نم بيطب الإ لسم ىرما لام لحي ال » مالسلاو ةالصلا

 ةقيرط هذهو ةباتكلا اذكف كلذ بجي ال امكف : ةرافكلا ىف هقتعي نم هعيب بلطي وأ ةءاتكلا

 ين ؛ نالا 51 زههو عمجأ تاضو اعمل

 ا بجيف هب عرشلا درو اذإ انلق ؟ هلام هلام عيبب أ حصي فيك 4« لوألا لاؤسلا إل

 . هقتعل ا رناصهنع ىدؤو وأ هيد وف هيسنكب لام ىلع هقتع قلع اذا

 ول هنآل م ءن انلق ؟ ةناتكلا كلر هك ا م ةاتكل ا دقعي ديعلا ديفتسي لهم 'قانا] لَو ار

 1 1 ىلإعفد اذإو هل لح ابتاكم راص اذإو اهذخأي نأ هل ل ملو « ةاكزلا هيلإ عفد

 اسال دحلا ع ع ةياتكلا نأ اضنأ فتم وو ىلا لل. دامس رع وأ 3 ا
 اذإو . باو الف هعاب اذإ هناأل باوثلا ىلوملا ديفتسيو . كلذ لعفيل نكي مل اهالولف ء بسكلا ىف
 قتع اذإو ءالو هل نكي ملهريغ لبق نم قتع ول هنآأل ءالولا: أضيأ ديفتسي و «باوث هيفف هبتاك
 . دئاوفلا نم هانرك ذ امل ةباتكلا زاوجب عرشلا دروف ء هل ءالولاف ةباتكلاب

 ىنلا نع ىورام ( اهدحأ ) : اهوجو ريخلا ىف اورك ذف ( ًاريخ مهيف متءلع نإ ) ىلاعت هلوق امأ

 ريخلا ءاطع لاق ( اهناثو ) « سانلا ىلع الك مثوعدت الف رس ل نا هس

 ع«”ملرخخ عمود



 هلا ١ اعكلا نوخغتب د ندذلاو : ىلاعت هلوق 5

 0 الجؤ» عمي هنكلو الاح دقعلا اذه عقي نأ ىنعملا اذهل زوجي الف « هبسك نع ةضوبقم
 تكي نأ 5 بادآ نم مث ؛ هنع ديسلا دي تضبقتا ام نيح هريغو باستك إلا نم ًانكمتم
 لاق « لجألا نم هيف عقي امل اباتك دقعلا اذه ىنعملا اذهل ىمسف « باتك لجؤملا لاملا هيلع نه ىلع

 . ( باتك لجأ لكل ) ىلاعت
 الام ىمسي و.اذك ىلع كترتاك هكولممل لوقي نأ ةباتكسلا : ةنسلا ىحم لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ,

 كذ| اذ لوقو « مجت لك ىف ىدؤي دورس اع نيو 11 أ ع قعد ايام
 . ثاحأ طبضلا اذه قو «4تلبق دبعلا لوقيو هبلقب كلذ ىوني وأ ؛ رن تنأف لاملا كلذ

 لاملا كلذ تيردأ اذإ هبلقب وني ل وأ هناسلب لقي مل نإ : هللا همحر ىعفاشلا لاق «( لوألا ثحبلا 0

 ىلإ ةجاح ال هللا مهمحر رفزو دمعو فسوي وبأو كلامو ةفينح وبأ لاقو « قتعي مل رج تنأف

 نأ بجوف طرشلا اذه نع لا ( مهو.تاكف ) ىلاعت هلوق نأ هللا همر ةفينخ ىنأ ةجح ؛ كلذ

 ةجح . عامجالل ءادآلاب قتعي نأ بجو ةباتكسلا تد اذإو ؛ طرشلا اذه نودب ةياتكلا حصت

 ديسلا كلله وهف دبعلا دب ىف ام نآل ؛ ةضع ةضواعم دقع تسيل ةباتكملا نأ : هللا همحر ىعفاشلا

 . هتين وأ قتعلا ظفل نم دبالف قتعلا ىف ةباتك كتبتاك هلوق لب ؛ كلم كلم عيب هنكميال ناسنإلاو

 لوق هجو. ةقرلست ىأ دنع انوكو / ى املا دنع ةلاخلا ةبات كلا زوجت ال 6 ىاثلا ثحبلا )ل

 ةالطلا تيحوت كاع دع ل : 0 ىف هيدؤي كلم هل روصتي ال دبعلا نأ هللا همحر ىفاشلا

 درا ءىث ىف لسأ ول م ءدقعلا دوصقه لصح ىل ءاداآلا نع ري اذإف , لاحلا ىف هيلع

 ق3 كلت هل زك نأ نر وصخ دقعلا نيح هنآل ؛ ءزوج هنإف ا ملسأ ولام فالخ حصي ال

 ( مهوبتاكف ) ىلاعت هلوق نأ هللا همحر ةفينح ىنأ لوق هجو « هئادأ نع قةحتي ال زجعلاف « نطابلا

 ةلزتع ناك ةيقرلا نع الدب ةباتكلا لام ناك امل ًاضيأو.« ةلجؤملاو ةلاحلا ةياتكتلا لوانتي قاظم

 الل لا 1 اعلم قدعلا كرد لع .اودجأ اضيار الجل داجا نودجف ةحللا علسلا نامثأ

 لع قاعم.ىتعلا اههدحأ ى نأ الإ نراحلا ىف قتغلا نعالدب هنالل , هلثم ةءاتكلا نوكن نأ بجف

 امرك فاض ال نأ جون : ليم جالا قو ءاذالا طرق

 كلذ ىور نيد نملفأ لع ةب انك نر ملا حالا كاف 0

 ىمالا نقيضال : لاَهف « هدع ىلع بضغ هنع هللا ىضر نابع نأ ىور ءر مع ن او نامّنعو لع ن ع

 ه0 املا نال لكلا لع باكل كلذ نمعلقأ لع ناج ولو, نيمحب لع كنعد كلع

 لا ءادآلا مهيلعرسيتيل ميجنتلا قافرإلا طرش نمو . قافرإ دمع هنآل ميجنتلا انطرش امإو:دذأ

 6 ف موبتاكف) هلوقر هاا نال دحاو 2 ىلع هب ادككلا روحت ؛ هللا همحر ةفينح وبأ

 هللا همحر ىعفاش 0 وأ ناك ًاديع كاملا هنا ك زوجي ( ةعبار ا ةلأعملا ١

 نيذلاو ) لاق ىلامعت هللا نآل : هتباتك حصت ال اوت وز ايص ناك اذان, ءااغلاب تلاع 1 نأ
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 1 0 ةيآلا .| 0 0 ال نيذلا فقتي : لات 3 / ا

 با ا ري دكا

 رخآا منع يش 0 2-32 ليج ةاد هاهو مس

 هللا نأ 0 قس انك َنوُدحياَل يلا ففتسستلَو

 هرثو ع مه

 مهف مَع نإ موِناكَف ذ ؟تاعأ تكلم 0 َباَتكْلآ نو . َنيذلآَ
 سا 0

 د 0 ىذلآ هلأ لام م 00 ا

 : لاقف «كلذ نع زجعي نم لاح رك ذ .ءامإلاو رئارهلا حيوزت ركذ امل هناحبس هنأ معا

 . هيلع املماحو فافعلا هسفن نم بااط ففعتسملا ناك« ةفعلا ىف دهتجيلو ىأ ( ففعتسيلو )

 ءىثلا ءرملا دي ال لاقي  هيلإ لوضولا نم نوتكمتي ال ىعملاف ( ًاحاكن نودجيال) هلوق امأو

 ؛ نكمتي ل نم عامجإلاب هب دارملاو ( نيرهش مايصف دحب مل نف ) ىلاعت هللا لاق ؛هنم نكمتي مل اذإ
 داري نأ زوحيو « هيرتشي نأ هنك مل اذإ  ًادوجوم ناك نإو ءاملل دجاو ريغ وه اندحأ ىف لاقيو

 ,« ففعتلا بلطيلف كلذ نم نكمتي ال نم نأ ىلاعتو هناحبس نيبف « لاملا نم هب حكتي ام حاكنلاب

 موي نيعلا كله سيلفأ لبق ناف ء حاكنلا نم هتيغب ىلإ لصي مث , هلضف نم هللا هينغي نأ رظتنيلو
 . ملعأ هللاو ىلوأ ةيداجلا نمث دحب ال نأُف : ةقفنلاو رهملا دحي مل نم نكل انلق ؟ حاكنلا سفن ماقم

 تكلم امن باتكلا نوذتبي نيذلاو ١ ىلاعت هلوق : ةباتكسلا ف « عداتلا محلا إل

 4 0 مآ ىذلا هللا لام نم موتآو : ًاريخ مهيف متلع نإ مويتاكف مكناعأ

 نأ قى مببغر ؛ قرلا عم ءامالاو ديبعلا نم نيهلاصلا جوت ىلع ديسلا ثعب 1 لا معإ

 نوءّس نيذلاو) لاق )0 رارحالاك مهسفنأ ىف أوفرصتيف ارارخأ اوريصيل ؛« كلذ اوياطاذإ مموبتاكي

 : لئاسم انههو ( باتكلا

 رهضم لعفب بوصنم وأ ؛ءادتبالا ىلع عوفرم ( نوغتبي نيذلاو ) هلوق (ىلوآلا ةلأسملا ١
 . طرشلا ىنعم نمضتل ءافلا تاخدو ؛ هبرضاف ًاديز كإوةك « مهورتاكف هرسفي

 هوجو ةباتكلا ظفل قى اقتشأ قو 2 ةياتعلاو ب ل ةءاتكلاو تاتكلا 4ك ةيناثلا دال

 مضت اهنآل كلذب تيمس ةبيتتكلا هنمو عمجاو مضلا وهو بتكلا نم ةملكلا لصأ نأ ( اهدحأ )

 نعل 2 م 5 ظفالا نوكي نال (اهيناثو) هلام كِإ هلام م صضعب للا! رضعل موجنلا

 ل ىلا نأ ىلع لغ ل 1 لاملاب تبفو اذإ ىم قتعت 50 ىسفت ىلع كل كيتك 5 عمو

 20 هذ م اذهو 5 قتعلا ىلع تلتك» لاملاب ءاف ولا كيلع اراك َك 0 وأ 1 كلذب

 ىلع عقي نأ زوي ال هنآل . هيلع دوقعملا لاملاب ليجأتلا نم هف عقب امل كلذب ىمس امإ ( اهثلاثو )

 ريغ ديسلا ادي :تناكام لاح قف هبستك ١ هدسلا لاه "كلذ نال تلاكي نا ديعلا كاف لا



 ةيآلا . هللا مهينغي ءارقف اونوكي نإ : ىلاعت هلوق "1

 امأو ءمهف ةيصولا لبقتو مه ماهتهالاو مهنأشب ةيصوتلل ةنظم اوناكف  ةدوملا ىف دالوألا

 رمال حالصلا دارملا نوكي نأ ( ثلأثلا ) كلذ سكع ىلع مهلاوم دنع مهلا مهنم نودسفملا

 دارملا نوكي نأ 00 مزلي امب ةمآلا موقتو ءامل مزلي امب دبعلا مودي ىتح حاكتلا
 حاكنلا ىلإ جاتحت الف ةريغص نوكتال نأب حاكنلا سفن ىف حالصلا

 لارا نوع اعز هنف 000 نأ لع لدي اةيذلا ل ةثلاثلا ةلأسملا ١

 نوك ف ءهسفن جيوزت ىلوتي نأ زاج جوزت» نأب هرمأ اذإ هنأ ليلدلاب تبث نكل . هحيوزت ىلوملا

 نهجيوزت ىلوي لوملا نأ ىف همش 51 مالا ا ديسلا سفن كلذ لوت نأ ةلزنع هنذاب هيلوت

 . ىلوب ىلإ حاكنلا زوال نم لوق ىلع ًاصوصخ

 : ناتلأم هيفف ( هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونوكي نإ ) ىلاعت هلوق امأ

 ىنعملا لب . جوزت. نم ءانغإب ىلاعت هللا نم ادعو سيل اذه نأ حصآلا ( ىلوألا ةلأسملا ١

 لاملاو « مهينغي ام هللا لضف ىنف اهجوزت نوديرت نم رف 2 لإ بطخي نم رف ىلإ اورظنتال

 مالكلا نأ هيف سياو حرص ىنعم اذبف ؛ حاكنلا ىف ةبغرلا نم عنم ام رقفلا ىف سيلو : حتارو داغ

 م ىلع لدي ام ةءا>صلا ءامدق نع ىورو . فل هيف عشب نأ زوج ال ىت> ىنغلا دعو هب دصق

 نم مكدعو ام كل زجني حاكنلا نم هب 0 رمأ ايف هللا اوعيطأ : لاق ركب ىلأ نع « ًادعو كلذ اوأر

 هللال وسر ىلإ ل+ 11 حاكتلاب قررا اذه: سايعنألاق هلثم سابعنباو رمع نعو « ىنغلا

 عسوأو مقزر ىف كل 'عسوأ هناف اوجوزت : فرطمن.ةحلط لاقو «ةءايلاب ؛كيلع» لاف ةجاحلا متلي

 0 ريصيق جوزتف ًانغ ناك نم ىرن نحنف : ليق ناف ؛ مكن“ ءورمه ىف ديزبو مكفالخأ ىف 5

 الرا لاك هلق ف اك تيما ل رؤوشم دعولا اذه نأ (انعأ ) هوجو نم هنع باوجلا انلق

 ا م قلطملاو ( مكح ميلع هللا نإ ءاش 0 ا

 0 معلا يا 1 ىف ًاصاخ نوكي هنأ الإ ماع ناكنإو ظفللا نأ ( اهناثو )

 فافعلاب ا نوكي نأ (| ٍ ااثو) نوككلو ا م نوذغتسف نوكلع نبذلا نأ ىمايالا

 . انزلا ىف عوقولا نع هب ءانختسالاو عضبلا كلمب ىغلا عوقو ىنعملا نوكيف

 كلذ نال «ناكلم ةمالاو دبعلا نأ ىلع ةيآلا هذبم لدتسا نم سانلا ن نم (( هن اغلا ةلأس لا ١

 فلاح لذ ناف كاع نوكم دقوا اَنيعف نورك دق دعلا هلأ نان هب اولا قضتمت مدقت طم لكىلإ مجار

 وه اولاق من 0 ةصاخب زارخالا ىلع هوو نورسفملا نكلو؛# ناكلمع ا 0 1 ىلع

 . طقاس كلذ ىلع هب لالدتسالاف فافعلاب ىنغلا انرسف اذإ امأ . ىمايألا ىلإ عجار

 ىلع هتردق عطقنت دح ىلإ ىهتني ال لاضفإلا ىف هناحبس هنأ ىنعملاف ( ماع عساو هللاو) هلوق امأ

 مهحلصيام رداقمب ميلع كلذ عم وهو ؛ اهل ةياهن ال ىتلا تارودقملا ىلع رداق هنال ءهنود لاضفإلا

 . قزرلاو لاضفإلا نم



 اال ةالا ٠ مك 1 0 2

 اناكو دوصتتملا ليصحتلا] 0 اصح اذ ٍآ ١-5 ةرع ورشف لفاو 0 ال كا 4 تلون نال نأ

 كلذ ليصع نوحطتسي ءالقعلا نإف الهسر دال و دات هر ا در لل ءاضنإلا ىف

 لضفأ اإ انيلع ةعورشم لفاوتلا تناك ام و ؟ لرتقلا ىررقلا هيكل عم قاشلا قءرطلاب دوصقملا

 ةلفاتلانمىلوأ ةعارزلاو ةثارحلاب لاغتشالا ناكل ةلفاتلا نم ىلوأ حاكنلاب لاغتشالا ناكوا (اهساثر)

 ( اهعساتو ) هماظنل الصعو ملاعلا اذه .اقل ايس امهنم دحاو لكن رك ماجا حاكتلا ىلع سايقلاب
 محلا هاد ةي ودعم ىلع امودنم مكيف 2 حاكللا بجأو ىلع ةدامحلا بج و مد هنأ ىلع قا

 قئالعلا عطق ةلفانلاو ءايندلا ىلإ ةيعادلا ةيسملا تادالا ليصحتب لاختشا حاكتلا نأ (اهرشاعو )
 تيحو مالسلا و ةالسلا هيلع لاق كلاذلو؟ ؟ رخالا 0 امههدحأ نياف أذ ىلاعت هللا ىلع لاقإو:ةيابجلا

 اكنلا ىلع ةالصلا حجرف « ةالمع 7” ف افرق تلدجلاو ءانلاو بيطلا ثالث مك ايند نم نإ

 01 اناا نع نسل نوص نمضتي حاكتلا نأ ( لوالا) هوجو نم هللأ همح ر ةفينح نيا هةرحعدح

 نأ ) نإ اه | ) عفنلا باج نم لوز نرحل مقدو عفنلا باج ةلئانلاو «٠ نس نع ررضلال 0 كاذ

 ربح ةعاس لكحل 2 مالسلاو ةالنصل هيلع هلوعت ةدايعلا نم لضفأ لدعلا لكتلا نهضت حاكنلا

 تبعر نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلو قل و 0 حاكتلا ( كلاثلا ( » 00 نيم ةدابع نم

 6» لامتسلف ا نيو نك 1 نم ( عوصو مخ اع ةالصلا َْق لاقو « ىم سلف ىذس نع

 . لضنأ حاكناا نوكي نأ بجوف

 ىان آلا 2 واتت تناك نإو ) ا اال 1 ( ىلاعت هلوق 7 ةسداكلا ةلأ كل 0

 ا 1 هل وق ف ع مدقت دقو ١ طورت نم اهف ديال هنأ لع اوعجأ مهنك-ا رهاظلا بدسم

 ) مكاذ كذا 8 ل

 نم رجلا لصفنيل رارحالا م دارملا نأ ىلع نيرسفاا نم ريثك.هلمح دقف (مكنم) ىلاعت هلرقانأ

 «بوزَلا وأ كل ولأ "قم ومالا: ةنارلو كبح نورك نم كلذ داما لب مهضعب لاقو ؛ دبعلا

 . مالسإلاو ةيرلا ديفت ةفاضإلا لاق

 لئاسم هيفف ( كئامإو م مث داع نم نيملاصلاو ) ىلاعت 0

 5 نيهاصاوناك اذإ نبقي رفلا نيده جيوزتب ةداس ل مأ ًاضيأ هنأ رهاظ 4« ىلوآلا ةلأسملا)

 ةحابإ أ ىلعا وقفتا م مك وج ولأ ب فاي ىف ىمايألا جيوزتب نال نيدو مالا اذه نيب قرفال

 مازتلا 00 ءايألا عوزت ن ساو ةئين اوقر 0

 مهم 9

 طاوقسو رهم هدا 3 3 جوز و لم أ لع بجاو كل كلذو 2 ةمّدج 0 ةنؤم

 ! لولد 86 مزالب كاذ لدن و٠ 2

 طظفحو 00 نيا 0 0 نيملاص )نضع اكل 4 ةيناثلا ةلأس 5

 ةلزن ناد م وأ شا و أ 6 ع 0 ودعا ! مل أوم نب :ءذلا مث ءاقرالان ء نيملا صلا نال (ىناثلا) 0 1 ملع



 ةيآلا . كتم ىاايألا اودكنأو : ىلاعت هلوق ما

 َْق هسفن قود نم مهم كاف حاكنلا ٌّق سال « هللأ همحر ىعفاشلا لاق 4 4 ةلاسكا ٍُز

 3 كلذك نكي موأ ةدايعلا ىلع اليقم نك ا حاكتلا ةبهأ لوو نإ حكني ا هلت حاكنلا

 دوعسه نب هللأ دبع ىور 6 هن ووش شكلا حاكتلا ةيهأ د م نإو 08 حكشي نأ بحكي ال نكلاو

 2 جورتيلف ةءابلا كم عاطتسا نم تايشلا رّدنعم 5 00 0 هلأ ل لاق لاو ع هللأ ىخضر

 ىذلا افأ“ ءاجو هل موصلا نإف ظ موصلأب هيلعف عطتسإ ل نمو جرفلل نصحأو ردنلل ضغأ هنإف

 هنآل « كني نأ هل هركي زي وأ ضرم وأ ربك نم هب ةلعل كلذ ناك ناف حاكنلا ىلإ هسفن قوتت ال

 ناك ور رع هبا نكي مل نإو ةقفنلا ىلع ردقي ال ناك اذإ كلذكو ؛ هقح مايقلا هنكسمي ال ام مزتلي

 ةفينح و بأ لاقو : ىلاعت هللا ةدابعل لبختي نأ لضفاألا نكل  حاكنلا هل هركب مل هقحب مايقلا ىلع ًارداق
 ىلاعت هلوق ( اهدحأ ) هوجو هللا همحر ىعفاشلا ةجحو « ةدابعلل ىلختلا نم لضفأ حاكنلا : هللا همحر

 ىذلا روصحلاو ًاروص> هنوكب مالسلا هيلع ىحي حدم ( نيملاصلا نم ًاينو ًاروصحو ًاديسو )

 حدم نآل ؛ :رونع زجعلا عم ءاسنلا ىتأيال ىذلا وه لاقي الو « نييلع ةردقلا عم ءاسنلا ىتأي ال

 اعورشم نوكي نأ بجو ىحن قح ىف حدم هنأ تبث اذإو « زئاج ريغ ابيع نوكي امب ناسنإلا

 لوصألا ىلع عل لم زو< الو ) هدتقأ مثادوبف هللأ ىده ن.ذلا كنئاوأ ( ىلاعت هلوقل | 0

 اوميقتسا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق (اهيناثو) عورفلا ىلع هلمح بجوف زئاج ريغ ايف ديلقتلا نآل

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنعىور امب ًاضيأ كسمتيو «ةالصلا ملامعأ لضفأ نأ:اوءلغاو اوصخت نلو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ةلوقل حابم حاكنلا نأ (اهتلاثو) « نآرقلا ةءارق ىتمأ لامعأ لضفأ » لاقرهنأ

 ضقانتلا عقي الئ ايندلا ىف حلصأألا ىلع بحالا لمحيو « حاكللا ىلاعت هللاىلإ تاحابملا بحأ د
 بودنملاو «باقعلاو باوثلا ىف هافرط ىوتسا ام حابملاو ء احابم هنوك نيبو بحأ هنوك نيب

 هنأ ليلدب ةدامعبي سيل حاكنلا نأ ) اهعبارو ( لضفأ ةدانعلا 0006 همدع ىلع هدوجو حجر ام

 امو ( ىلاعت هلوقل كيم لضفأ ةدايعلا نك نأ بج وق ( هنم حصن ال ةدادعلاو رفاكلا نم 2

 | ارد لاك هلا نأ ( مساع و ) ىلوأ دوصقللا لاغتشالاو (نودعتل الإ نئنإلاو نجلا تقلخ

 ةدحاوف اولدعت ال نأ مفخ نإف) ىلاعت هلوقل حاكتلا و رسلان طاوس نإ الف الع و حوج ره

 , ىواستلا ةرامأ نيئيشلا نيب ريبختلاو « نيئيشلا نيب ريبختلل وأ ةيلكركذو ( مكتناعأ ككلتاترأ

 ىواسمو ؛ حوجرم ىرستلاف ءاوتسالا تبث اذإو « حافتلا وأ نامرلا لك ضيرملل بيبطلا لوقك

 اذإو ؛لفاونلا ف دحأ بغر امل عرشلا بيغرتالولو ءرثك أحاكتلا ىلإ عابطلا ليم نأ قشأ اهنأ ناب

 «اهزمحأ تادابعلا لضفأ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ًاباوث رثك أ نوكت نأ بجو قشأ اهنأ تب“

 م باوثلاف لفاونلل ايوا حاكنلا ناكول (امعباسو) «كبصن ردق ىلع كرجأ» ةشئاعإ هل هلوقو



 < ةيآلا . ركنم ىئايإألا اوحكناو : ىلاعت هلوف

 هانيبام ىلع بوجولل رمآلا رهاظو رمأ ( ىنايآلا اوحكنأو ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 الإ حاكتلا زوحيال نأ بجو اذه تبث اذإو هتالوم حيوزت هيلع بحب ىلولا نأ ىلع لديف ٠ ًارارم
 تاعفول ةيلوملا نآلامإو . ةيلوملا نم حصيال هنأ, كح ىلولا لع كلذ بجوأ نملك نآل امإ ؛ ىلوب
 عم ةبآلا: هذه قباطتل امإو : زئاج ريغ هنأو بجاولا اذه ءادأ نم نكملا ىلولا لع تنوَكل كلذ
 هولعفت الإ هوجورف هقلخو هنيد نوضرتنم مكماج اذإد مالسلاو ةالصاهيلع هلوق وهو ثيدحلا
 باحجيإلا اهرهاظب تضنقا نإو ةيآلا هذه ىزارلا ركب وبأ لاق« رييك داسفو نضرآلا ىف ةنتف نكت

 جاو كلذ ناكول هنأ ( اهدحأ ) رومأ هيلع لديو ؛ باحيإلا هب درب مل هنأ ىلع فاسلا عمجأ هنأ الإ
 ايلف . هيلإ ةجاحلا مومعل ًاماش ًاضيفتسم فاسلا نمو ملسو هيلع هللا لص ىنلا نم هلعفب لقنلا درول

 لاخترلا "نم ضان سانلا ىف ناك نق هدعب راضعاإلا رْئاَسو ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا رصع اندجو

 بيثلا مالا نأىلع انعمجأ (اهيناثو) باحيإلا هب ديأ ام هنأ تبث نيحيوزت مدعاوركتي ملف ؛ ءاسنلاو ْ

 هدبع جيوزت ىلع رب< ال هنأ ىلع لكلا قافتا ( اهثلاثو ) هيلع اهرابجإ ىلولل نكي مل جوزتلا تبأ ول 1

 (ابعبارو ) عيما ىف بدن لب عيمجا ف بجاوريغ هنأ ىلع لدف ؛ ىنايآلا لع فوطعم وهو هتمأو :

 كلذك مهريغ نود ءارلوآلا هب ديرأ ام لاجرلا ىف وهو ءاسنلاو لاجرلا هيف مظتني ىئايالا مسا نأ

 قبي صيصختلا دعب ماعلاو ةيآلا ىلإ تقرطت تاصيصخت هنركذاه عينج نأ ( باوجلاو ) ءاسنلا ىف

 ذئئيحو « بجو حيوزتلا ىلولا نم مألا ةأرملا تسّلا اذإ اف ةجح قب نأ بجوف . ةجح

 : اًفاطر ن راب ةةلابلاركلا جيوزت زاوج ىضتقت ةيالاءهللا همحر ىقايغلا لاق هي ةثلاثلا هاا

 بيثلا جوزي ال هنأ ىلع ةلالدلا مايق الواو « ابجيوزتب ىلولا رمأ. ىلع نالذي ثيدحلاو ةءالا نآل

 أضيأو « ءاشنلا فريمضلاك لذ لاوعتسا بجوف مهنذإب مهحيوزت لاجزلا ىفرمتعأ دوو ءاسنلاو لاجرأل

 كاذب و 8 اهتاض 1 5] و اينشت فارع أمت ركشلا» ذل رقي ركدلا نايتس لس و هيلع هللا لص ىنلا 1

 وبف لوألا امأ (باوجلاو ) اهنذاب: الإ ابحت زؤ# ال هلأ تيثف ؛ ريخلا ةروص ىف ناكنإإو رم

 بحجبالف هسفن رمأ ىلوتي لاجرلا نم محآلا نأ قرفلاو 'ةجح هنوك ىف حدقيال وهو صنلل صيصخت
 أضيأو ؛ربظأ حيوذتلا- ىف اهرمأ حلصي نم ىلإ !مجايتحا ناف : ةأرملا فالخم هرمأ دوعت ىلولا ىلع

 لاجرلا لواذتي امإو  ءاسنلا الإ لوانني مل قلطأ اذا ءءاسنلا :لاجرلا :لزاتدنإو ىابلا لكراف

 . روهشم مالكد حاولا ربخ ةيآلا صيصخت ىنف ( ىناثلا امأو ) ديق اذإ

 هجوو « ةريغصلا تنبلا جيوزت نايلي خالاو معلا هللا همحر ةفينح وبأ لاق © ةعبارلا ةلأسملا 0

 . مدقت [؟ ةيالاب لالدتسالا



 ةيآلا مي ىاآلا ارمكتاو : ىلاعت هل . 0
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 قفرخرشل مَع عساو هللأو 0-0 نم هللأ م

 دوجو ىلع لادلا توصلا عاهتسأ نع ع 0 ) 'ىلوألا ةدئافلا ) : دئاوف ةبآلا ىفو ا لحل

 00 م عفر نع ةيهنم ةأزرملا نأ ) ةيناثلا ل هئيزأأ راهظإ نم عنملا ىلع لدي نلف ةنبزأأ

 وهرك كلدإو «اطاخلجت تّوَص نم ةئتفلا لإ برقأ :امتود'ناك ذإ بناجاللا كلذ علما كبح

 ( 0 ىلع ةيآآلا لدن ( ةثلاث ار كلذ نع ةيهنما ةأرملاو كدولصلا ف عفد ىلإ هيف حاتح هنآل ءاسنلا ناذأ

 .. ةنتفلا ىلإ برقأ كلذ ناكاذإ ةوهشب ابهجو ىلإ رظنلا

 007 0 كلعل نونمؤملا اهيأ ًاعيمج هللا ىلإ اوبوتو ) ىلاعتو هناحبس هلوق امأ

 ردقبال ب 0 نأ (امهدحأ): كي م

 ىحكو كلذإف : هنم عشب ريصقت نم كفنيالو « دبتجاو هسفن طيض نإو اهتاعا رمىلع فيعضلا ديعلا

 سابع نبا لاق ( ىاثلاو ) اورفغتساوت اوبامتاذإ حالفلا ليمأتو رافغتسالاو ةبوتلاب ًاعيمج نينمؤملا

 لبق نإف. ةرخالاو ايندلا ىف نودعست مكلعل ةيلهاجلا ىف هنولعفت متنك امم اوبوت امهنع هللا ىضر

 َنِإ ءاسلعلا ضعب لاق انلق ؟ ةبوتلا هذه ىنعم اف هلبق ام بحب مالسإلاو مالسإلاب ةبوتلا تح دق

 ىلإ همدن ىلع رمدسإ نأ همزاب هنآل « ةيوتلا هنع ددجبل نأ 0 ذ امك همزا هنع بات مث ًاينذ بنذأ 52

 1 هبر قلي نأ

 و1 رول ةطنوعتم تناك ابنا هيجوو , ءاشملا مضب (نونمؤملا هيأ) ءىرق (ةيناثلا ةلأسملا)

 . ملأ هللاو ابلبق امةكرح اهتك رح تعبتأ نينكاسلا ءاقتلال فلآلا تطقس الف . فلآلا

 مفاخ ىذلا مكبر اودبعا ) هلوق ىف ةرقبلا ةروس ىف و مدقت دق لعل ريسفت (( ةتلاثلا ةلأسملا )

 . ملعأ هتلاو ( نوقتت مكلعل م كلبق نم نيذلاو

 نيملاصلاو مكنم ىئايألا اوحكنأو ) ىلاعت هلوق « حاكتلاب قلعتي ام  نماثلا ركحلا 0

 . « ملع عساو هللاو هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونوكب نإ ركئامإو دابع نم

 هب سمأ ىذلا نأ دعب نم نيب جورفلا ظفحو راصباألا ضب لبق ند ىمأ ل لاع هنأ ملعا

 اعلا انبهو ١ 1 20 0 و) ل اقفلحخلاقير ط كلذ دعب ىلاعت نيمق ؛ . لحال مف وه اعإ

 لاقو ءايلقف ماتيو مجايأ امهلصأ ىئاتيلاو ىايالا فاشكلا بحاص لاق (لوالا ةلأسملا)

 سابع نبا لوقوهو. ابعم رك ذال نأ لكو هعم ىثنأال رك ذلك برعلا مالك ىف ميألا ليمشنبرضنلا

 ؟ راسا لاو ضع نم مكضعب كاما اوجوز : لوقت « كاحضلا ةيأور ىف اهمنع هللا ىضر

 ميأتأ اوكتم قفأ تنك نإو ” . ئعأتت ْنِإَو مكنا ىحكتت نإف



 5 ةيآلا . نيفخي ام معي نولجرأ, نيرضي الو : ىلأعت هلوف

 . بيرآلا هنمو لقعلا ةبرإلاو ءاسنلا ىف ةجاحلا ةبرإلاو : هل ةورشلاو ءىثلاب عولولاو ةجاحلا

 بصتنلاب ريغ رفعجوبأو مصاع نع ركب وبأو رماع نبا أرق ناتءارق (ريغ) ىف (ةثلاثلا ةلأسملا)إ)
 قاثو ) ةيفصولا ىلع ضفخلاب ةيناثلا ةءارقلاو نهنع نيزجاع نيعباتلاوأ ىنعي لالا وأ ءانثتسالالع

 : لئاسم هيفو ( ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلا وأ ) ىلاعت هلوق ( اهرشع

 نيبيو ؛ سنجلا ديفي هنآل عملا عضوم انره عضو هنكل دحاولل مسا لفطلا «ىلوالا ةلأسملا)

 . ( الفط كجرخت مث ) ىلاعت هلوق هريظنو عملا هب داري هنأ هدعب ام

 مهنإ ) ىلاعت هلوقك هب للعلا ( لوألا ) : نيهجو ىلع ءىثلا ىلع روهظلا « ةيناثلا ةلأسملا ا

 اوحبصأف) هلوقكهياع ةلوصلاو هل ةبلغلا ( ىفاثلاو ) مب اورعشي نإ ىأ ( ومجرب ميلع اورهظي نإ
 اوردي لو ءاسنلا تاروع اوروصتي مل نيذلا لفطلا وأ ىنعملا نوكي لوآلا هجولا ىلعف ( نيرهاظ

 وهو « ءاسنلا نايتإ اوةيطي نأ اوغلبي ل نيذلا ىتاثلا لعو « ةبيتق نبا لوق وهو رغصلا نم ىه ام

 . جاجزااو ءارفلا لوق

 ,هعم ءاسنلل ةروع الف ءاسنلا تاروع ىلع هرغصل هبنتي مل ىذلا ريغصلا نأ « ةثلاثلا ةلأملا ١)
 هاوساه تس موزل فو اهتيكرو اهترس نيبام ةأرملا هنع رتتت نأ مرا هتقهار ات هرغصل هنن نإ و

 ةأرملاو ىهتشي هناأل لجرلاك مزلي ( ىناثلاو ) هيلع راج ريغ ملقلا نآل مزاي ال ( امهدحأ ) : ناهجو
 هل لماش لفطلا مساو ( ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي ل نيذلا لفطلا و19 هلوق خم وهز هياكل ل

 :ناهجو هيفف ةوهش هل قبب ل نإو . باشلاك وهف ةوهش هل تيقب نإ خيشلا امأو ٠ ملتحي نأ ىلإ
 عيمج نأ ( ىاثلاو ) ةيكرلاو ةرسلا نيب ام هعم ةروعلاو ةحابم هعم ةنطابلا ةنيزلا نأ ( امهدحأ )

 ءالٌوه نسحلا لاق : ىلاغت هللا اهانثتسا ىبلا روصلا رخآ انبهو ؛.ةرهاظلا ةتيزلا الإ ةروع هعم ندبلا

 تسيل ةمرح هلو جوزلا مهوأف : ةئالث ماسقأ ىلع مهف ةنطابلا ةنيزاا ةيؤر زاوج ىف ازكرتشا نإو

 مر ىذ لكو جوزلا أو دجلاو خالاو بالاو نبالل ةيناثلا ةمرحلاو . اهنم ءىثث لكهل لحب هريغل
 ةمرحلاو ؛ كلذ هابشأو عارذلاو نيقاسلاو ردصلاو رعشلالإ اورظني نأ مل لحي بسنلاك عاضرلاو

 ةباشلا ةأرملا موقت نأ سأب الف ةأرملا كولمم اذكو لاجرلا نم ةبرإلا ىلوأ ريغ نيعباتلل ىه ةثلاثلا

 ًارشب الو ًارعش اهنم اوري نأ ءالؤط لحي الو ؛ ةفحلم ريغب قيفص رامخو عرد ىف ءالؤه ىدي نيب
 اذبف ؛ ٍبابلجلا سبلت يح بيرغلا ىدب نيب موقت نأ ةياشثلا لح الو ؛ لضفأ هلك اذه ىف رتسلاو

 . بتارملا ءالؤه طبض

 ةداتقو سابع نبا لاف ( نهتنيز نم نيفخ ام للعيل نيلجرأب نيرضي الو ) ىلاعت هلوق امأ
 بلذي ىذلا لجرلا نأ مولعمو « اهاخاخ ةءقعق عمسيل اهلجربي برضتو سانلاب رمت ةأرملا تناك

 ىلاعت للع دقو قيم دهانكم ف ةديار هل ةيعاد كلذ ريصي لاخاخلا توص عمج اذ ءاسنلا راج هيلع

 نم نوتتيز ملعي نأ هنعىهن هلجاأل ىذلا نأ ىلع هب هبنف ( نوتيز نم نيفخ ام لعيل ) لاق نأب كلذ

 عمم رعد الد



 ها !ةماربطاام لإ نيو ندب ذلإوأ) لاعب هلوق ا

 ؛ كلما لبق هيلع مرحام للحيال دبعلل ابكلم نأ ( اهيناث و ) ىنجالا رحلاك اهرعشش ىلإ رظنلا هل زج

 هنم .دبعلا كلمب حيبتست ال اهنأ ىف اوفلتخي مل مهناف ؛ ءاسنلل لاجرلا كلمك سيل لاجرلل ءاسنلا كلم ذإ

 الإ هتالوع جوذت, نأ هل زحي ملنإو دبعلا نأ ( اهثلاثو ) ةماألا نم لجرلا ةكلمي اي عتملا نم ًائيش

 هذه نكت مل الف نهريغب جودتلا هل زو<ب ال هلاف ةوسن عبرأ هدنع نك ضراع محرحتلا كلذ نأ

 تكلم اموأ )هلوق نم دارملا نأ رهظ اذه تبث اذإ . بناجألا رئاس ةلزنمب دبعلا ناك ةدب وم ةمرحلا

 هنأ رهاظلا انلق ؟ ةداعالا ىف ةدئاف ىأف ( نهئاسن ) هلوق ىف نلخد ءامإلا ليق نإف ءامإلا ( نهناعأ
 1 15 هلاكش هنأ هيلي و ؛ ءامالاو رئارملا نم. نيت قف نم نيناع أ تكلع امو نعاشني ع

 نأ ناظ نظي نأ زاخ رك ذبام خا ىلإ ( نوتلوعبل الإ نهتانيز نيدبي: الو ) هلوةب لاجرلا لاو>أ

 ءامالا كلذ ىلع فطع مث ؛ مراحلا تاذ ريغ وأ مراحنا ىوذ اوناك ذإ كلذب نوص وصخ لاجرلا

 رهاظ ناكذإ ءاسنلا نم رئارحلا لع ةروصقم ةحابالا نأ نظي الثل ( نمناعأ تكلم | ام وأ ) هلوقب
 رارخألا 0 نان هلا هكا مالا ن ودارت رخل ىضتقي 0 وأ ) هلوق

 5 ام لدم نحل حابأف ءامالا نيلع فطعمث « رئارحلا ىلع (نوئاسن وأ) هلوقكلِذك انيلإ مهتفاضال
 : : لا 0 0 نم ةيرالا ىلوأ ريغ نيعباتلا وأ) ىلاعت هلوق ( اهرشع ىداحو ) رئارهلا ىف

 مهب ةجاح الو ٠ مكماعط لضف نم اولانيل مكوعبتي نيذلا مث ليق 4« ىلوألا ةلأسملا ١

 اوضغ نهعم اوناك اذإ ءاحاص خويش 0 001 نوفررعي ال هلب مهنال ء' ءاسنلا ىلإ

 هل نوكيو عامجا سفن ىف ةبرإ هل نوكيال دق امهلك اش نمو نينعلاو ىصخلا نأ مولعمو ؛ مهراصيأ

 نم ىلع دارملا لمحي نأ بجيف . دارملا وه نوكي نأ نم عنمب كلذو « عتملا نم هادع اف ةيوق ةبدإ
 رقفال امإو « ةفرعملا دقفل ام ]و « ةورمشلا دقفل امإ ٠ 50 ىف هل ةيزإ ال هنإ هنم مولعملا

 لاقو : ةقافلا مهب نيذلا ءارةفلا مث مهضعب لاقف . ءاءلعلا فاتخا ةثالثلا هوجولا هذه ىلعف : ةنكسملاو

 لوخد عنتمي الو هل ةوهشال نم رئاسو ٠ خييشلا : مهضعب لاقو ؛ 0( هلباألاو هوتعملا : مهضعل

 هيلعهللا ص ىننلا نأ » ةيلس مأ نع ةبلس مأ تنب بنيز نع ةورع نب ماشه ىورو « كلذ ىف لكلا

 فتالملا اانغ كل هللا هللامتف نإ هللا دعاب لاف ةبلس مأ ىخأ ىلع ل لقأف تن اهدنعو ا ماع لخد ملسو

 يلع ن دلخدي الد ا هيلع لامتذ «ناهي ريدتو عبرأب ل ابعت اهتاف ؛ ناليغ تنب 1 كتللد

 اءلف :ةبرالا ىلو أر يغنم هنأ (1)نظ ني>نوملع ثنخلالوخد مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا حابأف «اذه

 تكل طخلا ىو هيف ةيرالا ىلوأ نم هنأ لع نهف اهوا ءاسلا لاوحأ هف رعاة مع

 اع رد ( ةث ااثلاو ) امهلع ابي رحب ( ىناثلاو ) امهعم ةئطابلا ةنيزلا ةحا ياسأ ( اهدحأ) : أ

 1 بورا نود ىصخلا ىلع

 37 دراللاو سولجلاو ىثملا نم ةنساجلاو ةيشااك برآلا نم ةلعفلا ةيرالا 4 ةيناثلا ةلأسملا 0
 يت“

 . اهب مقتسي ال ىضملا ن نآل فيضت رهو « نظن ىح و ةيريطالا ةعبطملا ىف (9)



 5 5 / ةيالا .٠ 5 رإظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو : ىلاعت هلوق

 هجو ىلع ال اهرهظو اهنطب ىلإ 2 5 نأ 0 نم هو ةأرملا كلم اذإ ( باوجلا )

 . كلذ ىف سانلا نيب فالتخا ىلع كلملا ةيزم ىلإ عجري رمال لب ؛ ةوهشلا

 مراحلا رئاسك امهنأر هاظلا لوقلا (باوجلا) ؟ لاخلاو معلا ىف لوقلا فيك («ىناثلا لالا

 لا وم 0 لا اف ركذي مل ةيآلا نال لاق ء ىرصبلا نسحلا لوق وهو رظنلا زاوج ىف

 مهءانبأ الو ةلوعبلا اف ركذي ملو .ةيآلا ( نّمابآ ىف نملع حانج ال ) بازحألا ةروس ىف لاقو
 امهفصي الثل هللا امو ل امتإ : ىعشلا لاق . ةلمجا ىلع هبنيل ضعبلارك ذي دقو ءانهه اورك ذ دقو
 الإ ةيمرحلا ىف نبإلاو بالا كراشت تابارقلا رئاس نأ هانعمو ء كلذك لاخلاو هنبا دنع معلا

 اهل هروصت بريف مرحمب سيلو هبال اهفصو امبرف بالا اهآر اذاف ؛ امهءانبأو لاخلاو معلا

 . رتستلا ىف نملع طايتحالا بوجو ىلع ةغيلبلا تالالدلا نم ًاضيأ اذهو ءاهمإإ هرظن نم فصولاب

 منال ( باوجلا ) ؟ ةأرملا ةيز ىلإ ءالؤه رظن ةحابإ ىف ببسلا اه« ثلاثلا لاؤسلا ١)

 ةرفنلا نم عابطلا ىف املو٠ نمابجب ةنتفلا عقوت ةلقلو نومتطلاخمو نهتلخادم ىلإ ةجاحلاب نوصوصخم

 هلوق ( ابعساتو ) بوكرلاو لوزنللو رافسألا ىف مهتبح ىلإ ةأرملا جاتحتو « بئا 2 ةسلاجم نع

 رثك أ لوق اذهو « نونيد ىلع نه ىتاللا ءاسنااو دارملا (امهدحأ) نالوق هيفو )ع نيناست وان لا

 ىئدس الو ةمدلا لقأ' ءانس نيب درجت نأ ةياتسلل نشلا- امع هللا نضر سانع نا لاهل
 بتكو ( نهنامأ تكلم ام وأ ) ىلاعت هلوقل امل ةمأ نوكت نأ الإ تناجاألل ىدبت اَماالإ ةرفاكلل

 دارملا ( امهناث و ) تانمؤملا عم م مالا لوخد نم با اتكلا لهأ اكمل عني نأ ةديبع ىنأ ىلإ رع

 (اهرشاعو) ىلوالاو بابحتسالا ىلع] وم فلسلا لوقو بهذملا وه اذهو ؛ ءاسنلا عيمج نمماسفي

 ىرجأ نم مهنف اوفلتخاو ؛ ءامإلاو ديبعلا لمشي مالكلارهاظو (نهنامبأ تكلم ام وأ) ىلاعت هلوق

 ىوذل نرهظي ام نوتنيز نم نهديبعل نرهظي نأ ىف نييلع سأب ال هنأ معزو اه رهاظ ىلع ةيآلا
 . رهاظ وهو ةنألا هذه. اوجتحاو ؛امهنع هللا ىضر ةبلس مأو ةشئاع نع ىورم وهو « نبهراحت

 هب تعنق اذإ بوث املعو امل هبهو دق دبعإ 0 ةالصلا هيلع هنأ » سنأ ىورامبو

 سو هيلع هللا للص هللا لو ا اكلك الا ر غلبي ل اهياجر هب تطغ اذإو « اهيلجر غلبي م اهسأر

 نينَم ملا تابمأ ناك: دهاجم :نعو « كمالغو :كوبأ وه امإ سأب كدلع سيل هنإ : لاق, اهلف

 اذإ كنإ» نأ اوكانإ اق اهنأ : اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو . مهرد هيلع قبام نهتتاكم نع نيجتحال

 رظنب دبعلاو طشتمب تناك: اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ىورو . رح تنأف تجرخو ربقلا ف ىتتعضو

 ديعلا نإ : مي ار لل , ديعسو نيريس ناو نسحلاو دهاجبو دوعسم نبا لاقو ؛ اهملإ

 هلوق ( اهدحأ ) رومأب هيلع اوجتحاو « هللا همحر ةفينح ىنأ لوق وهو هتالوم رعمش ىلإ رظني ال
 الإ ثالث قوف ًارفس رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نموت ةأرمال لحب ال  مالسلاو ةالصلا هيلع

 مل اهب رفسلا هل زحي مل اذإو ء اهب رفاسي نأ زو الف اهنم مرحب ىذب سيل دبعلاو « مرحم ىذ عم



 ةيآلا . نمويج ىلع نهرمخم نيرضيلو : ىلاعت هلوق سَ

 تناكذإ هراهظإ ىلإ ةرورضلا تدأو هفشك ديتعا ام فشك ىف مه صخرو هفشك ىلإ ةرورضلا

 اوةفتا مرج الىرورضلاكنيفكلاو هجولا رورظ ناكامللو ؛ ة>مس ةلهس ةيفينح مالسالا عرش

 نم وه له هنأ ىف اوفلتخا مرج الف ىرورضب هروبظ سيلف مدقلا امأ «ةرومإ اسيل امهنأ ىلع

 هنأ امبصأ ناهجو اهتوص ىفو ؛مدقلا رهظك ةروع هنأ حصألا : نامجو هيف ؟ال مأ ةروعلا

 اولح نذلا اأو . لاجر ال اخالا نيورب كرس يع ا لم ىنلا ءاساز "ل «ةروعا لس دل

 اراك ابملإ رظنلا لحي هنأ فالخال هنال ةئيزلا ر ا اعإ هنأ حبس هنإ اولاقف ةماذ أ | دعام م ىلع ةئيز نأا

 كلذ ناك ةأرملا نديب اطاصتا لاح الإ رظنلا هناحبس هللا مرح املف , ةأرملا ءاضعأب ةلصتم نكست مل

 ةمشولا نم اهبجو ةئيز ىلإ رظنلا لح لوقلا اذه ىلعو : ةأرملا ءاضعأ ىلإ رظنلا ةمرح ىف ةغاابم

 ها راالا رطلا ري رك فا كيدلاو تاس اذكو متاولاو باضخلا نم اهندب ةنيزو ةرمغلاو

 ىف اهبهبجو فشك ىلإ ةجاحلاو اهءديب ءايشالا ةلوانم نم الدب ال ةأرملا نآل جرح هيف اهرتست
 . حاكذلاو ةمكالاو ةدابششلا

 رئارحلاب ( اهنم ربظ ام الإ نهتيز نيدبي الو ) هلوق صيصخت ىلع اوةفتا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 كلاذ و . اهتارقو ابع قف: طات+الا نم دب الف: لام ةمالا نأ وهو « رفاظ هيف ىنعملاو « ءامالا نود
 . ةرلا فالخ ءاصقتسالا ىلع اهمإإ رظنلاب الإ نكمال

 لاق . عناةملا ىهو ؛رامخ اهدحاو رذللاف ( نمويج ىلع نهرمخ نيرضيلو ) ىلاعت هلوق امأ
 ناكف مادق نم تناك نم ويج نإو ؛ نهفلخ نم نهرمخ نددشي نك ةيلهاجلا ءاسن نإ : نورسفملا

 نهقانعأ كلذي ىطغتيل بويجلا ىلع نهعناقم نيرضي نأ نمأف « نهدئالقو نفروحن فشكتي
 ظفل ىفو ءامنه ةدقعلا عضومو رحنلاو نذالا ىف للا نم ةنيزو رعش نم هب طيح امو نهزوختو

 .راصن آلا ءاسن نم ار يخ تيار امد اهنعهللا ىضرةشئاعنعو : قاصلالل ءابلاو « ءاقلإلا فةغلايم برضلا

 كصأف ترمتحاف ةعدص هنم تعدصف اها ىلإ نينم.ةدحاو لك تماق ةنآلا هذه تلزن امل
 .(مكوب ريغ 1 ]كك ءايلا لجال مب جلا سكب (نيس ودخل ىرقو « نايرغلا نهموؤر ىلع

 كلذ دمي ملكت ةئيزلا قلطم ىف ملكت ل رمل ل هلوق | هو

 نع اهؤافخإ بحي ةيفخلا ةئي 0" هذه نأ نيب ر ٠ تراجلل اماذيإ نع نها ىلا ةيملا ةيرلا ف
 ةبج نم نولع نإو نهؤابآ ( اهناثو) نيجاكرأ ) اهدحأ ) ةروص ةرشع ىتنثا ىنثتسا مث ؛ لكلا

 ( اهسماخو اهعبارو ) نيجاوزأ ءابآ ( الاثو ) تابماألا ءابآو ءابالا ءابآك ثانالاو ناركذلا

 ال190 تالا نا كدلا نم اولفس نإ و دالوالا دالوأ هيف لدديو « نيل رعب ءانبأو نمؤاتأ
 ( ايعباسو) امهتم وأ مالا“ رم وأ بالا نم,اوناكءاوش نبت 0 سوا ) تانبلا ىف

 ! تالازع 17 و ؛ مرام مهلكءالؤهو نمتاوخأ ونب ( اهتماثو ) نمناوخإ ون

 ؟ةنمؤملا ىف هل لح ال ام ةرفاكلاو ةكرلمملا ف مرحنا ىوذل لحبفأ 4 لوآلا لاؤساا إل



 <. ةنالا نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو: ىلاعت هلوذ

 لك : لاق هنأ ةيلاعلا أ نعو « لحال امع هب دارملاف ( مهجورف اوظفحو ) ىلاعت:هلؤق امأو'

 رونلا. ىف'ئلابالا طنولا7 <. .رم# نهجورف نظف و“ ؛( مهجورف اوظفحت ) هلوق نم نآرقلا ىف ام

 نم صيصخت هنآل فيعض اذهو . دحأ اهيلإ رظنيال نأ ( نيجورف نظفحيو ٠ مهجورف اوظفحي )
 انزلا نم هيلع هللا مرحام رئاس نع ابظفح ىندملا نوكي نأ رهاظلا هيضتقي ىذلاو . ةلالد ريغ

 امه ذإ . ةيآلاب نادارم ًاضيأ .طولاو سملاف رظنلا رظح دارملا ناك نإ هنأ لعو « رظنلاو سملاو

 .طولا رظح بجوي ام باطخلا موهفم ىف ناكل رظنلا ىلع ىلاعت هللا صن ولف ء رظنلا نع “0

 ترسل فلا 0 ظح ىضتقا ( فأ ال لقت الو ) ىلاعت هلوق نأ يع س

 نوك زي ام باب نهةثالا رب اطأو مهل 16 ىأ ( مه ىزأ كلذ ) ىلاعت هلوق | َ
 1 9 باطلا ىف صخ ىلاعت هنإ لاقي نأ نكمبو . حدملاو ءانثلا نوةحتسسيو هب

 . رفاكلاب كلذ 5 الو « كلذب مهكر نم

 ىلع هيف لوقلاف ( نهج وزف نظفحو نهراصدأ نم نضضغب تانمؤملل لقو ) ىلاعت هلوق امأإ

 ديارو انزلا ديرب رظنلا تالا الك جورفلا ظفح ىلع راصياأللا ضغ مدق ملف لبق ناف مدقتام

 :هنم مارتحالا لع ردقب ذاك الو ترثك او طخ[ هي ىرطلا

 ىف ءاسنلا اهب صتخت ىتلا ماكحالا نفف ( اهنم زبظام الإ نهتنيز نيدبي الو ) ىلاعن هلوق امأ

 كلذ ريغ ىلإ ًاسابلو ًايلج هتنيز ىدبي نأ لجرلا ىلع مرحم هنال بلغالا ىف انلق امتإو ؛ باغآللا
 : لئاسم انبهو :ةنتفلا نم هضاملا؛ تانج الا ءاسنلل

 قالا نساحم ىلع عقب ما يلا نأ ارا نوتيزب دارملا ىف اوفلتخا ( ىلوآلا ةلأسملا إل
 ركنأو , كلذ نيغو لح وأ نابل لضف نم ناسنإلا هب نيزتي ام رئاس لَعَو للعت, هللا اهقلخ ىلإ

 كلذ لاقي امنإو . اهتيز نم اهنإ ةقلخلا ىف لاقي داكيال هنآل « ةقلخلا ىلع ةنيزلا مسا عوقو مهضعب
 ناهجو هيلع لديو «ةنيزلا ىف ةلخاد ةقلخلا نأ ترتالا و[ هريغو باضخو لل نس ةسانل ان

 انفو ةقلخلا لع.هانلح اًداف , ةنيز دعيام راس نع نقلك ندر فني ءاسنلا نم ريتكلا تأ( كل | ١

 ىلع نهرمخم نيرضيلو ) هلوق نأ ( ىتاثلا ) ًاضيأ هيف ةقلخلا ادع ام لوخد عنمي الو : هقح مومعلا
 نساحم رابظإ نم نهعنم ىلاعت هناكف اهريغو ةقلخلا معي م ةنيزلاب دارملا نأ ىلع لدب ( نيبويج

 هورصح دقف ةقلخلا ىوس امع ةرايع ةنيزلا اولاق نيذلا امأو « راذلاب اهرتس بجوأ نأب نهقلخ
 اهيدخ ىف ةرمغلاو اهبجاح ىف ةمسولاب باضخلاو ل>كلاك غابصالا ( اهدحأ ) ةثالث رومأ ىف

 ليلك الاو ةدالقلاو جلمدلاو لاخلخلاو راوسلاو متاخلاك ىلحلا ( اهيناثو ) اهمدقو اهيفك ىف ءانحلاو

 فال م اوذخ ) ىلاعت هللا لاق بايثلا ( اهئلاثو ) طرقلاو حاشولاو

 ةئيزاا اولمح نيذلا امأ ( اهنم ربظ ام الإ ) هلوق نم دارملا ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ءاسنلا ىف لك ةيراجلا ةداعلا ىف 1 اسأل هررظرام الإ ةيآلا ىزدم لافقلا لاقذ : ةقلخلا لع

 ىدؤتال ام رتسب اورمأف ؛نيلجرلاو نيديلاو هجولا نَم بفارطألا لجإلا فو : نافكتلاو هجولا



 ةنآلا . 0 وضغل ا ىلاعت هلوق 1

 كليعتس 0 لاق 2 عاضرلا ىلع هذ كمل 0 0 يدل ىلإو 0 ةدالولا ةداهش لمحتل | حرف

 ىفو : هرتس ىلإ بودنم انزلا نآل . عضاوملا هذه ىف رظنلا دصقي نأ لجرال زوجي ال ىرخطصالا
 ف كدكو ولا ( اهكاثو ) ةدايلل لاجرلا رظن لإ ةجاحت الق" ءاثنلا ةذار5 لقت ا

 رام اهعر وع مومن .دلاقف 2ك ةيدنجالا تناكاذإ ام اهصلخل ادي ىلإ ر ظن نأ لف قر 3

 اهرحتو اهقاسواهمدعاسواسأر نأ هنمجرخن ةنملل نيبيال ام اهتروع نورخآ لاقو « ةيكرلاو ةرسلا
 دل اكل رك الر. اراك ذألا فلذا انذغابم وف: اهاوانطباو اه زرظا ىو ؛ةرودعب سل ءاهزدصو

 سشللاب لازنإلا نأ لل ديرظنلا نم ىوقأ سمللا نآل « هريغالو لاحتك ١ الو ةفاجحال لاح هسمل احل

 هيل رظنالا لام ةءالا نم سمب نأز و هللا همحر ةفينح و بأ لاقو ؛ هرطفي ال رظنلاب و مئاصلا رطفي

 ةبكرلاو ةرسلا نيب ام هعم اهمتروعف ةبرهص وأ عاضر وأ بسنب هل مرح تاذ ةأرملا تناكذإ امأ

 انف نإ هر هل ] لارو واغو ةجرملا ذلك ودير الام اروع لب تور :لاقو“ لجرلا ةروعكا
 0 ه1 تاكاذ] امانا هي ا تت ا ىلاعت "هنا راسل نإ ى اتسف ليصامتلا راش

 ركب هنأ ريغ اهجرف ىلإ ىتح اهندب عيمج ىلإ رظني نأ هل ذوجيف ء اه عاتمتسالا هل لحي ىتلا ةمالاو

 ل رظنلا زوجي ال ليقو ؛« سمطلاثروي هنأ ىوري.هنأل : هسفن جرف ىلإ اذك و جرفلا ىلإ رظني نأ
 وأ ةيسو تناك ناف . ةنوهرم وأ دإو مأ وأ ةردم وأ ةنق ةمآلا نوك-: نأ نيب قرف الو اهجرف

 000 را هج لاك يرق دن مار اد و ريم وأ ز راغأ نيبو نير ةكرتسشم وأ ةقثاو وأ ل

 1 0 ذأ و لاق هنأ ل بو هياع هلأ للص ىنأ | نك دل ن2 هبأ نع بيعش

 ناكنإ رظن [هيفف | ةأ رملا عم ىلج 2 15 اوك اهزاو كا هكا رلا قروقو هر نوذام لإ رت كفة

 (ةعم ئبك نيوكلاو هجولا الإ هندب ميم لقا كوك لاك ةريبلا نيب ام اعف :هتار ودق اا

 امتالصوصتال هنأ ليلدب ةروع هناذىف ةأرملا ندب 0 لجرلا قح ىف ةأرملا فالخب حصأ لوآلاو

 0 ل ةنتفلا فو دنع رظنلا دصق اهل زو< الو « هفالخم ل 0 000 5

 0114 ف115] ةيوصمو ملسو هيلع هللا ىلص ى ا 0 ا يل

 الك لا هللا لور اب تلقا .هتم اجا : مالثلاو ةالصلا هيلع لاقف اهنلع لخادق موتكم مأ
 1 اق ناك نإ .سارصت تسلا" اهأ نآوايممفأ مدلسلا و ةالصلا هيلع لاقف 6 ان رص أل ىعأ
 رظنت نأ اهلف اهؤطو هل لحب ىذلا اهديس وأ امجوز ناك نإو ةيكرلاو ةرسلا نيبام ابعم هترودف
 تيب ىف ًايراع سلحي نأ لجرال زوحي الو ءابعم وبك جرفلا ىلإ رظنلا هركي هنأ ريغ هندب عيمج ىلإ
 أ قا هللا » لاقف هنع 3 ماللس )او ةالصلا هيلع هنأ ىور هناآل « هتروع رتسام هلو لاخ

 مكقراف.ال نم مكعم ناف ىرعتلاو مي ايإ » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورو : « هنم ىحتسي
 , ملعأ هللأو هلهأ ىلإ لجرلا ىضفي ني>و . طئاغلا دنع الإ

 نع سودرلا راصبأ لاف ( مهراصبأ نم اوضغي ) هلوق نع ىلبشلا لئس 4 ةئلاثلا ةلأسملا ١
  ىلاعت هللا ىوس امع بولقلا راصيأو « تامرخلا نع



 0 ةيآلا . مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق : ىلاعت هلوق

 . ةروع فكلا رهظل قو . نيعوكلا ىلإ اتطبو اهرهظ فكلاب ىتمعنو« ءاطعلاو ذخالل فكلا

 لك ىو ءايفك و اهبح و ىلإ رظئلار وجو « اجد نم لك لإ للا رود كسلا ١ معاو

 هنأل (١)١هاسقأ ةثالث ىلع هنأ معاف : اهفك و اههجوىلإرظنلازو< هلوق امأ .ءانثتسا نيلوقلا نم دحاو

 نوكي نأ امإو « هيف ضرغ الو ةنتف هيف نوكب نأ امإو « ةنتف هيف الو ضرغ هيف نوكي ال نأ امإ
 ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا دمعتي نأ زوحب ال هنأ معاف ( لوالا مسقلا امأ ) ضرغو ةنتف هيف
 نم اوضغي نينمؤملل لق ) ىلاعت هلوةل ءهرصب ضغي ةتغب املع هرصب عقو نإو ضرغ ريغل

 نأ زو الو هللا همحر ةفينحوبأ لاق هبو : ةنتف لحم نكي مل اذإ ةدحاو ةممزوحي ليقو ( مهراصبأ

 هيلع هلوةلو ( الوئسم ناك كئلوأ لكداؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ) ىلاعت هلوقل اهلإ رظنلا رركب
 تلأس» لاق رباج نعو «ةرخآلا كل تسيلو ىلوألا كل ناف ةرظنلا ةرظنلا عبقتال ىلعايد مالسلا
 تازتعتلا نأ كيل اذلانالاو «عرصب فرضا نإ عاف ةاجقلا مس و هيلعهللا لص هللا لوسر

 ضرغ هيف نوكسي نأ وهو ( ىناثلا مسقلا امأ ) دصقي مل وأ دصق ًاوفع عقوف نكمي ال ىلوألا نع

 ةريرهوبأ ىور « اهيفكو ابهجو ىلإ رظنيف ةأرما حاكن ديرب نأب (اهدحأ) رومأ كاذف هيف ةنتف الو
 ملسوهيلعهللا لص هللا لوسر هل لاقف ؛ راصنالا نم ةأرما جوزتي نأ دارأ الجر نأ هنعهللا ىضر

 الف ةأرملا مكدحأ بطخ اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « ايش راصنآلا نيعأ ىف ناف اهيلإ رظنا

 ةأرمأ تيطخ » ةبعش نب ةريغملا لاقو « ةبطخلل اهيلإ رظني امتإ ناك اذإ اهلإ رظني نأ هيلع حانج

 لدي كلذ لكف ((')طكنيب مودي نأ ىرحأ اهنإةرظناف لاق ؛ ال تلقف . اهيلإ ترظن مالسلاهيلع لاقف
 ال) ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لديو . ابجوزتي نأ دارأ اذإ ةوبشلل اهيفكو اهبجو ىلإ رظنلا زاوج ىلع

 الإ نهنسح هبجعي الو( نهتسح كبحيأ ولو جاوذأ نم نهب لدبت نأ الؤو دعي نمءاسنلا كل لك
 ( اهثلاثو ) اهنم ةروعب سيل ام ىلإ رظني نأ هلف ةيراج- ءارش دارأ اذإ ( اهيناثو ) نيهوجو ةيؤر دعب
 دنع اهيإإ رظني ( اهعبارو ) هيلإ ةجاحلا دنع اهفرعي ىتح المأتم اببجو ىلإ رظني ةعيابملا دنع هنأ
 رظني نأ وهو ( كلاثلا ميسا أمأ ) هب لصحت ةفرعملا نآل هجولا ريغ ىلإ رظني الو ةدابششلا لمحت
 تلأس» لاق راج نعو 7(4)ناينزت نائيعلا » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛ روظ كاذف ةورشلل اهلإ
 ىف بوتكم : ليقو «ىرصب فرصأ نأ ىنرمأف ةأجفلا ةرظن نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 وهو (فاثلا مالكلا امأ) . اليوط انزح تثروأ ةوهش برو « ةوهشلابلقلا ف عرزت ةرظنلا ةاروتلا

 بيبطال زوجي ( اهادحإ ) 2 اوشا كف ةيدنجالا ندب ىلإ نظنلا ىتجألل رو ال هنأ

 . ةرورض عضوم هنآلل ؛ نوتخلا جرف ىلإ رظني نأ ناتخال زوي م. ةجلاعملل اهيإإ رظني نأ نيمآلا
 ىلإ رظني كلذكو ءانزلا ىلع ةداهشلا لمحتل نيينازلا جرف ىلإ رظنلا دمعتي نأ زوحي ( اهتيناثو )

 لمهأ هنكل ليصفتلا دنع هركذ لامجالا ىف فاؤملا ةكرت ىذلا مسقلاو ةيثالثال ةيعابر ةلأملا هذه ىف ةمسقلا نأ لعا ( ) ١

 . خسانلا نم نيعضوملا ىف طقسلا لعلف انه هرك ذ ىناثلا مسقلا

 , ةشعم اكتب 0 ىأ , اكس مدؤب نأ عرحأ هتاف د ظفلب ىركأ ةياورب تردملا اذه ظفحأ )20

 , « رظنلا اههانزو ١ هو ةمنت تيدحلا اذهل ظفجا عر



 ةيألا .٠ . مراصبأ نم كال لق كاع هلوق م

 لاجراا 4 1 8 0 انجل ا 0 كر رحم لأ ضغب اجلا ر أ 0 5 ملعاو

 0 اوقآل الإ نهتيز نردد ال نأ نييف دازو

 راصتقالاو مرحي امعرصبلا ضغدارملاو ضيعبتلل انهه نم نورثك آلا لاق 4 ىلوالا ةلأسملا ١

 2 م امو) (هريغ هلإ نم كل ام) ) هلو 0 نأ سدح زوجو ؛ ل< م ىلع هب

 انلق ؟ جرفلا ظفحن ود رهيب ءلا ضغء كا اخد فيك لبق 5 نإو هب و. هابأو (نيزجاح هنءدحأن و

 : 6 هيف ) مراصيأ نم اوضغي 1 ىلاعت هلوق امأ

 اذكو نهرودصو نهروءش ىلإ رظنلاب سأبال مزاح ا نأ ىرت ل عسوأ رظنلا رمأ نأ ىلع ةلالد

 هنم ىنثتسا ام الإ رظنلا حببأ نأ اقرف كافكو « قيضف جرفلا رمأ امأو « تاضرعتسملا ىراوجلا

 رصبلاف مرظننم اوصقني ىأ (مهراصبأ نم اوضي) لاق نم مهنمو ؛ هنم ىنثتساام الإ عامجا رظحو

 ىهلب ضيعبتلل ىه الو ةدئازب تءسيل نم اذه ىلعو ؛ هنع عونم ضوضخمووف هلمع نم نكمي ملاذإ

 . هردق نم تصقن اذإ نالف نم تضضغ لاقي ضغلا ةلص نم

 ةأرملا ةروعو لجرلا عم لجرلا ةروع ماسقأ ةعبرأ ىلع تاروعلا نأ ملعا « ةيناثلا ةلأسملا ١

 نأ هل زوجيف لجرلا عم لجرلا امأف : ةأرملا عملجرلا ةروعو لجرلا عم ةأرملا ةدوعو ةأرملا عم

 دهر ةرومر اننسل ةك رلاو ةرضلاو «ةك رلادو ةرشلا نيام ةترزوعو هتدوعالإ هندب عيمج ىلإ رظني

 ىورام ةروع اهنأ ل عليلدلاو « ةروعب تسيل ذخفلا كلام لاقو . ةروع ةبكرلا هللا 3 ةفينحىأ

 مالسلا هيلع لاَقف هذفن نع فشاك وهو دجسملا ف هب رم ملسو هي هيلع هيا ىلص ىنلا 0 ةفيذح نع

 «تيمال و ىح ذخىلإ رظنت 0 زرت الد ل اعل لاقو «ةروعلا نم اهناف كذفع طغ

 هلو هناا رظنلا نعال ا ناك نأ , ةنتف فو 0 ةوهش هند 0 هبج و ىلإ هرظن ىف ناكنإف

 د ا امل ؛ شارفلا نه بناج ىف امهنم دحاو لك ناك نإ و ؛.لجرلا ةعجاضم لج رالز و<

 ةأرملا ىضفتالو ءدحاو بوثىف لجرلاىلإ لجرلاىضفيال» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىردخلا

 انة اضل يحتيتر , ةقفش ةدلؤلالا ةجولا ليفت ةقناجملا هركذو دحاو توثق ةأ ملا لإ
 همزتايأ لاق « اللاق ؟ هلىنجنيأ هقيدصوأهاخأ قايانملجرلا هللا لوسراي لجر لاق » لاق سنأىور

 لجرلا ةروعكف ةأرملا عم ةأرملا ةروع امأ «معن لاق ؟ هخاصيو هدبب ذخ ًايفأ لاق «ال لاق ؟ هليقيو
 الو زوجحب ال ةنتفلا فو دنعو « ةبكرلاو ةرسلا نيباد الإ اهندب تع ظنلا ابلف ؛« لجرلا عم

 « ةملمملا عم ةللسملاكز وحب لبق . ةملسملا ندب ىلإ رظنلا اطزوجيله ةي .هذلا ةأرملاو . ةعجاشملا درك

 نم ةيمذلا تسيلو ( نمئاسن وأ ) لوي ىلاعت هتللاو نيدلا ىف« ةيبنجأ امنال زوم ال هنأ مما
 ,ةعتمتسموأ ؛ مرح محر تاذوأ ةيبنجأ نوكست نأ امإ ةأرملاف لجرلا عم ةأرملا ةروع امأ  انئاسن
 نأ هل زوج الو ؛ ةروع اهندب عيمجل ةرح تناكذإف دما ]| هر ركن نأ امان ةناجأ تنك نآذ

 جارخإىلإو « ءارشلاو عيبلاف هجولا زاربإ ىلإ جاتحت اهنأل ؛ نيفدكلاو هجولا الإ اهنم ءىثث ىلإ رظني
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 اوظفحو مراصبأ نم اوضغي نينمؤملل ل ١ هلوق . رظن | م 4 ( عباسلا كحلا 2

 نظفعو نهراصيأ نه نضضعل تانمؤدملل 0 2 نوءنصي مب ريمخ 4 نإ مه 6 كد مهبجورف

 الإ نهتنيز نيدبي الو نمو.ج ىلع نهرمخي نيرضيلو ا روظ امالإ نمتتيز نيدبي الو نهجورف

 وأ نمتاوخإ ىب وأ نهتاوخإ وأ نوتلودب ءانبأ وأ نيتانبأ وأ نهتلودب ءابآ وأ نيئابآ اوأ نيلردبل

 قفطلا وأ لاجزلا نم ةيرإلا كوأ يع نيعباتلا وأ نربامأ تكلم ام وأ نتا وأ 11

 هللا ىلإ اون وتو نمنيز نم نيفخ ام ملعيأ ا نرضإ الو ءاننلا كادر ىلع اوربظل ١ نيذلا

 « نودلفت مكلعل نونمؤملا اهنأ ًاعيج

 امع رصبلا ضغ همزلي ال متريغ نآل كلذب مهصخ امنإو ( نينمؤملل لف ) لاق ىلاعت هنأ معا

 ا نوم دلو مالسالل عورفلاك ماكحالا ف لحال امعجرفلا ظفح و هل لحال

 نس لاح مطاحن اك نإ و 2 هل ةعلات ماكحألا هذه ربصت مع اهلق 0 زافكتلاو »2 لك أمم

 رفاكلاو :؛ةمدقم نود نم ةعاطلا هذه نم نكمت نهرا ا 0 ىلع باقعلا قاقحتسا ىف

 هل فيلاكتلا موزأ نه 2 ال كلذو 2 هلق نه ةمدقم ميدعتب الإ نعمت ال

 (م)6 رسل



 لالا اوي اخدت ال اونمأأ نيذلا املا أي : ىلاعتا هلوق ا

 لهف ركتم روهظ وأ قراس موي وأ قيرح نم راد ىف سمأ ضرع اذإ ( رشاعلا لاؤسلا إل

 مالسلا انو نادم لا قى مالكا ةلمج اذبف ليلدلاب ىتثتتسمكلذ لك (باوجلا) ؟ ناذئتسالا بحي

 فانو ةدوملل ةيجيو ةنجلا لهأ ةيحت وهو موقلل نامأو ء اهب اورمأ ىتلا نيدلسملا ةنس نم وهف

 ىلاعت هللا قلخ امل لاق ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع « ةنيغضلاو دقحلل

 كح ري هير هل لاقف , هللا نذإب هللا دمحل « هلا دما لاقف ء سطع حورلا هيف خفنو مالسلا هيلع مدآ

 كلذ لعف الف « كيلع مالسلا لقف سولج مهنم لم مثو . ةكئالملا ءالؤه ىلإ بهذا مدآ اي كبر

 لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نيىلع نعو «كتيرذ ةيحتو كتيحت هذه لاقف هبر ىلإ عجر

 هل حصنيو « هاعداذإ هبيحيو ؛ هيقل اذإ هيلع ملسي ؛ تس ملسملا يلع ململا ق-» ملسو هيلع هللا لص هللا

 لاق لاو رمعنبا نعو تام اذإ هتزانجدمشي و . ضرم اذإ هدوعيو ٠ سطع اذإ هتمشيو « بيغلاب

 . « منيب مالسلا | وشفأف كد ودع نم لكلا لسا نأ كرس نإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 5ل ىلوأو كل ريخ كلذ لعف نأ دارملا ذإ , رهاظ هيف ىنمملاف ( كل ريخ كلذ ) ىلاعت هلوق امأ
 م ناف) لاق مث ؛ هب اوكسمتتف بيدأتلا اذه اوركذنت كا ىأ (نوركذت كلعل) نذإريغب موجحلا نم

 نوكي نأ زاوجىهو ةدحاو نيتروصلاىف ةلعلا نآل (اهولخدتالف) ًادحأ توببلاف ىأ ( اهف اودجت
 ( اوعجراف اوعجرا مكل ليق نإو ) لاق مث ءاهيلع لخادلا عالطا هركي ةموتكم لا وحأ كان

 الف ؛ ههركي دق بابلا ىلع فوقولا اذكف رادلا بحاص ههركي دق لوخدلا نوكي ام هنال كلذو

 رودلا مكح ىلاعت هللا ركذ املو « ءاذيإلاو شاحيالل ةلاذإ عجري نأ هل ىرآلاو ىلوآلا ناك مرج

 ريغ أتويب اولخدت نأ حانج مكيلع سيل) لاقف : ةنوكسمريغ ىه ىتلارودلا مكح هدعب ركذ ةنوكسملا
 هلوق نم دارملا ف نورسفملا فلتخاو اهنعلئاز نذإب الإ لوخدلا نم عناملا نأل كلذو( ةنوكسم

 تاطابرلا و تاناخلا اهنأ ةيفنحلا نب دم لوقوهو ( اهدحأ ) : لاوقأ لع ( ةنؤكسم ريغ ًاتوبب )

 ءارشلاو علسلاو لاحرلا ءاوبإو ؛ دربلاو رحلا نم نانكتسالاك. ةعفنملا عاتملاو نيعايبلا تيناو>و

 ىف فتحت انإو ناذئتسالا ىف ةيآ كيلع لرنأ دق هللا نإ هللا لوسراي لاق ركب ابأ نأ ىورب ؛ عيبلاو

 تايرخلا اهنأ ( اهناثو ) . ةيآلا هذه تلزنف ؟ نذاب الإ اهلخدن الفأع تاناخلا هذه لزننف انتراحت

 هنإ لاقي نأ ىلوآلاو « تاماخلا اهنأ (ابعبارو ) قاوسألا ( اهثلاثو ) زربتلا عاتملاو ايف زربتي

 نوذأم ىهف كلذك تناكاذإ اهنأ كلذ ىف ةلعلاو . لكلا لعل محيف ةيآلا تحت عيمبا لوخد عنتمال
 هناف  ةيوصغم تناكاهن كلو ةنوكسم ريغ تناكول اهنإ لوقت كلذكف «فرعلا ةبج نم اطوخدب

 . لخادلا لوخدل ةعوضوم اهنأ تاناخلا لاح نم رهاظلا نكس اهف لخدي نأ لخادلل زوج ال

 رودلاو تابرخلا نواخدي نيذلل ديعو وهف ( نومتكت امو نودبتام ملعي هللاو ) هلوق امأو

 . ةييرلا لهأ نم ةيلاخلا



 دو هيلا ام وب ب اولخدت ال اونم ١. نيذلا اهمأ اي : ىلاعت هلوق

 درب ربخلا اذه : ىزارلا ركب وبأ لاق « هنيع تردع دق 1 ران ىحإ ريغب موق راد ىف علطا

 ناك هنيع ُأَقْفف هنذإ ريغب هراد لخو ول هنأ فالخال هناف ءلوصالا سايق فالخ ىلع هدورول

 علطا دق لخادلا نأ مولعمو ؛ ًاطخع ناك نإ شرالاو ًادماع ناك نإ صاصقلا هيلع ناكو ًانماض
 ىف علطا نم : : هانعف مص ناف ؛ قافتالا هيلع لصح امل فلاخم ثيدحلا رهاظف : عالطالا ىلع دازو
 اذإ امأف رده ىهف ةعناملا لاح ىث هنيع تيهذف عنتمب ملف علوم مهئاسنو مهمرح ىلإ رظنو موق راد

 هتنانج كح همولب ناج أذهف « هنيع أقفف ناسنإ ءاج مث ىهن الو ةعنامم هيف عّقي لو رظنلا الإ نكي مل

 ىلاعت 0 كسلا نأ ملعاو ( صاصق حورجلاو ) هلوق ىلإ ( نيعلاب نيعلا ) ىلاعت هلوق رهاظل

 نكت مل اذإ ا طورشم صنلا اذه نأ ىلع انعمجأ انا ,فيعض ةلأسملا هذه ىف ( نيعلاب نيعلاو )

 مل ناسنإ 0 علطا نم نإ : تاق ملف : صاصقلا مزلي مل ةقحتسم تناكول اهناف ؛ ةقحتسم نيعلا
 : ةلانملا لوأ اذه ؟ ةكسسم ها

 هنال ؛ رهاظ نيرمآألا نيب قرفلا انلق ء رظن اذإ اذكف « هنيع ءقف زحب مل لخد ول هنإ : هلوق امأ

 نيملاع نوتاوكي ال ده رظن اذإ+اهأق أ وراشتلاو اننع اوزرتحاف مهيلع هلوخد موقلا لع لخد اذإ

 رجزلا ىف انهه غلاب ن أ عرشلا م كح ىف دعبي الف: هيلع عالطالا زوحي ال ام ىلع مهنم علطيف كلذب

 نم ردقلا اذهل سو هيلع هللأ ّ هللا لوسر ثيدح درف ةلخابو ء ةدسفملا هذه بابل امسح

 . زئاج ريغ مالكلا
 نذإ نم دبالوأ ناك فيك نذإلا نكي لهف نذإلا نم دبال هنأ متنيب امل « نماثلا لاؤسلا )ل

 وأ ةأرما وأ امص نذآلا ناك ماوس ًاغلطم نذالا لوبق ىضِتَح ةنآلا زهاظ (باوجلا)ر ؟ سردم
 ىف ءالؤع زاخأ لوق كلاتكو ةدابتلا تافص نذالا اذه قف ريتخي ال هناكاسد ران
 :اهوخ و اناذملا

 رايس نأ ءاطغإ نع“ معل (باو جلاو) ؟ مراخلا ىلع ناذئتسالا ريتعي له 4 عساأتلا لاؤسلا 0

 مالسلاو ةالصلا هياع ىنلا لاقف ؟ ىتخأ ىلع نذأتسأ لاقف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لأس الجر نأ»
 تيأر اهيلع نذأتست مل نإ لاقف : ىتخ ىتخأ ىلع نذاتسأ 0 لأسو« ةنايرع اهارت نأ بحتأ معن
 معن لاق ؟اهيلع ىفنأ نمل حا لعد داتا امهنعهللا ىضر مانع نبأ كلاس ءاطع لاق: كورسا
 قرغي لو (مهلبق نم نيذلا نذأتسأ م ١ ونذأتسيلف محلا مكنم لافطالا غلب اذإو) لوقي ىلاعت هلا نإ

 . مرح محر اذ وأ انتج ناك

 اك ةظنلا زاروع رسنأ هنأ ل اج ريغ ناكنإو مراحنا ىلع ناذئتسإلا كرت نأ لعاو

 لجل ناكنإ ريغلا ىلع موجحلا نم عنملا نأ هيف قيقحتلاو . ءاضعالا نم اهومنو اهقاسو اهردصو

 1 « نيعلا طرا الإ لكلا هيف لخد اذهف ءاضعالا فشكتم ناكامر ريغلا كلذ نأ
 الى . لكلا َْق معلا نأ بجو هيلع ربغلا عالطا هركد فرحا دلدع اير هنأ لجالل 5

 . نذإب الإ ةماللاو ةجوزلا ىلع لدي نأ هل 0



 ةلالا اتوب اواخدتال اونمأ نيذلا اهنأ: اب : ىلاحت هلاوف 5

 و عنملا ىضتقي 5 عنمي ام كانه ناك امر ةيناثلا ةرملا فو. نذإلا نب ؟لانشألا ضن مهعنم امير

 كلذ بجوأ امبرو ؛ تباث عئام ىلع نذإلا مدعب لدتسي ةثل ااثأا ىف بحب م اذاف ؛ ىواسآلا ىضتقي

 ال نأ  اثالث ناذئتسالا ىف بحي لوقي كلذلو ؛ عوجرلا هل نسي كلذلف بابلا نم هبرق ةهارك
 بحاصب حايصلاو فنعب بابلا عرق امأف ؛ تقو ىرخالاو ةدحاولكنيب نوكي لب « الصتم نوكي
 نم اهيف لزن امو ةرجاز دسأىنب ةصقب ئكو « شاحالاو ءاذبالا نمضتي هنآل مارح كاذف . رادلا

 .( نواقعي ال مرثكأ تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق

 ىلع نذأتسا ديعس ابأ نأ ىور ( باوجلا ) بالا ىلع فقي فيك ( سماخلا لاؤسلا إل
 تنأو نذأتست ال : مالسلاو ةالصلا هيلع اقف ؛بابلا لبقتسم وهو لسو هيلع هللا لص لوسرلا
 ءاقلت نم بابلا لبقتسي مل موق باب ىنأ اذإ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورو . بابلا لبقتسم

 اهيلع نكي مل رودلا نال كلذو . ركيلع مالسلا لوقيف رسيألا وأ نميالا هنكر نم نكلو هبجو
9 

 . رودس داليح

 هلوقف اهلبقام فالخي نوكيي ةياغلا دعب م ةياغلل ىح ةملك نأ ( سداسلا لاؤسلا ل

 م نإو نادم هدا داع لوخدلا زاوج ىذتش ) ا ا د ودب ريغ 0 اولذدب 32

 لعج ىلاعت هللا نأ ( اهدحأ ) هوجو نم ( باوجلا)؟ هيف كلوت اف نذإ ثيللا تحاص' ند نك

 ناذئتسالا دعب نذإلا لصح اذإ الإ لصح ال سانئتسالاو : ناذئتسالا ال سانئتسالا ةياغلا

 هنذإ ريغب هريغ ىلع ناسنالا لخديال نأ نادكتس الا ىادكلللا نأ ضتلاب اتلعاملانأ ( اهناثو)

 ناذئتسالا نأ انيلع «نذالا لوصح ددب الإ لصحال دوصقملا اذه نأ انملعو . هءوسي امم كلذ ناف
 ًادحأ اهف اودجت مل نإف ) ىلاعت هلوق نأ ( اهتلاثو ) ًايفاكن وكي ال نأ بجو نذالا هب لصتي ملام

 ةحابإب طورشم نذالا نأ ىلع لدف ؛ نذإب الإ لوخدلا رظخ ( مكل ند د ىد اهاولخدت الف
 انلق ؟ ال مأ هريغ هماقم موقي لهف نذالا نم دبال هنأ تبث اذإ لبق ناف , ىلوآلا ةيآلا ف لوخدلا

 «هنذإ لجرلا ىلإ لجرلا لوسر د لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا يضر ةزيرهوبأ ىو

 عم اخ مدحأ ىعد اذإ » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىفأ نعو

 هلوق نم فوذحم نذالا نأ ( امهدحأ ) نيينعم ىلع لدي ربخلا اذهو « نذإ هل كلذ ناف لودرلا

 ىلإ جاتحيال هنأو لوسرلا عم ءاج اذإ نذإ ءاعدلا نأ ( ىتناثلاو ) هنم دارملا وهو ( اوسنأتست ىت> )
 .ناذئتسالاىلإ جاتحريغ وهف لوخدلا ةحابإب هل ةداعلا ترجدق نم نإ مهضعب لاقو : ناث ناذئتسا

 :هللا همحر ىعفاشلا لاق (باوجلا)؟ هنذإ ريغب هريغراد ىلع علطا نم مكحام « عباسلا لاؤسلار)

 ىنلا رجح نم ةرجح ىف لجر علطا» لاق دعس نب لهس ىور امب كسمتو. رده ىهف هنيع تئَقف ول

 كنيع ىف اهب تنعطال ىلإ رظنت هلأ تع ول : لاقف ا ام كحب ىردم هعمو ملسو هيلع هللا لص

 نم د لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هنع هللا ىضر ةريره وبأ ىورو « رظنلا لبق ناذئتسالا امن



 ١ ةا/ هل و اوال اوم نذل اعاا للك هلوق

 انيلس ول (عبارلاو) مالسلا ىلع مدقم اذه نأ كش الو ؛ ناسنإ مث له فرعتي نأ وهو سنإلا نم
 مالسلا ىلع سانثتسالا مدقتف ؛بيترتلا بجوتال واولانكلو مالسلا دعب عقب امتإ سانثتسالا نأ
 . لمعلا ىف هيلع همدقت بجوال ظفالا ىف

 ىه ةكحلا كلت ( باوجلاو ) ؟ ناذئتسالا دقت باحيإ ىف ةمكحلا ام « ىناثلا لاؤسلا ل

 نأ لع كلب دف (ةنوكسمرْيغ اتوب اولخانت نأ حانج يلع سيل) هلوق ىف اهملع ىلاعت هللا هبن ىتلا

 مع مد مازال ذا 0 تويبلا نوك وه طرشلا اذه ىلع الإ لوخدلا مرح هلجال ىذلا

 نأ موقلا بحي الام ىلع وأ. ةروع نم هيلا رظني نأ هل لحال ام ىلع مجهي نأ ناذئتسا ريغب اهملع

 ريغلا كلله ىف فرصت هنالو « صنلاب اهيلع هبنملا للعلا باب نم اذهو ؛ لاو> آلا نم مثريغ هفرعي

 . بَصْخلا ةيشأ الإ و هانضرب ناوكي نو دب دف

 ىلص هللا لوسر ىلع جر نذأتسا ( باوجلا ) ؟ ناذئتسالا نوكي فيك« ثلاثلا لاؤسلا
 هلق اذه لإ 1 » ةضور ال لاقي ةأرمال مالسلاوةالصلا هيلع لاقف ؟ لأ أ لاقف سو هيلع هللا

 لكما لاه الاف لج لاا لكلا مكيلع مالسلالوقي هل ىلوق نذاعس نسحي ال هناف
 هيلع لاقف . هيلعت ال ام لعلا ىف له لاقف , بيحي ناكو ءايشأ نع تال و هللا لوثر لاو ل
 هدنع هللا نإ التو ؛ 0 الإ هيلعي الام معلا نم نإوأ ا 0 ىنات 1 دقل : مالسلاو ةالصلا

 ادلع متييح هتيب ريغ اب لخد اذإ مهنم لجرلا لوقي ةيلهاجلا لهأ ناكو « هرخآ ىلإ ةعاسلا مع

 كلذنع ىلاعت هللا قدصف ؛ دحاو فاحل ىف هتأرما عم لجراا باصأ امبرف لخدي مث : ءاسم متديحو

 حييستلا وه ةمركع لاقو « حنحتتلا وه اوسنأتست ىتح دهاجم نعو ؛ لمجالاو نسحألا لعو

 ش .هروخو يكلالا

 لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره وبأ ىور (باوجلا) ناذئتسالا ددع رك ( عبارلا لاؤسلا ل
 تام ةثلاثلابو «. نوحلصتس ةينالابو ء نوةصنتسي ىلوالاب كتاللث ناذئتسالا» لك هللا لؤكمر

 مكدحأ نداتسا اذ[ وله ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق بدنج نعو « قود و

 ا لعق[ لاج دمك 1 لاه دلل | ةدسمأ نعو « عجريلف هل نذؤي مل قل

 كذاساف .:هتنأف هنآ نأ سعف عا": لاه ؟ كعوفأ امادل العقد اعف سوم وأ ماكل اللا
 51 فأنا تناأتساف تيك دق تلفن ؟ يأت” نأ كعنمام لاقف ؛ تعج رفىل ندي ملف 0

 اذه ىلع ىنيتأتل لاقف عجريلف هل نذؤي لف ًاثالث 3 نذأتسا اذإ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو

 «هل دبنتف 2 اقف لاق ؛ موقلا رغصأ الإ كعم موقي ال ىبأ لاقف . كنبقاعال وأ « ةنيبلاب

 ىلع ساناا لوقت نأ تيشحخ 5 : كمبنأ م ىإ ىسومىأل لاق رمع نأ رابخالا ضعب ىفو

 اوبهأتيل ىناثلاو , ىلا عمسي لولا : ةثالث ناذئتسالا ةداتق نعو . سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ةرم لوا ىف نال ؛ تادآلا نساحب نماذه, نأ ملعاو ؛ اودر اوءاش نإو ؛ اونذأ اوءاش نإااعللاثلاو



 ةيآلا, توني راسا ال اوما ىدنلا أ : ىلاعت هلوق ١

 0 517 همم 2 مخك ل 31 رئادهس ه2

 ريغ ارا نأ تاج ٠ 4 سب 5 يلع َنولمعت اس 5 ؟ هللاو مكل

 2-1 - 1 رعد

 2 0 و نودنت ام ملعب هلا ل عام يف ةلوكسم

 (نومتكت امو نودبتا «لعي هللاو ركل عاتم اهيف ةركش ع اتوب اولخدت نأ حانج مكيلع سيلءملع

 نآل هب قيلب ام ىلإ مكحلا نم 3 قلعتي امو فذقلاو ىدرلاب لصتت امع 1 لاعت هنأ معا
 ؛ةمهتلا قيرط اهن ير ةولاخلا تقفتا ثيح نم مهن اتم ىلإ ليبسلا اودجو امإ كفإلا لهأ

 ىلعال لوخدلاف نآل , مالسلاو ناذئتسالا دعب الإ هريغ تيب ءرملا لخديال نأىلاعت هللا بجوأف

 ةبآلا ىفو جلا (اونمآ نيذلا اهسأ اي) لاقف هب ءافخالام ةرضمحلا نم كلذ ىفو . ةمبتلا عوقو هجولا اذه

 تاللاؤس

 ىلاعت لاق . ةسلاجلا ةهج نم لصاحلا سنالا نع ةرابع سانئتسالا ( لوآلا لاؤسلا إل
 ىلع مالسلا مدقت ىلوألا ناكف مالسلاو لوخدلا دعب كلذ لصحي امنإو ؛ ثيدحل نيسنأتسم الو
 ىّورت ام ( اهدحتأ ) : هوجو نم اذه نع ( باوجلاو )؟ كلذ نم سكعلا لع« ءاج ملف سانئتسالا

 ن1 اضأ دارك فو : كتاكلا أطحاف اىنذاتست ىح ره انع] ؛ةريج ن دعسو نابع نانع

 هتاقتشاو نذإ ريغب لوظدلا وهو «رومدلاو ةيلهاجلا ةي< نم ل ريخ ملستلاو كل اة

 1 سلا نفود تيدا ىو( ةيكترا اه عل سماد هبحاص نك كلف رهو نامذلا ع

 ىذلا نآرقلا ىف نعطلا ىضتقي هنأل رظن هيف سابع نبا نم لوقلا اذه نأ ملعاو ٠ مد دقق هناذئتسا

 لك ىلإ كشلا قرطي نيبابلا نيذه حتفو رتاوتلاب لقني مل ىذلا 30 ةمص ىضتقيو رتاوتلاب لقن
 . ًاريخأتو ًاعدقت مالكلا ىف نإ لاق هنأ 'ىرصبلا نسحلا نع ىور ام ( اهيناث و ) لطاب هنأو نآرقلا

 ةءارقىفو « سانئتسالا ىلع مدقم مالسلا نال كلذو كلون اتسو 'ايلهأ ّ ا

 ( اهئلاثو ) رهاظلا فالخ هناآل فيعض أضيأ اذهو ؛ اونذأتستو اهلهأ لع اوملست ىّتح : هللا دبع

 نذالاب ! لاس ىتح ( لوألا ) : ؛ ةو> و سانئلسالا ريثسفت قف مث هرهاظ 0 مالكلا ىرحجب : نأ

 مهلع قشو اومشحوتسال نذإر يغب اولخدولو . تيبلا لهأ سنأ اوملسو اونذأتسا اذإ مهنآل كلذو
 ةرصيأ اذإ ءىثلا شنآ نم لاعفتسا» فانثكتسالاو مالعتسالاب نسانئتسالا ريسفت ( ىناثلا )

 0 مث وق هنمو. ملوخد داريلهلاحلا 2 اودلعتست ىد> ىنعملاو٠ ف ومكمأ رهاظ

 ىغشي سنالا لعل اذإو لبق ناف « تملعّتساو تفرعت قأ ادخار " ةكشاتسأر انحا , له

 نذأتسملا انلق «لخدأأ ميلعمالسلا» لوي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور ام مالسلا همدقتي نأ

 له ناذئتسالاب لعتسينأ تيرقألاو هذه ةلاحلاوهمالسل ىنعم الف لزملا ىف ادا نإ معي لرامز

 سانئتسالاقاقتشا نوكينأ (ثلاثلاو) هيلع لسيف هل ًاهجاوم راص ل خدو نذأ اذاف ؛ نذأ, نم كانو
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 اولَستو اوسناتست ىح مكتويي ريغ | ”وبب اولخدت ال اونما نبذل ام
 م © سنام 6 راد نواصأا 6 2

 5 ايف اودي لنآ ىمنورك لَ مكلعأ مكل ريد مكلذ ارم ع

 200 0 ا ا ا

 أ وه اوعجرأت اوعجرآ مل لبق نِإو مكل نذوب ىح اهولخدت الف

 ع ١ كلذ لثم نأ ندا لاير ءاذذلا هاك .طلاو ( ةيناز الإ مكني ال ىنازلا )

 مسوهيلع هللا يصل وسرلاك  نيبيطلاو تابيطلابال نيئيبخلا و تائيبحلاب الإ قيليال نيقفانملا زم عقاولا
 مدقت ام (باوجلاو) ةينازلاب فيفعلالجرلا جوزتي ال نأ مزاي هجولا اذه ىلعف لبق ناف : هجاوزأو

 هلوقي ام نيبيطلاو تابيطلا ىنعي ( نوءربم كئلوأ ) هلوقو ( ةيناز الإ حكتي ال ىتازلا ) هلوق ىف

 «نوثي.لا هلوقي امم نوءربم نويبطلا لاق هن'اكف تايلكلا ىلع هلمح نم لوق ىوس . كدإلا بادأ

 امهو ناوفصو ةشئاعىلع هتلمح ىتمو : عمج هنأ ىف هانعك هظفل ناكهجولا اذه ىلع كئاوأ لمح ىتمو
 ىنلاب قاعت دق ىرلا كلذ نأ ( لوآلا ) : نيهجو نم هباوجل ؟ عملا ظفاب امهنع ربعي فيكتف نانثا

 ( ىناثلا ) هب ةقئاللا ةمهتلا نم نم مهنم د>ا و لك ىلاعت هللا أرف ناوفصو ةشئاعبو ملسو هيلع هللا لص

 ا . كفإلا اذه نم نهأرب ىلاعت هن اكف . ٍلسوهيلعهللا لص ىنلا جاوزأ لك هب دارملا نأ
 اذهو ىمآلا اذه لاثمأ نع كلذب لسوهيلعهللاٍلص لوسرلا هزنو . ةشّئاع ىلع اومدقأ اك دحأ نيف

 . لوسرلا نمرهطأالو بيطأ دحأ الو ؛لاجرلا نمنيببطلل ءاسنلا نم تابيطلانأ نيبىلاعت هن اكن يبأ
 هلوسرو هللأ نم ةءأرب ىنعي (ةر ةخم مط نأ) ىلاعت نيب مث « تائيط الإ نكي نأ زوال نذإ هجاوزأف 1

 لوسرلا جاوزأنأ كلذ ذب ملعيف ؛ هب اعو طقم ًاربخ كلذ نوكي نأ لمتحيو ؛ ةرخآلاف ميرك قذرو

 طرشب دارملا نوكي نألمتحو كلذب رابخاألا تدرو دقو « ةنجلاىف هعم نه مالسلاو ةالصلا هيلع

 امأ : هيلع ةيآلا لمح نكسمي مل اذإ طرشلاىلإ جاتحن اسغإ انآل ىلوأ لوآلاو ؛ ةبوتلاو رئايكلا بانتجا

 فالخم ةنجلا ىلإ ريصت اهنعء هللا ىضر ةشئاع نأ ىلع لدي اذهو . طرشلا بلطل هجو الف نكمأ اذإ
 ليق ناف نآرقلا صن كلذب نودري مهناف لا موي برح ببسب اهنورفكي نيذلا ةضفارلا بهذه
 هللا هدلعأ دق لسو هيلعهللا لص لوسرلا نأ سيلأ اناق : مسيبقلاب اهل ءارغإ ةنجلا لهأ نم اهنأب عطقلا

 هللاو ءانبه اذكفةنجلابةرشدملاةرشعلا اذكو ٠ حيبقلاب هل ءارغإ كلذ نكي مو ةئجلا لهأ هلا ا

 . كفإلا لهأ ةصق تع : لعأ

 ريغ اتوب اولخدتال اونمآ نيذلا اهيأ اي )) ىلاعت هلوق 6 ناذئتسالا ىف - سداسلا محلا ال
 لا مكلريخ كلذ اهلهأىلع اوءلستو اونأست ىتح مكتوي

 نولمعت ام هللاو مكل ىزأ وه اومن لان وس كل لق نإ نك خا ىتح اهولخدتي آلف



 ةيآلا يعل تاثيملا : ىلاعت ِهلوف فو 5

 نوبي ا 0 ّطآ تائيمَحلا | نويل نحل تاي

 0 اي ها تح 07

 6225 0 ا 0 امم نو* هرم كت 1 تآيطلل

 ةقيقحلا ىف ىلاعت هللا نم ةداهشلا كلت نوكستف : مالكلا لعاف م اكتملا مدنعو ٠ مالكلا اذه حراوجلا

 ىهام فالخ ىلع حراوجلا هذه ىنيب هناحبس 21( اك 1١ ءسوت حراوجلا ىلإ اهفا ااه احبس هنأ ذل

 نآآل  رهاظلا ىلإ برقأ اذهو ىضاقلا لاق « هلامعأب هنع ربو ناسنإلا لع دبشت نأ اهئجليو هيلع

 ىلع الو (قلا ميد هيلا ميش وب دموي, ) ىلاعت' هلوق [اهثلاثو ) .ةذاهسشلا لعفت ابن دقت كلذ
 ءازجلا ىنعمب نيدلاو « مبلمع ءازج دارملا لب . مبلمع وه مهنيد نآل دارملا وه سيل مهيد سفن نأ

 حيحصلا بالا ىأمقلا نيدلا كلذ هلوقك باسحلاوه نيدلا ليقو ؛ نادت نيدناك مهوةك ل معتسم

 هيلع داز امو قحلا هنال قحتسملا ردلا وه ءازجلا نم مهيفون ىذلا نأ ىأ ( قحلا ) هلوق ىتعمو

 . هلل ةفص عفرلاب و ءازجلا وهو نردلل ةفص بصنلاب قحلا ءىرقو « لطابلا وه
 قحلاب ىمس امنإ هناحب هنإ لاق نم سانلا نف ( نيبملا قحلا وه هللا نأ نوماعيو ) هلوق امأو

 ديوي ( نيبملا ) ىنعمو هريغ نود هب ىمأي امف قحلا هنأل وأ هريغ ةدابع نود قحلا ىه هتدابع نآل

 نم مهنمو «هريغ نود همالكب حيحصلا نيبي ثيح نم نيبملا وه هب بطاخ اف قحما نال انلق ام
 نيبملا ىنعمو . مودعملا وهو لطابلا هضيقن نآل  دوجوملا هانعمو ىلاعت هللا ءامسأ نم قحلا لاق

 ةئوك ىعماو « هناذأ 'دؤجوملا هنأ اق ةثوك ىنعف :تانكمملا' هوجو" ربظ هتردقب نأ هاتعمو نيظملا
 1 . هريغ دوجو ىطعملا هنأ ًانيم

 تابيطلل نوبيطلاو نيبيطال تابيطلاو :تاثيبخلل نوئيبخلاو نيثيبخلل تائيبخلا ل ىلاعت هلوق

 ا مهل نولوقي اس نوؤربم كئلوأ

 ىلع ًاضيأ عقيو , كفذإلا لهأ نم عقاولا فذقلا ىه ىتلا تاملكلا ىلع عقي تائيبخلا نأ ملعا

 لب ىلاعت هللا لبق نم ىهىنلا ةماكلا نلمنال كلذأ نم داررملا نوكيو «نعللاو مذلاك وه ىذلا مالكلا

 « ةلمتحم هوجولا هذه لكةبآلا هذهىفو « ءاسنلا نم ىتاوزلا ىلع ًاضيأ عقيو ؛ ةملكاا نومضم دارملا

 كفإلا لهأ لوق نم تائيبخلا ىنعملا ناك كفإلا لهأ نم عقاولا فذقلا ىلع اهانلمح راف

 لاجرلا .نم نيببطلل كفإلا.'ىزكسنم لوق .نم تابيطلاو 'نيكعلابو :.لاجرلا نم. نيتيدخلل

 نادعم نعللاو مذلا نأ ىنعملاف ؛ نعللاو مذلاك وه ىذلا مالكلا ىلع اهانلخ نإو .سكعلابو
 تاببطلا ف لوقلا اذكو . مذلاو نعال نوضرعم مهنه نوثيبخلاو , لاجرلا نم نيثيبخلل
 هانلح نإو « تايلكلا تاثيبخ نم نوثيبخلا لوقي ام نوءربم مهنأو نيبيطلا ىلإ ةراشإ كئلوأو

 , ىلاعت هلوقىنعم ىلع . سكعلاب و لاجرلا نم نيثيبخلل ءاسنلا نم تاثيبخلا ىنعملاف ىناوزلا ىلع هانلح



 ٠ هج ةيآلا . تالفاغلا تاتطحملا كوهزب نيذلا نإ : ىلاعت هل وق

 هنم دارملا له ( تالفاغلا تانصحملا نومري نيذلا نإ ) هلوق ىف اوفاتخا « ىلوالا ةلأسملا ١

 عنام الو ةماع ةغيصلا اولاقف نويلوصألا امأ ؟ صوصخلا دم دارملا وز ةمصلل لإ نك 1

 نمو ؛ اهريغ ةفذقو ةشئاع ةفذق هيف لخديف مومعلا ىلع هلمح بجوف اهرهاظ ىلع اهئارجإ نر
 انأو تيمر » ةشئاع تلاق ةشئاع ةفذق دارملا نأ ) اهدحأ ) ًاهوجو ل

 لاف هيلإ تارا دإ دع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امنييف ؛ كلذ دعب ىنغلب امتإو ةلفاغ

 ةلمج دارملا نأ ( اهناثو ) ٠ ( تانمؤملا .تالفاغلا تانصحلا نومري نذلا نإ ) أرقو ىرشبأ

 هب ق> ال ديعولا اذبف نوفذق نم نأب نصصخ نهفرشل نمنأو ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر جاوزأ
 ةروسلا لوأ ىف ىلاعت هلوقل هتبوت لبقت تانصحلا رئاس فذاق نأ ( لوآلا ) رومأب ءالؤه جتحاو

 فذاقلا امأو ( اوبات نيذلا الإ ءنوقسافلا مث كئلوأو - هلوق ىلإ - تانصحملا نومري نيذلاو )

 انثتساللا ركذب لد ( ةرخألاو اثدلا فبل كر لع كاحس 50 لبقتال هنإف : ةيآلا هذه ىف

 م رئاس فذاق نأ :( ىناثلا ) ٠ ( اوفقث امنيأ نينوعلم ) هلوق ىف نيقفانملا ةفص هذبق ًاضيأو

 (مهلجرأو مهيديأو مهتلسلأ مهيلع دهشت موي) ىلاعت هلوقل رفكي ةيآلا هذه ىف فذاقلاو ؛ رفكيال
 . ثالثا تايآآلا ( رانلا ىلإ هللا ءادعأ رش مويو ) هلوقك نيقفانملاو رافكلا ةفص كلذو

 نأ ىلع لدف ٠ ,رقكلا ٍباذع توك مظعلا باذعلاو ( ميظع باذع مهلو ) لاق هنأ ( ثلاثلا )

 (بارلا) رفكلا باقع نوكي ال تانصحن رئاس هفذق باَعَعو ءرفكلا باع فذاقلا اذه ناقع

 «نآرقلا ريدقت نع لأسب ناك فرع موي ةرصبلاب ناكنأ امنع هلا ىضز سابع نإ نع ىو

 . ةشئاع رمأ ىف ضاخ نم 0 مث اينذ بنذأ نم : لاقف ةيآلا هذهريسفت نع لئسف

 ةبوتلا مدعب ًاطورشم نوكي نأو دبال ةيآآلا هده .ى روك دملا ديعولا:نأب هنع توياوضاألا تا
 نمو ؛لاؤسلا لازف ًاروفغم راص هنم ةبوتلا تلصح اذاف ء أقسف وأ ًارفك ناكءاوس بنذلا نآل

 لوسر نيبو مهني ناك نيح ةكم كرشم ىف تلزن ةيآلا هذه نأ وهو ٠؛ رخأ الوق هيف رك ذ سانلا

 امإ اولاقو . ةكم لهأ نم نوكرشملا اهفذق ةرجاهم ةنيدملا ىلإ تجرخ اذإ ةأرملا تناكف دهع هلل

 : حيحصلا وه لوألا لوقااو مهيف تلزنذ ءرجفتل تجرخ

 0 ةثالث تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا ىري نميف ركذ ىلاعت هللا نأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 نمللاب ديبقتلا نأب ىئابجلا جتحاو ؛ ديدش ديعو وهو ةرخالاو ايندلا ىف نينوعلم مهنوك ( اهدحأ )

 0 ةرخآلا ىف نوعلملاو ةرخآلا ىف نوعلم وهف ايندلا ىف انوعلم ناكنمو ةفذقلا عيمج ىف ماع

 مهتسلأ مهيلع دهشت موب ) هلوق (اهناثو) ) هيف لوقلا مدقت دقو ةطباحما ىلع ءانب رهو هللا لهل

 ةنبلا اندنغو ( انيلع متدبش مل مهدولجل اولاقو ) هلوق هريظنو ( نولمعي او :اكامب مبلجرأو مهيديأو

 ة] ةةعملا دنعو ؛ ا ا ىلاعت هلا قلخ نأ د وجف ةانحلا أطرم تبل

 هذه ىف قلخم هناحبس هن أ (لوآلا) نيبجو ةبآلا هذه ليوأت ىف اوركذ مرج الف كلذ زوحجيال

 عومي . 060١



 لالا ١ كدافاعلا تاتصحلا ناومرت نيذلا: نإ : كاعت هلوق ١

 درا د اردن تامل تالئاتلا تاس نوم 5 نيذلا نإ

 ا هءامم6م ه6 هر 6 6 ةاسرم 2 2-6-2-6 مآلا اساس هه رثاس

 أوناك امب ؟ مراجراو م«يديأو مرسلا مهيلع كيسشل ع «60 ميظع باذع ه و

 ا وردم او سا نع 2 كل افتكر 8-1 3 2 20 2 ن2 3 20 ل

 008 وه هللا نأ ناويلعل و ف | مهند هللا 6 كنموت 6( نولمعي

 ما رزودع

 «؟9ه» نيمملا

 ]ا

 لآ رخو ؛ ةيوتلاو ثنحلاب انيههرمأق نا الا ضقن نع ىهنم نال كلذو ..باتكلا ىف هر ؟ذملا

 ١ .فلخلاب ؛ ةيك-:رأ ىذلا هننذ رفكي كلذ

 جاوزأ تلضف تلاق » اهنأ اهنع هللا ىضر ةشاع نع دمت نب مساقلا ىور «ةعساتلا ةلأسملا))

 ليربج ءاجو ؛ نأ رجابم ىاوبأو ىريغ نود 1 هَ لوسو ىنجوزت لاصخن رشعب كَ نا

 ليريجو ؛دحاو. انإ ىف هعم لستغأ ت 5 «ىحوزتي 9 ةرعار ةرارح فا مالسلا هيلع

 كلذاق ىف ىباو لاوش قف ىجوزتو داو فانا قا هعم نأ >حولاب ب هيلع لزني مالسلا هيلع

 ىتدب ىف نفدو ؛ ءامسلا نرم ىرذع ىلاعت هللا لزنأو ؛ ىرحنو ىرحس نيب ضبقو « رهشلا

 مالسلا هيلع فسوب 8 أب ةعبرأ هللا أر مهضعب لاقو « هيف ىريدغ ىنواسي ل كلذ لكو

 0 1 2001و نم مداسلا هلع نود ارو © انهلهأ نم دهاش ا ديكو دم انغلا نامل

 هياتك ىف ماظعلا تايآلا هذه ةشئاع أربو « اهدلو قاطنإب ميرم أربو « هبوب بهذ ىذلا

 ه1 نداتن سابع نا ءاج ةشئاع ةافو تبرق امل هنأ ىورو « رهدلا هجو ىلع ولتملا زجعملا

 ٠ تلاقف لخدف هل كندا 1 ندا ىد عجرأام م لاقفرييزلا نبأ هريفت « ىلعىنليف نآلا ءىجب : تلاقف

 كو 1 هللا كذاعأ دق رانلاو كلام نينم ولا مأ اي سابع نبأ لاف ؛رانلا نم هللاب ذوعأ : ةشئاع

 ا أ تنك ( تابيطال نوبيطلاو نيبيطلل تابي رطلا ) لاقف كيبطو دجاسملا ىف أرقت كتءار

 لاقف مميتلا كبيسب لزنأو أييط الإ ] ملسو هيلع هللاىلص بحي ملو  هيلإ سو هيلع هللا لص هللا ل

 0 0 2 بفنيز تلاَقف : ات رخافت بيزو ةقئاغ نأ ىورو ( ان ّط ا اومميش )

 تاقام : بنيز اهل تلاقف ؛ ةلحارلا لع لطعملا نبا ىنامحنيح ىبر ىنأ ريهتلا انأ ةشئاع تلاقو : ىحيوزت

 . نينم ٌوملا ةلك تلق تلاقف . ليكولا معنو هللا ىسح : تلق تلاق ؟ اهيتيكر نيح

 مو ة ةرخالاو ايندلا ق-اوتعل تانمؤملا' تالفاغلا ت تس نومري نيذلا نإ 020 ىلاعت هلوق

 هللأ مهيفوي ذئموي ؛نولمعي اوناك امب مرلجرأو مهديأو مهتتسلأ مهيلع دهشت موي « ميظع تاذع

 : ناتلأسم هيفو © نيبملا قحلا وه هللا نأ نوملعيو قحلا مهيد



 موب ةبآلا . لضفلا اولوأ لتأي الو : ىلاعت هلوف
 اواعفا هنمدارملا نوكي نأ روي ال هتأل| تاوجلاو )كاي ردي نآك نأ دعاهم ةراكلا كرد

 هانلمح ول مهيلع ًايقاب ناك فيلكتلا نأ ةزوردلا ملعت ذ انا اهميقي 2 ام 0 ىصاخملا نم متكشام

 لعف ام ىلع حطسم دحي نأ زاج امل كلذك ناكولاهنالاو مهنع فيلكتلا لاوز ىضتقال كلذ ىلع

 مهتبانإو مهتبوت لع دقو ردب لهأ ىلع علطا ىلاعت هنأ (لوآلا) نيرمأ دحأ ىلع هلمح بجوف ؛ نعليو

 ةيلاعلا تاجردلا مكتيطعأو مك ! ترفغ دف ريثك وأ ليلق نم لفاونلا نم متئشام اولعفا لاقف

 ىلعل ل تر دق لاق هنأ أكف ةعاطلاب نوفاوي مهنأ دار ىلا 0 لع( تاكا رك

 . ةقاعلا دارأو تقولا ىف مهطاح ر رك ذف ةءانإلاو ةبوتلا لع نوتومت : مكنأ

 مولو كلذ بجو اميرو « هيلإ بودنم نسح ءىمملا نع حب هصلاو وفعلا (« ةسداسلا ةلأسملا)

 نارفغلا قاعف ( مكل هللا رفخي ناو الأ ) هلوق ىلإ 0 ىكل ةبآلا هذه الإ هيلع لدي

 درب الف ادا 2 ناك انك اصنتلل ًارذع لبقي مل نمد مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو حفصلاو وفعلاب

 ًاضيأ هنعو « وفعلا نيملسملا قالخأ لضفأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو «ةمايقلا موي ىضو> ىلع
 افع نف الت مث. وفعلا لهأ الإ موقي الف مقيلف رجأ هللا لع هل ناك نم الأ ةمايقلا موي دانم ىداني »
 لصي ىتح لضف اذ ديعلا نوكي ال » ًاضيأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو « هللا ىلع هرجأف حاصأو
 . عهمرح نم ىطءعيو هبلظ نمع وفعيو هعطق نه

 امن « ةزئاج ريغ ريخلا نم عانتمالا ىلع نيعلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىف ( ةعياسلا ةلأسملا )
 . لع ةفاراصال ريحلل ةنعاد تاعج اذإ زوي

 هنأ اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيمب ىلع فاح نم نأ ءاهقفلا رولا بهذم 4 ةنماثلا ةلأسملا
 كلذو . ريخ وه ىذلاب ىنأي هنإ مهضعب لاقو عهنيمي نع رفكي مث ريخ وه ىذلا ىنأب نأ هل ىغِني
 ملو ثنحلاب ركب ابأ سمأ ىلاسعت هللا نأ ىبف ةيآلا امأ ؛ربخلاو ةبآلاب لئاقلا كلذ جتحاو هترافك

 ىلع فلح نم » لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نك غور اف راحل امو قرات مل ١
 رومأف روهمجا لوق ليلد امأو « هترافك كلذو ريخ وه ىذلا تألف اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيب
 ةرافك كلذ) هلوقو هترافكف (نامألا متدقع ام مد نكلو ) ىلاغت هلوق (اهدحأ )

 اك ناله ىف لاح كلوق ( اهناثو ) هريغو ريخلا ىف ثناحلا ىف ماع كلذو ( متفلح اذإ | مكنامأ
 ثذحلا نأ انملع دقو ( ثن< الو هب برضاف ًاثخض كديبب ذخو ) مرضي نارها ىلع 0 نيد

 لب ام رضب رمأ امل اهترافك اهيف ثنحلا ناكولو « اهنمغلبي ال برضب هللا هرمأو هكرت نم ًاريخناك
 ًاريخ اهريغ ىأرف نيمب لع فاح نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق (اهئلاثو) ةرافك الب ثنحن ناك

 ركذب م ىلاعت هنأ وف الوأ هركذ امع ( باوجلا امأ) 6ك نع رفكيلو ريخوه ىذلا تأيلف اهنم
 انارخلاو رحاب الاسفل كرام ناك هكح نذل نان 110 سل ككل ةصق ىف ةرافكلا رم أ
 ةرافكلا ال بنذلا ريفكت هانعف «هتراغ مك كلذو ريخ وه ىذلا ت يلو » هلوق ىف آب اثم 3 اع



 د لفل لتأي لاو: لاكي هلوق اف.

 (اهرشععبارو) اخ ةقللا هذهىف متلي لوسرلل نيدثاىناثركب ابأن أى ع ةيآلا تل ةمظعةطعلا
 نع الاخ ناك هنإ لاقي نأ تجاو 0 ل ع ةعشلاو.لصفلا | ىلإ وأ ةثأبب هقلصاو انمل هلاخيست 4|
 كك ناكل ًايصاع نئكاولو:ءرانلا لهأ نم. كوك أ زوال دخلا اذهىلإ حودنملا ناآآل . ةمصعملا

 ناك هنأ كح اذإ ]و ( ايف ًادااخ ا هلخدب هدودح دس ا هلوقل

 ةيضعملا نآآل ةيصعم نارفمغ دارملا نوكي نأ زوحيال ( كل هلا رفغي ) هلوقف ىصاعملا نع اع
 هجو لع اهلمح بجو كلذ لع ةيآلا لمح نكمي ال هنأ تبث اذإو اهنارفغ نكميال ؛ نوكت ال ىتل
 ةفذقلا ءالؤه كمي .ظعت لجال ( كل هللا رفغي نأ نوبحت الأ ) ملعأ هللاو لاق هناحبس هل كف 0

 مهلبقأ ًاضيأ انأف ةاصعلا ءالؤه تلبق نإ ركبابأاي لاق هناحبس هنأ ىلإ ةنآلا لصاح عجريف : ةاصعلا

 هذه ىان رضحام اذهف . ايندلا ىف ةعافشلا ةب تم هاطعأ هنا>يس هن كف مثدرأ ًاضيأ انأف ٠ مهددر نإو

 نع هاهن هنأل كلذو رخآ هجو نم ركب ىلأ ةليضف ىف حدقت: ةرألا هذه (لبق ناف) لعأ هللاو ةبآلا
 3 ال 0 نأ ( اهدحأ ) هوجو نم هنع (باو لا اناقز هنم ةيصعملا رودص ىلع لدف فاك1نا ]ذه ٠

 هنأ ىلع كلذ لدي ملو ( نيقفانملاو نيرفاكلا عطت الو ) هيي دمحم ىلاعت هللا لاق « هعوقو ىلع
 اذه 0 :كلو  هنم فاملا اذه رودص ىلع ةرهاظلا رابخاألا تلد لب مهعاطأ مالسلاو ةالصلا
 ناك هنإ متلق ملف . فاحلا كلذ هنع ردص هنأ به ( اهناثو ) مكلوق ىلع ةلاد ةيآلا نوكتال ريدقتلا
 َْق 3 هل م نم لإ ء ه1 نو او نس دق لضفتلا نم عانتمإلا نال كلذو ةيصعم

 ةنغ هللا بني .نأ زاج الي ةيصعم نكت ملولف لاقي ال ةم حلا لاعفإللا ىلإ ةعيرذ هذختب نم ّقَح

 كرت نع ىبمن وه لب ميرور جز ىهن سيل ىلا اذه لوقت انآأل ( لضفلا اولوأ لتأي.الو ) هلوقب
 ًاداشرإ اذه ناكف اذه عطقتال نأ كتتمه ةعسو كلضفب قئاللا ركب ىبأل لاق هناحبس ةنأك لوألا
 . مرخملا نع اعنمءال ىلوألا لإ

 ليبس ىف نيرجاهملاو نيك اسملاو ىبرقلا ىلوأ ) هلوق نم دارملا نأ ىلع اوعمجأ 4 ةثلاثلا ةلأنملا)

 بدذلاىف اوفاتخاو « سس م رجاهملا نم ناكو 1 اًذكلنا ند نكوركل ىنال 8 ناكها حطسم ( هللأ

 ذ بات هنأو هدوح مالسلاو ةالصلا 4 داع هناف ىف أ نب هللأ كيع هلعف اك فذق نا لاا 2و هةنم عفو ىدذلا

 كالا كا ا لا ا وتمر دخلا اهدا ناكر اهينع ذقلا مر سابع نيإ لق وت كلذ نع

 : تبنذ وهف ناك

 هفصو هناحبس هنإ اولاقو ةطبالا نالطب ىلع ةيآلا هذه انباكعأ جتحا 4 ةعبا رلا ةلأنملا ١

 هنوك باوث نأ ىلعلدف ؛ حدم ةفص هذهو . فذقلاب ىنأ نأ دعب هللا ل يبس ىف نيرج اهملا نم.هن وكي

 . فذقلا ىلع همادقإب طبح مل ًارجابم

 هنأ ةحيحصلا ةياورلاب تبثو نييردبلا نم ناك ًاحطسم نأ ىلع اوعمجأ « ةسماخلا ةلأسملا )

 فيكف 6 مكل ترفغ دقف مةشام اواعفا لاقف ردب لهأ ىلإ رظن هللالعل» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 قا



 00 ذذآذ11آ1ذ]ذ]آذ]ذ ذ] ذ ذ ذ ذأ ذا

 ١م4 ةيآلا : لضفلا !وآوأ لتال دلو + لات هلوق

 اذإ ام هيلع دشأ كلذ ناكةءاسإلاب ريغلا كلذ هلباق اذإف هريغ ىلإ نسحأ اذإ ناسنإلاف ًاضيأو

 عوتلا اةيبزكيابأ ىذا هنإ مث مطسم قس ى نيسمت اننا هل ارءىج الا نما 1 ت1
 هنإ مث ءركب ىأ بلق ىف ررتلا كلذ غلبم نيأ رظناف ؛ ءاذيالا عاونأ مظعأ وه ىذلا ءاذيإلا نم

 مظعأ نم كلذو :ناسحالا نم هيلع ناكام ىلإ هعم عجري نأو هرب هنع عطقي ال نأب هرمأ هناحبس
 كلذو سفنلا عم ةدهاجم اذه نآل رافكلا ةلتاقم نم بعصأ اذه نأ كش الو . تادهاجلا عاونأ

 رغصاالا دابجلانم انعجر» مالسلاو ةالصلا هيلعلاق اذلوء قشأ سفنلا ةدهاجم ورفاكلا عم ةدهاجم ٠

 ةعسلا وأو لضفلا ىلوأب هبقل كاذب: ركب .ابأ:عأ امل ىلاغت هتلاءنأ (اهنهاثو) عرك لا دابجلا لإ

 ا نأ نم ابلق عسوأ تكا ىثب .هتءاشإ .نباق نأ نم زضفأ تنال رد هام هاك

 لثم نأ م مواعمو : ةءاسالا نم هنم ردع ام اعلان ب حل نأ كبلق ةعسو كلضفب قبلي الف

 مومعلا ناديفي ماللاو فلآلا نأ (امعساتو) نيدلا ىف ولعلاو لضفلا ةياهن ىلع لدب باطع+لا اذه

 وه نالف لاقي 5 ركب ىنآل ةعسلا لكو لضفلا لكنأ ىلع نالدي ةعسلاو لضفلا ىف ماللاو فلالاف

 ةمطع دعم اضلأو اذهل مدعلاك هادع امو ملاعلا لك هن اك راص نأ ىلإ لضفلا ىف غلب دق ىنعي ملاعلا

 نم لكو ىوقتلا ةنيرق وفعلا نأ ( اهنم ) هوجو هيفو ( او-حفصيلو اوفعيلو) هلوق ( اهرشاعو )

 مكمرك أ نإ ) ىلاعت هلوةل لضفأ ناك كلذك ناك نمو , ىوقتلا ىف ىوقأ ناك وفعلا ىف ىوقأ ناك

 ىوقتلا امأ . هيف اعمتجا بسلا اذهلف نامزالتم ىوقتلاو وفعلا نأ (اهنم و)( م ك اعتأ هللا دنع

 (اهرشاعىداحو) ( او-فصيلو اوفعيلو) ىلاعت هلوقلف وفعلا امأو 0 0 ) ىلاعت هلوقاذ

 ( او-فصيلو اوقعلو )ركب أ قح ف لاو ( فصاو منع ضان ) هن 2 دم لاق“ ةناحشت هلأ

 وفعلا ىف ىح قالخالا عيمج ىفولكك هللا لوسرل نينثا ىتاث ناك ركب 141 لدي هجولا اذه نف
 ىلع عملا ةيانكب هركذ احبس هاف (كل هللا رفغي نأ نوبحت الأ ) هلوق (اهرشعىناثو) حفصلاو
 طرشلا لصح ايلف حفصلاو وفعلا ىلع همادقإ ىلع هل هنارفغ قلع هناحبس هنإف ًاضيأو ٠ ريظعتل 1

 2 ا ةغيصب ( كل هللا زفغي ) هلوق مث , هيلع ءازجلا بيرت بجو هنم

 اذه نم ناكف قالطالا ىلع هرع ليقتسم ىف هل رفغ دق هناحبس هنأ لع ةيآلا تلدف ءىش نود

 همك ىلع اليلدو ( رخ 1 مو كينذ نم مدقت ام كل رفغيل ) هلوق ىف هيلي لوسرلل نينثا ىناث هجوأا

 اليلدو قالطالا ىلع هل ًارومغم ناكاحل قملا فالخ ىلع تناكول هتمامإ ناف هنع هللا ىضر هتمامإ
 هنأ( اهرثع تلاثو) ةتجلا ىف ركب ابأ 1 ةرشعلا ةراشب ربخ ىف مقلم لوسرلا هرك ذ ام ةحص ىلع

 روفغلاو ؛ احر ًاروفغ هنوكب هسفن فصو ( ل هللا رفغي نأ نوع الا ) لاق امل لاهو هناحبس

 ثيح هناحبس هسفن .ظعو « مظعتلا لع لادلا 3 ظفلب هيطاخ ثيحركي انأ مظعف نا رفغلا ف ملا

 ديال هلدالا اكتم ةرداصلا ةمظعلاف هيطاخم م هسف ع اذإ مظعلاو . نارفغلا ةغلامم هفصو

 نوكت نأ بجو (رثوكلا كانيطعأ انإ) لاق امل هناحبس هنأب انلق اذهلو  مظعتلا ةباغ يف نوكت نأو



 ةيآلا . لضفلا اولوأ لأي الو :.ىلاعت هلوق 1/4/1

 هللا هانك ىذلا 010 لإ رظناف ( رثوك- 1 كا :طعأ ان ( ركذلا انلزؤن نحن انإ ) ىلاعت هلوةك

 لضفلا بحاص ةنأن ةَفضو ( اهناثو) نأ دع نك 0 ةغيصب هلالج عم هنأح بس

 لدي كلذو «لاضفالا هيف لخدي لضفلاو.« صخت نود صخشب كلذل دييقت ريغ نم قالطالا ىلع

 برأ ( اهتلاثو ) قالطالا لع الضفم ناكقالطالا ىلع الضاف ناك اي هنع هللا ضر هنأ ىلع
 الام ىطعأهنأل الضفم ىمسيال هسفن لتقي نم نيكسلا ب نف ء ضوعلال ىغبنيام ةدافإ لاضفالا

 00ر0 لا هلا سم روق ءانثاوأ اعدموأ يلام امإ ًاضرع هنم ديمتسيل طعأ نمو « شفي

 هجو ءاغتبا الإ ىزحت ةمعن نم هدنع دحألل امو: ىرتي هلام توي ىذلا قتلا اهبنجيسو ) لاقف كلذب

 فاخن انإ«ًاروكش الو ءازج مكنم ديرن ال هللا هجول مكمعطت امنإ ) ىلع قح ىف لاقو ( ىلعألا هبز
 ل ا طا 1 زرار: ناكل نيف فروحلل طعأ لمقام( | يرط# اسونع اموي اجل نم

 اولوأ) لاق ) اهعبادو ) ا منأ لاضفالا ىف هتيطع تناكف ىلعأ ع ةجردف ىلعالا

 , لضفلا ىلوأ هنوك ةفصب نينمؤملا لك نع هزيم هناحبس هن اكف « زييمتلل نم ةملكف ( نم لضفلا

 ىلع كلذ لدف. هنيعب هل ةزيمم تناك املاالإو « ريغلا ىف وصح ليحتسيزايتمالا عقي اهب ىتلاةفصلاو

 هتمدخو ىلاعت هللا ةعاط لع لضفلا لمح نكمأ (اهسضاخو) ةتبلا هريغ ىفال هيف ةصاخ ةفصلاهذه نأ
 ةقفشلاو ىلاعت هللأ سأل م ا تايم نايف نيملسملا ىلإ ناس>الا ىلع (ةعسلاو ) هلوقو

 هللا نإ ( هلوقل هعم هللأ 0 ناك نم لكو « نيش دغلا نار م ىلعأ نم امههو هللا قاخ ىلع

 ( انعم هللا نإ نزال ) هل لاق نيتفصلا نينا هفاصتا لجاللو ( نونسح ممنيذلاو اوقتا نيذلا عم

 ةدلقلا هلع لاف دقل و « الودي ادا وج ناك ول ةعسلاب افوصوم ناسنالا .نوكي ام] ( ايسداسو)
 ع ناكدقلو ٠ ةه+لا هذه 0 كان ريخ هنأ ىلع لدف « سانلا عفن 0 ننل ريخ » مالسلاو

 ةحلطو نافع نب نامْسِب ءاج مويلا ةركب ملسأ ال هنأ هيف ركل نماو , ءىك لك قال ودي ادا وجت هنع هلأ
 اودلسأ نأ دعب ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر ىلإ نوعظم نب ناهئعو صاقو ىنأ نب دعسو ريبزااو
 اقع نأ قديف : روركقم وه < انندلاب لذنلاو نيدلا ىلإ داشرالاو ملا اعتلا ف هدوجناكو ؛ هدب لع
 « هدعإ وأ لع مالسإ لبق همالسإ ناكل ه هنأ ىف اوفلتخاسانلا نأ بهف ًاضيأو ؛ ةعسلا لهأ نم هنأب
 نو 1 و هيلع هللا لص دم نيد ىلإ سانلا 0 لغتشي ل ملأ نيح ًالع نأ ىلع اوةفتا نكلو
 لجأ نأ كش الو ؛ دمع ندد ىلإ ةوعدلاب الاغتشا سانلا ل وأ رك وب 'ناكف ةوعدلاب لغتشا ركب انآ
 وه ملسو هيلع هللا للص لوسرلا دمي سانلا لضفأ نك نأ تحف ةئارملا هذه نيدلا ىف تئارملا
 ام لمع نم رجأو اهرجأ ةلف ةنسح ةنس نس نم » لاق مالسلا هيلع هنآلو ةبجلا هذه نم ركب وبأ
 ةيلضفاألا لع لديف « هللا ىلا وعدي نم لكرجأ لثم ركب ىنأل نوكي نأ بجوف « ةمايقلا موي ىلإ

 : رعاشلا لاق ؛ دشأ ىبرقلا ىوذ نم مظلا نأ (ابعباسو) اميز 4( هذه اع
 دنهملا ماسلا عقو نم ءرملا ىلع ةضاضض» دشأ ىبرقلا ىوذ مظو
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 فاحلا نمعنملا اودارأ مهو ءاطعإلا ىلع فلملا نم عنها ىضتقي ليوأتلا اذه ىلع ةيآلا رهاظ نأ

 ؛هب ًارومأم هنع ىبنلا لعجو باحيإلا ناكم ىفنلا ماَقأ دق لوأتملا اذهف «ءاطعإلا كرت ىلع

 تيل آائهو ؛ تلعف ناك دجوي امنإو ؛ تلعفأ ناكم تلعتفا مالكلا ىف دجو ابلق هنأ ( امهنناثو )
 لاق مث « تيطتعا تيطعأ نمو تمزتلا تمزلأ نم لاقيال 5 تلعفأ لاقيالف . تاعتفا ةيلآألا نم

 لآملو. ًاحصن آنالف تول آام كلوق نم وهو ىهن هنأل مزجلل ءايلا تبهذ ىتأي هلصأ نإ لتأي ىف
 مهلإ اونسحت نأ ىف اورصقتال دارملاف «ًادحاو لتأي الو لآ, الو ترصق ام ىأ . ًادبج ىرمأ ىف

 تهيضرو تعنطصاو تعئنصو فتويهك أ كا لو تلعق نا ا كجوبو

 . ةديدع ل 5 ًاضرأ لقوات آله ىوربو.٠ لوألا نود حيحصلا وف لي وتلا اذهف » تيضتراو

 هللا اواعجت الو. ) ىلاعت هللا لاق ًاريثك نيعلا ىف فذحتال نأ لوألا لاودلا نع جاجزلا باجأ

 - نيمعلا عزل لارا ءااوعت نأ ل نأ مناجوال حلا

 ناطوأوكنلإ ىو لسا ون“: 1نعأف حربأ هللا نيم 0

 اورسف مل-هىنأ لبق اوناكنيذلا نيرسفملا عيمج نأ « ىناثلا لاؤسلا نع اوباجأو ؛ حربأ ال ىأ

 . لأتي الو نحلا ةءارق هدضعيو , لكلا فيكف ةغللا ىف ةجح مهنم دحاو لكلوقو نيهللاب ةظفللا

 هذهو ءركب وبأ ( لضفلا اولوأ ) هلوق نم دارملا نأ ىلع نورسفللا عمجأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 لضفلا نال ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دمب سانلا لضفأ ناكهنع هللا ىضر هنأ ىلع لدت ةيآلا

 حدملا ضرعم ىف هركذ ىلاعت هنال لطاب لوالاو :نيدلا ىف امإو ايندلا ىف ام ةيآلا هذه فروكذملا

 ًارركت ( ةعسلاو ) هلوق ناكل كلذك ناك ول هنالو « زئاج ريغ ايندلاب ىلاعت هللا نم حدملاو ؛ هل
 5 لَن ,دلا ف تاجردلا ىف هل ًايواسم هريغ ناكولف ٠ ندلا قيزضتلا هتعدا 0

 ٍدشم ريغ اًفلطم لصفلا هل ىلاعت هللا تدثأئ الق اضاف نركب "ل ىوانللا نال زسفلا فسان

 هيلع هللا لص لوسرلا قحيىف هب لمعلا كرت قلخلا'لضنأ نوكانأ بو نص نول ا

 ةيآلا هدم نماصصلا لطانا ردقلا عامجإ عل مد لبق ناف« ريغلا قح ىف هب الومعم قف لسو

 غلاب ركب ىنأب ةنالا هذه صاصتخا نأ مع ثم داما ريسفتلا بتك علاط نم لكانلق ركب فأب

 لضفأ اهنم دارملا نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذبف ًاضيأو ءزاو 0 دلال

 تنيعت ًايلع دارملا سيل هنأ انيب اذإف « ىلع وأ ركب وبأ امإ  لضفالا نأ ىلع ةمالا تعمجأو « سانلا

 امو ةيآلا هذه لبقام نأ ( لوألا ) 20 سيل هنإ انلق امتإو . ركب ىبأل ةيالا

 نم هنأب هفصو ىلاعت هنأ ( ىناثلا ) اجمس نيبلا ىف لع ثيدح نوكيف ركب ىنأ ةنباب قلعتي اهدعب

 ركب وبأ هنم دارملا نأ تبثف ٠ تقولا كلذ ىف ايندلا ىف ةعسلا ىلوأ نم نكي مل ًايلع نإو ؛ ةعسلا ىلوأ
 ندلا ىف هنأش ولع ىلع ةلاد ةبيع تافصب ةيآلا هذه ىف ركب بأ فصو ىلاعت هللا نأ ملعا و . أطق

 هنأش ىلع ىلع لد عما ظفلب هنع ىنك اذإ دحاولاو عما ظفاب هنع ىنك هناحبس هنأ ( اهدحأ )
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 مساس جادص مس لس

 ياكل لوأ اونو نأ ةعسلأَ نم لطفل اوأوأ لأ

 م2180 21| تشع 6ع 65 2ك - سه مو اس را ىادش ل

 مكل هللا رفغي نا نونا طا ١

 00 ميحَر 0 ماك

 1 هنوكب كلا وهو ( فاثلا يجول ان ا 08 املس قدوكت لف جاو فاطاألا

 هقيلعت زو< فريكف :لاخم ىلاعت هللا ىلع بذكلاو دكا ناكل هب كحي ول هنال 1

 . بالا ف صن( ءاشي نم ىرت هللا ن :كلو ) هلوق نأ تيثف ؟ ةئيشملاب

 «ةءاربلا تايثإ ىف مكلاوقأو فذقلا ىف مكلاوقأ عمسإ هنأ دارملاف ( مي 0 قلك وفءامأ

 زارتحالا“ تيجو :كلذك نائاذإو .ءاهتيها رك نم وأ ةشحافلا ةعاشإ ةحم ن ره مبولق قام ميلع

 . هتلصعم نع

 نيرجاهملاو نيك اسملاو برقا ىلوأ اوتؤي نأ ةعملاو كتملضفلا اولوأ لتأي الوإ) ىلاعت هلوق
 4 ميحر روفغ هللاو مكل هللا رفغي نأ نو كارلا ءلودعستل و فعبلو هنا ليس

 ركب ابأ بدأ كلذكف ءهركذ انمدق اك مهمالكع مس نمو كفالا لهأ بدأ اي ىلاعت هنأ معا

 نأ فاح ثيح ركب ىنأ ىف ةبآلا تلزن : نورسفملا لاق « ًادبأ حطسم ىلع قفنيال نأ فلح امل

 , هتبارق ىلعو هيلع قفني ناكو هرجح ىف امتي ناكدقو ءر 39 0 0

 لاقف كتم دحأ ىلع رحل لو نم تدلاو ىم متسلف أوموق ركب ىأ ملل ةيالا تل 8

 اتاك كاك اف ردح لإ انج وحبل .نأ محرلاو ةبارقلا كدشنأو مالسالاو هللا كدشنأ 0

 ناصح لوقنم ان 0 قللذ ناك ذك لاقذ 1 !تكشض نقف ماكنت منإ ح طسأ لاقفء بنذ 0 لول

 نورديال اوجر 3 ار دراعه رعب هان موقلا اهي أ نفلطلا لاكي ةودع فو

 ىلاعت هللا نأب هربخي ملسو هيلع هللا لص هللا لوس كعنصر نم توهجوت, نيو ويهدي نأ

 هيلع هللا لص هللا لوسر أرقو ءهرسو ركب ؤبأ ربكف مهجر قت نأ هيف كابني ًاباتك لغ لزتأ دق

 نأ فيخأ ىإ تراي لي لاق ( مكل هللا رفغي نأ نوح الأ ) هلإق ىلإ لصو ايلف هلغ ةبآلا سو

 تابق لاقو « هباحصأو حطسم لإ لضراو هنبب لل ركت وبأ [هذف ؛ 'ناكابع تزرواج كقو « ىلا رفغن

 مكنع افع ذإ امأ 5 مكيلع هللا طخع ذإ تلكفام 8 كالعف اه] و.« نيعلاو سأرلا لع هللا لزنأ,ام

 : لئاسم انههو ٠ مويلا كلذ لبق هل ناكام ىلثم هل لعجو « مكب بحرف

 0 نوما قهو .(لوآلا) نيهجو ( لتاب الو ) هلوق ىف اوركذ 4 ىلوألا ةلأسلا )

 (امهدحأ ) نيرجول فيعض اذه ملم وبأ لاق « فلحبال ىندملاو ؛ةيلالا نم لعتفا « فلح اذإ ىلتتثا



 50 ةلآلا . اوعتتت لوما نيذلا اينأ اين لاحت كلوت

 وطخم لجرلا اطخ نم وهو ةوطخ عمج [تاطتلاو 0[ واسو ا ءاطلا مضب تاوطخ ”ىرق

 دارملاو . مضيو هلوأ حتفي عمجاو .لوآلا ةحوتفم ةوطخ تلق ةدحاولا تدرأ اذإف ؛ًاوطخ
 ىلإ ءاغصإلا ىف ةكلاسم اوكلست الو ناطيشلا راث 1 اوعبتت ال ىنعملاو « ةقيرطلاو ةريسلا كلذب
 ىمن وهف نينمؤملا كاذب صخ نإو ىلاعت هللاو ء اونمآ نيذلا ىف ةشخافلا ةعاشإو هل قلتلاو كفإلا

 مولعمو ( ركتملاو ءاشحفلاب رمأي هنإف ناطيشلا تاوطخ عبتي نمو ) هلوق وهو نيفاكملا لكل

 ىلع مثدعوت هنآلل كلذب نينمؤملا صخ ىلاعت هنإ انلق امتإو ؛ كلذ نم نوعونمم نيفلكملا لكذأ
 دارملا ناكولو ؛ هوعبتي مل مهنأ كلذ رهاظو ( ناطيشلا تاوطخ عبتي نمو ) هلوقب هتاوطخ عابتا

 نينمْوملا بدأ ديعولا نم كفإلا لهأ ىلع ام نيب امل هناحبس هن أكف ؛ هوعبتا دق اوناكل رافكلا هب

 . كفإلا لهأ لاك مهلا نوكي الث ؛ةيصعملا كرت ىف اوددشتيل ركذلاب مبصخ نأب ؛ ًاضيأ
 . هيضترت الو هنع رفنتف سوفنلا هركنت ام ركنملاو , هحبق طرفأ ام ةشحافلاو ءاشحفلاو

 نباَو توفت (ًادبأ دحأ نم مكنم ىكز ام هتمحرو مكيلع هللا'لضف الولو ) هلوق امأ

 , عرزلا ىكز لاقي هنمو اضرلا غلبم هللا ةعاط ىف غلب نم ىرلا نأ ملعاو « ديدشتلاب ىزام نضيحم
 اذإ الإ ىز لاقي الو  ًايكز ىعس ىلاعت هللا هاضزي ام ىلإ نيدلا ىف حالصلا نم نمؤملا غلب اذاف
 ءدتهي لق هلل هاده لاقي لب, ًاقلظم ىكامت هلا هاده ىدحلا كرت ناب لاقي ال 5 اك ز د

 ديوستلاك ةيكزتلا اولاقف ( ءاسثي نم ىزي هللا نكلو ) هلوقب قولخلا ةلأسم ىف انباتأ جتحاو

 ةلزتعملا تلاق ؛ لحما ىف ءاكزلا ليصحت ةيكزتلا :اذكف  داوسلا ليصحت ديوستلا نأ كف ريمحتلاو

 دبعلا نوكب مك-+لا ىلع اهلمح ( ىتاثلاو ) فاطلالا لعف ىلع ةيكزتلا لمح ( امهدحأ ) نالي وأت انهه
 امأ ) ًاضيأ امهنالطب ىلع ةيلقعلا ةلالدلا ميقن مث . رهاظلا فالخ ىلع نابجولا : انباحأ لان اك
 هحجريال وأ ىعادلا حجري له فطللا لعف نأ ( اهدحأ ) هوجو هداسف ىلع لديف ( لوألا هجولا

 نوكي نأو دبال حجرملا لوقنف هحجر نإو٠ ًافطل نوكي الف قلعت هب نكي ل هتبلا هحجري ا ناف

 نكمي وأ هدنع لعفلا عوقو عنتمي نأ امإ حيجرتلا نم ردقلا كلذ عم هنإف . بوجولا دح لإ 0

 مزلي الن كميام لكف ؛ نوكي ال نأو نوكي نأ نكمأ نإو : ًايعاد ال ًاعنام ناك عنتما ناف ٠ بحي وأ

 تقو نع عوقولا تقو زايتماف ؛ عقاو ريغ رح افا هر[ ضرغيلف ؛ لاحم هعوق و ضرف نم

 عومجلا وه حجرملا ناك فوت ناف . فقوتي الوأ هيلإ ديق مامضناىلع فقوتي نأ امإ « عوقواللا
 صاصتخا ناك فقوتي مل نإو . ًاحجرم الوأ لصاحلا نوكي الف . ديقلا اذه مامضنا دعب لصاحلا

 نإ امأو ؛لاحم وهو 0 ريغ نم نكمملل ًاحيجرت عوقواللاب رخآلاو عوقولاب نينقولا دحأ

 ديعلا لعفل العاف ىلاعت ناكف . هيف فوطلبلل العا فطللا لعاف ناك ًابجوه ًاحج رم فطللا
 فاطللا لعفو ةئيشملا لع ةيكزتلا قلع ( ءاسشي نم قزي هللا نكلو )لاق ىلاعت هنأ ( ىاثلا )

 قلخو ة>رلاو لضفلا ىلع ةيكزتلا قلع هنأ (ثلاشلا ) ةئيشملاب قلعتي ال بجاولاو « بجاو

 عام رطل غ2



 هيلا, اع هللأ لذف ال ولو ىلأعت هلوق 4/١

 2 اس انه هي تاس رخل سنتا ارا 6 كوه وح 1 دع رك" ةن أ 2 كح

 60 8 فوُؤَر هلا نأو هتمحرو خيل هل لصف الرا

 ا ا 3 20 يح

 1 طخ - 01 و ناطيششأا تار ل اوعبلت ل 1 ل ااا

 2 ل حى ا ا ما 9 صح |!" منع رغم زَم م س 6 يي دع

 اراه هتحلرو معا لضاك1 كذآ ءاشحفلاب ماي 0 اا

 اس رثئا صر

 «؟١1 يلع عيمس هللأو هاش نم كي هلل نكلأو 0

 يملا ةةدانإ تأ ميظع مظعلا بنذلا ىلع ةطاذإ 0 لدتةيآلا « ةسماخلا ةلأسملا
 . ةشحافلا ةعاشإ ةيحمب ديعولا قلع للاعت ةنالل ١ قع

 هل باوث الف هفذق نم بني مل فذاق لكذأ ىلع ةيآلا كلد ىنابجلا لاق 2 ةذاسلا كلاما 2

 اذه نفث باوثلا وه ىذلا هدض قاقحتسا نم عنمي كلذو ؛ « متادلا ناذعلا اذه قحتَسا ثيح نم

 .هيلعمالكلا مدقت دقو ةطباحا ةلأسمىلإ عجرب هلصاحنأ لعاو ؛ديعولا ىف هلوقنام ىلع لدت هجولا
 ولف « ةشحافلا ةعاشإ بحأ نم مذ ىف غلاب ىلاعت هللا نإ : ةلزتعملا تلاق ( ةعباسلا ةلأسملا ١

 مذلا قحتسل ال نأ بدي ناكف : وه الإ ةقحافلا عريشم كاك دايعلا لاعفالل قلادلاوه ىلاعت ناك

 ماليكلاو ءاهنم ايش لعفي مهريغو ةعاشالا كلت لعف ىذلا وه 1 وه الإ ةشحافلا ةعاشإ ىلع

 . مدقت لق ًاضيأ هيلع

 اهقاطنتسا نآل , قطنتست ال روجفلاب ةباصملا : هللا همحر ةفينحوبأ لاق 4 ةنماثلا ةلأسملا 0
 . هنم عونم كلذو ةشحافلل ةعاشإ

 ١ مي>ر فوؤر هللا نو هيخرو 3 اع هللا لضف الولو  ىلاعت هلوق 4 نماثلا عونلا «(

 هنكل ملصأتسا و هللا مينا وأ متكلهل لاق هناكو فوذح 0 نأ ( اهدحأ ) هوجو هيفو
 اماع باطخلا 0 نأ وجو« حو عطسو كامل باعخلا 6 ننا لاق «محر فوؤر

 عيشت ةشحافلا تناكل هباوج ( ثلا :ااو) ( ًادبأ دحأ نم م كم كزام) هلوق ىف هباوج ( ىنا 1

 لّضف الولو ) دعب نم هلوق نآل فوذ< هبأوج نأ برقالاو لغم ىأ لوق وهو ةرضضملا مظ

 ا نأ بحي الف لوآلا نم لصفنملاك( دحأ نم ف نم كزام هتمحرو ركيلع هللا

 نم نكمو لبمأو قب نأب هماعنإ الول هنأ دارملاو ءرخآ مالك نيمالكلا نيب عقو دقو 0

 ادلبمل لع انج نإ حاصأ دبعلل وه ام عدي ال هتفأرل هنكل : اوكله ىفالتلا
 عبتي نمو ؛ ناطيششلا تاوطخ اوعبتت ال اونمآ نيذلا اميأ اي ل ىلاعت هلوق 4 ( عساتلا عونلا إل

 نم مكنم 0 + هتمحرو م ك1 هللا لصق الولو  ركتملا وا ءامختفلاب رمأي هناق ناطيشلا تاوطخ

 4 ميلع عيمس هللأو ءا ثيل نم زب هللا 0



 0ع ةيآلا . ةشحافلا عيبشلا نأ وبحب نيذلا نإ : ىلاعت هلوق

 لك لوانتي هنأو مومعلا ديفي ( نوحي نيذلا نإ ) هلوق رهاظ نأ كشال 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 ال ظفللا مومعب ةربعلا نأ الإ ةشئاع فذق ىف تازن ةيالا هذه نأ كش الو « ةفصلا هذهب ناكنم
 ابصيصخت زوجي ال هنأ ىلع لدي امو ؛ مومعلا ىف اهرهاظ ىلع اهؤارجإ بجوف ببسلا صوضخب

 ؛ كلذ رحي ملاهدحو ةشثاع دارأ ولو عمج ةغيص هنإف ( اونمآ نيذلا ) ىف ىلاعت هلوق ةشئاع ةفذقب

 ةعاشإ ىف ىعس ىذلا وه هنأل ٠ ىنأ نب هللا دبع ىلع هلح نم مهنم ةشئاع ةفذقب هوصصخ نيذلاو
 ىف انزلا ىأ ةشحافلا عيشت نأ هللا دبع دارملاو ( نوبحي نيذلا نإ ) ةيآلا ىنعم اولاق ةمشحافلا
 : ..ناوفصو ةشئاع ىف ىأ اونمآ نيذلا

 مرودص نوب رح امو فرعال نإ م لاق هنأ تليها لوسر نع ىور 4( ةثلاثلا ةلأملا ١

 مروتس نوك.ميونيلسملا تاروع نوسمتلي نيذلا نوزاملا نوزاهملا مهو « رانلا له هنلن اع

 ةروعن هود ديعرت سال ) مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو 6 مف سيلام شحاوفلا نم مق كوءيشيو

 هترؤع رتس نمو ةمايقلا موي هترثعهللا لاقأ هتقفص ا لسهلاقأن مو ةمايقلا موي هتلاهرتسالإ نمؤءدبع
 :هديو هناسا نمزوءلسملا لس نم ملسملا» مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو « ةمايقلا موي هتروع هللأرتس

 نأ هرس نم » لاق مالسااو ةالصلا هيلع هنع رمع نب هللادبع نعو (هنع هللأ ىهنامرجم نم رجاهملاو

 هللا لوسر ادم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي وهو هتينم هتأتاف ةنجلا لخديو رانلا نع حزحزي
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : لاق سنأ نعو « هيلإ نوي نأ بحي ام سانلا ىلإ نوي نأ بحو

 . نيكل نمهسصتنل حام هحال' نجح ىتعالملا نفد 1

 مهضعب لاقو ؛ مهيلع دحلا ةماقإ مهضعب لاقف ءايندلا باذع ىف اوفلتخا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 ناسحو ىنأ نب هللا دبع متلي هللا لوسر برض نينمؤالاو هللا نم ةوادعلاو نعللاو دحلاوه

 نيقفانملا هب ىنع نسحلالاقو ءهرصب فدككف فيسلاب ةيرض هيرضف ناسحل ناوفص دعقو ؛ حطسدو

 ايندلا ىف مماذعو. رفاك وهف متلي هللا لوسر مغدارأ نمو ِهَِلي هللالوسر اومغي نأ اودصق منال
 مم نوبحي نيذلا : لسم وبأ لاقو ؛ مهئادعأ عم مهئايلوأ ةلتاقمل نوقفني و هيف نوبعتي اوناك ام وه
 ملسو هيلع هللا ىص لوسرلا دي ىلع ايندلا ىف باذعلا ىلاعت هللا مثدعوأف كلذ نوحي نوقفانملا

 تادعلا اذه كارلا نا ا ( مهلع ظاغاو نيقفانملاو رافكلا دهاج ) هلوقل ةدهاجملاب

 ,هياذع ربقلا ىف هنأ كش الف ةرخآلا باذع امأف . مذلاو نعللاو دحلا وهو مهكفإب هوقحتسا ام
 . راثلا باذع ةمايقلا فو

 ةنماك بلقلا ةبمم نال عضوملا اذهب عقوملا نسح وهف ( نودلعت ال متأو معي هللاو ) هلوق امأ

 ىف ةءاهن ركذلا اذه راصف ؛ ”ىنث هيلع خي ال وهف هناحبس هللا امأ ء تارامآلاب الإ اميلعن ال نحنو

 كلذ لعب ىلاعت هلل نأ معي وهف ةبحلا كلت ءافخإ ىف غلاب نإو ةشحافلا ةعاشإ تح نم
 . هيلع ءازجلا ردق لعيو هرهظأ ىذلاب هلعك هافخأ ىذلا كلذب هناحبس هملع نإو هنم
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 هنكل ًاملاع ناكنم امأو « ةدئاف ةعاطلل قبب ال ذتنيحو . هعاطأ هنأ ملعي ال دقف هعاطأ اذإ فاكملا

 « ىصاعلا بيثي دقو عيطملا بذعي دقف فلكملا هعا اطأ اذإف ىغبني ال امب هرمأي دقف ايكح نوكال
 17 لعب الو عش اع 1 رمأي ال هنإف امكح املع ناك اذإ امأو ؛ ةدئاف ةعاطلل قبب ال ذئنيحو
 : تاالاوس انهفر لاا ههصخو نيتفصلا نيئاه اهركذ 0 )0 نيقحتسملا

 ١ ب اف]و ؛ ىغتبال اع فأي : ال ىذلا وه مب كلا ( لوآلا 0

 اذه . هاب ميكسحلا 0 ناكف ميكحلا ىف الخاد مبلعلا نوكيف هنع دغ هنوكد ًاملاعو ح حفلا

 ميكحلا مي اعلا 00 طَقف معلا ف ةكملاف ةعامخأو هدأ لهأ لوق ىلع ان ةلدملا لورق ىلع

 دك الا لع كلذ لسع ( تاولار اضيع اراركس كرك

 در ىلاعت هللا ناب لوبق ب4 اك هنأ ىلع ةيالا تلد ةلزتعملا تلاق © ىلاث دا لاول 0

 امل حتابقلل ًاقلاخ ناكول هنأ ىلع ةيآآلا لدتف حتابقلا لعفيال ىذلا وه ميكحلاو 0057

 ىلع دامتعالا زو<4 اني ؛ ملعلاوه اندنع ميكحلا ( باوجلا 2 ا هدعو ىلع دا[تعدلا راج

 . ةتبلا هلوق ىلع 0 لهاجلا ناف ؛ تامولعملا لكب ًاملاع هنوكل هلوق

 هلاعفأ نأ ىلع لدي اذهو ٠ ملجال ىأ ( مكل هللا نيب) هلوق ةلزتءملا تلاق (ثلاثلا لاؤسلا ١

 لب مهتاوذ سفن ضرخلا سيل هنال هرهاظ ىلع هلمح زومي ال (كل) هلوق ناآلو ء ضارغألاب ةللعم
 لكلا نم ناميإلا ديري ىلاعت هنأ ىلع اذه لدف ؛ ممناميإو مهتعاطو مبعافتلا لوصح ضرغلا

 . ًاضرغ كلذ ناكل هريغ هلعف ولام مهب لدف هناحبس هنأ دارملا ( باوجلاو )
 مهل اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيشت نأ نوبح نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق ( ٍ داسلا رلا)

 4 نوذلعت ال متنأ و ملعي هللاو ٠ ةرحالا ى'ايندلا ف 3 تاع

 هب اوكسمتي نأ ىغبني امو « مهنم عمس نم لع امو 1 لهأ ىلع ام نبب امل هنا>بس هنأ ملعا

 نقف كلذ بحأ قم نأ ملعيل ( ةشحافلا عيشت نا * نيذلا نإ ) هلوةب هعب أ نيبلا تادا قم

 مف ةبوقعلا مهيلع م كفالا لهأ نأ ملعيلو ؛ يك مانجو هلعفنم هيف كراش م مذلا اذ ىف كراش

 ' لدي كلذو « نينمؤملا ىف ةشحافلا ةعاشإ ةبح نم هوانا نايلا نوكع م كادكتا ةززرهظأ

 :لئاسم انههو ٠ « مهبرضإ امعلوقلاو حراأو + فك باج وك نا: :موملل باقلا ةمالس بوجوملع

 عيمجا ىف ناك اذإ عئاش مهس راقعلا اذه ىف لاقي راشتنالا ةعاشالا ىنعم < لوألا هلال 0
 ةماعلا ىفرهظ اذإ ثيدحلا عاشو ؛ الصفنم 0 و
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 ار وري او ن0 | هم لا دن ا

 2 هل 11«6/» ني : نأ هلل 0 نأ هللأ 00

 سا هادم

 هلم يح ميل هللاو تأب الا

 هنوكب نيملاع ارناك ام مهنأ عم ميظع ناتبب اذه اولوهي نأ مهياع بجوأ مل « ىتاثلا لاؤسلا

 نآل . ًاناتم هنوكب ملعلا نم نينكمتم اوناك مهنأ (لوآلا ) نيبجو نم ( باوجلاو ) ؟ ًاعطق ًايذك
 باقلاب هل نيئاظ اوناك ام مهنأ اومزج امل مهتأ ( ىتاثلا ) ةرجاف نوكت نأ زوحب ال لوسرلا ةجوز
 .(نويذاكل 1 كا ذيشت ا ) هلوق هريظنو ٠ ًابذك مزجلا كلذ نع مثرابخإ ناك

 نيبيو ؛نينمؤم منك نإ ًادبأ هلثم اودوعت نأ هللا كظي ل ىلاعت هلوق ( سداسلا عونلا ل

 2 6 ميلع هللاو تايآلا مكل هلل هللا

 فنذلا اذه مظع نوفرعت اهب ىتلا ظعاوملا هذه هللا كظعي ىنعملاو « رجاوزلا باب نم اذهو

 ادبأ لمعلا 8 0 0 اودؤدتالا كل ةزخالا ف باذعلاو انكم لاكتلاو دكان نر

 ءاوس املاح نال : ركني لف عمس نمو لاق نم كلذ تحت لخد دقو . نيفلكم ءايحأ اومادام مثدبأو

 هذه نم مهفرع امب ضرغلا نأ نيبف . ًابنذ مظعأ هيلع مدقأ نم ناكنإو زوحي الام العف نأ ىف
 : لئاسم انههو مهتم مدقتام لم ىلإ اودوعي ال نأ ةقيرطلا

 نم فذقلا كرت نأ ىلع ( نينمؤم متتك نإ) هلوقب ةلزتعملا تادتسا ( لوألا ةلأسلا ١)
 طرشلا 2 هلا لع قلعملا نآل ء ناميإلا هعم قيال فذقلا لعف نأ ىلعو نامإلا

 نونمؤملا اممأ مكنم ىأ ( 7 ةيصع كفإلاب اوءاج نذلا نإ ) هلودب ضراعم اذه ( باوجلاو )

 ىلع ةيآلا هذه انلمح ضراغتلا تبث اذإو ناميإلا نع جورخلا بجويال فذقلا نأ لع كلذ لدف

 .راجزنإلاو ظاعتإلا ىف جييملا

 ةبناحم هظعو نم عيمج نم دارأ ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد ةلزتعملا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا م

 مهلك ن م ديرب ىلاعت هنأ ىلع لدت هجولا اذه نف , عيطيال نم مهيف ناكنإو لبقتسملا ىف كلذ لثم

 ةلالد كلذو هلثمل اودوعت ال كل .هانعم ( اودوعت نأ هللا كظعي ) هلوق نآل ؛ اوصع نإو ةعاطلا

 . ًارارم مدقت دق هنع ( باوجلاو ) ةدارالا

 ؟( اودوعت نأ هللا كظعي ) هلوقل أظعاو ىلاعت هللا ىمسي نأ زوحي له 4 ة.ثلاثلا ةلأسملا إل

 . ( ثآرقلا لع نمحرلا ) هلوقل العم ىمسي نأ زوحي ال زو ال هنأ رهظألا
 ءرملا تف ردي هنأما تالا نم داما كح يلع هتاو كابالا كل هللا نيبيو ) ىلاعت هلوق امأ

 عاطي نأ بحبو ةئيان] كي ام روب يكس العال 0 هنأ نيب مث ءهب كسمتي نأ ىنبني ام

 نآلو ؛ ينبني ال امب ىمأب دق هنال « هفيلكت لوبق بحي ال ًاملاع نوكسي ال نم نآل , كلذ لجال
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 اكد قد هنأ نما لاذ هيلع مادقإلا كتبي نأ 7 لكف فلكملا ىلع بجاولا (كلاثلا)

 رافختسالا عم ةريبك الو رارصإلا عم ةريغص ال ليقو
 كناحبس ء اذهب ملكتت نأ انل نوكيام متلق هومتعمس ذإ الولو )) ىلاعت هلوق © سماخلا عونلا ١)

 .« م ظع ناتمم اذه

 مهملع بجوامتإو : اذهب رلكتن نأ انلا نوكياه تاق 7 ذإ 0 نا ل نان نمئاذعو
 ؛ نءدلاو لقعلا وهو مَ لعفلا اذهل نيك رات مهنوكل ) ىضذتقملا نأ (اهدحأ) : هوجول هنم عانتمإلا

 نيلعاف مهنوك نظ 0 ةيصعملل نيكرات مهنوك نظ نرك نا بج وف ةضاراخو اه دجوب و

 (اهمناثو) زئاج ريغ وهو حجارلا ىلع ح وجرملا حجر دق ناكل ةيصعملا رودص نع ريخأ هنأ ىلف ءامل

 مهنعا هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا نإ ) ىلاعت هلوقل نعلل ببس كلذو لوسرلا ءاذيإ نمضتي هنأ وهو

 ريغ نم مهب لصتي نمو اهيونأ ءاذيإو ةشئاع ءاذيإل ببس هنأ ( اهثلاثو ) ( ةرخآلاو ايندلا ىف هلل

 ىلع مادقإ نا (اهعيارو) مارحكلذو ؛ مهلع اهرودص ا ؛ هيلع مممادقإ فرع يش

 ريدقتب .فّذاقلا نآل هنع دعابتلا ىدَتَمِب لقعلاو « هنع ءانغتسالا عم ررضلل اق نك زوجب ام

 هنوك ريدقتبو , ةشحافلا عاشأ هنآل باقعلا قحتسي لب هقدص ىلع باوثلا قدتسي ال ًاقداص هنوك

 (اهسماخو) هنع زارت>الا لقعلا حيرص ىضتقي ام كلذ لثمو ؛ مظعلا باقعلا قحتس هناف ايذاك

 كرت ءرملا مالسإ نسح نم » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ؛ هيف ةدئاف ال امب تقولل عيبضت هنأ

 لاقو « ىلاعت هللا قالخأب ًاقلخت مهحاقم رتسو سانلا نساحم راهظإ ىف نأ (اهسداسو) « هينعيال ام
 تكسي نأ فذقاا عم اذإ هنأ لقاعلا ىلع بجوت هوجولا هذبف « هللا قالخأب اوةلخت » مالسلا هيلع
 ؟ فرظلاب متاق نيبو الول نيب لصفلا ذاج فيكل يق نإف« هيف عوقولا نعزارت>الا ىف دهتحي نأو هنع
 . هب ملكتلا نع كفإلاب اوعمس ام لوأ اوزرتحي نأ مهيلع بجاولا ناكهنأ هيف ةدئافلا انلق

 : نالأ وم هيف ( ملكع نآن :م اذه كناحبس ) هلوق امأ

 ( لوآلا ) : هوجو نم ( باوجلا ) ؟ عضوملا اذهب كناحبس قيلي فيك « لوآلا لاؤسلا ل

 بيجعلا ةيؤر دنع هللا حبسي هناثل بجعتلاىنعم ىف لمعتسا امنإو « ىمآألا ظعنم بجعتلا هنمدارملا
 ةجوز زن وكت نأ نع ىلاعتدتلا هيزنت دارملا ( ىناثلا ) هنم بجعتم لك ىف لمعتسا ىتح رثك مث هعناص نم
 نأ نع هزنم هنأ ( عبارلا ) نيرتفملا ةَقرفلا ءالؤه لظب ىضري نأ نع هزنم هنأ ( ثلاثلا ) ةرجاف هيبن

 , ةبلظلا ةفذقلا .ال وه بقاعب ال



 ١ ال4 2 ةيآلا . كهاوفأب نولوقتو مكتسلأب هنوقلت ذإ : ىلاعت هلوق
 مر ع ها مو را 2 3

 هنوسحا لل هم 0 مهارفأب نول مكتنسلاب هنوقلل

 «15> يظع 0

 ه- - - -

 8 انا لاقي دو ةمزيغ دوج 5 ىثلا عانتمال انهه لوو :اسنآ رجا رولا ماب نق 1ةهو

 ىف يلع لضفتأ نأ تق أ الواو (لمألا ناهجو ىنملا فو ؛ضاخو عفدناو ثيدحلا
 ةرفنملاووفعلاب ةرخآلا ىف ؟كيلع 2 ,أ نأ كفيزتلل لابهالا اتاج نم ىلا معنلا بورضب ايندلا ىف

 هتحرو مجيلع هللا لضف الولو ( ىناثلاو ) كفالا ثيدح ن :م هيف متضخ ام ىلع باقعلاب مكتاجاعل

 باطخلاو « ريخأتو مدقت هيق نوكيف م تدل اذ مليم باح اا طش ال

 لوب هك باذعلا 0 نم ىلاعت هللا وه لضفلا اذهو ؛ لتاقم لوق وهو ةفذقلل

 تان نإ هل وتلا

 ملع هب كل سيل ام مكهاوفأب نولوقتو مكتتسلأب 0 ذإ ) ىلاعت هلوق عبارلا عوتلا )

 . < مظع هللا دنع وهو ًانيه هنوبسحتو

 هنا وتل متضفآل وأ ىسمل فرظ ذإ فاشكتلابحاص لاق رجاوزلا نم اهئادهر

 كرفأو 0 مدآ قلتف) ىلاعت هلوق هنمو هفقلتو هنةلتو لوقلا قات لاقي ضع! نم مكعب

 هئاقلإ نم هنوةلتو هقفل ىنعم هيقل نم هنولتو ءاتلا ىف لاذلا ماغدإب هنوقلتإو هنوقلتت لصالا ىلع

 « ةشئاعنع ةيكحهنوقلتو « بذكلاوهو قلآلاو قاولا خرم دن وقل انو اى شنو قلع و سل ىلع مهضعب

 نأ 0 رق اهوبأ ناكو:« هن و ةقثت 1 أ ف نايفس نعو

 يتلا ؛ كفإلاَو ل ( اهدحأ ) اهب مظعلا باذعلا سم قاعو ماث ] ةثالث تاكتراب مهفطدورملاعت هللأ

 رهتشاو عاش ىت 01 هثدحبف ؟ كءارو ام هل لوقيف لجرلا قا, ناكل جرلا نأ كلذو

 ( اهيناثو ) متاظعلا نم كلذو ةشحافلا ةءاشإ ىف اوعس مم اكفع هيف راط الإ دانالو تيب قبب ملف

 ىذلا امأف ملعلا عم الإرابخإلا زوحيال هنأ ىلع لدي كلذو ؛ هب مهل ملعال امب نم اوناك مهنأ

 كل سيل ام فقت الو) هلوق هريظنو  ةمرحلا ىف هبذك ىلع امع رابخإلاك هنع رابخإلاف هقدص ملعيال
 مولعملا ءىثلا نأ هانعم انلق ؟ مفلاب الإ نوكي ال لوقلاو ( مكهاوفأب ) هلوق ىنعم ام لبق ناف ( ملع هب
 ريغ نم مكتتسلأ لع ىرحي الوق الإ سيل كفإلا اذهو ناسللاب هنع مجرتيف باقلا ىف هلع نوكي
 اوناك مهنأ (اهتلاثو) ( بدق ف سبام مهارأ نراخي) كرتك «رع بلت ىف لصح نأ
 نم فذقلا نأ ىلع لدي (لوألا) ةثالث رومأ لع لديو « مئاظعلا نم مظع وهو كلذ نورغصتسي
 ةيصعملا مظع نأ ىلع ( ًآنيه هنوبسحتو ) هلوقب هبن ( ىناثلا ) ( مظع هللا دنع وهو ) هلوقل رئابكلا
 ا ثدح نم ابمظعل ًادكؤم كلذ ناك امير لب . هناسحو ابلعاذ نظب فلتخال
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 نع كلذب ربخي هنكل « لوقي نأ بحي كلذك ( لوآلا ) نيبجو نم ( باوجلا )؟ كلذ لوي نأ

 تلك ن) ( ةانلا ز ةيلدي ل ذل -ىتلا ةعيمج نعالو-ةرامأ ىلإ دنتسي.ال ىدلا نذانقلا لوق

 تارفنملا عيمج نع موصعملا ملسو هيلع هللا للص لوسرلا ةجوز اهنوك نآل ةشئاع مأ ىف بجاو

 ناك نميف بجاولا نأ لغ لدن:اذه .ئزارلا ركب وبأ لاق ًابذك كلذ نوك عطاقلا ليلدلاك

 ةحصلا ىلع ةلومت مهتافرصتو نيملسملا دوقع نوكي نأ بجويو : ًاريخ هب نظي نأ ةلادعلا هرهاظ

 زوحي ال هنإ جيوزتااب افرتعاف ةيبنجأ ةأرما عم الجر دجو نميف انباحصأ لاق كلذلو : ذاوجلاو

 ًاضيأ كلذ نمو . حاكنلا ىلع ةنيب اهيقي مل نأ امهدح هنأ كلام معزو امبقيدصت بحي لب امهيذكست
 امهنيب فلاخب هنإ نيرانيدو نيمهردب ًارانيدو امهرد عاب نميف مهنع هللا ىضر انباصصأ لاق ام

 عاب اذإ كلذكو « امهنيب ةفلاخلا وهو زوي ام ىلع هلمح بجوف نينمؤملاب نظلا نسحب انرمأ دق انآل

 ًاضيأ لدي وهو « فيسلاب لضفلاو ةئاملاب ةئاملا لعجب انإ مهرد ىتئامب مهرد ةئام هيف لح ًافيس
 نسحب نورومأم انآل ةبير مهنم رهظي ملام لودع نيملسملا نأ ىف هللا همحر ةفينح ىنأ لوق ىلع
 نإ) ىلاعتلاق ؛ اهدروأ اهنع فقوتلا بجوت ةبير هنمرهظي ملام ةدابشلا لوبق بجوي كلذو « نظلا
 ( اضن كلما وم ديال ناطلا

 كئلوأف ءادبشلاب اوتأي مل ذاف ءادبش ةعبرأب هيلع اؤاج كرولا هلوق ( فاثلا عونلا ١
 ( نويذاكلا مه هللا دنع

 مهتنياعم ىلع نودبشي ءادبش ةعبرأب هورك ذ ام ىلع اوتأ اله ىنعملاو« رجاوزا| باب نم اذهو

 هككحىف ىأ هللا دنعكئل وأف ؛ اولاقام ىلعةنيب اوميقي مل نيخ ىأ ٠( 0 مل ذاف) هب اهومر امف

 نيبذاك مهن وك و اي نيقداص مهنوك زو هناف ءادبشلاب اونأي مل اذإ سيلأ : ليق ناف٠ « نوبذاكلا م
 ةصاخ ةشئاع اومر نيذلا كلذب دارملانأ (لوالا) : نيهجو نم بأو 1 نيبذاك مهن وكب مزج ملف

 هرجز بج تذاكك اا نإف نيبذاكلا محفف هللأ دذع كتئاوأف دارملا ( ىناثلا ) نييذاك هللا دنع اوناكممو

 رجزاا ىف بذاكلا ناش هاش ناك الف هرج بهي هنإف دووشلاب تأب مْنِإ فذاقلاو ؛ بذكلا نع

 . ًازاجم بذاكلا ظفل هيلع قلطأ مرجال
 مكمل ةرخآلاو ايندلا ىف هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو ) ىلاعت هلوق 4 ثلاثلا عونلا )ل

 ( مظع باذع هيف مضفأ مف



 جايا ل نوتم ملأ نا متع را 0 هلو

 هث6تم اع اا  ممودم يد سارع علو 52م

 اذه اولآقو اريح مهسفنأب تامل نونمؤملا نظ هومتعم ذإ الوأ

 ا

 «١؟ 2 نيه كف |
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 ةةح

 ًاريخ مهسفنأب تانمؤملاو نونمؤملا نظ هوتعمس ذإ الول ١ ىلاعت هلوق « لوألا عونلا ١
 4« نيبم كفإ اذه اولاقو

 اذإ ةغللا ق ريثك كلذواله دانك (الولو) ب نايتإلا مهمزأي كاك لأ بادالا ةلمج نم اذهو

 سيلف مسالاهيلو اذإ امأف ( تنمآ ةيرق تناك الولف ) لي لعفلا هيلي ناك

 بجاولا ناكدارملاو (هتمحرو يلع هللا ل ضفالولو) هلوةو (نينمؤم انكل متن الول) هلوةككلذك

 ةمرتلا ىلإ: رعرمي ل5 نقلا ناضج 1 ا د ةوريدكما نأ فذاقلا 1 اوعمس ذإ نينمؤملا لع

 : تالاؤس انبهو ؛ ةرامطلا هيف اوفرع نميف
 باطخلا نع لدع مف متلقو ًاريخ مكسفنأب متتنظ هومتعمس ذإ الول ليق اله (لوألا لاؤسلا)

 حيرصتلا ىفو , تافتتلالا ةقيرطب خيبوتلا ىف غلابيل (باوجلا) ؟ رهاظلا ىلإ رمضملا نعو ةبيغلا ىلإ

 مكحي هنيد نآل « ًاريخ الإ نيدلسملاب نظي ال نأ ىضتقي هيف كاريشالا نأ ىلع ةلالد ناميالا ظفلب

 لوصح بجوي اذهو :ررضلا نع زارت>الا بوجو ىلإ هيد هلقعو ؛ ررضلل أشنم ةيصعملا نوكب
 هنواسي حجار هتاباقم قادجوب و زارت>الل ىضتقملا اذه دجو اذاف , ةيصعملا نع هزارت>اب نظلا

 . نعطلا ىلع مادقالا مرحو . نظلا ناسح] بجو ةوققلا ىف

 نأ دارملا ( لوألا ) نابجو هيف (باوجلا) ؟ مهسفنأب هلوق نم دارملا ام 4 ىناثلا لاؤسلا ل
 اذإ ) هلوقو ( مكسفنأ اولتقأف ) هلوقو (ركسقنأ اوزدلت الو) هلوق هريظنو ًاريخ ضعبب مهضعب نظي

 0 ا 52 ,نلا نينمؤملا نم م كلامأب ىأ هأ هأنعم و ( ( ركسفنأ ىلع اوملف 37 ملخد

 ناوفص لدب تنك ول تلاقف ؟ لاقيام نيرت أ بويأ مال لاق هتع 5 ىراصنألا بوبأ ابأ
 لعاشأ ةرضإ تحال ا ءاللاق ؟ ًاءوش هللا لوسو مرح ناظأ 8

 نمؤملا ذإ نينمؤمللةيتاعم كلذ ديز نبا لاقو . كنمريخ ناوفصو ىنم ريخ ةشئاعف ؛ سو هيلع هلل

 نينمؤملا لعج هنأ ( ىناثلاو ) نينمؤملا مأ ىه اهنع هللا ىضر ةشئاعو اهنباب مالا الو همأب رجفي ال
 مبهيمج لعى رجهن اكفهوركم مهدحأ ىلع ىرج اذاف رومأألا نم اهيلع ىرحب اهيفةدحاولا سفنلاك

 عجو اذإ كايت 1 مهمحأ رو مهلصاوت فق نيملسملا لثم د مالسلا هيلع لاق ريشب نب ناعنلا ع

 ناينبلاك نينمؤملل نونمؤملا » مالسلا هيلع لاق ةدرب ىأ نعو « هلك عجو ىخلاو رهسلاب هضعب
 . « اضعب هضعب دش

 هفرعي الام عمسي نمل لحي لهو ( نيبم كفإ اذه ) هلوق ىنعمام 4« ثلاثلا لاؤسلا 2

01-١ 



 - ةيآلا . مكنم ةبصع كفإلاب اًواج نيذلا نإ : ىلاعت هلوق اا

 2 نيقفانملا نع لداحت فال كنا و هزات هللأ رهعل 0 د عم نب دعس معنباوهوريض> نا

 مهضفخي لزي ملف ف ربذملا ىلع ملم متلم هللا لوسرو « اولتتقي نأ اومه ىتح جرزخلاو سوالا كالا راثف

 انيف . ىدبك قلاف ءاكيلا نأ نانظي ظي ىاوبأو عمدمل ًانربال كلذ ماو تيكمو تلاقأ اكس

 ملو تلاق ء سلجم ملسف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر انيلع لخد ذإ 1 انأو ىدنع ناسلاج امه
 د اف لاق مث , ًائيش ىنأش ىف هيلإ هللا حوال ارت كلل دقلو ليقام ليق ذنم ىدنع سلجب

 كنذ.. تمملأ تنك نإو لاعت هللا, كئريسف ةئيري تنك نإف ااذكو 00 هناف ةشئاع اي
 6 لوسر ىضق املف تلاق هيلع هللا بات با: اذإ دبعلا ناف ؛ هيلإ ىلوتو هللا ىرفغتساف

 5 لوةاام ىرداام هللاو لاقف هللا لوسر قع تجأ ىلا تلق مث ىعمد ضاف  هتلاقم

 1 ةأ ام نسلأ هثيدح ةيراج انأو تلقف : لوقأ ام ىردأ ال هللاو تلاقف هللا لوسر ىنع ىبجأ

 تلق ناف هب متقدصو مسوفن ىف رقتسا ى - اذهب متءمس دق يأ تفرع دقل هللاو ىنإ ًاريثك نآرقلا

 ىل دج آل هللاو قوقدصتل ةئبرن ىأ معي هللاو أ ركل تفرتعا نإو ىنوقدصت ال ةئيرب ىفإ كل

 ىلع ناعما هللاو لع ربصف ) ) هرمأ 0 ذأ و فسوب وبأ حاصلا ديعلا لاق مالإ جا مكلو

 نكلو ىنئرني ىلاعت هللا نأ ملعأ هللأو نأ 3 ىلع تراك تلو مث تلاق ( نوفصت ام

 ىف هللا ملكتي نأ نم ىسةن ىف رقحأ ناك ىنأشف للتي امحو ىتأش ىف لزني نأ نظأ تنك ام هللاو

 ميال 8 ١ هللأ كرنب ايّؤر مولا ىف هللال وسر ىرب نأودرأ تنك نكلو لك 2

 نك اهنا هيبن لع ىحولا هللا ل ىح 1 تيبلا لهأ 0 جرخالو هسلج نم هللا لوسر

 قل نم ىاتعلاب ميلا ىف ”ىرعلا نف نابع لكم ةنع ردتيل 'هنإ قد ةيعولا لوزن دنع هذخأت

 ا ارب ىللعل تملأ د "لو تءارفام'هتلآ وف ةطأر تحب ةد داسو تعضوو بود ى 2 ىحولا

 0 ياورأاا لقت نأ كنط و- ا هللأ لوسر نع ىرسام هللاوف ىاوبأ

 ملكت 016 كرا ناك كدقصر, وهو هنع ىدرم .اننيلق, نماثلا لاقذأم اقيمت هلأ نإ نأ نم قرف

 : كياوحأ دمحالو كدمحال هللادمح تاقف . هللا كأر م ةشلاع اب ىرشبا : لاق نأ هم

 ىلاعت هللا لزنأف « قءارب لزنأ هللا الإ ًادحأ دمحأ الو هيلإ موقأال هللاو تاقف ؛ هيلإ ىموقىمأ تلاقف

 اذه دعب حطسم ىلع ققثأ ال هللاو ركيوبأ لاقف « تايآ رشعلا ( مكنم ةبصع كفإلاب اًؤاج نيذلا نإ )

 نوبحتالأ) هلوقىلإ / مكنم لضفلا اولوالتايالو) ىلاعت هللال زن اف ء هرقفو هنم هتبارقل هيلع قفني ناكو

 تلاق حطسم ىلع ةقفنلا عجرف ىل هللا رفغي نأ بحالوإ هتلاو لبركب وبأ لاقف ( ركل هللا رفغي نأ

 لزن املف نآرقلا التو كاذ ركذف ربنملا ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق ىرذع لزت الف

 . عدحجلا ناسحو ةنمحو اكطتمو ىأوو هللا دبع برض

 | قلي اب اقع نيفداقلاو نيف ودقملا لاخ ركاذو ةصقلا رك دال ىلاعتو ةناحس هنأ معاو

 : عاونأ ىهو ءرجاوزااو بادآلا نم
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 7 ةيآلا . كفالاب اًواج نيذلا نإ : ىلاعت هلو

 دعا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تجر أ اهيف جرن قاطصملا ىنب ةوزغ لبق اهازغ ةوزغ

 كيا رش ينجو: كب

 شيجلا تزواج ىت> تيشمو ليحرلاب اونذأ نيح تمقف ليخرلاب نذأ مث الزند لزن ةنيدملا نم
 عطقنا دق رافظأ عزج نم ىل دقع اذاف ىردص تسلف ىلحر ىلإ تابقأو ىنأش تيضق املف

 مثو ىجدوه اوله ىنولحري اوناكن يذلا طهرلا لبقأو « هبلط ىنسبحو ىدقع تسّملاو تعجرف
 ايلف : ريعبلاب اويهذو جدوحملا ىف ىنأ اونظف « نسلا ةثيدح ةيراج تنك ىنإف . ىتفخل هيف ىنأ نوبسحت

 ناوفص ناك دقو « تمنق ىلط ىف نودوءي مبلعل تلقو تسل ًادحأ ناكملا ىف دجأ مل تعجر
 .ىنث مهنم بهذي الثل رخآلا لزناا ىلإ هلمحبف سانلا ةعتمأ عبتتي ركسعلا ىف ثكمي لطعملا نبا
 ريعبلا داق مث . تيكر ىتح ىحنتو لزنف ربخلا هتريخأف ؟ سانلا نع كفاخاملاقو ؛ ىفرعف آرادلف

 سانلاملكتف مملع تمجه ذإ كلذك سانلا انيبف « ىركذىف سانااجامو اولزن نيح سانلا ىندقتفاو

 هيلع هنم رأ ملو ؛ عجو ىنقحلو ةنيدملا سو هيلع هللا لص هللا لوسر مدقو ؛ ثيدح ىف اوضاخو

 هللا لص هللا لوسر لخدي امنإ .ىتشأ نيح هنم فرعأ تنك ىذلا فطللا نم هتدهعام مالساا

 تجر تهقن ىتح ىرج امي دعب رعشأ الو «ىتيري ىذلا كاذف مكيت فيك لوقي مث ملسو هيلع

 ظ]ظ000ا111111ذ1ذ من1717 7 1| 1 ذ] #7

 اننأش نم انغرف نيح ىتيب لبق حطسم مأو انأ تابقأ مث ءانل مهمل حطسم مأ عم ىلايللا ضعب ىف ْ
 ! ًاردب دهش الجر نيبستأ تلقو كلذ تركنأف . حطسم سعت تلاقف اهطرم ىف حطسم مأ ترثعف ش

 لوب ىنتربخأ مث. تالفاخلا تانم ألا نم كنأ دهشأ [تّااقف وهامو تلقف ! ربخلا كغلب اموتلاقف ٠

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد مث ىبأ تعجرف ىضرم لع ًاضرم تددزاف كفإلا لهأ

 ثدحتي اذام همأ اي ىألتلقو ىوبأ تى نذأف ىوبأ ىفآ نأ ىل نذئا تلقف , كيت فيك لاقو
 الإ رئارض الو اهحن لجر دنع ةئيضؤ ةأرءا تناكاملقل هللاَوف كيلع قوه ةينباي تلاظو ساتلا
 مث ةليللا كلت تيكبف ىبأ تلبقأف ؟ نآلا ىتح ليق ام تملع ىنوكت ملأ تلاق مث ءاهيلع نرثكأ
 ىتح اهف ليق ام تيلع نكنت مل تلاق ؟ اهيكبب ام ىمأل لاقف ىبأ انأو ىبأ ىلع لخدف ىبأ تحبصأ
 هيلع بلاط ىنأ نب ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدو ؛ ةينباي ىبكسا لاق مث ىكسي لبقأف نآلا
 الإ ملعن الو كلهأ مث هللا لوسراي ةماسأ لاقف هلهأ قارف ىف امهراشتساو ديز نب ةماسأو مالسلا
 اعدف كقدصت ةيراجلا لأست نإو : ريثك اهاوس ءاسنلاو كيلع هللا قيضي مل لاقف ىلع امأو ؛ ًاريخ
 تيأر نإ قلاب كثعب ىذلاو هللا لوسراي ةريرب تلاق ىرمأ نع اهأسو ةريرب الك هللا لوسر

 تلاق ؛ هلك أتف نجادلا تأت ىتحابلهأ يحي نع مانتن سلا ةثيدح ةيراج اهنأنم ربك أ طق ًارمأ الع
 لهأ ىف هاذأ ىنغلب دق لجر نم ىفرذعي نمنيءلسملا رشعماب لاقف :سبنملا ىلع ًابيطخ مقلي ىنلا ماقف
 ًاريخ الإ هيلع تملعام الجر اوركذ دقاو« ًاريخ الإ ىلهأ ىلع تملعام هللاوف ىنأ نب هللا دبع ىنعي
 سوال نقد اك نإ هنمهللال وسراي كرذعأ لاف ذاعم نبدعس ماقف ؛ ىعمالإ ىلهأ ىلع لخدي ناكامو

 جرز+لاديسوهو ةدابع نيدعس ماقف « هانلعفانت رمأ اف جرزخلانم انناو]نمناكنإو ؛ هقنع تبرض

 ه1 اع هوست ”نسييف ىكتطا خا
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 ةرآلا . كفإلاب 1 اج نيذلا نإ : ىلاعت هلوق 6/١

 هذهو ًاعطق ًارفاك ناك هيف كدشينم لكف هحرشوف غلاب اكفإ ةعقاولا كلت نوك ىلع صن ال ولاعت
 هللا هلعجو نيفذاقلا عم باطخ ( ؟-] ارش هوبسحتال ) ىلاعت هلوق لاق نم سانلا نمو. ةيلاع ةجرد

 هيلع رارمتسالا نم محل ًاعنام نآرقلا نم لزن ام راص هنأ ( اهدحأ ) هوجو نم ممل ل

 ةبوقع ركذلا اذه ناك ثيح نم محل ًاريخ راص ( اهناثو ) كفإلا اذه ةمادإ نع محل ةعطقم راصف

 لوقلا اذه نأ ملعاو ؛ هدنع مهضعب بات ثيح نم مل ًاريخ راص (اهثلاثو ) ةرافكلاك ةلجعم

 ىلاعت هلوقب ءاهلاب باطلا لعج كفإلا لهأ فصو املو ؛ فاكلاب مهطاخ ىلاعت هنأل فيعض

 دارملاف  ةبوقع نوكيال هوبستك !ام سفن نأ مولعمو ( مثالا نم بستك ١ام مهنم ءىرما لكل )
 نوكي باقعلا ردق نأ ىنعملاو ءاذدلا ىف ةمذملاو ةرخآلا ىف باّقعلا نم هوبستك |ام ءازج مهل

 ! صو | دق

 : لئاسم هيفق ( ميظع باذع هل مهنم هربك ىلوت ىذلاو ) هلوق امأ
 . همظع وهو رسكلاو مضلاب هربك ءىرق ( ىلوألا ةلأسملا

 هيلع هللا لص امهدلف حطسمو ناسح هربك ىلوت ىذلا : كاحضاا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ىورو ؛ شيرق نم ةأرما امهعم داججو . اهرذع هللا لزنأ نيح ملسو

 0 اذ[ اعف راك لارت ىذإا اوه ندلأ ليقف : ةنلتاا هل وجرأ و تلاقو:اناسح تركذ

 سدقلا حورب ًاناسح ديؤي هللا نإ » مالسلاوةالصلا هيلع لاقو « ةنجلا هل توجر لوسرلا حدم ىف
 ةادعلا كلذ لعج هللا لعلو ع ىغلا" نم دشأ تاذع ىأو د ىرخأ ةياور قو «هرعشف

 ًاقفانم ناك هناف لولس نب ىنأ نب هللا دبع هب دارملا نأ ةياورلا ىف برفآلاو «هرصب باهذ ,يظعلا
 نم مهيف ناكو « ىتأي ناكامف هل ًاعبات ناكهريغو ؛ مالسلا هيلع لوسرلا ىف احدق نوكي ام بلطي
 ١ . قافنلاب مهتيال

 لصح مرج الف: لوقلا كلذب ًامدتبم ناكهنأ هيلإ ربكلا ةفاضإ نم دارملا ( ةثلاثلا ةلأسملا ل
 ' ةئيس ةنس نس نم د مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةل كلذ لآق نم لكل لصح ام لثم باقعلا نم هل

 ىف ةبغرلا ةدش ةفاضالا كلت ببس ليقو « ةما.ةلا موب ىلإ ام لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك
 . لم ىنأ لوق وهو ةشحافلا كلت ةعاشإ

 ىأ ( مثالا نم بستك اام مهنم ءىرما لكل ) ىلاعت هلوق ىئابجلا لاق « ةعبارلا ةلأسملا
 قو « كلذ ىلاعت لوي نأ زاج ال ًاباقع كلذ لع نوةحتسيال اوناك ولو « بستك ١ ام باقع

 زوحيال باذعلا قاقحتسا عم نآل ؛ ةرخآلا ىف مثادلا باذعلا ىلإ راص مهنم بتي مل نم نأ ىلعةلالد

 . ملعأ هللاو ةداعالل هجو الف ةرم ريغ ىم دق ةطباحلا ىف مالكلا نأ ( باوجلاو ) باوثلا قاقحتسا

 ىنأ نب ةمقلعو ريبزلا نب ةورعو بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا ىور دقف لوزنلا ببس امأ
 للص هللا ]وسر ناك» تلاق ةشئاع نع اوور مولك دوعسم ن ةبقع نب هللا دبع نب هللا ديبعو صاقو



 ١ ع ةيآلا . كفالاب اوءاج نيذلا نإ : ىلاعت هلوف

 طولو حون ةأرماك ةرفاك ىلا ةأرما نوكت نأ زاج فيك ليق نإف « تارفنملا مظعأ نس ا
 ولو هعانتماب سانلا فرعأ لوسرلا ناكل كلذ زحي مل ولف ًاضيأو () ةرجاف نوكن نأ زحيلو
 نأ لوألا نع ( باوجلا ) انلق ةعقاولا ةيفيك نع ةشئاع ّلأس املو : هباق قاض امل كلذ فرع
 مالسلا هيلع هنأ ىناثلا نع (باوجلاو) تارفنملا نف ةرجاف اهنوك امأ ء تارفنلا نم سيل رفكلا

 لعن دقلو ) ىلاعت لاق ؛ لاوق الا كلت داسفب هملع عم رافكلا لاوقأ نم هبلق قيضي ناكام ًاريثك

 ةشئاغ لاح نمفورغملا نأ( اهناثو) تالا اذه نم اذه ناكق' ( نولوقي ام كردص قيدي نأ
 قئاللا ناك كلذك ناكنمو . روجفلا تامدقم نع دعبلاو نوصلا وه اهإ ةعقاولا كلت لق

 ودعلا مالك نأ فرع دقو « مبعابتأو نيقفانملا نم اوناك نيفذاقلا نأ ( اهثلاثو ) هب نظلا ناسحإ

 لوزن لبق داسفلا مولعم لوقلا كلذ ناك نئارقلا هذه عومجملف « نايذهلا نم ترض ىرتفملا

 اويصوصعاو ةباصعلا كلذكو نيكي ر'الا لإ ةرشعلا نع ةعاجلا انِإ ليقف ةبصملا امأ ١ حولا
 ٠ تباث نب ناسحو « ةعافر نب ديزو  قافنلا سأر لولس نب ىأ نب هللا دبع مثو ؛ اوممتجا
 . مدعاس نمو ش>ج تنب ةنمحو ؛ ةثاثأ نب حطسمو

 «نونمؤملا 3 أ مكذم ةعامج ةشئاع هر ْق بذكلاب ا مذلا نأ ىنعملاف ( مكنم ) هلوق امأ

 ةفوذقملا لاح 5 هنا>بس هنأ ( اهمبارو م هاظ ناعالاب هل مكح نم ةلمح نم ناككةنلا دع نذل

 سيل باطخلا اذه نأ حيحصلاو و(مكل ريخ وه لب م 5ك ارق ردع كك ام قلعت نمو

 مثر 1 مدقتي : هنأ (امهدحأ) نيبجول لكشم اذه ليق 0! ءةود هوفذق نم عمم لب . نيفذاقلا عم

 ةويسسح الا) هل وو ىف عمج | ةغيص امهلع لمحت : فيكف ناوفصو ةشئاع امه نيفوذقملا نأ ( ناثلاو9

 دارملا نأ (ىناثلا نعو) ( كلم ) 0 ذ مدقت هنأ ( لوآلا ن زع بأ رك ؛( ما أرش
 كلذب ىذأت ملسو 6 ىلص هن أ مولعمو « متعاو بذكلا كلذب ىذأت ا

 ؟ لجاعلا ف ةرضم هنأ. عم عم مل اح وص 37 أ نف لبق نإفءاذي لصت نم ركن بأ كاد ١

 هده اكل ولا ها وح 1 ىلاعت هللا ةاضرمل ًابلط رغلا كلذ ىلع اوربص مهتأ ( ا هوجول انلق

 ةمهتلا قبت نأ زو ناك كفالل مثر ابظإ 0 هنأ ( ابا :و) مم ملظلا عوقو دنع نيذم هول ةقيرط

 راص هنأ ( اهثلاثو ) رهدلا رم ىلع موقلا بذك فشكتا رابظإلا دنعو ؛ ضعبلا رودص ىف ةنماك

 ةلقتسم اهنم ةدحاو لك ةيآ ةرشع نامت تلزن ثيح نم مهلضف نايب و مهفرش نم هيف امل مل 1

 اذهو مذلاو نعللا مهيلع بجوأو كفإلاىلإ مهمسنو نيفذاقلا بذكب ىلاعت هللا دهشو ةشئاع ةءاربب

 هللا نإف اهحدمو اهحدقب ناعإلاو رفكلا قلعت لاح امتروريص ( اهعبارو ) لضفلاو فرشلا ةياغ

 ىبعملا اذه ةناخلا ىتاعمنمو ةنايخلاب امحل ىلاعت هللا فصو هيلع لدي امو كلذكاتناك مالسلا امهلع طولو حون ىنأرما لعل ( ) ١

 (لهأ نم قب 00 بر) لاق نيح حونل هللا لوق اذه ىلإ مض اذإ امس الو . ةجاح نودب هريغ ىلا رهاظلاىنمملا نع لودعلا زوج الف

 ٠ ملعأ هللاو ةرورض الب كلذ ريغ ىلا 1 فرص زوحب الو.نوندآلا هتبارقو ضخشلال ! مه لهالاو ( ِكلهأ نم سيل هنإ )



 ةيآلا . كفإلاب اوءاج نيذلا نإ : ىلاعت هلو ١

 ه2 معها سر ل 0

 ّح ريخ وه ل ملا 0 0 ل م 0 كالا 0 َذلآ نإ
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 ماا راك طل الا ايار نايت لو تاوثلاك اعاد نكي تاقحلاو . تاقعلا نحس
 ىلع باثم وهف نيفلكملا 7 ةنجلا لخد نم نأ ىلع ةعمج ةمآلا نآل ءةنجلا الخدي نأ ابوتي م

 افيو  ةساع انيصخم هيركا نأ مل ذ ال انباككأ لاق ؛ رانلا ىف قاسفلا دولخ ىلع لدي كلذو هتاعاط

 ةكلودلا يسم الإ ابلخدي ال ةنجلا نأ مسن ملف هانملس ول مث ؛ هناسعإ ةهجل هنع ار 5

 ا ءاجإلاو
 لصأ ىه !هنأل اهيلع ًاظيلغت هللا بضغي سمخت نأب ةتعاللا تصخ امتإ 4« ةعبارلا ةلأسملا ١

 . دلجلا ةيآ ىف ةمدقم تناككلذلو اهبعامطإو امالي هعينمو روجفلا

 نم كلذ ىف ناكو انركذ ام ىلع جاوزالاو تانصحبلل ىمارلا كح نيب ال هناحبس هنأ ملعاو

 عفد لإ داس الو « هدارم ىلإ اليبس ءرملل ناعللاب لعج ىلاعت هل هيف ءافخ الام ةمعنلاو ةمح لا

 هللا لضف الولو) هلوقب ىلاعت نيب اذهلجأللف « ةيانإلاو ةبوتلا ىلإ ليبسلا اىطو ء ابسفن نع باذعلا

 21و ةيوثلا نم نكمو قبأو لبمأ ايفو ءاكحلا هذه نم هني اف همن مظع ( هتحرو 0

 برو :هنتكي ال م ظء رمأ هنأ لع لدي هكرت نأ الإ باوج نم دءال ذإ 0 مالكلا ىف نأ ىف

 . هن قوطنمه نم غلبأ هنع توكسم

 © كفإلا ةصق  سماخلا

 لكل مكل ريخ وه لب مكل ا مكنم ةبصع كفإلاب اوءاج نيذلا نإ ب ىلاعت هلوق

 4 ميظع باذع هل مهنم هربك ىلوت ىذلاو ىلا هيد اه مهنم ”ىرما

 : هلو 0 ( ىاثلاو ) هريسفت ( امهد>أ ) نيبجو نم ةيآلا هذه ىف مالكلا

 ره ةسارلا ل هنآ ماش وأ ر ءاعأ ةنالث ةيآلا هذه قدرك 3 لات هنأ نأ ملعاف ريسفتلا امأ
 لفقر ها هالو تذكلا نع نر 1 غلبأ كفإلاو ( م كنم ةيصع كفإلاب اوءاج نيذلا نإ ) هلوق

 كوفأم لوق هنا باقلا وهو كفإلا هلصأو كاجف ةيا ىبح 0 ال ىذلا 1 وهو نات ملا وه

 كلذ ىلاعت هللا فصو امنإو ؛ ةشئاع لع هب كأم دارملا نأ ىلع نوملسملا عمجأو ؛ هبجو نع
 اهنوك نأ ( اهدحأ ) هوجول كلذ فالخ ةشئاع لاح نم فورعملا نآل ًاكفإ هنوكب بذكلا

 مموعديل رافكلا ىلإ نوثوعبم ءايبنالا نال «كلذ نم عني موصعملا هلي لوسرلل ةجوز



 « شارفلل دلولا  مالسلا هيلع هلوةب جتحاو ؛ناعللاب هبسن ىفتتي الو جوزلل هنأ ذش نم ضعب
 .دحاولا اذه اهضراعي الف ةرتاوتملاكناعللاب ىفتني بسنلا نأ ىلع ةلادلارابخألا نآل فيعض اذهو

 هب قاعتيال ناعللا تاءكض عبب امهدحأ ىتأ ول : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا ال

 رهاظلاو « رك احلا هب كح اذإ لكلا لمعلمعت ناعللا تاملك رثك أ هللا همحر ةفينحوبأ لاقو : .كحلا
 لاق نمو « ىلاعت هلا هركذ ام مامتب الإ اهسفن نع باذعلا أردت ال اهنأ ىلع لدي هنال ىعفاششلا عم
 . لصفنم ليلدب هلوقي امتاف كلذ فالخي

 تاداهش عبرأ دهشي لجرلاف « ًارص اهياع ةلاد ةبآلاو ناعللا ةيفيك ىف 4 عبارلا فرطلا ل
 هيلعو « دعب نم لوقي مث ءانزلا نم هب اهتيمر ايف نيقداصلا نمل ىإ هللاب دهشأ : لوي نأب هللاب

 همحر ىعفاشلا لوق ىلع ةسنخلا ماكحالا كلت جوزلا ناعلب قلعتي و . نيبذاكلا نم ناكنإ هللا ةنعل

 اذه الإ اهناعلب قلعتي الو نعالت نأ اهيلع اهسفن نع انزاا دح طاقسإ تدارأ اذإ ةأرملا مث ؛ هللا
 دنع الإ تبثي الف ةدابشلاك ناعللا نأ ىلع اوعمجأ (لوالا عرفلا ) عورف انهه مث, دحاولا محلا

 ىتد ةأرملا ماقتو , ةدعاق ءازللو دبهمشل ىت> لجرلا ماهي هللا همحر ىفانشلا لاق ) ىناثلا زك احلا

 لوقيو بضغلاو ةنعالا ىلإ ءاهتلالا دنع هيف ىلع هدي عض نم مامإلا مايو ؛ دعاق لجرلاو دهشت

 ةنيدملاب و نكرلاو ماقملا نيب ةكمب ناعللا (ثلاثلا) هللا ةنعلب ءوبت نأ اقداص كت مل نإ فاخأ ىنإ هل

 ف هريعلا كرتشملا نعل و ةملججلا عضاوملا ىف اهريغ فو هدجسم ىف سدقملا تيبو ربنملا دنع

 . ةعبرأ مهلقأ نايعألا نم ةعاج روضح نم دب الو ء رصعلا دعب ةعملا مويف نامزلا امأو . ةيفيكلا

 : لئاسم هيفو دئاوفلا رئاس ىف 4 سماخلا فرطلا ٍْ

 فذقلاو انزلا نأ ىف جراولا لوق نالطب ىلع ةيآلا هذه انباخحأ جتحا « ىلوألا ةلأسملا 0

 ىلع دب الف فذاق وهف بذك نإو : ةيناز ىهف قدص نإ ىارلا نأ ( لوألا ) نيبجو نم رفك
 ناعل الو ةقرفلا عقت نأ اذه ىلع بجيف ةدر نوكي كلذو « امهدحأ نم رفكلا عوقو نم موق
 اهلع تبث اذإ رفكلا نأ (ىاكلا) ةئبلا ثارت كلذب قلت اإل حن ةدرلا ةقرذ توك نأ 11

 . انزلا ىف دحلل ةنيابم دترملا ةبوقع نآل , جرت نأكل نأ ال لتقت نأ تحل لالا

 كلذو ؛ حاكنلا دسفي انزلا عوقو نإ لوقي نم لوق نالطإ ىلع ةلاد ةيآلا «ةيناثلا ةلأملا 2

 ليبس هليبس نوكي ىتح حاكتلا داسفب فرتعم هنأاك اذه هلوق نوكيي نأ انزلاب اهامر اذإ بحي هنآل

 ىمرلا سفنب ةقرفلا عقت نأ بجول كلذك ناك ولو : ةرفاك امنأب وأ عاضرلا نم هتخأ اهنأب رقي نم

 . كلذ داسف عامجإلاب تبث دقو ناعللا لبق نم

 ناك اذإ ىلاعت هللا نعلل قحتسم فذاقلا نأ ىلع ةيآلا تلد ةلزتعملا تلاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 2

 امهنم نسحب ل الإو هياقعو ىلاعت هلا بضغ ناحتسي ةينازلاو ىتازاا كإذكو  قسفدق هنأو ًابذاك
 دقف كلذحص اذإو  نيناجلاو لافطأألا نعلي نأ هير دحأ وعدي نأ زوجي ال اء امهسفنأ انعاي نأ



 ةيآلا ٠ مجاوذأ نوعي نيذلاو : ىلاعت هلوق ١/٠

 الإ هاعدم ىعدملا قحتس أ 5 ءةنيبلاب ىعدملا ق>تس اك ا,سفن 53 رمل هب. ق>تسن ناعللا

 ميرحتلاب هيف راعشإ ال ناعللا نأ ( اهسماخو ) اهسفن ةأرملا قاقحتسا ىف هلثم بجو رك احلا كح

 مير رحتلا بجويال كاذف كلذي ترقأ 0 اهانز ىلع ةنيبلا تماق ولو تنزا أ هنفام 23 | نذل

 ثادحإ نم دب الف ءهب هقرفلا عقتال نأ بجو مكر حت لا ىلع ا دج وب ملاذإو ناعللا اذكؤ

 ىلع ايضارت ول اههنأ هتجف رفزو كلام لوق امأ ؛ مك احلا لبق نم وأ وأ جوزلا لبق نم امإ قيرفتلا

 ىعفاشلا لوق امأ « ةفرفلا بجوأ دق ناعللا نأ 1 لدف « امهنيب قرفي لب ايلخي مل حاكنلا ىلع اقبلا

 اذه لدف ( ةآلا . دهشت نأ باذعلا اهنع ٌؤرديو ) ىلاعت هلوق ( لوألا ) ناليلد هلف هللا هنحر

 ماكحألا نم ناعللاب بحب ام: لكن أو . ابسفن نع باذعلا عفد ىف الإ ةأرملا ناعلل ريثأتال هنأ لع
 نوكي نأ بجوف دلولا نب لقتسم هدحو جوزلا ناعل نأ ( ىاثلا ) جوزلا ناعلب عقو دقف

 ربتعيف هنع هيفنن نحو هب دلولا قحلت اهناعل ىف أ ىلا الوب ال قادلالا ىف هلو رابتعالا

 ىلع ًارصم قبي ماد امو دلولا هب قلأ هسفن جوزلا تدك ١ اذإ ادهلاو هأ لا قالا ال جوزلا ىفن

 ,ةقرفلا عوقوب القتسم نوكي نأ بجودلولا ىفنب لقتسم هناعل نأ تبث اذإ هنع ىنم دلولاف ناعللا
 شارفلا ىقبي ماد اف « شارفلل دلولا » مالسلا هيلع هلوقل دلولا فتني مل عت مل ول ةقرفلا نآل

 ]كالا اهو هناعلا درجه هنع شاررملا لوز هنأ بجو هناعل درج هنع كولا ىقتتا ايلف هب 3

 ٌمكحو ةقرفلا عوقو نع ربخأ مالسلا هيلع ىنلا نأ اهم دارملاف هللا همحر ةفينح وبأ اهب لدتسا ىت

 نأ ىلع اهرادف اهركذ ىتلا ةسيقألا امأو ٠ ا ا رلى قر نأ نا 00

 عوقوب هيف راعشإ ال ناعللا : هلوق امأو ءانيب ام ىلعنيمب وه لب كلذك رمآلا سيلو ةداهش ناعللا

 . ملعأ هللاو حاكنلا ةيلح ىفن نمضتتي دلولا ىتنو ةلوبقم دلولا ى من 0 ةمرحلا

 ناك لتل] | نساو ىحس] و ىروتلاو همي ىبأو شفاعلاو كلام م لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 هسفن تدك اذإ دمعو ةفينح وبأ لاقو ءدوءعسم نبأو رمعو ىلع لوق وهو « ًادبأ ناعمتجبال

 هلوق ( اهدحأ ) رومأ هللا همحر ىعفاشلا ةجح . ديدج حاكنب هل تلحو دقعلا رح لاز دحو

 ناك ولو كسفن بذكت ىتح لقي ملو « اهباع كل ليبسال د ناعللا دعب نعالملل مالسلا هيلع
 ةقلطملا ىف لاق اك : ةياغلا هذه ىلإ 0 و هيلع هللا لص هللا لوسر اهدرل ةمرحلا هذهل ةءاغ باذكإلا

 ىلع نعىورام (اهناثو ) . ( هريغ ًاجوز مكنت ىتح دعب نم هل لحت الف ابقلط 7-1 ثالثلاب
 لوسر ىلإ ًاعوفرم ًاضيأ ىور دق اذهو « ًادبأ نانعالتملا عمتجيال اولاق مهنأ دوعسم نباو رمعو

 تضم » ىنالجعلا ةصق ىف دعس نب لبس نع ىرهزلا ىورام 0161و لسور هيلع ها اضل

 ىلاعت هلوق هللا همحر ةفينح ىلأ ةجح « ًادبأ ناعمتجي ال مش اهنا قرف انعالعاذ] اننا :ةنملا

 . ( مكل باطام اوحكناف ) هلوقو (مكلذ ءارو ام كل لحأو )

 نع ىكحو « ناسعللاب جوزلا نع ىفني دق دلولا نأ ىلع ملعلا لهأ قفتا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١



 ١4 2,آلا ١ ميجاودأان وري نوللاو : كايت هلو

 . ةقرفلل اعاقيإ ال هنم ًاذيفنت ناكهب مكاحلا كح ناف٠ مك احلا مكح ىلإ الو اهناعل ىلإ هيف رقتفي الو
 : لئاسملا هذه ىف ماكتنلف

 ١ اهدحأ ) : لاوقأ ةعبرأ ىلع ناعللاب ةقرفلا عوةو ىف نودهتجلا فاتخا 4 ىلوآلا ةلأسملا (
 ةفينحوبأ لاق (اهناثو) اهقلطينأ بجوب ًائيش ىضتقت هتأرما جوزلا ةنعالم ىرأال : ىتبلا نامئعلاق

 كلام لاق (اهثلاثو) امبنيب رك احلا قرفي ىتح ناعللا نم امهغارفب ةقرفلا عقتال دمحو فسوب ل

 لاق ( اهعبارو ) مك احلا قرفي مل نإو ةقرفلا تعقو ناعللا نم اغرف اذإ هللا مهمحر رفزو ثيللاو

 ًادبأ هل ل الو 2 0 لاز دقف ناعتلإلاو ةداهشلا جوزاا لك اذإ هللا همحر ىفاشلا

 نع ةيانك الو حيرصب سيل ناعللا نأ (اهدحأ ) هوجو ىتبلا نامثع ةجح ؛ نعتلت مل وأ تنعتلا

 نأ هيف ام رثك أ ناآلل ةقرفلاب 1 ناعش] الل ىلا لا تالا زتاننك همرفلا دع نأ كج وفا هن

 بجوي مل اهيلع ةئيبلا تماق ول هنأ ا اهرغ نحاول وهو هلوق ىف اقداص جوزلا نوكي

 انعالت ول ( اهيناثو ) ميرحتلا ىلع هيف ةلالد ال هنأ تبثي ةقداص ةأرملاو ًابذاكن اك اذإف ًاميرحت كلذ
 قادرا ماقم مئاق ناعللا نأ ( الاثو) َ اذ كغ عدا ول ازكش ةقرفلا بجو مل امني مف

 رب *أن ال ناعللا اذكف . دحلا طاقسإ الإ كانه دوبشلاراضحإ ىف ةدئاذال هنأ كف تاسنجالا فذق

 ةقرف كلذ بجوي مل دح مث اهايإ هفذق ىف هسفن جوزاا بذك أ اذإ ( اهعبارو ) دحلا طاقسإ الإ هل

 ناكف نينعالتملا نبب مقلي ىتلا قيرفت امأو لاق . دحلا .رد ماقم مئاق ناعللا نآل نعال اذإ اذكف
 ةفيت> 5 ة انآ انا ف وكل لل تاعللا د م اهقلط دق ناكو ىنالجعلا ةصق ىف كلذ

 ا ا ناب نم دب الف امهنيب قرفي مك احلا نأ وهو

 مث اني نأ نعد ق'ةيملا كس ان دلكشلا ةصق ىف دعس نب لبس ىور ام هليلدو

 ( اهدحأ ) هوجوب هيلع اوجتحاو . رك احلا مكحي الإ لصحتال ةقرفلا نأ ( ىناثلاو) ًادبأ ناعمتجال
 قلاط ىه ء اهتكسمأ نإ هللا لوسراي اهبلع تبذك :رمب وعلاق» اغرف امل امهنأ روع ةصق ف ىور
 ا ناد 0 ملسو هيلع هللا ص هللالوسر هررهأب نأ نبق انالث ايقلطتا لد

 ا 0 كل نإ اهملع ت تب دك هلو لطيل ناعللاب ةقرفلا تعقو ول هنأ ) مك ١

 0 0 اهناثو ) نكمت

 ىف دعس نب لوس لاقام ( امثلاثو ) ناعللا سفنب ةقرفلا عقت مل ول نكمي اسإ قالطلا ذيفنتو ١ ملسو
 ةففاز ةقازفلا تناكئولو« أذبأ نانسي لو امتي قرشي نأ نييعالتلا قاتننلا تلف كارا

 فالخ هللا همحر ىعفاشلا لوق ىزارلا ركب وبأ لاق ( اهناثو ) اهدعب قيرفتلا لاحتسا ناعللاب
 هللا نآل ةيآلا فالخ كلذو ةيبنجأىهو ةأرملا تنعالل جوزلا ناعلب ةقرفلا تعقو ول هنآل ؛ ةبآلا
 ؟ الا دنع الإ هكح تيكا هداهتش ناعللا نأ: ايثلاثأو ) نيج ؤلا نيب ناعللا تجوأ أ ] لابن
 00 ّ املا مكحب الإ هب دوهشملا تبثيال اك ضي املا مكح الإ ةقرفلا بجويال نأ و

 0م رطاح ا »



 ةيذلا مبجاو زأ وهرب نيذلاو : لاك هلو اا

 0 ايد نازك نأ ) ىاثلاو ) ةيمذ و أ ةكولمم ةجوزلا نك 1 0 5 ٍناكاذإ دحلا اهفذاق

 عف ىععألاو قسافلا نأ معز مث : ًارناكوأ ًادبع وأ فذق ىف ًادودح نوكي نأب ةداهشلا.,لهأ ريغ

 نيذلاو) ىلاعت هلوق رهاظ نأ هللا همحر ىعفاشلا لوق هجو « امهناعل حصي ةداهشلا لهأ نم اسيل امهنأ

 (لوآلا ) نيهجو نم رهاظ ًاضيأ سايقلاو صيصختلل ىنعم الو لكلا لوانتي ( مهجاوزأ نومري

 اذكف هيلإ دودحما ريغ جاتح اكو . سفنلا نع انزلا دلو عفدو« سفنلا نعراعلا عفد دوصقملا نأ

 لهأ نم انوكي ملنإو « ىعألاو قسافلا ناعل حصي هنأ ىلع انعمجأ ( ىتاثلاو ) هيلإ جاتحم دودحلا
 همحر ةفينحوبأ لوق هجوو ءانزلا راع عفد ىلإ ةجاحلاوه عماجلاو , امهريغىف لوقلا اذكف ةداهشأا

 نم عبرأ » لاق مالسلا هيلع هنأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىور اف صنلا امأ , ىنعملاو صنلا هللا

 كوامملا تحن ةرحلاو ملسملا تحت ةينارصنلاو ةيدوهلا ةنعالم نبجاو نأ ثانو نييب سيلءانتنلا

 ةجوزاا فذاق ىلع ب جاولا ناكهن الف ىلو ألا ةروصلا ىفامألوقنف ىنعملا امأ «رخلا تحت ةكولمملاو

 هماقم ناعللا ميقأو جاوزالا 02 كد خسل مْ ( تانصحلا نومرب نذلاو ( هلوقب دحلا ةدنجاللاو

 دحلا هيلع بميال نم ىلع ناعللا بجي مل تايبنجالا ىف دولا ماقم امئاق جاوزالا عم ناعللا ناكاملف
 لهأ نمالإ مصيال نأ بجوف ةداهش ناءالانأ هيف هجولاف ةيناثلا ةروصلا ىف امأو ؛ ىنجأ اهفذق ول

 مهسفنأالإ ءادهش مه نكي ملو ) ىلاعت هلوق 0 ل ع ) نيرجول ةداهش ناعللا نإ انلق امو ةدابشلا

 نم نيديهش اودهشتساو) لاق اك ةدابش امهئاعل ىلاعت هللا ىمسف ( هللا, تاداهش عبرأ مدحأ ةدارسشف

 نيجوزلا نيب نعال نيح مالسلا هيلع هنأ ( ىناثلا ) (كنم ةعبرأ نميلع اودهشتساف) لاقو ( مكلاجر

 لبقتال نأ بجو ةداهشناعللا نأ تبث اذإء نيعلا ظفل ىلع مدت, ملو « ةداههشلا ظفلب ناعللاب امهرمأ

 تبث دودحلا ف كلذ تبث اذإو ( ادبأ ةدامش مهلل اولبقت الو ) ىلاعت هلوقل فذقلا ىف دودحما نم

 ىعفاشلا باجأ ؛ قرفلاب لئاقالهنآل وأ ةداممشلا لهأ نم اسيل امهنأ ىلع عامجالل امإ : رفاكلاو دبعلا ىف

 كالو انقل نايماآلا دقي نأ زوجاله أل نيعوه لب ةقيقللا ىف ةذابش سيل ناعللا نأب هتلا ةمحز

 نم حضي هنآآلو ؛ لج لا 0 ةسكلا لع امال ا تاذابش ناك ىلإ" ةارلل تاك داق ناكر
 دق ديعلا كلذكو ءانلق نابوتي دق ةقسافلاو قسافلا لبق نإف ءامهتدابش زوج الو قسافلاو ىمعألا

 لاحلا ىف هتدابش لبقت قتع اذإ ديعلا نأ كلذ هللا همحر ىعفاشلا 0ك مث ؛ هتدابش زوجتف قتعل

 ةمذلا 0 ةداهش نأب هللا همحر ةفينح ابأ مزلأ مث . لاحلا ىف هتداهش لبقت ال بات اذإ قسافلاو

 همحر ىعفاششلا مالك هلكاذهو ؛ ةيمذلاو ىمذلا نيب ناعللازو< نأ ىغبنيف ؛ ضعب ىلع مهضعب ةلوبقم

 دح فصنت نعالي مل نإ جوزاا لأ هانعمو هل تدقاو نم ردنا ةفاتحاو : كلذ دعتلا مث . هللا

 :ابقرو امتيرحو اهناصحإ مدعو أم امناصحاب اهدح فلتخا نعالت و نعال نإو :هقرل هءلع فذقلا

 ةسمخ ناعللاب قلعتن هللا همحر ىعفاشلا لاق ناعللا ىلع ةيترملا ماكحالا 2 ثلاثلا فرطلا 07

 - هبأعل درجع تبثث اهلكو ؛ اهيلع دحلا بوجوو دبا ميرحتلاو ةقوفلاو دلولا نو دحلا ءرد ماكحأ



 هاب ةيآلا ٍ مبجاوزأ كوفدي نيذلاو : ىلاعت هلو

 نعالت ال ىتد تسح تاكن اذإ أ 07 0 ىب> سيح ناعالا نع جوزلا لكن اذإ هللا

 ) تانصخلا نومرب نذلاو ) ةروسلا لوأ ىف لاق ىلاعت هللا نأ ) امدح ):هوجو ىعفاشلا ةجح

 جاوذألا 3 هيلع فطع 7 ( ةدلج نينا مهودلجاف , ها عد نان وبان م مث ) تاجوزلا ريغىنعي

 ىضتقم نأ ايف ةيآلا )م مدحأ ةدابشف مهسفنأ الإ ءادبش منكي مو مبجاوذأ نومري نيذلاو) لاقف

 دحلا 5 ناعللاب نايت 1 تاجوزلا فذدق بجوم اذدكك دلجلاوأ دورشلاب نايتالا تاسبنجالا فذق 70

 نالخادلا ماللاو فلألاو ( هللاب تاداهش عبرأ دهشتنأ باذعلا ابنع أرديو ) ىلاعت هلوق (اهناثو)

 دوبعملا ىلإ امبفرص بجوف باذعلا عاونأ عميج املع بحي مل هنآ مومعلا ناديفي ال باذعلا ىلع

 نم.ةفئاط اًيهاذذع نهعيلو) ةروسلا لوأ نق ل دك انعت هنال نكبلا وه ىباسلا دولا

 وه ( باذعلا اهنع أرديو ) هلوق ىف باذعلا نم دارملا نأ تين اذإو دجلا هنم دارملاو ( نينمؤملا

 .سيحلا وه باذعلا نم دارملال يق نافع دحلا تعفد ناعللاب اهنأو تدل نعالت ملول اهنأ تبث دحلا

 ىنعم باذعلا ةروسلا هذهفف تاروك ذملا برقأو ؛ روكذملا دوبعملل ماللاو فللآلا نأ انيب دق انلق

 نآل ةلمج ةيآلا ريصت سبحلا ىلع هانلمح ول امأ . ةلمج ةيآلا ريصتال دحلا ىلع هانلمح ولف ًاضيأو « دحلا
 قح ىف سبحلا نالطب ىلع لدي امو هللا همحر ىعفاشلا لاق ( اهثلاثو ) مؤلعم ريغ سبحلا رادقم

 ئسسح سيل و.شيحلاو لاب انف:ق ولفت بذاك ناك نإو قدح افذاص لج زل طن كوش ان

 جرخلاب تأي مو امفذق جوزلا نأ ( اهعبارو ) سايقلاالو عامجالا الو هلوسر.ةنسالو هللا باتكى ف

 ا 1 نومرب :نيذلاو) ىلاغت هلوقل دحللا هيلع بج وف, ةسفن ةداهش وأ هريغ ةذاك

 قرفلابلئاق ال هنآل ةأرملا قح ىف تبث لجرلا قح ىف كلذ تين اذإو ( مثودلجاف ءادهش ةعلرأب

 بالا ف صن وهو « هللا بضغ نم كنلع نوهأ مجرلاف د ل وخل مالسلا هيلع هلوق ( اهسماخو )

 كزتلا اذه . ناعللا كك رتر انا ىو تلكام 0 ةأرلا"قح ىامأ هيلا هحر ةفين ل

 مد لحال » مالسلا هيلع هلوقل ؛ اهمجر زوجي ال نأ بجوق ؛ هب اهنم ًارارقإ الو انزلا ىلع ةنيب سيل
 لئاق ال هنال نصحلا ريغ ىف دلجلا بحجب مل ةنصع تناكاذإ مجرلا بجي مل اذإو . ثيدحلا « ءىرما

 . هريغلو انزال لمتحما ظفللاكهب دحلا تايثإز جيف رارقإلا ىف حيرصب سيللوكنلاف ًاضيأو ٠ قرفلاب
 هللا همحر كلام لاقو .ناعللا بجو ةينازاي امل لاق اذإ روهجلا لاق ( ةسعبارلا ةلأسملا 0

 هلوق مومع نأ روهجا ةجح ءابنم ًادلو وأ اهل المح ىئني وأ فزت كتيأر لوقي نأ الإ نعالب ال

 اذكف . لكلا نيب ةيبنجالا ىفذق ىف توافت ال هناللو ؛ لكلا لوانتي ( تانصحلا نومرب نيذلاو )

 . ةجوزلا فذق قح ىف

 نس ناعللا ىرجيف ٠ هناعل حص هنيع حص نم هللا همحر ىفاشلا لاق نءالملا «ىنثلا فرطلاإ)

 ٠ ةيمذ ةأرملاو السم جوزلا ناكوأ ًاقيقر امهدحأ ناكاذإ اذكو , نيدودحم او نييمذلاو نيقيقرلا ,
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 ةيألا . مهجاوزأ نومري نيذلاو : ىلاعت هلوق اماما

 مالسلا هيلع لاف نيقاسلا جدخ قوأ هب تءاجخ , هيحاصل وهف انور نيقاسلا جدخ هب تءاج

 الو داعيا نم رصم ريمأ كلذ دعب هتنأر دَقل ةمركع لاق «نأش اهو ىل ناكل ناييألا ع

 2 هوبأ نم ىرات

 هع مهنآل وأ ةعامج ءادهشلا نآآل ءاتلاب نكست ملو ءىرق ةءارقلاب قلعتيام 2 ىاثلا ثحبلا ١)

 ةدابسشف وه ىذلا ردصملا هيف لماعلاو 0 مكح ىف هنآل بصني نأ عبرأ أرق نم هجوو سفنألا

 هللا ةنعل نأ ءىرقو « تاذاهش عبرأ مهدحأ ةداهش بجاوف هريدقتفربلا فوذحي آَدَتِم ىهو مدحأ

 ءىرقو « بضغلا لعف ىلع هللا بضغ نأ ءىرقو . اهذعب ام عفرو نأ فيفخت ىلع هللا بضغ نأ
 . ةسماخلا دهشيو ىنعم ىلع نيتسما1لا بصنب

 :فارطأب قاعتي هيف رظنااو  ماكحالاب قلعتي ام ( ثلاثلا ثحبلا ل

 ١ لئاسم هيفو ناعللا بجوم ىف ( لواآآلا فرطاا :

 ةنصح تناك نإ دحلا هيلع بحي انزلاب هتأرما لجرلا ىر اذإ هنأ لعا < ىل وألا ةلأسملا )

 ىف صاخلا ىف نافلتخي امهنأ ريغ اممجوم فاتخال ةيبنجالا ىرف اك ةنصح نكت مل نإ ريزءتلاو

 فذق ىفو ؛ اهانز ىلع موقت ةنيبب وأ فوذقملا رارقإبالإ فذاقلا نع دملا طقسيالىنجالا فذق

 ةروصلا هذه ىف ناعللا عرشلا ربتعا امتإو ؛ ناعللاب وأ نيرمآلا نيذه دحأب دحلا هنع طقسي ةجوزلا

 اذإ امأ « هرتس هل ىلوألاو ةيدنجأللا انز ىف هيلع ةرعم ال هنأ ( لوآلا ) : نيبجول تايبنجألا نود

 الف . رذتعملاك ةنيبلا ىلع هفيقوتو هيلع ربصلا هنكمب الف ءدسافلا بسنلاو راعلا هقحليف هتجوز. ىلز

 هتأرما عملجرلالاوحأ نم فراعتملاف بلاذلا نأ (ىاثلا) ناعللاب ةروصلا هذه عرشلا صخ مرج
 ةذاش نأ الإ ًاقداص هنوكب دبشي ىرلا سفنف اهامر اذاف : ةقيقح نع الإ فذقلاب اهدصقيال هنأ

 ددعلا ةدايزب تيوق تفعض امل ةأرملا ةداوشك « نام الا زم اه. وةياام ابملإ مضف ةلماكب تسيل لاحلا

 . ءابققلا ند ريا لوق ىلع نيعلاب ىوقتي دحاولا دهاشااو

 ليلدلاو ؛ دلجلاو تاجوزلاو تاّسنجالا فذاق.دح ناك ىزارلار كب ويأ لاق («ةيناثلا ل

 كإ نودبنشي ةحبرأب ىتتإ» ءاس نان كي زيقب ةتأرما فذق نيحن ةيمأ نإ , لالخ رع لا لوو هلع
 خسن هنأ الإ تايبنجالا فذاق دك ناك تاجوزلا فذاق دح نأ اذهب تثق « ل قدألالاو
 عم دجو الجر نأ ول متيأ رأ لاق ىذلا لجرلا ىف كلذ وحن ىورو . ناعللاب دلجلا جاوزألا نع
 هذه تادف . ظيغ ىلع ا 518 نإو. هومتلتق لتق نإو. هوعدلج م كك 0 هنأ م ا

 . ناعللاب هخسن هللا نأو دلجلا ناكةجوزلا 0 دح نأ ىلع رايخألا

 نكللو دحلا وه بجاولاف هتجوز جوزلا فذق اذإ هللا همحر ىعفاشلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ل
 جوزلا لكن اذاف , دورشلاب هنمصلخلاو دحلا ةيبنجالا فذقب بجاولا نأ م. ناعللاب هنم صاخلا

 همحر ةفينحوبألاقو ؛انزلادح اهمزاي ناعللا نع تلكنو نعال اذإف «فذّقلل دولا همزلي ناعللا نع
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 دهشأ لق ةيناثلا ىف لاق مث ؛ نيقداصلا نمل فو ةينازل ةلوخ نأ هللاب دهشأ لقو مق رميوعل لاق مث

 نم ليح اهنأ هللاب 00 |ة ةثلاثلا ىف لاق مث . نيقداصلا نمل ىنإ و اهنطب ىلع اكيرش كار قانا

 ةير) ديم انك ]دله قاف: هناذ اعز اهلل , دهشأ لق ةعبارلا ىف لاق مث ؛ , نيقداصلا نملاىنإ و: ىريغ

 نيبذاكلا نم ناكنإ هسفن ىنعي رع وعىلع هللا ةنعل لق ةسماخلا ىف لاق مث . نيقداصلا نمل 1

 ًارعوع ىجوز نإو ةينازب انأ ام هللاب دهشأ تلاقو تماقتف ء وق ةلوخلاقو  دعقا:لاق مث. لاق امف

 ىف تاق م نيبذاكلا نمل هنإو :ىط لع اكرم كلر ام هتلاهدرسأ ةنان ا كلا 20 00
 ىلع ىف آرام هنأ هللاب دهشأ ةعبارلا ىف تلاقو « نيبذاكلا نمل هنإو هنم ليح ىنأ هللاب دهشأ ةئلاثلا

 نيةداصلا نم رعوع ناك نإ ةلو+ ىلع هللا بضغ ةسماهلا ىف تلاقو : نيبذاكلانل هنإ و طق ةشحاف

 00 امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (اهيناثو ) «امهنيب متلي هللا لوسر قرفف «هلوق ىف

 للك هللا لوسر ىنأف هتأرمأ ن :طب ىلع ءاص نب كب : رش دحاوف هلهأ لإ عجر موي تاذ امداع نأد

 ) ا نومرب نيذلاو )لزن ال»س ايعنبا نع مر ىورام ( امتلاثو ) مدقت 6ثيدحلا ماهو

 ءادهنشلا نم ةعب رأب تثج نإ إف اهنظب لع الجر تادجو ول راصنالا ديس وهو ةدانع ندعم لات

 ؟ ؟ديس لوقي ام نوعمست امأراصنالا رشعماب متليهللا لوسر لاقفع بهذو هتجاح ىضق دق نر

 هللانم اهمأ فرعال ىنإ هللاو هللا ل وسراي دعس اقفال ريغ لجر هيف لن ل لو
 ًاريسي الإ اوثبلي ملف لاق ؛ كلذ الإ ىنأي هللا ناف مالسلا هيلع لاقف ؛ هنم تبحي ىنكلو « ق> اهنأو

 لوسراي لاقف : مهيلع هللا بات نيذلا ةثالثلا دحأ وهو ةيمأ نب لاله هل لاقي هل مع نبا ءاج ىتح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 0ك 2 دعو قارا عم 0 ىلإ هللا

 معي هللاو هب كتربخأ ات كهجو ىف ةهار ككل عر هللا لوسراب هللاو لاله لاف ء هب 0

 تعبتجاف كلغ دحلا ةماقإ امإو ةيثلإ امإو كلماتنا لوس لاقف  اعج لإ تاق امو ىداسا
 دبر|ىحولا هيلع لزن اذإ ناكو ىحولا هيلع لزن ذإ كلذك مث اذيبف . دعسلاق امم انيلتبا اولاةفراصنألا

 5 ا كل هللا لعج دف لاله اب 5-5 مالسلا هيلع لاق هنع ىرس ألو ةرمح هدسج العو ههجو

 تيعدف اهوعدا مالسلا هيلع لاقف تابآلا هذه مهلع أرقف ىلاعت هللا نم كلذ وجرأ تنك دق لاق
 ديقف ةعالملا رسزبو بتات اكدمت لهدا نذاك عهح نأ لعب هللا مالسلا هيلع لاقف. الاله تبذكتف

 ناف لاله اي هللا قتا ةسماخلا دنع هل مالسلا هيلع لاف نيقداصلا نمل هنأ هللاب تادارش عبرأ لاله

 هللا لوسر ىدلحب مل ام اهلع هللا ىبذعي ال هللاو لاف ؛ ةرخآلا باذع نم نوهأ ايندلا باذع

 ايلف نيبذاكلا نمل هنأ هللاب تادابش عبرأ تدهشف نيدوشتأ هللا لوسر لاق مث .ةسماخلا دبشو علي

 فارتعالاب تمهو ةعاس تركفتف : ةبجوملا ىه ةسماخلا ناف هللا قتا اهل لاق ةسماخلا ىف تذخأ

 قرفف نيقداضلا نم ناكنإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلا تدهشو ىوق حضفأ ال هللاو تلاق مث

 نإو ؛ لالهل وهف نيقاسلا شمحأ برصأ جييثأ هب تءاجنإ اهورظنا:لاق مث ؛ امهندب متلي هللا لوسر



 9 يعاورأ كولر ندلاو: كاتانارت 3
 3 0 . 6-2 مة هنا خاوما اضل 62 0 عا , دري وار 00 يده

 ه-

 6اس رس [مت الس سو سس ه-ذ © ملص سس ه- راع هو

 0 نا ماملاو + ندا 58 1 تاد 0 عبرا

 هدو دس هل ه-ذأ

 0 هنا تاداهم م 5 عبرأ دهشت ل تاذعلا 5 0 «» سيد ذاكلا نم ناك

 ةهدس ١ مل ما 2 ه-

 «5» نيقداصلا نم ناك نإ ملع هلأ بضع نأ ها 82 ىذاكلا م

 نتاع سادد سوا مر 1 ١ مادا ه2 2786-2

 0 5 هللا ناو ع 1 لضف الولَو
 ب

 رع يل مهجاونأ و تارا اع هلوق ( نامللا عبارلا 50

 نأ هيلع هّللأ ةنحل نأ 4هسه اذلاو 3 نيةداصلا 0 هنإ هللأب تزد دا عبرأ - ا 3 الإ

 نأ ةدماكاو 2 نييذاكلا ن دل هنأ هللاب تادابش عبرأ دهشلا نأ باذعلا منع قردبو 2 00 نم ناك

 22يح م تارت نزور ا ةتعواو مكيلع هللا لضف الواو : نيقداصلا نم ناكنإ اهيلع هللا بضغ

 هذه 5 2 تاج وزلا فذق ماكحأب ةيقع تت ابنجالا فذدق ماكحأ ر >5 اكل هنأ دعم هنأ ملعإ

 : ثاحأ ىلع امك ةيآلأ

 اهيحر سابع نا لاق ( اهدجأ) : اهوجو هد اورك دو اةلورر ني ف ( لوألا ف ثحبلا زب

 ىدع نب مصاع لاق )م هأدو ةعلارأ اوتأن مل مخ كاع ودرب نيذلاو ) ىلاعت هلوق لزب ال هللأ

 ودبس لاك مرت ءاج ناف هتأما نط اع الجر دجوف هتيب لجر انم لخد نإ ىراضذنالا

 ةأرملا كلت عم ًانالف تدجو لاق نإو « هب لتق هلتق نإو جرخو هتجاح لجرلا ىذق دمف كلذب

 ةأرما هلو رع وع هل لاقي مع نبا اذه مصاعل ناكو : حتفا مهللا . ظيغ ىلع تكس 0 ]و برع
 كار د ا رعأ نط, لك اخ نر. كب ىف تيار نقل ::لاقف اع رع وع ىنأف سيقتنب ةلوخ اهلل لاقي

 لاقف ؛ ىتيب لهأ ىف اذهب تيلتباام عرسأام هللا لوسراي لاقف تلي هللا لوسر ىنأو مصاع 2

 هلا رمآن طب ىلع ا كف ا 0 لاقف ؟ كاذ دامو هلع ملم هللأ لودر

 1 هللااول 0 ص م هك 2 هللا] وسر أعدؤ مداع معونب مب 0 وع اكو

 ام ةأم ىف 0 مطب ىلع - د رش تأ ىنأ هلل اب مسقأ هللال وسراي لامذ اهفدعتالو :كريع ةنناوكتٍجو ل

 ؛ تحنص 4 3 ىربختالو هللا قنا ٍمتِلَم هللا 0 ال لاقف . ىريغنم ليح اهنأو ربشأ ةعبرأذنم

 مل تل ىلإ طنا لي ارث ىأذ هنإودويغ لجر ًارع وع نإ: هللا لوسراي تااقف

 رضملا ىلصف ةعماج ةالصلا ىدون ى> علي هلل لوانز ف 18 ةنآلا هذه ىلاعَت هللا لزتأو ة؛ لاق امىلع
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 هلوق نأ ( اهناثو ) اهوبق ىف ةبوتلا طرش ريغ نم هتداهش لطبي هب دلجلا عوقو نأ ملسو هيلع

 ةبوتلا دوجو هيف طرتشي و «<فذق ىف دود الإ ضعي ىلع مهضعإ لودع نوءلسملا» مالسلا هيلع

 زوجتال» لاق سو هيلعهللا لص هللالوسر نع هدجنع هيبأ نع بيعش نبورمع ىورام (اهئلاثو)هنم
 اذإ »مالسلا هيلع هلوق ( اهدحأ ) : هوجوب ضراعم اذه ةيعفاشلا تلاق «مالسالا ىف دود# ةدابش

 نكت ل ولو ةداهشلا هيلع تبجو دودحلا مع اذاف بوجولل صالاو « دهشاف سمشلا لثم تملع

 دق انههو « رهاظلاب مكحت نحن » مالسلا هيلع هلوق ( اهناثو ) اثبع نوكت امنآل تبجو امل ةلوبقم
 ىور ام (اهئلاثو ) اقداص هوك نظ ديفت ةيوثلاب ةلضاحلا هتفعو هلقعو هيد نال : هللا 02

 ؛ عيفنو عفانو ة ةركب وأ مثو ةيعش نب ةريغملا ىلع اودوش نيذلا برض هنأ باطخلا نب رمت نع

 ايبا سر ل سك اب تاي أ ل لعفيال نمو هتداهش تلبق هسفن بذك أ نم ل لاق مث

 ةياحصلانم دحأ هيلع ركنأ امو «هتداهش لبقيال ناكف ةركب ونأ امأو . امهتداهش لبقي ناكو اباتو

 بل ىف مالكلا مامي اذهف . هيف

 نم فذقلا نأ ( لوألا ) : نيرمأ ىلع لدي هنأ ملعاف ( نوقسافلا مه كئلوأو ) ىلاعت هلوق امأ

 باقعلا قحتسي نمل مسا هنأ ( ىناثلا ) ةريبكلا بحاصىلع الإ عقبال قسفلا مسا نآل رئابكلا ةلمج

 ةيالو كراخأب هفصو نه عنم : ال م هماود نم عنعال ةيوتلا تناكل هلع سال

 . كلذ ريغ ىلإ مار
 , نوكت فيك فذقلا نع ةبوتلا نأ ىف اوفلتخا مهنأ معاف (اوبات نيذلا الإ) ىلاعت هلوق أم

 لوي ىرخظصاللا لاقف هانعم ىف هباكحأ فلتخاو : هسفن هباذك هنم ةبوتلا هللا همحر ىعفاشلا لاق

 نوكيف ًاقداض نوكي امير هنأل تبذك لوةيال قخإ ونأ لاقو ,هلثلل دوعأ الف تلق امق تنذك

 لوقيلب « ىرخأ ةيصعم نع ةيوت نوكيال ةيصحملابنايتإلاو « ةيصعم بذكلاو ًابذكت بذك هلوق
 . هيلإ دوعأ الو هنع تعجرو تاقام ىلع تمدن الطاب فذاقلا

 ىتح لاحلا نسف هيلع ةدم ىضم نم دبال ةبوتلا دعب هنإ انباحأ لاّقف ( اوحلصأو ) هلوق امأ

 اهف ريغتت ىلا 0 هيلعرم ىت> ةنسإ ةدملا كلت اوردق مث , هتيالو دوعتو هتداهش 1

 ةاكرلا نم ةنمسلاب ًاماكحأ عرشلا قلع دقو ؛ ةنس لجأ نينعلل برضي اي عابطلاو لاوحالا

 . امهريغو ةيزجلاو

 اذمتو ةبوتلا لبقي امحر ًاروفغ هنوكل هنأ ىنعملاف ( ميحر روع هللا ناف ) ىلاعت هلوق م

 هنأل . امحر ًاروفغ هلوبق ىف ناك امل ًابجاو ناكول ذإ القع بجاو ريغ ةبوتلا لوبق نأ ىلع لدي

 . ةيهلإلا دح نع جرخلؤ « ًاييفس راصل هلبقي ملول هنآب هيلعل ًاربقو ًافوخ هلبقي امن وهف ًابجاو ناكاذإ

 . قيفوتلا هللابو ناسحإلاو ةمحرلا ققحتت كانهف . هلبقف ًابجاو نكي مل اذإ امأ
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 نإف فذقلا ةبآ امأو . مالا ظفل هنمضت دق لكلا ناف ءاضعالا هذه اول_سغاف لاق هناكدحاو
 صتخيف فا:ئسالل واوأا ناكو « ةدحاو ةلمج امبمظني نأ زو< الف ريخ اهرخآو رمأ اهءادتبا

 كاكا رو ل هل كا طرشلا اج نوع ومجمع تالثلا لمعا ل تاز وكل لابلق هي#اتتسالا
 اوبات نيذلاالإ « قسفلاو درلاو دلجلا ملل اوعمجاف ىأ . موقسفو مهتداهشاودرو مثودلجاف تانصحما

 (اهثلاثو) نيقسفم الو نيدودرم الو نيدولجم ريغ نوبلقنيف مر فغي هللا ناف | نحلضأ و فذقلا نع

 ى' ةلعلا نأ :لعالدن ( أَذيأ ةدابش مهل اولبقت الو ) هلوق بيقع ( نوقسافلا مم كل وأو" لوقا

 ناكاذإ اهيسال « ةيلعلاب رعشم فصولا ىلع محلا بيترت نال ًاقساف هنوك ةداهششلا كلت لوبق مدع

 تل رادع نأ تلف اذا: ةدامقلا كاونقم نكي الا نأ كيسان اقساف هن وكدو اسناتم تفضوولا :

 مكحلا لوزي نأ بجوف ةلعلا تلاز دق قسفلا لاوز ىلع ءانثتسالا لدو . ًاّقساف هنوك الإ تسيل

 نيذلا ءازج امنإ ) ىلاعت هللا لاق « نآرقلا ىف دوجوم ءانثتسالا اذه لثم نأ ( ابعبارو ) ةلعلا لاوزا

 مدقتام ىلإ عجار ءانثتسالا اذه نأ فالخ الو ( اوبات نيذلا الإ) هلوق ىلإ( هلوسرو هللا نوراح

 ( ىراكس متنأ و ةالملا ًبرقت ال ) هلوق كلذك و اعيخ ءالؤملاةلصاخ ةباوتلا نأو «ةيآلا.لوأ نم

 نمل عورشم هنأ اك ؛لاستغالا هيلع بجو نمل مميتلا راصو ( اومميتق ءام اودجت لف ) هلوق ىلإ
 جتحاو ؛ هللا همحر ىعفاشلا بهذم تابثإ ىف ديبع وبأ هركذ هجولا اذهو  ءوضولا هيلع بجو

 نم ءانثتسالا نأ (اهدحأ) هوجوب ةريخالا ةلخجاب صتخم ءانثتسالا كح نأ ىلع ةفينح ىبأ باوصأ

 مومعل ىضتقملا نأ (اهناثو) بابلل ًادرط روصلا عيمج ىف اذكف : ةريخالا ةلمجاب صتخم ءانثتسالا

 اذ نآل «ةدحاو ةلمحب هقيلعت هحيحصت ىف ىنكي ءانثتسالا وهو ضراعملاو مئاق ةمدقتملا لمجلا

 ءانثتسالا نأ (اهئلاثو) طف ةدحاولا ةلمجلاب هقيلعت بجوف ًاوغل نوكي نأ نع ءانثتسالا جرخب ردقلا

 نأ بجوف عاجإلاب لطاب اذهو دلحيال نأ بات اذإ هنأ بجول ةمدقتملا لما لكىلإ عجر ول

 تايثإلان مو تايثإ قنا نم ءانثتسالا نأ لوألا نع (باوجلاو) ةريخالا ةلمجلاب ءانثتسالا صتخي

 امهدحأ نم ىننامردقبف ىثتسملا ىلإو لوآلا ءانثتسالا ىلإ عجر و ءانئثتسالا بيقع ءانثتسالاف « قفز

 ىف انلق ببسلا اذهلف ؛ ةدئافلا مدع ىلاثلا ءانثتسالا ريصيو دئازلاب صقانلا ربجنيف رخآلا ىف تبثأ

 فاطعلا واو نأ انيب انأ ىتاثلا نع ( باوجلاو ) ةريخالا ةلمججاب صتخم هنإ ءانثتسالا نم ءانثتسالا

 ىلوأ ضعبلاب هقيلعت نكي ملف« ضعبلا نع ريدقتلا ىف ًارخأتم لما ضعب نكي ملف بيترتلا ىضتقتال
 ضعبلا قح ىف هب لمعلا كرت هنأ ثلاثلا نع (باوجلاو) لكلاب هقيلعت بجوف . قايلاب هقيلعت نم

 رابخ “الا نم هوجوب ةلأسملا ىف هللا همحر ةفينح أ باوكأ جتحاو ؛ قابلا قح ىف هب لمعلا كرتي ملف

 كيرشب هتأرما فذق نيح ةيمأ نب لاله ةصق ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا ىورام ( اهدحأ )
 هللا لص هللا لوسر ربخأف «نييلسملا ىف هتداهش لطبتو لاله دلحيو هيلي هللا لوسر لاف ءامح نبا
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 فذقلا نم الاح نوه مالسإلا عم كف دقلا نول هن داهش ليق 5 بجو فذقلا نع بات اذإ لسملا

 مف نعطلاو م ”وادعب اوربش مالا الا بدا ندا نرويلشملا لق نإف 34 رفكلا ف

 ىلع ة5كدنخقا هلّدم ملم فذهب هقحليام نآنشلا نيش نمرفاكلا فذدقب فوذقملا قحلي الف ٠ لطاي اب

 ه4 1ع بدي ال رفكلا نم كت اتلاف افا نات علو راثفلا قف الإ نع ا رجز نيدلدملا نم فذاقلا

 ن ٠١ شن ه مالسلا هيلع هلوقب ىغلم قرفلا اذه انلق . دحلا هنع طقسال فذقلا نم بئاتلاو دحلا

 انزلاو لتقلاو رفكسلا نع بئاتلا نأ ىلع انعمجأ (اهئلاثو ) «نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل ام رمل

 (ابحب ازؤ) انززلا "سفن نم زيك ]!تسيل ةريكلا هذه نآإل «فذقلا نع تنال اذكف ةداوتلا لرا
 . ةيرتلاب 0 وزب الف فو دما قددحلا نأ عم دل ابق بات اذإ هتدارش ليقي هللا همحر ةفينخ ايأ ]

 لأ ناك هتع قسفلا م ما لازو هتلاح تنس> دقو دحلا ةماقإ دعب بات اذإ هتدا مش لبقت نلف

 اهرسأب الإ هدوع بجوف لمج بيقع روكذم ءانثتسا ( اوبات نيذلا الإ ) هلوق نأ ( اهسماخو )
 0 هيأ هنا اش 2 هارت رح هدبع لاق ول هنأ ىلع انعمجأ ( اهدحأ ) رومأ هيلع لديو

 : 0 مالكلا 0 5 7 ا 0 فرحر صر ءايئتتم لأبو وش هنف تنقال

 قلل الإ قلاظ < كت] لاقل عقي الف هللا ءاش نإ قلاط تنأ لوي نأ زو< هنأ ىرتالأ

 مزلي ال هنأ تبثف ؛ةيلكلاب مالكلا مكح عفرل هلوخد ةلا>ةسالالطاب ءانثتسالاو اننا ف دلطلا ن6

 2 مدعت أم 2 ىلإ هفرع ءاحشس ل ع هةوع مدقتام 0 ىلإ ) هللأ 0 نإ 1 هلوق عم نم

 مرج الف ؛ ةيلكلاب مالكلا ّح عفرل هلوخدزاج هللا ءاش نإ نآل عمجا ل ريغ ىف قرف اذه اناق

 هعوجر زاوج بوف مالكلا ضعب عفرل هلوخد راج الإو ةزوك كمل 15 عيمجىلإ هعوجر زاج

 هض.ب ةروكذملا لما نم دحاو لك نم جرخ نزأ ىضتقي ىت>, هجولا اذه ىلع لما عيمج ىلإ

 ًادبأ ةداهش مهل اولبقت الو ةدلج نينامم مودلجاف ) هلوقف قلطملا عمجلل واولا نأ ( اهناثو )

 هيلع لخ د املف . ضعبلا ىلع ضعبلل مدقت ال ًاعم ركذ هناك عما راصص ( نوقسافلا مث كئلوأو

 ضن ىلع اهضعيل نكي م ذإ ىابلا ىلإ هعوجر نم ىلوأ اهضعب ىلإ ءانثتسالا 0 نكي ١ ءانثتسالا

 ىلاعت هلوق هللا همحر ةفينح ىنأ لوق ىلع هريظنو ؛ لكلا ىلإ هعوجر بجوف ةتبلا ىنعملا ىف مدقت

 عومج ىلع لب هجولا لسغ ىلع تلخدام بيقعتلا ءاف ناف ( مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ مف اذإ)

 هلم 0 دحاو ىلع تلح ا الإ ةماك انبه 1 1 بيترتلا ديقتال واولا نإ ثيح نم رومالا هذه

 ىلع عمجلل نوكنت دق واولا لبق ناف ء عومجملا ىلع تلخد لب بيترتلا ديفيال واولا فرح نآل

 عمجلل نوكت امنإ امنال ( نوقسافلا مث كئلوأف ) هلوق ىف ىهو فانئتسالل نوكتت دقو تركذام

 ّضأ لكلا ناف ءوضولا هنأ لثم اعمر وك ذملاك لكلا ريصيف 2 ةدحاو ةاح همظنو ا فلتؤ ال اف

 عمم رن مد



 هال تانضخحأ نومرب نبذلأو : للاعتا هلوق ١٠
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 سا[ رعد تايش فرع هنأر الإ: تدكتلاو قدصلل لمتع هتباوتع كنس نال + فذاقلا نارَح

 ةاركته نع ارجو

 ءافيتسالبق فوذقملا تام اذاف « ثرو. فذقلا دح ىعفاشلاو كلام لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا
 ثرويهنإف « ريزعتلا هفذقب بجاولا ناك اذإ كلذكو . فذقلا دح هثراول تبثي وفعلا لبقو دحلا

 همحر ةفين> ىأ دنعو . دخلا بلط هثراوأ تبث فوذقملا توم دعب فذقلا أشنأ ولادك 1

 قح وف فذقلا دح نأ « هللا همحر ىفاشلا ةجح . توملاب طقسيو ثرويال فذقلا دح : هللا

 ناك اذإو ء ركنأ اذإ هيلع ىعدملا هيف فلحبو هبلطب الإ فوتسي الو هوفعب طقسي هنأال ىمدآلا

 ةفينح ىبأ ةجح « هتئرولف اةح كرث نمو » مالسلا هيلع هلوقل ثروي نأ بجو ىمدآلا قح
 ىنعم هيف سيل قح هن*الو « بيصن هيف ةجوزلا وأ جوزلل ناكل ًاثوروم ناكول هنأ : هللا همحر

 ةيعفاشلا دنع حصأالا نأ كلو لا نع ( باوجلاو ) ةبراضملاو ةلاكولاكثروي الف ةقيثولاو لاملا

 عفت رتةيج وزلا نال  ةجوزلاو جوزلاالإ مهلك هثري هنأ ناث هجو هيفو« لام اكةثرولا عيمج هثري هنأ

 . ةجوزلاو جوزلا قحليال كلذو « بسنلا نع راعلا عفد دخلا نم دوصقملا نأالو « توملاب

 2 7 هيارما فدك وأ: كالا ىدي نيب ًاناسنإ ناسنإ فذق اذإ ( ةسماخلا ةلأسملا 2
 فذقلا دح كل تبثو كفذق ًانالف نأب هربخ و فوذقملا ىلإ تعبي نأ مك الا ىلعف ء بئاغلجرلاو

 هللا لص ىنلا ثعب» ىنعملا اذه ىلعو « همالعإ همزاي هيلعيال وهورخآ ىلع لام هل تبث ول ام هيلع
 هللا همحر ىعفاشلا لاق «اهانز نع صحفتيل هثعبي ملو هنباب اهفذق ًانالف نأب اهربخيل ًاسينأ سو هيلع
 (او < الوزلا# ىلاعت هللا نأال كلذ نع ةلأسيف هيلإ تدب نأ ان لجر ىهراذإ مامالل سيلو

 ان ذاع كل كول وق“ ىضانلا مكاهلا ىدي'نيب لجر لاق نإ لثم « ًانيعم فذاقلا نكي مل اذإ هب دارأو
 . هلأسيف هملإ احلا ثعبي الف

 نيعباتلاو ةباحصلا رثك أ لاقف . هيف ءارقفلا فلتخاف (ًادبأ ةداهش مهل اولبقت الو) ىلاعت هلوق امأ
 ياو يروتلار ةباح)و ةفليحاوأ لاف: هللا همحر ىقفاششلا لوق وهو هتدابش تليق بات اَذإ هنإ
 الإ )هلوق نأ ىلعةينبم ةلأسملا هذهو :بات اذإ فذقلا فدودحما ةدابش بقت ال هللا مهمحر ملاص نبا
 ةفينح ىنأ دنعف ؛ةريخ“الا ةلمجاب صتخا وأ ةروكذملا ماكح“الا عيمج ىلإ داع له ( اوبات نيذلا

 هللا هر مداشلا دعو : هريخ هلا ةلمجاب ضتخصاريشكلا لغا تيقعاو وك ذملا ءاننتسالا هللا' همز

 نإ عضوملا اذهب قيليام انهه ركذنو ؛ هقفلا لوصأ ىف اهانص3ل دق ةلأسملا هذهو « لكلا ىلإ عجرب
 مالسلا ه.لع هلوق ) اه )هوجوب ةلو.قم هتدابش ْنَأ ىلع هللا همحر ىعفاشلا جتحا * لاك سا ءاذ

 آكنأ كوكي نأ بحي بئاتلاف ؛ ةداهشأا لوبقم هل بنذال نمو « هل بنذال نك تنذلا نه ايلا »

 فذاقلاف , عامجإلاب هتدابش لبقتف رفكلا نع بوتيف فذقي رفاكلا نأ ( اهيناثو ) ةدابمشا) لوبقم



 ١و ةيآلا ::تانصحللا نومرب نيذلاو : ىلأعت هلو

 نومرب نيذلاو ( ىلاعت هلوقل 1 هيلع تِج وو ءادوصلا نم ا تأ و هفىلق دف كومشت ال

 ؛ ةداهشلا ظفاب فذقلا كلذ نع اوربع 1 بابلا ىفام ىصقأ (ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحلا
 ؛ ةداهشلا ظفل هزجعيال فذاق لكناآل « أسأر فذقلا دح طاقشإ ىلإ ىدؤي هنآل هب ةربعال كلذو

 نأ ىورام (ىناثلا) فذقلا نم هدوصقم لصحىو هةسفن نع كنا 1 امسإ لإ ةليسو كلذ لهجيف

 دايز لاقو عيفن :و عفانو ةرك 1 : ةخيرأ باطخلا نب ل كتع انزلاب هيلع كوش ةيعش 3و ةريغملا

 ءارإو م عر الو 2 راح 21 ىلع اهالجرو ولعت 0 وبل ًاتسإ كاان معيار ناكو /

 . فقوتل مهريغ ةداهش كلذ دعب لبق ولف « رخآ دهاش مبعم له لأسي ملو ةثالثلا رمع دل « كلذ

 . طاتحو اف فقوتي امم دودحلا نآل

 فذقلا دح بحي لهو . انزلا تيثيال ةعبرأ نم لقأ انزلا لع دبش ول 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 باب ددسن كل انددح ول انالو؛ د وعلا ءىجب | وءاج مهنال بجي ال (امهدحأ) نال وق هيف دوهشلا ىلع

 وهو( ىتاثلا لوقلاو ) دحلا همزايف هبحاص هقفاويال نأ نمأي ال دحاو لكن آل ءانزلا ىلع ةداهشلا

 امهان ركذ ناذلاا ناهجولا هيلع ليلدلاو : دحلا مهباع بحب : هللا همحر ةفينح وبأ لاق هبو . حصالا

 . ةثلاثلا ةلأسملا ىف

 )2 انزلاب 6 7 9 قاسف يقرأ ءاخ الجر 7 فذق اذإ ١ 21 الس هانا 0

 تدعو دا 1 0 0 قسافلا نا 0 2 الف 1 يف رانا 3 انهو[

 ان ربتعا يكف 5 ةمهلا لجال مهتداهش لمت مل هنأ الإ ىك ذاقلا كيع مع جا نم انزل ةداهش طارش

 لوق هجوو « مهنع دحلا ىنن ىف اهرابتعا بجو كلد.كف هيلع دوبشملا نع دحلا ىنن ىف ةمهتلا

 اونوكي نأ نع اوجرخت ةداهشلا لوبق ىف ةربتعملا طئارشلاب نيفوصوم ريغ مهنأ هللا همحر ىعفاشلا

 .(ءادبشةعب رأب اوتأي مل مث) ىلاعتهلوةريسفت ىف مالكلا رخآ انهو « نيفذاقلا ضحم اوقبف ؛ نيدهاش

 : لئاسم هيفق ( ةدلج نينامث مودلجاف ) ىلاعت هلوق امأ

 كلاملا وأ . انزلا ةيآ ىف هانيبام ىلع مامإلا وه ( ممودلجاف ) هلوقب بطاخلا (ىلوآلا ةلأسملا)
 . مامإلا دقف دنع سانلا هبصني ملاص لجر وأ . ىعفاشلا بهذم ىلع

 نإ 3 هدلو فدع دلاولا ) اهدحأ) روص ةرآلا هده مومع نم ص*ءخ 4 ةيناثلا الا 0

 ًادبع ناك اذإ فذاقلا ( ةيناثلا ) هلتقب صاصقلا هيلع بحب ال اي . دحلا هيلع بحب الف هلفاون نم
 ديبعلا دح مدخل قيقر هضعبو رح هضعب نمو ؛ دلولا مأو بتاكملا اذكو . نيعبرأ دلج بجاولاف

 1 هةنصخ هغللا بج و ىهف تبان مث مايالا م دق َْق تنز نم أ ةفيفع ةقيقر فلق نم( ةثلاثلا (

 ٠ اهفذقب دحلا بحيال كلذ عمو . :



 ةيآلا . تانصحلا نومرب نيذلاو : ىلاعت هلوق ١

 نقشت ]وداجل ]ذ]  ةفدقلا دبش نأ معز هللا همحر ىعفاشلا نأ ( ابسماخو ) ةداهشلا لطببال

 هعم دهش نإو : كلذ دعب ابلبقي ال نأ بجاوف هتداهش لطبأ دق فذقلا ناكنإف : مهتداهش تلبق

 همزاي ام نيقرفتم اوءاج اذإ مهتدابش لوبق ىفو « هبذكب محلا بجوو هفذقب قسف دق هنآلل ةثالث

 ىلع بتر ىلاعت هللا نأ وهف هللا همحر ىعفاشلا لوق هجو امأو , فذقلا سفنب مهتداهش لطبت ال نأ
 . واولا فرح ضعب ىلع اهضعب ًافوطعم ةثالث ًارومأ ةعبرألا ءادهشلاب نايتإلا مدع عم فذقلا
 نوكيال نأ بجوف ؛« ضعبلا ىلع ًايترم اهضعب نوكي ال نأ بجوف.بيترتلا ىضتقيال واولا فرحو

 .ملعأ هللاو ميقأام وأهيلع دحلا ميقأ ءاوس ةداهشلا در تبثي نأ بحي لب  دحلاةماقإ لعبت رم ةداهشلا در

 نم.ةشحافلا نيتأي ىئاللاو ) ىلاعت هللا لاق انزلا ىلع ةداهشلا ةيفيك ىف 4 ىااثلا ثحبلا إل

 ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحلا نومري نيذلاو ) ىلاعت لاقو ( مكنم ةنئازأ قعاع اودبشتساف مكئاسن

 . ىف ١ ىتح هلبمأ الجر ىتأرما عم تدجو نإ تيأرأ هللا لوسراي» ةدايع نب دعس لاقو ( ءادبش

 : 2: ]انسب اوف مث 6» معن لاق ؟ ءادهش ةفطرأت

 تبثيال ( امهدحأ ) نالوق هيف نيلجر ةداهشب تدثي له انزلاب رارقإلا ( ىلوألا ةلأسملا ١
 هيلع عالطالا ضمغي لعفلا نآل ءانزا! لعف .فالخب تبثي ( ىتاثلاو ) انزلا لعفك ةعبرأب الإ
 : هيلع عالطإلا ضمغي الق رهاظ ظلك ارازتلاو عبرالا طارتشاب هيف طيتحاف

 ايان ول اح ىو نموا تازلا اوك ذب نأ تحي انزل لعف“ لع او ديس اذإ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ار ايسوفاف لخدي هكذا ايار اثأ اودبش نأ تحور .٠ ةيبج] انأ نظف ذل ةيراج لغ ةاذزإ

 ول ام فالخب ءانز ةذخافملا نوري امر منال « تيثيال ىز هنأ ًاقلطم اودهش ولف , ةلحكملا ىفليملا

 نترأ طرتشي له ؛انزلاب هسفن لع رقأ ولو.« رسفتسي الو دحلا بحي تينز لاقف ًاناسنإ فذق

 . فذقلا ىف ا« بحيال ( ىناثلاو ) ذوهشلاك معن ( انقدحأ:) نارع ر هه رعت

 ١ نيعمتجم وأ نيقرفتم دوهشلا ءىحي نأ نيب قرفال هللا همحر ىعفاشلا لاق « ةثلاثلا ةلأسملا «

 هللادحر ىعفاشلا ةجح , فذقلا دح مهبلعو تبثيال نيقرفتم اودبش اذإ هللا همحر ةفينحوبأ لاقو
 ثيقرفتم وأ نادمث< مهب نايتإلا نيب كرتشم ردق 31 ةئيارأب ناين زل: نأ (كاوبإلا ) هوجو قد

 صنلاب الماعز وكي نبق رفتم مه. ىنالاف : زايتمالاهب امب هل راعشإال كارتشالا هبام ىلع لادلا ظفللاو

 اوءاجاذإ تبثي نيعمتجي اوءاج اذإ دوهشلا ةدابشب تبي لك (فاثلا ) ةدهعلا نعجرخنأ ب جوف

 نقلتينأن عو ؛ةمهتلا نع دعبأ ناك ن يق رفتم اوءاج اذإ منال ىلوأ اذهلب . ماكحالا رئاسك نيق رفتم

 نإ ةروع ىلع رهظيل مهقرف دووشلا ةدآمش ىف ىضاقلل ةبير تعقو اذإ انلق كلذلف ؛ ضعب نم مهضعب

 دنع اوعمتجا اذإ لب ؛ةد>او ةلاح ىف اعم اودهشي نأ طرتشيال هنأ ( ثلاثلا ) مهتداهش ىف تناك

 مث : هباب ىلع اوعمتجا اذإ اذكف مهتدامش لبقت هنإف دهشيو رخآ دعب دحاو مدقي ناكو ىضاقلا

 د>اولا دهاشلا نأ (لوآلا) نهجو نم هللا همحر ةفينح ىلأ ةجح ؛ دحاو دعب دحاو لخدب ناك



 ا١وأ/ ةيآلا . تانصحما نومرب نيذلاو : ىلاعت هلوق

 فاتخاو ٠ بوتي نأ ىلإ هقسفب محلا ( اهتلاثو ) ةداهشلا نالطب ( اهناثو ) نينامث دلج ( اهدحأ )

 دنع فذقلا سفنب هيلع دحلا بوجو ىلع مهقافتا دعب , ماكحالا هذه توبث ةيفيك ىف ملعلا لهأ
 هيلع د+لا ةماقإ لبق قسفلا ةمس همزلو هتدابش تلطب دق نولئاق لاف . انزلا ىلعةنيبلا ةماقإ نعهزخي

 هتدايغ رف دقعو(نقسوب ويكو كلامو ةقشح وآلاف ٠ تكس نت كيلا ارا ضال 0
 عقب ملام قسفلا ةمسب موسوم ريغ هنإ مهو ىضتقم اذهو ىزارلا ركب وبأ لاق . دحي ملام ةلوبقم

 مسو نم ةداهشل ةلطبم قسفلا ةمس تناك ذإ هتدابش تزاج امل قسفلا ةمس هتمزل ول هنآأل . دحلا هب

 نذلاو هنا ب 0 ) رومأب هللا همحر ةفمنح نال ةدح نع 9 وأ جتحا مث

 بترا ىضتقي ةيالا رهاظ ه ( ةدلج نينا ممودلجاف ار ا أ 1 تا

 هدحو قذقلا ىلع محلا اذه انقلع ولف : ةداهشلا ةماقإ نعزجعلاو فذقلا' ,عومج ىلع دحلا بوجو

 ىلع بتم كح دلجلا بوجوف اضل ةيآلا فالخكلذو نيماألا ىلع ًاقلعم هنوك ىف كلذ حدق

 رادلا تلخد نإ هتأرمال لاق ول اء امهدحأ لوص- درجمب لصحي ال نأ بجوف نيرمأ عومج

 ( اهناثو ) انهه اذكنف ءازجلا دجوي مل رخآلا نود نيرمآلا دحأب تنأف « قلاط تنأف ًانالف تملكو

 درجمب هتداهش درت ال نأ بجو كلذك ناك اذإو هفذق درج بذكلاب هيلع كحال فذاقلا نأ

 نأ بجول ًابذاك هنوك بجوأ ول هفذق درجم نأ ( لوآلا ) هجوأ ةثالث نم لوألا نايب . فذقلا

 ةداهش نالطبب مخ هفذق ىف هبذكب كحلاو 6 ةيذك محلا عقو دق ذإ انزااىلع هتنيب كلذ دعب لبقتال

 هيلع ى م دنا هل كرر ىلع اوعمجأ اكو.كيناق فوادمملا نورك ىف هفدكت 2000

 داج امل الااو؛ هفذق سفن ما رلاب هتأرما فذاق نأ ( ىناثلا ) هفذق درجمب ثتدكلاب

 مكحلا عم انزاا نم هب اهامر امف قداصل هنأ هللا دشن نأ رق انج فرعا نيبو هنيب ناعللا باجيإ

 « بذاك امدحأ نأ ملعب هللأ » نيجوزلا نيب نعال ام دعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق امو . هبذكب

 كلذ قو .قداقلا ين ذكي محب لو بذاكلا وه نييعت ريغب اهقدخأ نأ ريحان © تنان ك0

 ةعبرأب هيلع اوءاج الول ) ىلاعت هلوق ( ثلاثلا ) بذاك هنوك بجوي ال فذقلا سفن نأ ىلع ليلد
 « طقف فذقلا سفنب مهذكب محي لف ( نويذاكلا مث هللا دنع كئلوأف ءادبشلاب اوتأي مل ذاف ءادهش

 كلذك ناكاذإو ٠ فذقلاد رجم ابذ 1 هيلع موكح ريغ فذاقلا كا هوجولا هذبب تبثف

 ناك املو ء؛ ضراعم ريغ هنع رداصلاو ةقث الدع ناكهنأل فذقلا درجمب هتدا,ش لطبنال نأ بجو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ( اهئلاثو ) ةدابشلا لوبقم نوكي نأ بجوف هتلادع ىلع ىقبي نأ بحي

 ءاقبب ملسو هيلع هللا لص ىنلا ريخأ « فذق ىف ًادودحم الإ ضعب ىلع مهضعب لودع نويلسملا »

 لاله ةصق ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع ىورام ( اهعبارو ) دحب ملام فذاقلا ةلادع
 لطبتو لاله دلي هللا لوسر لاقف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع نارا تدع اهلل ةيهأ نا

 فذقلا درب نأ لعل دي كلذو هب , دلجلا عوقوب قاعتم هتدابش نالطب نأ ربخأف «نيلسملا ىف هتداهش
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 (تانصحما نومري نيذلاو ) هلوق مومع تحت رفاكلا لوخد ىلع اوقفتا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 . ملعأ هللاو نينامث داحي ملا فذق اذإ ىدوهلاف ؛ عئام الو هلوانتي مسالا نآل

 ةجودتملا لععقي ناصحإلا ما : سم وبأ لاق . ةنصحما ىهو ىرملا ىف < ثلاثلا ثحبلا

 عنم 0 وهو( ابجر ا ميم ى ىلاعت هلوقل ؛ ل رج نإ ةفيقعلا للعو

 : لئاسم هيلع عرفت, و؛ لد لك هكنع هع وازتملا نيغو « اح ور نه لإ هتننم كو اذاف جرفلا

 ١ هلم ل[ اوس ييرافحلا عيمج لوانتي ةيآلا رهاظ ( ىلوآلا ةلأملا 1 0

 ةيرحلاو غولبلاولقعلاو مالسالاةسخناصحإلا طئارش: اولاق ءابقفلا نأ الإ : ةقيقر وأ ةرح تناك

 اعأو « نصحم سيلف هللاب قل رق قمار مالسأا هيلع هلوقل مالسالا ان ربت ءا عار ا زأا نم ةفعلاو

 ديعلا نال ةيرجلا انربتعا امتإو « ثالث نع مقلا عفر 2 مالسلا هيلع هلوقل غوابلاو لقعلا انرتعا

 بي ذك:ل عورشم دحلا نآل انزلا نع ةفعلا انربتعا امبإ و . انزلاب رييعتلاهيلع مظعي الف ةجردلا صقان

 ءىطو فوذقملا ناك اك كلك فدعا فل ةذاص 0 اف انا از 0 ناك اذاف «؛ فذاقلا

 ارب ىدحإ 0 للا ةهش هف 5 انزاا ةهمش هيف نال كاف حاكن ا ةهدشإ ةأرعا

 اسوأ آر هاك فذق نم لوقت 2 ًاضيأ هفذاق نع هطقست عرحلا 00 ىطاولا نع دحلا

 ناوفنع قق زول ىح «ىذآللل رزعي 0 1 لع ل لف ]نما در 30 أ اكولمم وأ انما

 قيقر وأ رفا فز ول كلذكو « هفذاق دحال حالصلا ىف خاشو هلاح نسح و بات مث ةرم هبابش

 هن وذج ا ردص لا ىف ىنز ولام فال ؛ هيلع دحال فذاق هفذقف هلاح حلصو 0

 لبقف ًانص# فذق ولو. 0 نون او ىصلا لعف نال. دحن فذاق هفْذَقَف قاف وأ غلب مث

 ىضم امف هلاح ىف ةبير ثروب انزلا رودص نال هفذاق نع دحلا طقس فوذكقم ا انز فذاقلا دحب نأ

 ًافصتم ناك هنأ ملعي هروهظبف ؛ةيصعملا بكتريا لوأ ىف هدبع رتس كتبمال ميرك ىلاعت هللا نآل

 هللا نإ تبذك رمع لاف ؛ هذه الإ تينزامهللاو لاقف ء رمع دهع ىف ىنز الجر نأ ىور لبق نم هب

 .قفداقلا نع دحلا ظفسال :ىزاظلا انرلا ::ناوث وأو قزملا لاقؤ.:ةّزم لوأ ق'ةدع حضفيال

 لاجرلا ىلع عقي ( تانصحلا نومري نيذلاو ) هلوق ىرصبلا نسحلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 عامجالا لب ؛لاجرلا لوانتي الف ثنو عمجتانصخملا ظفل نآل كلذ اوركنأ ءاءلعلارئاسو ؛ ءاسنلاو

 . تاتصحلاو نينص#لا نيب بابلا اذه ىف قرفال هنأ لع لد

 نوكتيي نأ الإ ريزعتلا بجوي لب دحلا بجوال تانصحنا ريغ ىر 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 هناحبس هلوق ريسفت ىف مالكلاعومج اذبف « ريزعت الو كانه دح الف هب فذق امب ًافورعم فوذقملا
 « ( تانصحلا نومري نيذلاو )

 ناثح هيفف ( ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث ) هناحبس هلوق امأ
 : ماكحأ ةئالثب ءادبش ةعبرأب تأي مل اذإ فذاقلا ىف مكح ىلاعت هللا نأ ٍلعا «لوآلا ثحبلا ل
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 لحم ال , ءازيتسالا طق و نم -ربشأ ةتس :نودإ هبا تكأو اهل دس ١) ةضحم اهاردسا دق نا
 رظني وهو هدو دحج لجر اميأ هلسو هيلع هللا ىلض ىنلا لاق: انزلاب اهمهتا نإو ىننلاو فذقلا هل

 هبنتعأو اهآزيتسا ناف ع نيرخةلاو نيلواإلا سوءر لع هحضفو ةماتقلا موب هنم هللا بحل لإ

 ىرتدق امال لعفيال نأ ىلوآلاو . ىنلاو فذقلا هل حابي ءاربتسالا تقو نم رهشأ ةتس نم رثكأل
 نكي مل نإ رظن ؛ دوسأ هب تتأف نيضيأ اناكنأب هببشيال دلوب هتأرما تنأ نإو لبحلا ىلع مدلا
 ملسو هيلد هللا ىلص ىنل لاق الجر نأ هنع هللا ىضر ةريره 1 ىور امل . هيفن هل سيلف انزلاب اهمهتي

 اهنف لوفلاق ءرمح لاق؟اهناولأ ام لاق« معن لاق ؟لبإ نم كل له لاقف ؛ دوسأ املع تانلو ىأرحأ نإ

 انزب اممهتي ناكنإو « قرع هعزن اذه لعاذ لاق قرع هعزن لاق ؟كاذ فيكف لاق ؛ معن لاق ؟قروأ

 عزتي قرعلا نآل ال ( امهدحأ ) نابجو هيف هيف: هل حابي له ههبشي دلوب تتأف لجرب اهمهتي وأ
 . ةييشلاب تدك أت دق ةمهتلا نآل كلذ هل ( ىتاثلاو )

 1 : لئاسم هيفو ىارلا ىف 4 ىناثلا ثحبلا 2

 ؛ ناعل الو امهيلع دح الف ًابنجأ وأ هتأرما نوذجما وأ ىصلا فذق اذإ 4 ىلو آلا ةلأسملا )ل
 نارزعي نكلو « ثالث نع ملقلا عفر » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل . غولباا دعب الو لاخلا ىف ال

 ريزعتلا طقي لافقلا لاق : غلب ىتح ىصلا ىلع ريزعتلا ةماقإ قفتت مل ولف , زيبمت اهلل ناك نإ بيدأتلل
 . غولبلا وهو ى ىقأ رجاز فالخ دقو مداللا ةءاشإ نع رخزلل ناكش

 ةراَشإلاب قذقؤ ةمولعم ةباتك وأ ةموبفم ةراش] هل تناكاذإ سرح الا + ةناثلا هلاسالأ
 مصيال هتلادحر ةفينح ىبأ دنعو « ةيانكسلاو ةراشإلاب هناعل ميصي ك|ذكو . دحلا همزل ةيانكسلاب ع
 وأ كنك نم .نآل ةيآلا ”رضاظ لإ برقا هنا حر“ ىفاشلا لاوقو هال الو سرك ا كندا

 هفذق سيقن اناآلو : رهاظلا تحت هجارذنا بجوف اهب راعلا قملأو ةنصخما ىر دقف فذقلا لإ راشأ

 : ماكحالا 1 لع هناعلو

 كلامو ةفينح وبأو ىنفاشلا لاقف ًارح دبعلا فذق اذإ اهيف اوفلتخا « ةشلاثلا ةلأسملا ال
 هيأ نع دمع ن زفعج نعى روتلا ئوز , ةناج نوعيرأ هنلعّلما) كالو رقوو دعر 0
 تكرذدأ و لاق هنأ مع ننهتلا دنع نعاو «نيعبارأ نفانقلا ىفادتعلا دلت وأ لاق مالسلا هيلع الكل
 لاقو « نيعبرأ فذقلا ىف كؤلمملا نوبرضي مهلكو ءافلخلا نم مهدعب نمو نامّنعو رمعو 0
 دلعلا نيزعلا دخ نب ربع دلج هنأ وزو ءدوعسف نبا نع ىورم وهو نينا دلت ىاذوالا
 نين اعلا باحيإ ىف ةحرص ةيآلا هذه نأ وهو دحاو فرح ىلع ةلأسملا رادمو . نينامث ةيرفلا ىف
 نييلعف ةشحافب نيتأ نإف نصحأ اذاف ) لاق ىلاعت هللا نأ ادهازطد نيهارأا ىلإ دلل اان دورت
 اوساق مث , ةرحلا دح فصن انزلا ىف ةمآلا دح نأ ىلع صنف ( باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن
 انزلا د فيصنت ىلع دنعلا فذق دح فيصنت لا مْ : انزلا دح فيصنت ىف ةمالا ىلع ديعلا

 . سايقلا اذهب باتكلا مومع صيصخت ىلإ رمآلا لصاح عجرف « هقح ىف
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 توك نأ« كج , ىاثلا قذف اذاف ددللل: اج وم ف ذقلا كلذ راض ان> ١و فذق اذإ ؟لوقتف اذه

 نال لواللا ! دلك اه نوكي نأ: زوال قاثلا فدعا بدجوم 3 اضاادعلا اج وم قاتلا كفادعلا

 « ايناث ادح ىاثلا فذقلاب دح نأ بجوف . لاح بجاولا بالو لواألا فذقلاب بجو دق كلذ

 ءليلدلا اذه كانه لمعلا كرت لوقن انكل.انزلا دودح ةلالدلا هذهلع درو. نأ بابلا ىف اموصقأ

 . عمجا رذعتي قرافلا روهظ دنعو . فذقلا دح نم ظاغأ انراا دح نآل

 ةلأسملا هذه ىف الو ءدحاو ظفلب امهفذق نآل ةلأسملا هذه ىلع اهف ةلالد الف ةنسلا امأو
 اغانإ قاس لشف

 فوذقملا ةيلاطم الإ دح ال هنأ ليلدب: ىمدألا ق- فذقلا دح 0 دسافف سايقلا امأو
 لك ةعاج فذق اذإ هلك اذه . ىلاعت هللا ق> هناف ءانزلا دح فالخ لخادنت ال ىمدالا قوقحو

 نال وق هيفف « متينز 0 متنأ لاقف ةدحاو ةملكب مهفذق اذإ امأ . ةدح ىلع ةملكب مهنه دحاو

 , لخادتي الف دابعلا قوقح نم هناآلل لماكدح دحاو لكل بحب : ديدجلا ىف هلوق وهو ( امبتحأ )

 الإ لكلل بحي ال محدقلا فو . تاكب مهفذق ول م راصف ةرعم مهنم دحاو لك ىلع لخدأ هنالو

 ول اذه ىلعف . ةيآلا موهفمل قفوأ هنآل حصأ لوآلاو دحاو ظفالا ناف : ظفللاب ًارابتعا دحاو د>

 . نادح هرلعف ةدحاو ةملكب هيوبأل ًافذق نوكي نيينازلا نبا اي لجرل لاق

 مالكلا ةلمجو «بجاوو حابمو روظحم ىلإ مسقني فذقلا : فذقلا حيبي ايف 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 ا ل ع رطل ا را ع

 سانلا نيب اف ضافتسا هنكل . عمسي ملوأ 0 قثي نم عمس وأ اهقدص هبلق ىف عقوو اهسفن ىلع

 فذقلا هل حابي هنإف « تيب ىف ابعم هآر أ  اعيقرد نم جرخي جوزلا هآر دقو « ةنالفب ىتزي ًانالف نأ

 . املع رتسيو ابكسم نأ دوو ميلا دك اكل

 ىنإ لاق . ابقلط لاق ٠ سمال دي درت ال ةأرما ىل نإ هللا لوسراي لاق الجر نأ » ىورامل

 مل جوزلا نكلو سانلا نيب نم ضافتسا وأ هلوةب قثويال نم هعم اذإ امأ «ابكسمأف لاق : اهحأ

 افوخ اهتيب لخديو رشتنيف ةقث ناوكي ال نم: هركذي نق هنا ابفذق هل لحي مل سكعلاب وأ اهعم هرب

 ةبصع كفإلاب اوءاج نيذلا نإ ) ىلاعت هللا لاق ةأرملا نأتف روج بلطا وأ ةقرسل وأ دصاق ن
 ازا ااطم كيرا هنم سيل هنأ نقيت نإف رظن « هيفن ديري دلو مث ناكاذإ 0

 هيفن هيلع بحي نينس عبرأ نم رثك ال وأ ءطولا تقو نم (ريبشأ هش نم فال هنا كيا اكل

 هللا ىلص ىننلا نع ىور امل ءهبسأ ىن نم عونمم وه م ريغلا بسن قاحلتسا نم عرش اول نادللا

 هللا اهلخدي ملو ءىثث ىف هللا نم تسيلف مهنم سيل نم موق ىلع تلخدأ ةأرما امبأ »لاق هنأ ملسو هيلع
 لمتحا نإ امأ  كلذك ًاضيأ ل جرلا ناك مهنم سيل نم موق ىلع لخدت ن أ ةأرملا ىلع مر>املف «هتنج

 مل نإ رظن ؛ نينس عبرأ نودلو ءطولا تقو ف را رك هب تنأ نأ هنم نوك نأ
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 هنع هللا ىضر باطلا نب رمع نم مزق انما نلجر تلا نضل رعتلا قف دلكإ كارحت

 : لئاق لاقف «كلذ ىف ساناا رمع راشتساف : ةينازب ىمأ الو نازب انأ ام هللاو : رخآلل امهدحأ لاقف

 ةدلج نينامث رمع هدلجخ ءاذه ريغ حدم همأو هيباآل ناك دقن ور لاق وزو هما هل حدم

 , فيقوت هيف مهدنع نكي ل هنأ ىلع ةلالد ضيرعتلا مح ىف ةياحصلارمع ةرواشم ىف نأ (باوجلاو)
 . ًاداهتجاو ًايأر اولاق مهنأو

 كدر و[ انارخ ادخاو امش فدقر انا اك 1 لقدقلا كد 2 هاا لاقل 0

 هلاق ورمعب تينز : لاق ب ةدحاو ةينز لكلاب دارأ ناكنإ رظن ًارارم ًادحاو فذق ناف « ةعامج

 تاني اهفذق نإو «ىتاثلل رزع.لوءالل دحام ذعب ىناثلا أشنأ ولو ؛ دحاو دج الإ بحي ال ًارارم

 ) امهدحأ ) نالوق هيف ؟ال مأ دحلا ددعتي لهف . ورمعب تينز لاق مث , ديزب تينز لاق نأب ةفلتخم

 حصألا وهو (ىناثلاو) نويدلاك لخادتلا هيف عقي الف دابعلا قوةح نم هنالو ظفللاب ًارايتعا ددعتي

 نأ, بج وف دحاو قيما دحاو سج نم ناد اننا ناو دح الإ هف ادع دك ا

 دعك الفدا و دعا و نامل 0 ةنأ 00 آرام تجوز فذذق ولو ءاتزلا دود لع ادت

 لكل هيلع بحي ةملكب دحاو لك فذق نإ. رظن نيدودعم ةعامج فذق اذإ امأ . ددعتي ال وأ دحلا

 55 وب أ جتحاو . دحاو دح الإ مكلكلاع بحي ال : هللا هحر ةقيطل أ دبع و , لما ني لل

 سائقلاو ةئسلاو تارعلاب ةقيتح ىَ] لوق لع ىذانلل

 تابصخلا ىمري دحأ لك نأ ىنعملاو ( تاتضلا نومرب نيدلاو) لاعت هلوذ وهف ناردلا اهل
 بج وأ نف نينامث نم رثك أ دلحي ال تانصحلا نم ةعامج ف ذاق نأ ىضتقي كلذو . دلجلا هيلعبجو

 . ةيآلا فلاخ دف 3 دح نم رثك أ تانصخلا ةعامج فذاق ىلع

 هللا لص ىنلا دنع ديا رمأ قدك هيغل نر العا كا نع ةمركع ىوراف هلا[ 1

 ىلا تحوي م كل هل ىبانح 5) ةنيبلا ؛ 0 هلا لاقف , ءا نب كيرشب رشب ملسو هيلع

 2 نأ لإ. ءاس نا كير دلو هارت هفذق عم ًادحاو ا لاله لع لسور لاب نا
 . تايبنجأألا ىف دحلا ماقم تاجوزلا ىف ناعللا مهقأف ناعللا ةيآ

 نك دحاوا دج ذلإ بحل يري ا ا

 ررضلا ديم عفد مالا :ءلاو كاتنهشانيكف زاره رساوأ ازا يونس 1[

 عمجاو؛ 0 انصخلا ) هلوقو «عمج ةغيص ( نيذلاو ) هلوق نأ لوآلا نع ( باوجلاو )

 دنعو ؛ دهلا هيلع بجو ًادخاو ًانص ىمر نملكىندملا ريصيف درفلأب درفلا لباقي عمباب لبوق اذإ

 (مودلجات اذ تانصخملا نومري نيذلاو) هلوق نآلو « ةبآلاب هللا همحر ىعفاشلا كسب هجو ربظي كلذ

 هنإف ًابسانم ناك اذإ اسال ء فصولا ىلع مكحلا بيترتو تانصخلا ىمر ىلع دلجلا بيترت ىلع لدي

 تبث اذإ دلجلا بجوي ,ىمسملا اذه هنإ تيح نم نصحلا ىهر نأ ىلع يالا تلدف : ةيلعلاب رعشم
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 2 ييادم ب 0 007 7 0200 2

 ,ى 2 ب ايد 02 ما د

 20 ير روفعغ هللا ناف اوحلصاو كلذ 3 نم
 م

 دعي نم اوبات نيدلا الإ“ نوقسافلا م ك 1م 0 ًادبأ ة ةداهش مه اول لو ا مثودلجاف

 « ميحر روفغ هللا نافاو -حلصأو كلذ

 ”انولاا لع لدبالا ىرلا رك ذو تانصحلا !ومر هب ىذلا:ءىثلا لع لديال ةيآلا رهاظ نأ معا

 نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو ؛ نييعتلا لع ةلاد ةنيرق نم دبال لب ؛ رفكورمخب رشو ةقرسب اهيمري دق ذإ

 ركذ ىلاعت هنأ ( اهيناثو ) انزلا ركذ مدقت ( اهدحأ ) هيلع لدت لاوقأ ةيآلا ىفو انزلاب ىرلا دارملا

 مث ) هلوق (اهثااثو)فافعلا دضب نييمر ىمرلاب دارملا نأ ىلع كلذ لدف « فئافعلا نهو تانصخلا

 طورشم ريغ دوهشلا نم ددعلا اذه نأ مولعمو ؛ هب نهومر ام ةحص ىلع ىنعي ءادهش ةعبرأب اونأي م

 نوكي نأ بجوف انزلا ريغب ىمرلاب داجلا بحي ال هنأ ىلع عامجالا داقعنا ( ابعبارو ) انزلا ىف الإ
 ىمرلاو ىعارلاو ىمرلاب قلعتي ةبآلا.هذه.ىف مالكلاف اذه تفرع اذإ ءانذلاب ىمرلا وه دارملا

 ١ لئاسم هيفو ىمرلا ىف « لوألا ثحبلا :

 لوقي نأ حيرضلاف ٠ ضيرعتو ةيانكو . خيرص ىلإ مسقنت فذقلا ظافلأ ( كوآلا ةلأسملا ل
 ىز:هلوقك ةيانك هنأ(اهدخأ)نابجو' هيف. كندبىز لاقولو ؛كريدوأ كلبق قزوأ تينزوأ ةنازاب

 هنأ حصالا وهو ( ىاثلاو ) ةنوعملا الإ ندبلا رئاس نم نوكي الف جرفلا نم انزلا ةقيقح نآل ؛ كدي

 لوقي نأ لثف تايانكلا امأ. لعفلا ىف ةل 7 جرفلاو . ندبلا ةلمج نم ردصي امن لعفلا نآل ؛ حيرص
 لا سمال دي درتال قأوعا 1 هلا ةنبا اي «ةرجا وم اي « ةثيبخ اب « ةرجاف اي , ةقساف اي

 ةقدير نأ الإ ًاهذق نوكي ال اذبف « ىطيناي ىبرعل لاق ول كلذكو ٠ هذي رن الإ ًافذق نوكيال اذهف

 ؛« ناسبللاو رادلا ىطبن هب تينع لاق 1 ؛الف الإو هل لوقملا مال فذق وهف فذقلا هب ةارآ ناف

 نإو فذقب سيلف ضيرعتلا امأ . هنيمب عم هلوق لوقلاف « فذقلا دارأ هنأ هل لوقملا مأ تعداو

 راتقلا لرد انهو, هئاز ىمأ تسيلو تتر اق انانامأ : لدلجعأ نيا : هلوق لثم كلذكو :ةذارأ

 لاقو . هللا مهر ملاص نب نسحلاو ىروثلاو ةمربست نباو رفزو دمحو فسوي ىنأو ةفينح ىبأو
 :اًضرأأ لاج نود بضعاا لاح ىف ففذق وه: :. قت ] و.دحأ لاقو ءةف دحلا بجي : هللا همحر كلام

 ه١ مال ناد, دحلا يحب "ل نأ بج وف : ةريعلو فذدقلل لمتع فدقلاب ضيارعتلا نأ ءانل
 نآإلو « تاهشلاب دودحلا اوأردا » : مالسلا هيلع هلوقلف ًاضيأو « كششلاب هنع عجري الف ةمذلا
 لصاحلا قوف 0 لصاخلا ءاذيإلاو . ررضلل ىفانلا صنلا فالخ ىلع تعرش دودملا

 رمع ناك : لاق رفع نأ نع ملاس نع ىرشرلا نع عازوألا ىور اب فلاخلا جتحاو « ضيرعتلاب
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 ننام مودلجاف + ءاَدَبش ةعبرأب ا مث تاتضفآ َنوُمري دا

 وه هنعان نأ ىابجلا نمف , هخعان ىف اوفلتخاو ًاخوستم راص محلا اذه نأ «ىناثلا لوقلاوإل
 ( ءاسنلا نم كل باطام اوحكناف ) ىلاعت هلوق مومعب خوسنم هنأ بيسملا نب ديعس نعو عامجإلا
 لَآ قى ترث هناللف ) لوالا امأ ) نافيعض نابجولا ناذه نوقةقحلا لاق ) ىئايالا نا 1

 10 نوكي ال فالخلا بيقع لصأ املا عامجإلاف ًاضأو 2 خسفي 3 خسفي ال عامجإلا نأ هقفلا

 ؟ حصي فيكتف ىلعو رمعو ركب ىنأ ةفااخمب قوبسم ةلأسملا هذه ىف عامجإلاو

 طرتشينأ نمدبال هنال . ًاعان نوكبنأ حاصيال وهف ( ىكل باطام اوحكناف)ىلاعت هلوق امأو
 لخديال لوي نأ لئاقلو : امهريغ وأ بسن وأ ببس نم حاكنلا نم عنام كانه نوكيال نأ هيف

 ىف ًاريثأت انزالنإ لوقنو « خآلا نباو خآلانم ابجيوزت هيف لعل مك نمؤملا نم ةينازلا جي وزت هيف
 كلذ لثم بحب الو ءهوجولا ضعب لعةقرفلاب اهعبتي انولاب اهفذق اذإهنأىرت الأ :هريغا سيل امةفرفلا

 جتحا مث. هريغ قرافف شارفلا ىف رثؤي وراعلا ثرزؤينأ انْزا قح نم نالو دحلان ج ورام راس

 لهف 1 ىز لجر نع امهنع هللا ىضر سابع نبا .لئس هنأب , خسنلا اذه نوعدي نيذلا ءالؤه

 0 هنأ الك ىنلا نعو ؛هارتشا مث رع لع قرس قف ةيبصرو سابع نإ) هزاجأف؟ ابج وزتي نأ هل

 0 ا رلا هجولا) ؛ لالحلا مرحبالمار ماو وحاكن هرخآو حافس ةلوأ» لاف كلذ نع
 ا مرحو)ةيناز رلا اذكو ةكرشم 0 الإ ىلزب نيح 5 زاا نأ ىنعملاو ءظولا ىلع
 دساف ليوأتلا اذه جاجزاا لاق « لم ى ىأ ليوأت اذه لعو نينمؤملا لعاانزلا مرحو ىأ (َنينمَول

 ىنعمب هتبلا درب ملو « يو زتاا ىنعم الإ ىلاعت ل

 ةينازاا الإ أطي ال ىنازاا نأ دارملا انلقول انأأل : ةدئافلا نع مالكتلا جرخي كلذ نأ ( ىناثلا ) ءطولا
 أطي ال ىتازلا نأ دارملا انلق ولو اهب جوزتي نيح ةفيفعلا أطي دق ىفازلا نأ ىرن انال :دئاع لاكشإلاف
 . ماقملا اذه ىف مالكلا رخآ اذهو « هيف ةدئاف ال مالكلا اذبف انز هؤطو نوكسي نيح ةينازلا الإ

 ةينارلاو ) هلوق نيبو ( ةيناز الإ حكني ال ىنازلا ) هلوق نيب قرف ىأ( تاكل
 حاكن ىف الإ بغري ال ىنازلا نأ ىلع لدي لوآلا مالكلا ( باوجلاو ) ؟ ( ناز الإ اهحكتي ال
 ثلا مالكلاب كلذ نيب مرج الف ففازلا ريغ ةينازلا حاكن ىف بغري نأ نم عنمب ال اذهو ةينازلا

 ( ٍباوجلا ) سكعلاب انههو ةمدقتملا ةبآلا ىف ىنازلا ىلع ةينازلا تمدق مل « عبارلا لاؤسلا )ل
 حاكنلا - ةقودسف هناثلا اأو ؛انزلا ىف ةداملا ى 01 :ج ىلع اهتبوقعل ةيالا كلت تقيس

 . بلاطلاو بغارلا وه هنال هف لصأ لجرلاو

 ءادبش ةعبرأب اوتأي ملمث ء تانصحملا نومري نيذلاو ل ىلاعت هلوق ؛ فذقلا 4 ثلاثلا حلا )ل



 ةيآلا . ةيناز الإ حكنيال ىنازلا : ىلاعت هلوق ١و.

 :اهوجو ا نيلاؤسلا نذه لجال نيرسفملا أ معا ) باوجلاو ( ةينازلا ةأارملاب جوزتلا

 اللا هم دارملا نكمل 0 ناكنإو طظفللا نأ وهو : لامهلا هلاق اما. ما وهو ( مل (

 حلاوصلا حاكن ىف بغري ال قسفلاو انزلا هنأش نم ىذلا ثيبخلا قسافلا نآل كلذو . باغألا

 اهحاكن ىف بغر ال ةثيبخلا ةقسافااو « ةكرشم ىف وأ هلثم ةثيبخ ةقساف ىف بغرب اإو ؛ ءاسنلا نه

 2 ناكيرشملاو ةقسفلا نم امسنج نم وه نم أمف بغرب اعإو 034 ع نورفشيو لاجرلا لنه ءاحلف]

 .انهه اذكف قتب

 نمؤملا حاكن نأ ( امهدحأ ) نيهجو نم باوجلاف ( نينمؤملا ىلع كلذ مرحو ) هلوق ان
 2 هيلع م أنولاب نيمسنملا ةفسفلا كإس َْق كلذي هطارذاو 2 اف هت.عرو ةينازا هّنلأ دنع حودمملا

 ةسلاجمو . ةبيغلاو هيف ةلاقملا ءوسل ببستلاو « ةمبتلا عضاوم روضحو قاسفلاب هبشتلا نم هيف امل
 وهو ( ىناثلا ( راجفلاو فلفل هج وازع فركف 2 ماثآلا فقارتوال ض رعتلا نم مف ّ نيئطاخلا

 هلوق نآل . نينمؤملا ىلع مرح تاحلاصلا ىف ةبغراا كرتو فاوزلا ىلإ ةيلكلاب ةبغرلا فرص نأ
 2 نينمؤألا ىلع 6 رصخلا أذهف ةينازلا َّق الإ بعغر,ل ىبازلا نأ 0 (ةيناز الإ كني الل قانلا)

 هجولا ( ةيآلا ريس َْق ليلا وه اذهف 2 ةينازلاب جوزتاا ةمر> رصحلا اذه ةمرح نمد مزأب الو

 كاك إو ( نسوا ااعكاذ عرج ) هلوقافو ( تازاار هلق ق ماللاو تلآلا كدرأ ( ىلاثلا

 ن ءاطعو دهاج لاق ؛ مف ةبآلا ةذهأ كبل رن نذلا ماوقالاب صوصخ انهه 2 ًارهاظ موم.أل

 ا ارا رافع ل نارها مهل سيل ءارقف مهيفو ةنيدملا نورجاوملا مدق . ةداتقو حابر ىأ

 هما اممأب لع ةمالع نهنم هدد 5 لك 0 هني دملا لهأ ثبطخأ 0 و: نهو نر 0 اياغب

 ءارقف نما سان نهسك فن غرف كرشم:وأن از الإ الع“ لخدي ال ناكو.:ةيناز اهنأ ف رعيل «زاطيبلا

 ةيآلا هذه تلزنف يلي هللا لوسر اونذأتساف « نهنع هللا انينغي نأ ىلإ نيب جوزتن اولاقو نيدلسملا
 ككلوأ الإ نرحكتي ال: كايناولا كللتاو . تانناززاا كلت الإ نوحكتيالا ىفاوزاا كئاوأ'ةنآلا نقف
 الإ حكسني ال ىنازلا ) هلوق نأ باوجلا ىف ( ثلاثلا هجولا ) نينمؤلا ىلع نهح اكن مرحو فاوزا
 نأ ىعلب الف اياز ناك نه. لك نأ ىدملاو "يتلا داترملا نكل « رهاظلا "ىف ًاريخ ناكن إو ( ةيئازز

 هجولا اذه ىلعو 2 مالسإلا ءادتنا َّق محلا ناكاذكهو : نينم ملا ىلع كاذ مارد ةيناز الإ مكن :

 جوذتلا ةينازلاو ىازلا ىلع مرحب ىتح نآلا ىلإ قاب مكحلا كلذ نأ ( امههدحأ ) نيلوق اوركذ

 َْق مث 2 ةشئاعو دوعسم ناو لعو مف 51 أ بهذم اذه لاقيو سكعلابو فيفعلاو ةفيفعلاب

 كلذكف ةينازلاب جودت نأ نمؤوملل لال 86 لوقيف 1 ماودلاو ءادتءالا نو ىودسإ ند ءالؤه

 عنم ال 8 جيورتلا نم علا 8 - َّق نال لصف ند مهمو َ اهماع ل نأهتحت تناز اذإ هل لحال
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 هرثودق ساس ل اسس را ل

 «؟د نين 1

 لاقيف طوس داز نمب ىتويو « رانلاىل] هبا رمؤيف ! ىنم مهب محرأتنأدل لاقفع كدابعل ةمحر لوقف
 3 رانلا ىلإ هب صيف ! ىنم هب ىكحأ تنأ لوقيف ؛ كيصاعم نع اوهتتيل لوقيف ؟ كلذ تلعف مل هل

 : لئاسم هيفف ( نينمؤملا نم ةفئاط امهءاذع دبشيلو ) ىلاعت هلوق امأ
 نكل ؛ بوجول هرهاظو أ ( ةفئاط امم اذع دهشيلو ) ىلاعت هلوق 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 هيف املو « عدرلا ديزه نم هيف امل دحلا ةماقإ نالعإ دوصقملاو عمجا روضح بحتسي اولاق ءابقفلا

 .ةداهشلا ىلع مؤاقب لعيل مثروض> بحب هنال دوبشلا ةفئاطلاب دارأ ل يقو ؛ دلحي نمع ةمهنلا عفر نم

 لوق وهو دحاو لجر هنأ ( اهدحأ ) : لاوقأ ىلع ةفئاطلا لقأىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 نانا هنأ ( اهناثو ) ( اولتتقا نينمؤلا نم ناتفئاط نإو ) ىلاعت هلوةب اجتحاو . دهاجمو ىعخنلا

 ( ندلاىف اوبقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف )ىلاعت هلوةب اجتحاو ءاطعو ةمركع لوقوهو
 (اهئلاثو ) رثكألاب ذخالا بجوي طايتحالاو : نانثا وأ د>او ةثالثلا نم جراخلاو ةقرف ةثالثلكو

 ةعابجلا اهن أك« ةقلح نوكت نأنك< ىتلا ةقرفلا هةفئاطلا اولاق «ةداتقو ىرهزلا لوق وهو ةئالث هنأ

 ددعب ةعبرأ هنأ ( اهعبارو ) ةثالثلا وه اهوص> ىف دبال ام لقأ ةروصلا هذهو ؛ ءىثلا لوح ةفاحلا

 نسحلا لوق وهو ةرشع هنأ (اهسماخو) مهنع هللاىضر ىعفاشلاو سابع نبا لوق وهو ؛ انزاا دووش

 . لماكلا ددعلا ىه ةرشعلا نآل ء ىرصباا

 ةدواعملاعنمب هنآل ًاباذعىمسي نأ زويو . ةبوقع هنأ ىلغ لدي ًاباذع هتيمست« ةثلاثلا ةلأسم اف
 اذه ورك نأ بجب نودبشي نذلا نأ ىلع ( نينمؤألا نم) ةلوقب ىلاعت هنو : كلذل الاكي نا

 اودهاش امع هراب | | عقوم م ظعو رجزلاف و عقوم م اظظع كلذك اوناك اذإ منال . فصولا

 . ملعأ هللاو . "نيالا قالا ف ؛ ةربشلا مثروضح> نم دولجلا فاخيف

 اهحكني ال ةينازااو ةكرششم وأ ةيناز الإ مكني ال ىتازاا ١ ىلاعت هلوق « ىناثلا كلا ال

 . ( نينمؤملا ىلع كلذ مرحو كرشم وأ ناد الإ

 : تالاؤس ةبالا ىف نإ مث ءاحلا حتفب ( مرحو) ءىرقو « ىهنلا نع مزجلاب ( مكني ال) ءىرق

 سيل هنإ مث , ربخ هرهاظ ( ةكرشه وأ ةيناز الإ حكني ال ىئازلا ) هلوق « لو ,الا لاوسلا ١

 اهحكني دق ةينازااو ةفيفعلا ةنموملا حكني دق ىنازلا نأ ىرن اناآل : رهاظلا اذه هب رعشي اي ىلا

 ..يفدفعلا مولا

 هل لحي نمؤملا 'ناف ::كلذك سيلو ( نينمؤملا لع كلذ هلآ هنأ 6 ىناثلا لالا ا
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 لع ارداهو هدلجا ]2 :املاعو ةدح لغ احب ندلا ءازجلأ نم ءرجب لك ناك كلذك .ناكاذإو لوألا
 دلجي مأي أ مكسحلا نم نك فيكف ءرهظلا ال جرفلا وه ىنازلا لوقنف اذه تنل اذإو ةدح

 زوجب فيكف 1 دعل نمسإ مك : اف ًافيي ان: زااىلع همادقإ لاح نأس ئالا ناكا 2 هل « رهظلا

 : ناه> ونه عوفدم اذه لئاق لاقناف ان نا لعف نع 4 هئيررب تناك عمةدئأز هاا وأ زجاللا كالت ماليإ

 « لاحم كلذو ةدح ىلع ًايحو ةدح ىلع العاف ندبلا ءازجأ 1 07 8 هنأ وهو( لوألا )
 عومجم ةيرداقلاو ةيملاعلاو ةييحلا كح بجوت مك " دحا ولا ءزجلاب موقت ةردقلاو ملعلاو ةايحلا لب

 لاؤسلا لؤزب ريد هل اذه لعو٠ اذا ًارداق ادخلو ًالاع 56 8 عومجلا نوكف 2 ءازجالا

 وه اع .٠ تا الو مسك نع ءىل كاردللاو كر لعافلا وه ىذلا لاقي نأ ) ىاثأا (

 كلذو . فيعضف لوألا امأ ( باوجلاو ) لاؤساا لوزي ًاضيأ ريدقتلا اذه ىلعو « ندبلا اذهل ريدم

 ةفصلا مايق مزليف ةدحاو ةملاع ءازجالا عجومجت لصح نأ امإف 2 دحاو ءزك ماق اذإ ملعلا نال

 ملعاو ؟ دسجلا اذه برضي ملف نيابملا كلذ وه حييبقلل لعافلا ناك اذإ هنألل دعبلا ةياهن ف ىناثلا امأو

 دوصقملا ناكف « رجزاا ديفي ذحلا عرش نألءعن نينو . ملاصملا ةياعر عرشلاماكحأنم دوصقملانأ

 . ملعأ هللاو الصاح

 : ناتلأسم هيفف ( هللا نيد ىف ةفأر امهم 3 ذخأت الو ) ىلاعت هلوق امأ

 حتفب ةفأر ءىرقو ةزمهلا نوكسب ةماعلا ةءارقو ةحرلاو ةقرلا ةفأرلا ( ىلوالا ةلأسملا ١

 هدف دقن أ دل لطني نأب ةأر كذخأت ال نأ دارملا نوكب نأ لمتحي «ة يناثلا ةلأسملا))

 كليعسو ةمركعو دهاي لوق اذهو 2 ةمحرلاو ةففشلل امتماقإ ار ال وهللأ دود>ح اولطعتال ىنعملاو

 ديعس لوق وهو دلجلا ففخي نأب ةفأر كذخأت ال نأ لمتحتو , جاجزااو ءارفلا رايتخاو ريبج نبا
 صالا هرك ذ مدقت ىذلا نآل ىلوأ لوآلاو نيرماآلا الكل متحيو ؛ ةداتقو نسحلاو بيسملا نبا

 ىف ةوسأ هللا لوسر ىكو هيلا ًاعجار نوكي نأ بحب هبقعي ا هتفص ر ذب لو , داجلا سفنب

 . هفالخ ىف ةفأرلا لاعتسا حصي مل ًارمأ بجوأ اذإ

 بضغلا تا ماو جيم ل باب نم وهذ ) ريل مويلاو هللأب كودمؤتا رع 1 نإ ) ىلاعت هلوق امأ

 لدي اذهو ةدودحلا ةماقأ وكرت اللف نينموم م 5 : ةيآلا ريدعت 1 4ا اق هنيدلو 7 هنل

 ةفأرلا نأ ( باوجلاو ) ةثجرملا هلوقت ام نا ناميإلا نم تابجاولا ءاداب لاعمال نأ ىلع

 ًاركنم نوكي ذئنيح و ؛ دودحلا كلت ماقتال نأ ىلوآلا نأ هعبطب ناسنإلا 5 اذإ الإ لصحت ال

 دملا نه صقل لاو تود 2 ثيدحلا َْق ناميإلا نع جرخيف نيدلل
 ؟ كاذ تلعف مل هأ لايف 4 م
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 ىنلا رمأف ةأرما باصأ ًادعقم الجر نأ ىور ام انليلد ء طايسلاب برضي : هللا همحر ةفينح ىبأ
 فلتخت تناكاذإ ةالصاا نآلو : ةدحاو ةيرض اهب هوبرنضف خارمش ةئام اوذخأف ملسو هيلع هللا لص

 ١ . كلذب ىلوأ دحلاف هلاح فالتخاب
 رظن درب وأ رح ةدش لاح ىف ناكناف « ءاوهلا لادتعا تقو ىف دحلا ماقي 4 ةنماثلا ةلأسملا (

 هيلع تبث مجرلا ناك نإ ليقو « هلتق دوصقلا نال ضرملا ىف ماقي امهيلع ماقي ًامجر دحملا ناكنإ

 هرارقإ نع عجر ابر هنآل ؛ هلاوز ىجري ىذلا ضرملا لاوزو .اوحلا لادتعا ىلإ رخؤيف هرارقإب
 فالخب هك الهأ ىلع ضو دربلاو را ةدش نيعتف همسج َُق 0 5 دقو جرا لالخ ىف

 ماقي ال م دربلاو رحلا ةدش ىف هتماقإ رجب مل ًادلج دحلا ناكنإو ؛ طقسيال هنآل ةنيبلاب تبث ول اه

 : لئاسم هيفق مجراا امأ كرا

 همجر رض نأ مامالا زوحي : هللا همحر كلامو ؛ هللا هر ىعفاشلا لاق 2 ىلوآلا ةلأسملا زر

 ةنيبلاب انزاا تبث نإ : هللا ه>ر ةفينح وبأ لاقو . روضحلا مبمزاي ال دوهشلا اذكو : رضحال نأو

 سانلا مث مامإلا أدب رارقإب تبث نإو ٠ 1 انلا مث مامإلا مث مجرلاب | وادم نأ دروتلا لع بح

 ا رضح و 0 زعام مجرب ره أ سو هيب هيلع هللا 0 ىنلا نأ : هللا همحر ىعفاشلا ةجح

 هبو . عقي مل وأ دحلا ضعب هب عقو كرت عجر ىتف هرارقإب انزاا تبث نإ 6 ةيناثلا ةلأسملا ١

 لبقي ال دوادو ليل ىبأ نباو نسحلا لاقو ؛ قمسإو دمحأو ئروثلاو هللا همجر ةفينح وبأ لاق
 :ناكاور' هللا هجر كلام نعو ؛ ةعوجر

 0 رتالهد مالسلاهيلع لاف ء برهو ةراجحلا هتدنم امل ًازءام نأ(لوالا لوقلا ةجحإ)

 رفحت الو ؛ الإ ىمريو فشكتتال ىتح اهردص ىلإ ةأرملا رفحي ( ةثلاثلا ةلأسملا ١
 1 35 1 لاقف ؛ لو هيلع هللا ىلص هللا لوس أ !ةعام:نأو ىردخلا ديعس قبأ يورك

 1 هبملعنال : اولاقذ ءهموق ا مث 0 3 هم مالسلا هيب هيلع ىنلا هدر دحلا ىلع تأ ةشدحاف قع)

 ردملاو ماظعلاب هانيمرف لاق هل انرفحالو هانقثوأ اف 3 عيب ىلإ هب انقاطناف « همجرن نأ انرمأف

 ةرخلا كديشالحم ةاتيمرف انل' بصتناو ةزخلا:نضرع ىأ ىح هقلخ انددتشأو دتشاف لاق: فرش

 ةرغخ ىف ناك واو «بره هنالو:عهل انرقحالو هانقثوأ اقوا لاق هنأ لالدتسالا هو لكس

 : كلذ هنكمأ ا

 . نيما لا رياقم ىف نفديو هيلع لبصيو نفكي نفكيو لسْعِي دخلا ف تام اذإ 4 - ةلأسملا 0

 . ةيآلا هذبع ةقلعتملا ةيعرشلا ماكحالا نايب نم هركذ اندرأ ام اذهف

 ءازجأ نم بكرم ندبلا نأ كش ال : لاق نم سانلا نم نأ ملعاف 4 ةيلقعلا ثحابلا امأ )ل
 دحاو ةايح ءازجالا لكب موقي وأ ةدح ىلع ةردقو ملعو ةايح ءزج لكب موي نأ امافأ ةريثك
 نيعتف ةريثكلا لاحلاب دحاولا ضرعلا مايق ةلاحتسال لاحم ىناثلاو ؛ ةدحاو ةردقو دحاو معو
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 لاقو . هللا هحر ىعفاشلا دنع 0 1 فر جرفلاو نطبلاو هجولاك كلاهملا قت هنأ

 ركب وبأ لاق . هللا همحر ىعفاشلا ةجح ىلع لوق وهو « سأرلا ىلع برضي ال : هللا همحر ةفينح وبأ

 لاب نيح هسأر ىلع ليسع نب عيبص برض هنأ رمت نعو . هيف ناطيمشلا ناف سأرلا ىلع برضأ

 هجولا لع برضي ال هنأ ىلع انعمجأ . هللا همحر ةفينح نأ ةجح ؛ تنعتلا هجو ىلع تابراذلا نع

 الا ا نأ رلا قدي عدلا نيشلا ناذلف مكحلا امأ . ىنعملاو محلا عماجلاو سأرلا اذكف

 اقرافو , دحاو هجولاو سأرلا ىف ابيكح جاجنشلا رئاسو ةحضوملانأ ليلدب ؛ هجولا قحلي ىذلاك

 نثرأ اهيف بحي الو ةموكح اهبف بحب امنإ هجولاو سأرلا ىوس ايف ةحضوملا نآل ؛ ندبلا رئاس

 نع 'امهنوص توجو ىف هجولاو سأرلا ءاوتسا  بجوف . هجولاو سأرلا ىف ةعقاولا ةحضوملا

 كلذو « رصبلا لع ةياتجلا نم هيف ناك امل هجولا برض نم عنم امنإ وهج ىدملا امأ و... ترتخلا

 امبرو « نيعلا ىف ءاملا هنم ثدح امبرو ؛ رصبلا هنم لظي نسارلا تاريخ نآللا «نياررلا فدو

 ةيرضلا نآل , تباث سأرلاو.هجولا نيب قرفلا نأب هنع انباححأ باجأ . لقعلا طالتخا هنم ثدح

 , ةيالصلا ةيامن ىف هناف ٠ افقلا ,ظع فالخ را ا رف قيقر ةبمجلا مظعف ؛ هجولا ىلع تعقو اذإ

 رسكي هجولا ىلع برضلاف ا و « ىمعلا ثروي اهيلع برضلاف . ةفاطللا ةباهن ىف نيعلاف ًاضيأو

 ل نيدخلا ىلع عقب و . ةفيظل ماظع اكن ناسا مكو فيطل فورضغ نم هنال فنالا

 مرج ىلإ رثآلا كلذ لوصو ةعرسل رطخلا ةبا-من ىف امهملع ةيرضلاو « , غامدلا نم نابيرق نامل

 : 5 ل2 تيريضلا ]ف نحر مل كلذ لكو « غامدلا

 موي لك برضي نأ لثم « ليكستتلا هب 0 اع ل طاع ورق (ةسماخلا ةلأسالا)
 "0 ا نإ ل الاو فسح رثك | د] نيركع ءوب لك ب رض نإو ؛ بسعال نيطوش وأ أطوس

 .:نيصحلا نننارمع ىور« عضت ىتح م اميال ىلبحلا ىلع دحلا بجو نإ 6 ةمداس بلا ةلأسملا )

 هللا ىن اي تلاقف ءانزلا رم ىلبح ىهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنأ ة ةنيهج نم ةأرما نأ
 0 ؛ لعفف ام ىتأأف تعضو اذاف ءابلإ نسج: لاقف املو هللا ىن أاعدف . ىلع ةثاف ادع تيضأ

 دوصقملا نآلو « املع ىلص مث تمج رف اهب سعأ مث ءامايث | يلع تدشف ملسو هيلع هللا لص هلا ىن

 . فالتإلا نود يدا .

 نم هلاوز ىجرب ضر هب ناك ناف . رظن ضيرملا ىلع دلجلا بجو نإ ( ةعباسلا ةلأسملا )

 رخآ دح هيلع ماقي ال عطق وأ دح هيلع مبقأ ول اك ؛ أربي ىتح رخؤي ةدالو وأ فعض وأ عادص

 نرضنا لاو رخؤي الف ةنامزلاو لسا5 « هلاوز ىجرب ال ضرم هب ناكنإو ؛ لوألا نم أري ىتح

 مم ةحصلا لاح ىف هانز ناك ءاوس فاتخي ال كلذو . هتوم دوصقملا سيلو تومي هنإف طايسلاب

 0 هلل كل ماقم كلذ موف 0 ةئام هيلع لاكشعلت برضي لب < ضرما كاع 1 ضع

 دنعو ( ثنحت الو هب برضاف ًاتفض كدبي ذخو ) مالسلا هيلع بويأ ةصق ىف.ىلاعت لاق اي
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 ىلإ عطقلا لبال ( ىفاثلاو ) رنا برشو انزل ىف هدلحي اكو قرس هل ًادبع عطق هنأ رمع نبا نع

 لاق مث عطقلا سنج كلمب الؤ ريزعتلا وهو دلجلا سنج كلمي ىلوملا نال داجلا فالخ مامإلا

 عمسي ل |اهف ةنيب هيلع تناك ناف ؛ديعلا فارتعاب تيد اذإ هميقب اعإ هديع ىللعىلوم لا ةميق دح لكو

 0 كلميف فارتعالاب ةماقإلا كلله هنأل عمسي ( امهدحأ ) نامجو هيف ؛ ةداهشلا ىلوملا

 ريزعتلاب ضوقنم هنأ ثلاثلا نع ( باوجلاو ) ماكحلا ىلإ كاذ لب عمسنال (قاثلاو )

 اردح كلا وآآلا لب ؛ دودحلا هذه ةماقإ ساناا داحآل سياف مامالا دقف اذإ ( ةيناثلاةلأسملا
 .هب موقيأ نيملاصلا نم ًادحاو

 ١ نورخآ لاقو كلذ هلمهضعبلاق ؟ دودحلا ةماقإ هل له باختملا ىجراخلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا :

 ىلإ كلذ ضوفننأ ىم دعبأ هتبالو ليزن نأ انمزاي مل نم ةهج نم دحلا ةماقإ نآل «كلذ هل سيل
 وح ايضا ع لع

 , دلجلا وه ةيآلا ىف روك ذملا نأ معاف  دلجلا امأ « دحلا ةماقإ ةيفيك ىف ©« سداسلا ثحبلا ال

 , ءاضعالا ضعب لعوأ ءاضعالا لك ىلعدلجلاو , فيفخلا دلجلاو , ديدشلا دلجلا نيب كرنشم اذهو
 فيك دلجلاب ىنالا نوكي نأ ةبآلا ىضتقم لب ؛ دويقلا هذه نم ءىثب ناعشإ ةيالاىف نوكي ال ذئنمخ

 فاشكلا بحاص لاق ؛ ةدهعلا نم جرخم نأ بجوف هب ىمأ امب ىنأ هنآ ؛ ةدبعلا نع اجراخ ناك

 ها .ءابلكلا كرش دلجخلا نالاو“» محللا ىلإ ملألا زواجتي نأ ىغبنيال هنأ ىلإ ةراشإ دلجلا ظفل ىفو

 رجزلاو نجزلا هنم دوص#ملا نأ انفرع املانأ الإ ء هسأرو هنطبو ءاحلا حتفب هربظ كلوةك هدلج
 : لئاسم انه مث سايقلا ليبس ىلع دلجلا ةفص ىف ءاملعلا ملكت مرجال فيفخلا دلجلاب الإ لصح ال

 لصي ثيحب نوكي نأ ىغبني نكلو ء درحي الو هياييث عم دلجب نصخلا 4 لوألا ةلأسملا ١
 بهذف دح ىفلجرب ىنأ حارجلا نب ب ةديدع انأ نأ ا ىهلت] هناي نم عزتي و ؛ هي ل مالا

 : ةديعوبأ لاقف « صيق هيلعو برضي نأ بنذملا اذهىدسجل ىئينيام لاقو ؛ءهصيق عزني لجرلا

 اهياع طبرب ىل ؛ اهديرجت زوحي ال هنأ ىف فالخ الف ةأرملا امأ .هيلع هبرضف هصيق عزني هوعدنال

 ..ةأرما هتف كلذ ليو. فلعكشم الشامات

 ةأزلاو أ اق لجرلا برضيو ؛ هيديب قت ىح كري لبا .الو دمي ال6 ةيناثلا ةلأسملا ١

 . ةفيز> وبأ هأطغت ةمئاق ةفذاقلا ةأرملا ليل ىنأ نبا برض : هللا همحر فسوب ىنأ لاق لا

 از رضا 11 قا االو عرج هيدجالل طسو طوسب برضي 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 كح , ءىج مث دح ىف لجرب رمع ىتأ لاق ىدهنلا ناهنع وبأ ىور . هاو الو ديدش ال نيب رض نيب

 طوس , أف اذه قم دع ديرأ لاف « نبل هيف طوس ىف اذه قه كلأ) دلدأ لاقف « ةدش هيف

 . هب ىخرف نيطوسلا نيب

 ىلع اوقفتاو . دحاو عضوم ىف اهعمحي الو هئاضعأ ىلع طايسلا قرفت 4 ةعبارلا ةلأسملا )ل

 ع0 2 نخ كل رك
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 نآآل «رابخ الاهذهىف ةلالد ال ىزارلا ركب وبأ لاق دما اهدلجيلف» ىرخأ ةياور ىفو « اهدلجيلف
 امهمدحاو لك اودلجاف فازأاو ةينازاا ( هلوةك اوه « ِ اعأ يكل ىلع دودحلا او م هلوق

 «ةمئآلا مث دحلا ةماقإب نوبطاخلاو دحلا ةماقإل مامإلا ىلإ هعفر هنم دارملا نأ مولعمو ( ةدلج ةئئام

 دودحلا اوميقأ » هلوق كاذكف دودحلا مهيلع اوميقي ىتح مهللإ ىمآلا عفرب نوبطاخمسانلا رئاسو

 سيل هناف « اهدلجيلف مكدحأ ةمأ تنز اذإ » هلوق امأو «ىنعملا اذه ىلع « متاعأ تكلمام ىلع

 : ثيدحلا ىضتقمي انيفو دقف انرزع اذاف : ربزعتلا هجو ىلع نر نك نلت 1 دلع 0

 ىلإ ةعقاولا عفر ىلع ظفللا اذه لمح دحلا ةماقإب ىمأ « دودحلا اوميقأ » هلوق نأ (باوجلاو )

 نم مزاي ال نكل . اودلجاف هلوق ىف رهاظلا كرت هنأ بابلا فام ىصقأ: رهاظلا نع لودع مامالا

 روك ذملا داجلا نآل لطاف ريزعتلا وه دارملا « اهدلجيلف » هلوق امأ ءانبه هكرت كانه رهاظلا كرت

 لو هب هديسق هيلع دحلا ةماقإ كلم امل ناطلسلا نأ ( اهناثو) دحلا الإ هنم مهفيال انزلا بيقع

 ةداسلا ةءالوو؛ةعببلا دقع نم ىوقأ كلملا نآل ءهب ناطا سا قاعت نم ىوقأ دبعلاب دمسلا قلعت نآل

 ديسلل حاكتلا ةيالو نإف بأو ديس ةمأألا ناك اذإ ىت- ؛ ةيعرلا ىلع ناطلسلا ةيالو قوف ديبعلا ىلع

 ناطاسلا ىلع ًامدقم ديسلا نوكيف حاكتلا ةيالو. ىف ناطلسلا ىلع مدقم بآلا نإ مث , بالا نود
 تبثف مامالا كلم ال املا اذه ىف تافرصتلا نم كلمي ديسلا تآلو ؛ ىلوأ ناكف تاجر

 رخالار يظن دحاو لكنآل ءدحلا اذكفريزعتلا كلب ديسلا نأ ىلع انعمجأ ( اهتلاثو ) ىلوأ ىلوملا نأ

 هوجوب ةفينح ىبأ بهذم ىلع ىزارلا 1 جتحاو « ردةمريغ نال ١ رار دعم اقدح ناكنإو

 باطخمنأ كشال ( ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىتازااو ةينازلا ) ىلاعت هلوق لاق ( اهدحأ )

 مو ةدلج ةّئام امهنم دحاو لك ماكحلاو ةمئآلا امأ اودلجاف ريدقتلاف « سانلا ةماع نود ةمئآلا عم

 نوبطاخلا مه ةمثاآلا نوكت نأ بجوف :ديبعلاو رارحألا نم نيدودحمنا نيب ةبآلا هذه ىف قرفي
 دوهشلا ةداهش عمسي نأ ىلوملل زاج ول هنأ (اهيناثو) ىلاوملا نود ديبعلاورارحأألا لع دودحلا ةماقاب

 دار كووشلا نيملعتا ند كمت نأ "يجول 3 نع اوعجر ولف « هعطقيف ةقرسلاب هدبع لع
 ريصي ناكف ًائيش أونمضإ مل مهتدا عشب م ل نك مول هنال « ةداهشلاب مك املاك 0 0

 نأ انملعف . هسفنا حب نأسانلا نم ل سيل هنال لطاب كلذو مهيلع ناهضلا باحياب هسفنل اماح

 دحلا قوتسيال امبر كلاملا نأ ( اهثلاثو ) هعطق الو كلذب هذبع ىلع ةنيبلا 3 1 لي

 هلوق نأ لوآلا نع (باوجلاو) هيلإ ضوفي ال نأ بجو امهتم ناكاذإو  هكلم ىلع هتقفشا هلاكب

 مامالا ريغ نأ ىلع عامجالا دقعتا ال امل هنأ ةطساوب نكس مامالا عم ا هحرمصب سيل (اودلجاف)

 نيع هنالل هالو تيال مامالا نأىلع عامجالا دعني مل انبهو ؛ مامالا ىلع باطخلا كلذ انلمح هالوتيال

 هدبع دي عطق ىلوهلل زوجي له بيذهتلا بات 2ك ىف ةنسلا ىح لاق ىناثلا نع (باو لاو ) عازنلا

 ىور امل ىطيوبلا ةباور ىف هيلع صن ءزوجي هنأ امبحصأ نابجو هيف؟ قيرطلاعطقوأ ةقرسلا ببسإ



 ١ م ةيآلا .فازااو ةئنازأا : لاعت هلْوُد

 . ًاقداص هنوكلرارقالا اذه ىلعمدقأ امنإ هنأ تبثف .فارصنالا ىوقي نيفراصلا عامتجا دنعو مئاق

 جتحاو ؛ ةدرلاو لتقلاب رارقالا ىلع هسيقن أ هناا كر هيد مادجلا كف جردنا رهظ اذإو

 هيلع هنأ ( لوألا ) هوجو نم ام لالدتسالاو زعام ةصق ( اهدحأ ) هوجو هللا همحر ةفينح وبأ

 ةماقإ نع ضارعالا نآل ؛هنع ضرعي ل دحلا هيلع بجوولو. لوألا ةرملا ىف هنعضرعأ مالسلا

 عبرأ كسفن ىلع تدهش كنإ » لاق مالسلا هيلع هنأ (ىناثلا) ذوجبال ةبملا نادي لات هللا د

 نع ىور ( ثلاثلاو ) اوغل لوقلا اذه ناك دحلا باحيإ ىف عبدألا ل ءمدلخ اولا نآك ولو

 «كمجرل ةعبارلا ا تارم تالثرقأ امادعل رعاسمل لاق هنأ هّنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىأ

 زعام رقي مل ول لوقن كَم ىنلا باحصأ رشعم انك » لاق ىلسالا ةديرب نع (عبارلاو) هللا ل
 لقي ال هنأ اكف 0 ل رارقالا اوساق مهنأ (اهيناثو) « لِي هللا لوسر همجر ام تارم عبرأ
 ( اهئلاثو ) ةشحافلا هذه نامتك ىف ىعسلا عماجلاو هب رارقالا ىف اذكف تادابش عبرأ الإ انزلا ىف

 رارقالاب الإ تبثي ال نأ ًاضيأ زاجل ناعللا ىف ناميأ عبرأب وأ تادابش عبرأب الإ ىفتني ال انزاا نأ

 دحاو رارقإب تبث نأ ًاضيأ زاجل ؛ دحاو نيميب ىفتنت اهناف قوقحلا رئاس قرافي هبو « تارم عبرأ

 كلذو عبدالا تادابششلاب كح مالسلا هيلع هنأ الإ ثيدحلا ىف سيل هنأ لوألا نع ( باوجلاو)
 فوذقملا نأ امهننب قرفلا نأ ( ىفناشا نعو ) ةدحاولا ةدابشلاب حلا زاوج ىفاني ال
 نانثا_دهش ول 5 طقس امل تبث انز ءاا نأ الولو ؛ فذاقلا نع دخلا طقسل ةرم انزلاب رقأ ول

 1 ملعأ هللاو انزاا هب تبثي مل ثيح فذاقلا نع دحلا طقسي ال انزلاب

 هلوق هيلع لديو « تاداهش عبرأ نم دبال هنأ ىلع اوعمجأ دقو ةداهشلا ( ثلاثلا قيرطلاو )
 1 مل مث ) هلوق ىف ىل لاعت هللا ءاش نإ: قأس هيف مالكلاو ( مكنم ةعبرأ نييلع اودهشتساف ) ىلاعت

 ا دبش عل

 نأ 1 ةمالا تعمجأ :؟ وه نم (اودلجاف) ىلاعت هلوةب بطاخلا نأ ىف « سماخلا ثحبلا ل
 لع هناحبس هنالل اولاق ٠ مامالا بصن بوجو ىلع اذه اوجتحا مث : مامالاوه كلذب بطاخملا

 0 ؛ ال امو مامالا الإ هتماقإ ىلوتيال هنأ ىلع اوعمجأو ؛ دحلا

 قراسلاو ) هلوق 2 ا ها مامزلا بصن ناكف باو روق تالا

 : لئاسم ثالث انبه قب ( امه.ديأ اوعطقاف ةقراسلاو

 نبا لوق وهو. هكولم ىلع دحلا ةماقإ كلمي ديسلا هللا همحر ى ءفاشلا لاق ( ىلو ألا ةلأسملا ل

 , كلمعال هللا مهحررفذو دمحو فسوي نأو ةفينح ىنأ دنعو . ةشئاعو ةمطافو رمع نبأو دوعسم

 مامالا هعطقي ايل ةقرسلا ىف هعطقي الو فذقلاو رنا برشو انزلا ىف ىلوملا هدحي كلام لاقو
 ل ) هوجوب هللأ همحر سد

 مكدحأ ةم أ تنز اذإ » مالسلا هيلع لاق لاق هنع هللا ىضد ةريره ىنأ نعو « مكناعأ تكلم ام ىلع



 2 نجلا نارا كال 1

 مسملاو ىذلا نيب قرفي ملو 1 :اعأ تكلم ام لع ردا اومقأ» 0 م جيلق مكدحأ ةمأ

 لصح دقق هي دم عرش نه ناك نم نإ مج 1 رلا كاذف ؛« نييدوبلا 6 مالسلا هيلع 1 امتلاثو )

 لاخلا هدف ةقيقحو « هعرش نم كلذ راص ملم لوسرلا هلعف املف مهعرش نم ناكنإو . دوصقملا

 . عئارشلا عورفب نوبطاخم رافكتلا نأ ىلإ عجرت

 ةثالث دحأ نم الإ لصح ال كلذ نأ ملعا  هنم انزلا رودص ىلع لدي اهيف « عبارلا ثحبلا ال
 وهو (لوآلا) هجولا امأ ءدوهشلا هيلع دهشي نأب وأ رقي نأب وأ هسفنب مامالا هاري نأب امإ ء هجوأ

 ءاضقلا نع عنتمي نأ ىضاقلا لع نأ فالخال بيذوتلا باتتك ىف ةنسلا ىحيمامإلالاق مامإلا هآر اذإ أم

 ىعدا وأ « هأربأ دق هنأ ملعي ىضاقلاو ؛ ةنيب هيلع ماقأو ًاقحر 1 ىلع لجر ىعدا اذإ ام لثم هسفن ملعب
 ؛ اقلط ىضاقلا هعمس دق و ةأرمأ اك ىعداوأ: كلذدعب أيح ىضاقلا هآر دقو ءاذك تقو هايألتق هنأ

 نعد نأ لكم هسفن ملعب ىضقي نأ ىضاقلل زوجي لهو « ًادوهش هيلع ماقأ نإو هب ىضقي نأز وحي ال

 فسويوبأ لاق هبو امهتحأ نالوت هيف هبرقأ هيلع ىعدملا عمس وأ هضرقأ ىضاقلا هآر دقو آفلأ هيلع
 وهو دووشلا ةداهشب مكحي نأ هلزاج امل هنآل هملعب ىضَقي نأ هل زوجي هنأ : هللامهمحر ىتزملاو دمتو

 ىف هللا همحر ىعفاشلا لاق ل مع ىل ]24م نهر هت ا ام زوج نلف نظ لبع موق نم

 ىوقأ 2و نيتأرماو دهاشو نيدهاشب وأ نيدهاش نم ىوقأ وهو ىلعي ىضقأ ةلاسرلا باتك

 . نيعلا درو لكلا م ىوقأ وهو نيو دهاشب وأ نيمو دهاش نم

 ءاضقلا ىف طرش ةمهتلا ءافتنا نآل : ليل ىأ/ نبا لوق وهو هملعب ىضقيال ( ىتاثلا لوقلاو ل

 ل ضاضقلاك دابقلا قوقح نم كلذ نكانإ رظنيف تابوععلا ىف امأ «لاملا ىف اذه تجوب مو

 ؛نالوتف الإ 0 نهبف ىضقيال كانه انلق نإ لاملا ىلع بتري هسفن ملعب هيف كح له فذقلا

 معلا لصحي نأ نيلوقلا ىلع قرف الو. ةعاسملاو ةلهاسملا ىلع ىلاعت 0 انرنح يم نأ كلل

 ىف ملعلا هل لصح نإ هللا همحر ةفينح وبأ لاقو ؛ هريغ ىف وأ هتيالو ناءزو هتبالو دلب ىف ىضاقلل

 هذه فالتخاب فلتخي ال ملعلا لوقت ؛ الف الإو هللعب ىضقي نابل ةهالاو ناهز قف وأاذج الو دلل

 . لعأ هللاو اهفالتخاب محلا فاتخي ال نأ بجوف ؛لاو>الا

 «دحلا بجوي ةدحاو ةرم انزلاب رارقإلا هللا همحر ىعفاشلا لاق رارقإلا « ىتاثلا قيرطلا ١)

 نم ليال دحأ لاقو « سلاجي عبرأ قى تاز عبرأ رارقإلا نم دبال: لب هللا همحر ةفينح وبأ لاَقو

 ىعفاشلا ةجح , دحاو ساجم ىفوأ سلا عبرأ ىف نوكي نأ نيب قرف ال نكل تارم عبرأرارقإلا

 ليل كلذو : اهجراف تفرتعا ناذ مالسلا هيلع لاق هئاف فريعلا ةصق ) لاول ١ نارمأ هللأ همحر

 مالسلا هيلع هلوقل هيلع دخلا بجو ائزلاب رقأ امل هنأ (ىناثلا ) فاك ةدحاو ةرم فارتعإلا نأ ىلع
 رارقالا نع فراصلان آل كلذو ءانهه امسالروهظلا بجو ةدحاو ةرمرارقإلاو . رهاظلاب ضقا

 ًاضيأ بذكلانع فراصلاو « ل آملا ىف ديدشلا ملآلاو لالا ىف راعلا ببس هنأ امل, ىوق انزلاب
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 ١ ةنآلا ..قازألو ةنارلا : ىلا اهلوق

 نامت ١ نيف قا لاك هلا معن تناكاسلف ( نيفعض باذعلا اهل فعءاضي ةنيبم ةشحافب نكنم

 كانقذال آذإ ؛ اليلق ًائيش مهملإ نكرت تدك دقل ) لوسرلا ق- ىف لاقو « رثك أ نبقح ىف باذعلا
 « ةوبنلا ةمعن ىهو مظعأ هقحفف ةمعنلا نآل هتيصعم تمظع امنإو ( تاملا فعضو ةايحلا فعض

 ملسملا ةيصعم تناكف ؛ ىذلا ق> ىف اهنم نيك1 نصا ملسملا قح ىف ىلاعت هلا معن نأ مولعملا نمو

 هيلع بحي الف ناصحإلا دعب نزي مل ىذلا نأ (اهناثو) دشأ هتبوقع نوكت نأ بجوف مظعأ
 ( ىتاثلا ناب ) « نصحمب سيلف نيع ةفرط هللاب كر شأن م » مالسلا هيلع هلوق ( لوألا نايب ) لتقلا

 ٍلسم ءىرما مد لحي ال د مالسلا هيلع هلوقل لتقلا هيلع بحب ال انصح نوكي ال ىذلا ملسملا نأ
 اذإ » مالسلا هيلع هلوقل كلذكىذلا نوكي نأ بجو كلذك ملسملا ناكاذإو ثالث ىدحإل الإ

 ناصحإ نأ ىلع انعمجأ (اهثلاثو) «نيملسملا ىلعام مهيلعو نيملسسلل ام مهنأ مبماعأف ةيزجلا دقع اولبق

 (باوجلاو) ةمعنلا لاك نم انرك ذ ام عماجلاو مجرلا ناصحإ اذكف : مالسالا هيف ربتعي فذقلا

 ىلع ةمعنلا ةدايز ثيدح نم هوركذ امو ؛ ىذلا بيثلا اذكف ملسملا بيثلا هنعصخ هنألوألا نع
 نإ ةمدخلا ةدايزو . ةدئازلا ةمدخلاككلذ ريصيف دبعلا بسكب تلص> مالسالا ةمعن لوقنف نينمؤملا

 كرشم ىذلا نأ ملسنالىناثلا نعو  ةبوقعلا ةدايزل ًاببس نوكنتال نأ نملقأالف رذعلل ايس نكت ل
 اذاف) ريسفتلا فو (تانصحمن ا نومري نيذلاو) ىلاعت هلوةل جوزتلا هب داري دق ناص> الا نكل ؛هانملس

 هلوقل هحر بج وفرتسفتلا اذهب نصح بيلا يذلا لرقم اذه ترث اذإ نحو تادف 1
 ةلع فصولا نوك ىلع لدف فصولا اذه ىلع ملسملا ق> ىف ملا بتر ناص-إ دعب انز وأ هت

 عفدل فذقلا دح نأ ثلاثا نعو مجرلاب مكحلل ًامزاتسم هنوك بجوف ىذلا قح ىف مئاق فصولاو
 « ملعاهللاو انههام فالخي ضرعلا ةنايصو ةماركلل الحم نركي الر فاكلاو « فوذقملل ةماركر اعلا

 :لئاسم هيف دال ناش

 صنب تيثو ؛دلحي هنأ ىلع اوقفتاو مجريال قيقرلا نأ ىلع اوةفتا « ىلوالا ةلأسملا )ل
 دلجت ةمآلا نأ ىلع اوةفتا مرج الف ء باذعلا نم تانصحلا لعام فصن ءامالا ىلع نأ باتكلا
 اولاق مهنإف رهاظلا لهأ الإ نيسمخ ًاضيأ دلحي هنأ ىلع روهما قفتا دقف دبعلا امأ ؛ ةدلج نيسمخ

 فيصنتلاب صنلا درو هنأ الإ ةمالاو دبعلا ىلع هئاملا بوجو ىضتتمي ( ىنازلاو ةينازلا ) هلوق مومع
 مهنمو :زئاجريغ هنأو سايقلاب باتكلا مومعل ًاصيصخت كلذ ناك اهلعدبعلا انسقولف : ةمآلا قحىف

 ىلاعت هلوق رهاظا « ةئاملا اهيلعف جوزتت ملاذإو ةدلج نوسمحخ اهبلعف تجوزت اذإ ةمالا لاق نم

 فصن نولعف ) نجوزت ىأ (نصحأ اذاف) هلوق نأ اورك ذو (ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اوداجاف)

 . ( باذعلا نم تانصحلا لعام

 هللا همحر كلام لاقو . دلي ىذلا « هللا امبحر ةفينح وبأو ىعفاشلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 تنز اذإ» مالسلا هيلع هلوق (اهناثو) ( ىنازلاو ةينازلا ) هلوق مومع ( اهدحأ ) هوجو انل دلجي ال
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 .ناتلأسم انههو ءطولاب ًابيثريصت امبإو «بيثلاب بيثلا» مالسلاهيلعهلوقل هنم دبالو لوخدلا (ثلاثلا

 هيف « لقعلاو ةيرحلاو غولبلا دعب حاكنلاب ةباصإلا نوكنت نأ طرتشي له « ىلوآلا ةلأسملا إل
 يملا 7 تورش لاح ىف وأ حيحص حا اكن ةمأ دبع باصأ ول ىتح طرتشي ال ( امهدحأ ) : ناهجو

 ناصحإلا هب [صحيف لول جورال ليلحتلا هب لصحب ءطو هنالل مجرلأ هب هيلع بجبن ىلزف هلاح لك مث

 (ىناثلاو ) ءطولا كاذكف لكلا لبق, نؤكي نأ دوي حاكنلا دقع نال ور, لكلا لا قر طوولاك

 حاكنلاب ةباصإلا نوكت نأ طرتشي هللا همحر ةفين> ىأ لوقو « صنلا رهاظ وهو حصاألا وهو

 1 طرش حيو حاكنب نوكي نأوهو تاباصإلا لكأ اطر ال لكلا و هيكل غوابلا دعب

 . لكلا لاح ىف ةباصإلا كلت نوكي

 اة هلاك افهم لح او لك ى.ريثعلا وأ نيف رطلا :ق"لاكلا ارتي له د ةيناثلا ةلأسملا ١
 امنصحال هناف ةلقاع ةرح ةغلاب ىصلا ءىطو ول ىتحنيفرطلا ىف ريتعم (امهدحأ ) : نالوق هيف هبحاص

 1 ا لزق رد مرسلا امم دح اور لك قءاردسعي ((قاتلاو.] دمع .ةقيتح ىأ لوق وهو

 . هللا همحر

 رخآلا ىف ديفي الف نيثطولا دحاأل ناصحاإلا ديفي ال ءطو هنأ « لوألا لوقلا ةجح ١)

 “يالا طرت

 دنع اذكو حاكنلا تقو ناصحالا ةفص ىلع امهنوك طرتشي ال هنأ ( ىناثلا لوقلا ةجح ل

 هللا همحر ىعفاششلا دنع مجرلل ًابجوم انزاا نوك ىف أطرش سيل مالسإلا ( عبارلا طرشلا ) لوخدلا
 مالسلا هيلع هلوق (اهدحأ) : رومأب ىعفاشلا جبتحا  طرش هللا همحر ةفينحوبأ لاقو . فسوي فأو
 هنوك ململا ىلع ام ةلمج نمو «نيماسملا ىلعام مهيلعو نيملسملل ام ىحل نأ موئبناف ةيزجلا اولبق اذافد
 ةيوسنلا لصحتا كلذك ىذلا نوكي نأ بجوف ءانزلا ىلع مادقالا دنع مجرلا هيلع بحب ثدحب

 دو ايوا يدور انذرع مجر مالسلا هيلع هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام ثيدح ( اهناثو )
 «نيب هب لالدتسالاف لوألا ناكناف ؛ هلبق نم ةعيرشب وأ هتعي رشب كلذب مكح مالسلا هيلع هنإ لاقي
 هلع تحف 5 انز لثم رفاكلا انز نأ ( اهل ها ل هنأ كييبككي قاتلا ناكر

 هل ًارجاز حلصي مجرلا باحيإو رجزاا بسانيف حيبق مرح انزلا نال كلذو مسا ىلع بحيام لثم

 ع 1 ةيانجلا ظيلغت بجوي ال ناكنإو رفكلاو «نامالاو رفكلاب توافتلا الإ قبي الو
 (ىازااو ةينازاا ) هلوق مومعب كسلا ( اهدحأ ) : هوجوب هللا هحر ةفينح وأ جتحاو اهفيفخت

 لتقلا نأ !قررفلا دحر و ؛ ىذا ىدوقفم ىعملا ىذلا قتيل مسملا قدح ىف هب لمعلا بجو

 ىناجلا ق> ىف معنلا نارفكب مظعت ة ةيانجلاو « ةميظع ةيانحجب الإ بحب الف ةميظع ةبوقع راجحاللاب

 انارفك ناك ملظع كاكا معنلا تناك ايكو ةمعنلا نإ رك + ةصمألا ناالف لقعلا اهأر اعرب و الفقع

 تأي نم ىنلا ءاسناب ) ل ىنلا ءاسن قح ىف لاق يلاصت هللا نلف عرشلا امأو . حبقأو مظعأ



 ١ قب ةيالا . ىنازلاو ةينازلا : ىلاعن هلوق

 ىاازلااذه داج باجنإ نوكي نأ مزال ناز لكدلجل ًابا< !ىتازلا داج باجيإ ناكو لف « ىتازلا داج باحيإ

 امإ قلطملاظفللا لاقي نأ زوحبال مل ليق ناف . هولاقام لطب كلذك نكي مل املو «ناز لك دلج ب احيإ

 ظفل نأ الإمومعلا ىضتقا نإو قلطملا ظفللا لاقي وأ ؛«نيبعتلا ظفل نع ءارعلا طرشب مومعلا ديفي

 ىضتقي هنالفىناثلا امأ ؛ ريثأتلا ىف هلل خدال مدعلان آل لطابف لوألا امأ اناق : ص وصخلا ىضتتَقي نيبعتلا

 انلوة نم موهفملا ناكولفكاحضلا وه ناسنإلا لاقينأ( امسماخو ) لصاأللا فالخ وهو ضراعتلا

 ىضتقي هنال ضقانتم كلذو «كاحضلاوه ناسنإ لك لاقيام ةلزنه كلذ لزنا ناسنالا لكوه ناسنإلا

 ىلع قدصي نأ مزايف هريغ ىفال هيف تبثي نأ وه رصحلا ىنعمو سانلا نم دحاو لك ىف ةيناسن الار صح

 زر هنأ ( لوآلا ) نيبجوب فلاخلا جتحاو ريغال كاحضلا وه هنأ سانلا صاختأ نم دحاو لك

 ءانثتسالاو ( تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ رسخ ىنل ناسنإلا نإ ) ىلاعت هلوقل هنم ءانثتسالا

 ثفيرعتلا كلذ سيل و « فيرعتلل ماللاو فلاألا نأ ( قاتلا ) هنحَت لخدل هالولاع مالكلا نم جرح
 ةلالد ظفللا ىف سيل هنإف . هنيعب دحاو فيرعنل الو « مسإلا لصأب لصح دق كلذ نإف ؛ ةيهاملا

 هلمح بجوف « ضعب نمىلوأ بتارملا ضءب سيل هناف صوصتلا بتارم ضعب فيرعتلالو « هيلع
 لاقي نأ حصي ال هنأ ليلدب زاجم ءانثتسالا كلذ نأ لوآلا نع ( باوجلاو ) لكلا فيرعت ىلع

 ناف . عملا ةغيص ىلع ماللاو فلألا لوخدب لكشي هنأ ىناثاا نعو . نينمؤملا الإ ناسنإلا تيأر

 ناك نإو ( ىتازااو ةينازاا ) ىلاعت هلوق نإ لاق نم سانلا نمو ءانهه اذكف ديك أتلل كانه اهتلعج

 بيترت نأ (لوآلا ) نيمجو نم كلذو ةنيرقلا بسح هديفي هنكل , ظفللا بسح مومعلا دْيفي ال

 فصولا ناك اذإ اس ال , مهلا كلذل ةلع فصولا كلذ نوك ديفي ىتشملا فصولا ىلع محلا

 انزلا ققحت امنيأ لاقي نأ مزليف ء دجلا بوجول ةلع انزلا نأ لع كلذ لديف ؛ كلذك انبهو ًايسائم
 ةناذزلا ) هلوق نف دارملا نأ"( قالا َلولعملا نعاكفت ال ةئلا نأ ةرورخ نإ ترك 000 ١

 نم عنمب كلذو ةلمج ةيآلا تراص ىناشثلا ناك ناف ء ضعبلا وأ ةانزلا لك ن وكي نأ امإ ( ىتازلاو

 ىلع هلمح بجوف ؛ بجاو وبف هب الإ بجاولا متي ال امو رومأم هب لمعلا نكسل ؛ هب لمعلا ناكمإ
 . مِلعأ هللاو هب لمعلا نكمي ىتح مومعلا

 ؛ ىرخأ دلجلاو ةرات مجرلل آبجوم انزاا نوك ىف ةريتعملا طئارشلا ىف « ثلاثلا ثحبلا ل
 مجرلا بحي الف غولبلاب ولقعلاب طو رشم نيدكحلا نيذهل ًايجوم انزلا نوك نأ ىلع اوعمجأ : لوقتف

 ىف ناربتعم امه لب نيمك-حلا نيذه صاوخ نم اسيل ناطرشلا ناذهو نونخيلاو ىصلا ىلع دحلاو

 طرمشلا ) : رخأ روهأ نم 'خولبلاو لقعلا' عم دب الف مجتارلا نيبجوم مزن وك امآ « تابوقتلا لك
 حاكنب جوذتلا ( ىناثلا طرشلا ) ةتبلا مجرلا هيلع بحال قيقرلا نأ ىلع اوعمجأو ةيرحلا ( لوآلا

 طرشلا ) دسافلا حاكنلاب الو ةهشلا .طوب الو نيهلا كلمب ةباصإلاب ناصحإلا لصح الذ . حيخص



 ةيآلا . ىنازااو ةنازاا : ىلاعت هلوق «٠

 هنأ عم « ةدايزاا كلت ءادأ ىلع ةداهشلا لوبقو ةدمعلا نع جورخلا فقوتل رخآ ءىث اهف ديزولو
 ا! اع دلل ل كلككا لاب هنا لاه زل اه) . اديه اذكف شالو دخاولا ريخ هتاثإ نوحي

 هال ]ا لاو نش كال دجاولا رج ةداندرلا  تانق)اى انهه لبقبا الف , ةداهشلا در 'قلختم اهدحو
 صصخ ام لك ىف بجول هرك ذام حص ول هنأ قاثلا نع ( باوجلاو ) رتاوتم ىعرش ليلدب تبث

 ثلاثلا نع ( باوجلاو ) كلذك سيل هنأ مولعمو « ةيآلا كلت غلبم راهتشالا ىف غلبي نأ ةماع ةيآ

 ضراعم هنأ عبارلا نع (باوجلاو) عابت ىبنلادعب مث ىفنت املعاف بيقعتلا ديفيال «اهوعيب مث» هلوق نأ

 ( باوجلاو ) برغو دلجركب ابأ نأو ؛ثرغو دلج مالسلا هيلع هنأ هعماج ىف ىذمرتلا ىور امن

 مالسلا هيلع هنآل برغيال ( امهدحأ ) نيلوق دبعلا بيرغت ىف هللا هحر ىعفاشلل نأ سماخلا نع

 ةرعم الو ةرعملل بيرغتلا نآلو « بيرغتلاب ىمأي ملو « دحلا اهدلجيلف مكدحأ هكا زااذإ هال

 ( ىناثلاو ) ذيسلاب رارضإ هيفن ىفف ديسلل هعفانم ناللو .٠ دي ىلإ دب نم ا هنآل « هيف دنعلا ىلع

 ىلإ رظني الو ( باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن نييلعف ) ىلاعت هلوقل برغي هنأ حصألا وهو

 لكف لوملا هب رّرصَت نإو فقدقلاو اولا ىف دبعلا:دلجيو ةدرلا ببسي دبعلا لتقي 5 لوما ررض

 دح فصن دلجي أ فيصنتلا لبقي هنال ةنس فصن برغي ( امهدحأ ) نالوق هيف برغي مك اذه

 عبطلا ىلإ عجري ىنعم كلذو شاحإلا هنم دوصقملا بيرغتلا نال ةنس برغي ( ىتاثلاو ) رارحاللا

 برغي ال ةآرملا نأ سدانسلا نع ( باوجلاو ) ةنعلا وأ ءاليإلا ةدكدبعلاو رحلا هيف ىوتسسيف

 نكي مل نإو ؛ لاملا تيب نم هترجأ ىطعأ ابعم جورخملاب مرح عربتي مل ناف ؛ مرحي عم لب اهدحو

 اهيلع حتتفي بيرغتلا هلوق . نهعم جحلا ىلإ جورخلا اهيلع بحياك «٠ تاقثلا ءاسنلا عم برغت مرح احل

 ءايشالا هذه رثكأو ء بلقلا غارفو ةسناؤملاو فلإلاب انزلا رثك أ ناف ملسن ال انلق ءانزلا باب

 نع ( باوجلاو ) انزلل غرفتي الف بصنلاو بعتلاو ةشحولا ىف عقي ناسنالا ناف « ةبرغلاب لطبت
 ؟انزلا لع ردقي ةبادلا بوكر نع زجعي ىذلا ناسنالا نوكي نأ ىف داعبتسا ىأ عباسلا

 . ملعأ هللاو ريزعتلا ليبس ىلع عقو اذإ بيرغتلاب ضقتني هنأ نماثلا نع (باوجلاو )

 محلا ديفي ( ىنازلاو ةينازاا ) ىلاعتو هناحبس هلوق نأ ىلع ةمآلا تقفتا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 , مومعلا ديفي ىازاا ظفل نولئاق لاقف ةلالدلا كلت ةيفيك ىف اوفلتخا مهنكل . ةانزلا لكىف

 تبرش وأ بولا تسبل لاق اذإ لجرلا نأ ( اهدحأ ) رومأ هيلع لدبو كلذك سيل هنأ راتخناو

 لجرلا .ىنءاج لاقي, الف ٠ عمجا هب دك وي امب هديك وت زوال هنأ ( اهناثو ) مومعلا ديفيال ءاملا

 « ءالضفلا هيقفلا ملكت و « ءارقفلا لجرلا قءاج لاقي الف عملا ت "منال (انلال درعا
 ناكناف ًاضيأو : درطيال هنأ ليلدب زاجف . رفصلا رانيدلاو ضيبلا مردلا سانلا كلهأ مهوق امأف

 0 ا لا راندلا نأ 6 ازا رمصالا تايدلا "كرك نأ ثجبو ةققحح رفصلا زاندلا



 ١م ةيذالا . قالرلاو ةنازرلا : لاعتا هل وف

 انزلا مدعل بلاغلا ناف ء سانلا نم صاوالا ىف نوكي امنإ نيدلاب راجزنالاو ؛ ءاسنلا ىف ةبلاغ ةوبشلا
 ىديأ نم ةأرملا جرخت بيرغتلابو . براقألا نم نمئايحو. لاجرلا نم ظافحلا دوجوب ءاسناا نم
 ةريقف تناك امبرف ءانزاا باب اهيلع حتفنيف اهفراعم نع اهدعبل اهؤايح لقي مث . ظافحلاو ءابرقلا

 نأ زئاج الو . الع ةميظعلا ةشحافلا هذه باب تفل ًابس كلذ عومج ريصيف « رفسلا ىف اهرقف دتشيف

 رزوةرزاورزت الور ىلاعت هلوقلز والى الار يغ ةبوقع نآل مرخناوأ جوزلا 0 امرغن انإ لاقي

 « لقرب قحلف ربيخ ىلإر خا ىف فلخنب ةيمأ نب ةعيبر برغ هنأ رمعنع ىورام (اهسداسو) (ىرخأ
 اذإنيركبلا ف لاق هنأ مالسلا هيلع ىلع نع ىورو .انزلا نثتسي لو ًادحأ اهدعب برغأال رمع لاقف
 ىننلا ناكولو . اهفنيملو اهدلخ تنزهلةمأ نأ ر معني نعو « ةنتفلا نمامههفن نإونايفنيالو نادلحب اينز

 ةيراجن طب ىلعدجو ًاخيشنأ» ىورام (اهعباسو ) ةباحصلا رباك أ لعكلذ خ امل انزلا دح ىف ًاربتعم

 اودخ لاقف كلذ نم فيعض هنإ ليقف « ةئام هودلجا لاقف ملط ىنلا ىلإ هب ىاف ةيرخ ىف اهب ثنحن

 هفني مل ام] لبق نإف ؛ هافنل ًابجاو ىثنلا ناكولو « هليبس اولخو اهب هوبرضاف ارم ةئام هيف الاكثع
 . اهبلع قني لاملا تيب نم ةباد هل ىرتكي نأ ىغيني ناك انلق . ةكرحلا نع ًازجاع ًافيعض ناكهنآل

 ! كاسمتسالا ىلع ردقي ال فيك انزلا ىلع ردق نم انلق ء بوك رلا نع فعضي ىسع ناكل يق ناف

 طزتف ( مكراب د نم اوجرخا وأ مكسفنأ اولتقا نأ ) ىلاعت هلوقل لّتقلا ريظن بيرغتلا نأ تامل
 . بيرغتلا وهو هريظن ًاضيأ عرشي ال نأ بجو ركبلا انز ىف لّدَقلا عرشي مل اذاف , ةدحاو ةلزنم
 امأف , دلجلاب ىمآلا لع ءافلا فرح لاخدإ الإ ىلاعت هللا مالك ف سيل هنأ لوألا نع ( باوجلاو )
 , هلوسر مالك نم الو هللا مالكن م اذه سيلف « ءازج ىمسي هنإف فرحلا اذه هيلع لخد ىذلا نأ

 . ةجح نوكي الف ءابدألا ضعب لوق وه لب

 هرمأ لاز هنأ ىف عازنال لوقنف  دحلا لكدلجلا ناك امل ًاعورشم ىنلا ناكول ( ًايناث ) هلوق امأ
 يح نبل انه لئازلا نأ الإ «ناك ىذلا همدع لاوز ىحتقي نأ نم لقأ لد ص كانا

 امنإو ؛دحاولا ربخ اهتابثإ عنتمبال ةلازإلا هذه لثمو « ةيلصألا ةءاربلا ضح لئازلا لب « ًايعرش
 بيب رغتلا بايإ نيب كرتشم مووفم دلجلا باحيإ نال كلذو « لصألا مدعلا ضحم لئازاا نإ انلق

 . نيمسقلا نمدحاوب هل راعشإال نيمسقلا نيب كرتشملا ردقلاو . بيرغتلا ىفن عه ةباحإ نيبو

 ىفن نأ الإ : هباحيإ مدعب الو' بيرختلا باحيإب ال ةتبلا هيف راعشإ ال دلجلا باحيإ نذإف
 بوجو ىلع لدو دحاولا ربخ ءاج اذاف ؛ ةيلصألا ةءاربلا ىلإ ًارظن لقعلاب ًامولعم ناك بيرغتلا

 ةءاربلا لازأ لب دلجلا بوجو لع لادلا ظفللا تالؤلدم نم ًائيشةتبلا لازأ اف « َبِرَعَتلا

 , هيلع ةدابشلا در قلعتو . ذحلا لاك هدحو هنوكو «ًايجي هدحو دلجلا نوك امأف «ةللصأألا

 دحاولا ربخ لوبق زاج لقعلاب ًامولعم ىفنلا كلذ ناك ايلف . ةدايزلا بوجو ىننل عبات كلذ لكف
 ةداهشلا لوبقو . فيلكتلا ةدبع نع جورخلا اهئادأ ل لع فقوتا ًاسمخ تناكول ضورفلا نأ 5. هيف

 ماك ادولاو



 ل يا .لكاد ودلج اف ىنازلاو ةيازلا :.ىلاعت هلوق ا

 5 0 1 ان نع ةيسع ناك 0 ل ءاب لاق و 1 3 نموا

 اذه ةأرما ىلع كل ماع بيرغت و ةئام دلج ىنبا ىلع نأ ملعلا لهأ ىتربخأ مث ؛ ةاش ةئامو ةديلوب

 امأ هللا باتك.ب اكنيب نيضقألل هديب ىسفن ىذلاو مالسلاو ةالصلا هيلع لاف « اننيب ضتاف مجرلا

 دغا ملأ نم لجرل لاق مث« ماع بيرغتو ةئام دلج هيلع ناف كنبأ امأو : كيلع درف ةديلولاو منغلا
 بيرغتلا ىفن ىلع هللا همحر ةفينح وبأ جتحاو « اهمجراف تفرتعا ناف اذه ةأرما ىلإ سينأ اي

 زوحبال دحاولا ربخ نآرقلا خنو ةيآلا خسن ىضتقي بيرغتلا باحيإ نأ ( اهدحأ ) هوجوب

 فرحو ءافلاب انزلا لعف ىلع دلجلا بتر هناحبس هنأ ( لوألا ) هجوأ ةثالث نم خسنلا اوررقو

 لخد .ىذلاب طرشلا اورسفو ءازجو طرش ركذ هللا ريغب نيدلا اولاق ةغالا ةمثأ نأ الإ ءازجلل ءافلا

 نم ذوخأ» ةيافكلا هب عقي امل مسا ءازجلاو ءافلا فرح هيلع لخد ىذلاب ءازجلاو نإ ةيلك هيلع

 هنمو . كيفك:ىأ «كدعب ًادحأ ىرجتالو كيبنجت» مالسلا هيلعلاقو « هانأفاك ىأ هانيزاج مهوق

 باجيإف رخآ ءىث هعم بحب مل اذإ دلجلاب ةبافكسلا عقت اعإو ءاملاب بشعلاب لبإلا تزتجا : لئاقلا لوق

 لاك كلذ ناك طف داجلا وه ناكامل ةيآلا ىف روكذملا نأ (ىتاثلا) ًايفاكهنوك خسن ىضتقي رخآ ءىث

 هنو" خسن ىلإ ىضفيف دملا لك ال دحلا ضعب دلجلا ناكل دلجلا عم ًاربتعم ىفنلا انلعج ولف دحلا

 ضعب هانلعج ولو ةداهشلا در كلذب قلعتي هناف دللا لاك دل+لا نوك ريدقتب نا (ثلاثلا) دحلا لك

 ىزارلا ركب وبأ لاق ( اهناث ) ةيآلا سلم 0 بيرختل باجيإ نأ تبثف ٠ محلا كلذ لازل دحلا

 هيلع ةرادصلا فيقوت ةنآلا ةوالت دنع ْمَتِلم لا ىلع تدر داجلا عم اعورشم ىف كل ناك ول

 ناعما لزم راعشا ناكل كلاتك ناكولو 1 لاك وه دلجلا نأ ةيآلا 0 نيا ودعم رك

 (اهئلاثو) ربتعم ريغ هنأ لع داحألا قيرطنم هدورو ناكل ب ةلزنملا هذمب ىفنلاربخ نكيمل ايلف « ةيآلا

 تنز ناف « اهودلجاف تنز اذإد ةمآلا ىف لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره وبأ ىروزاق

 الو دحلا اهداجيلف » ىرخأ ةياور ىفو « ريفطإ ولو اهوعبب مث اهودل جاف تنز ناف ؛ اهودلجاف

 أ امإ هنأ ( امعيارو ) دلجلا عم هركذل ايران رعبا انك ل هي ه1 كة تس الا يور سلك تارك

 ناضل هنم مزاب 0 ا 30 نأ زئاج الو ٠ عرشبال 5 ةماللا قد تر رعلا عرشب

 ولو اهوعيب » ملسو هيلع هللا ىلص لاق ةنالللو 4 رئاجا ريصروهاو هته ترد ةنانج نع نمانفلاب

 لا للا هي ل ىرملا كايابعلت نم هنكملا "نال ابشي راج التاي :تحو ولو 6 يفط

 01 ار (تادباا نم تاضحملا لعاب صن نيياعف) :ىلاعت هلوقل اعورشم نوكيا نإ ياخ

 اا 11 ور نورك نأ امإ : ناكل لج لا": قل ف اعو رش ناكول تيرتلا نأ
 امإف ةأرملا اي ل اع وتم ناك نإ: اههد- دج وادق ةيانطا,ق ىواستلا نال لطاب ىناثاو.ء نوك

 امأ «لوقعملاو صنلل زئاج ريغ لوآلاو مرحت ىذ عم وأ اهدحو اهق> ىف ًاعورشم نوكي نأ
 نأ ورف لوقعملا امأو «:مرحم ىذءريغ نم رفاست نأ ةأرمال لحال » مالسلا هيلع هلوةف صنلا



 ١و ةيآآلا  اقينم دحاو لك وذل جاف ىناؤلاو ةقلارلا ١ لاكن هلو

 دوادو قححاو دمحأ رايتخا رهو مجرلاو دلجخلا نيد 0 1-2 هنأ مالسلا هلع ىلع نع لهن هنأ .

 رتاوملا ربخلاو دلجلا بو+و ىضتقي ةنآلا هذه مومع نأ.( اهدحأ ) : هوجوب هيلع اوجتحاو

 دلج ركسلاب ركبلا » 0 هيلع هلوق ( اهناثو عج بجوف ةافانم الو مجرلا بوجو ىضتعي

 ماكحأف ىزارلاركبوبأىور (اهئلاثو) «ةراجحلاب مجرو ةئامدلج ا 500
 ىنلاربخأ مث * داخل عقلي ىنلام أف د هاو تا 2 :ع ريب رلا نبأ نَع يرجون ,ء نآرقلا
 ةينادمملا ةحارش دلج مالسلا هيلع ًايلع نأ ىور ( ابعبارو ) « مجرف هب سمأف ًانصخ ناك هنأ تلي
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسسب اهتمجرو 5 تاك يانبع لاند اخ

 رومأب هيلع اوجتحاو ؛ دلي الو مجري نصحلا نأ ىلع نوقفتم نيدهتجلا رثك أ نأ ملعاو
 «اهبمج راف تفرتعا ناف ؛ اذه ةأرمالل دغأ ا أد لاق مالا هيلع هنإف فيسعلا ةصق ( اهنا (

 ةفاتخم تاهج نم تيور زعام ةصق نأ (اهيناثو) هركذل مجرلا عم هدإجلا بجو ولو دلجلا 0 و
 ولو مالسلا هيلع ىنلا هدلج مجراا عم ًاربتعم دلجلا ناكولو . دلج مجرلا عم اهنم .ىث ىف ركذي لو
 نيح ةيدماخلا ةصق ىف اذكو : رخآلا نم ىلوأ لقنلاب امهدحأ سها ذإ مجرلا لقن اك لقتل هدلج
 ( اهئلاثو ) كلذ لقنل اهدلج ولو تعضو نأ دعب لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ابجرف انزلاب ترقأ
 ىضررمع لاق لاق مهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا دع نع ىرهذأا ورام

 قات هللا :تاتكا ىف مجرلا نجي ل لاه لومي ىح نان اتابع رظر نإإ كيمو ظل

 لوسروجر٠؛ ةتبلا اهومجراف اينز اذإةخيشلاو خيشلا : انأرقدقو « ىلاعتهلا اههزنأةضيرفكرتب اولضف

 لاخلا كاكا كولو مجول دع للف هناك 0 نأ ريخأف ؛ هدعل انجرف مسو هيلع هللأ لس

 صحا 2 عامل 5 ةيالاب كسعلا نع (تاوجلا انا هك مجرلا عم 0
 دلج بيثلاب بيثلا » مالسلا هيلع هلوق امأو : عنتمم ريغ رتاوتملا ربلاب نآرقلا 0
 «اهمجراف تفرتعا نإف ه اذه ةأرما ىلإدغا سينأ | اب م هلوق لبق ناك كلذ لعلف6 ةراجحلاب انا

 مع اك مث . اهدلخ امناصحإ مع ام مالسلا هيلع هلعأف ؛ اههجر مث ةأرما دِلج مالسلا هيلع هنأ امأو

 هذه ىف فلكتلا نم نكم ام اذهف « مالسلا هيلع ىلع لعف نع.باوجلا وهو ءاهجر اهناصحإ

 : ملعأ هللإو ةبوجالا

 لاهو : وكلا دا ف تيرعتاو كلبا نيب عمجي هللا همحر ىعفاسشلا لاق 6 ةيناثلا ةلأسملا ١
 برغيو لجرلادل<كلام لاقو : مامإلا ىأر ىلإ ضوفنف بيرغتلا امأو ؛ دل< هللا همحر ةفينح وبأ
 ىنع اوذخ » لاق مالسلا هيلع هنأ ةدابع ثيدح هلا همحر ىعفاشلا ةجح ؛ برخت الو ةأرملا دلجتو
 جرؤةئام دلجٍببملاب بيثلاو ماع بيرختو ةئام داجركسيلاب :ركبلا البس نمل هللا دج دق ىنع اوذخ

 ىلإ ءاج الجر نأ» دلاخ نب ديزو هنع هللا ىضر ةريره وبأ ىورام هيلع ًاضيأ لديو « ةزاجحلاب



 ةيآلا . اممم داو لكاودلجاف ىتازلاو ةينازلا : ىلاعت هلوق ١

 .ريزعتلا الإ اهيف عرششيال ديلاب ءانمتسالاو ةتيملا نايتإو ناوسنلا نم قحسلا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىلإ سبحلا ىازاا ةيوقع مالسإلا لوأ ىف ناكهنأ ملعاو . انزلا ماكحأ نع « ىناثلا ثحبلا )ل

 نم ةشحافلا ني:أي ىتاللاو ) ىلاعت هللا لاق . ركبلا ق- ىف مالكلاب ىذاآلاو . بيثلا قح ىف تاملا

 اك ةماف رد اح توبا ىف نةوكسمافااؤديش ناف مكنم ةعبرأ نييلع اودهشتساف مكتاسذ

 خسن مث ( امهنع اوضرعأف احلصأو ايات ناف امهوذآف ةركتم ان األ نادل او  ةالسسا نملادتلا لعب

 ا الا ترا كادتلاو م تي ارختا و باجل اكل: دخو مجرل ١ بيثلا ىلع انزاا دح لعل كلذ

 ىلاعت هلوق ( اهدحأ ): هوجوب هيف اوجتحاو مجرلا اور 0 لوألا هل ملا

 قي را لع م 11 يدع انجل 0 ل طابملا 2 فسروا

 م م ىصاعملا عاونأ نآرقلا ىف رك ذ هءاحبس هللا نأ ( اهناثو ) هل فصنال مجرلا نكل
 لاك 0 ىرت الأ“ نول ماكحأ ا 0 ملو . ةقرسلاو لتقلاو

 0 ىصاعملا لك ىف ام رانلاب اناث هيلع دعوت مث (1 را اور لور هلع اولا نع

 هلوقب هيلع ةفأرلا نع ىبنلاب هصخ مث : ًاعبار نينمؤملا راضحأ بوجوب دلجلا صخ مث ائلاث دلجلا

 ؛ ةدلج نينامم انز اب 00 وأ م اما( هلأ نك ىف ةفأر امه كذخأت الو)

 اولبقت الو ) ًاعباس لاق مث ءهنم مظعأ امهو رفكللاو لتقلاب هامر نم ىلع كلذ لعحي مل ءًاسداسو
 كلاش ناصع فاتح)و 0 0 ل را نع 6 اما رك ذ مث أدبأ ةداهش مل

 نزلا تاوبثا نأ اضاع ل (كرشم وأ ناز الإ اهحكن ال ةيناولا ) نأ ًاعسات 0

 وه ام لامغإ نوال ًاريثكو اليلق ١ :راا ماكحأ ءاصقتسا 0 0 100

 م ثيخ راثآلا مظعأ ناكل ًاعورشم ل اهر 0

 ا ور لام روب (اهنلاث ور تح او يعمل 0 1 1 هللا هرك ذب مل

 صيصخت ىضتقي دحاولا رض ضعبلا ىلع مجرلا باحيإو .ةانزلا لك ىلع لاكلا توجو صنف

 عطاق ريغ دحاولار بخ و . هنتم ىف عطاق باتكلا| نآل .زئاج ريغوهو . دحاولا ربخي باتدكلا مومع

 امل نصحملا مجر بوج وىلع نيدهتجلا نم روبمنجا ججتحاو : نونظملا لعحجار عوطقملاو « هنتم ىف

 رمعو ركب وبأ مجرلا ىور ىزارلا ركب وبأ لاق ؛ كلذ لعف مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ رتاوتلاب تبث

 اال نادرو لع للا كرو :ةريره وبأو ىردلا/دعط أو هللا دبع نب اجو لعو
 ةيدماغلاو ةيمخللا ربخ مهضجبو زعام مجر ربخ ىور ةاورلا ءالؤه ضمبو ةباحصلا نم نيرخآ
 (باوجلاو) . ف-صملاف هتبثالهتلا باتكىرمع دازسانلا لوي نأ الول : هنع هللا ىضررمعلاقو

 ربخلاب لب انلق دحاولا ربخي نآرقلا صيصخت مزايف ليق ناف . دلجلاب صوصخ هنأالوأ هب اوجتحا امع
 ربخي نآرقلا صيص#نأ هقفلا لوصأ ىف انبب دف ًاضيأو ؛زاوتلاب لوقنم مجرلا نأ انيب امل رتاوتملا
 حلاسملا ددجت بسحب ةيعرشلا ماكحالا دد#ت دعبتسيال هنأ ىناثلا نع ( باوجلاو ) زئاج دحاولا



 كلن ةنآلا . 0 ل 0 هلا: ف 57

 0 لا ل نم نكتل امانا, الا كلت عييمج لع ةلالدلا ىف هب 0 قبب نأ بجو
 ةالصلا هلع هلوق َّى كلذ لمعلا كا 1 بانلا | 0 طاو الأ َّق كلذ قمحت أ بج وف

 (ىباثلا) | مه 5 كانه | لمعلا كا نم مزايال 5 «ن اتناز أمبف ةأرملا ال 1 اذإ» مالسلاو

 طول موق لمع لمع نم م مالسلا هماع هلوق (لواآلانايب) 5 لتي نأ بج وو هلتق بحي طعدللا نأ

 الو انأز نوكي نأ بجو هلق تَجَو املنأ (ىانلا تانو رو هب كوتش راسي ا
 رك دجوب مل انههو )» ثالث ىدحإل الإ ملسم هىرما مد لد 2 مالسلا هلع هلوهل هلو را ذك

 هنأ تينا اذإو 5 لتفيال نأ تجول ناصحإلا لعل انوا لواوب 1 ولف قدح ريخغل سن لتفالو ناميإ لعل

 نأ عماجلاو ٠ انزلاىلع طاوللا سيقن (ثلاثلا) ثيدحلا اذهل رجرلا بجو ناصحالا دعب انزاا دجو

 : اولاق . هلع 5 ملصي 0 3 ا تسادف حكم وثخو ذاذتا الا نم هش د هيلإ عاد عبطلا

 ةجاحلا تناكف. ًاداسف رثك أ هعوقو ناكق «تايعاد انزاا ىف دجو هنأ (اهدحأ ) نيبجو نمقرفلاو

 ءاهوشلا زوجعلا ءطوب امهؤاغلإ (باوجلاو) باسنالا داسف ىضتنقي انرلا نأ (ىاثلا) متأ رجازلا ىإ
 لتعي هل نأ بجوو مدقت ام ىلع انزي 0 طاولاا ) امد ( هوجو هللأ همحر ةقيندح وبأ جتحاو

 طاوللا نأ ) اهمنأثاو 0 تالا د الإ مم "ىرمأ مد لح الد مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ةاواسملا مدع ناي. دحلا َْق هبواس الف ةيانجلا َْف الو 6 رجازاا عرس ىلإ ةجاحلا ف انزأا ىواسال

 قداح اعط لردفملا ايف تعب ل كلا لعاشلا ايف بغر. تناكنإو ةظاوللا نأ ؛ ةجاخلا ىف

 بسن ةعاضإ انزلا ىف نآللف ةياتللا ىف ةاواشملا مدعامأو : نيناجلا نم لصاح صادلا نق. ١
 0ع قش ل ريلدلا ند . ةيوقعلا ىف را كر بج وف اذه تد اذإ ؛ طاوللا كلذك "لو

 دحلا نأ ( اهثلاثو ) لصآلا ىلع طاوللا ىف قبب ْنأ بجوف . انزلا ىف هب لمعلا كرت ًاررض هنوكل

 نإو طاوللا نأ لوألا نع ( باوجلاو ) دحلا اذكنف رهملا طاوللاب قلعتي ملالف رهملا نع لدبلاك
 ناك نإو طاولا نأ ) ىاثلا نعو 1 ماكحاللا َّق هيواسي هك هتيهام ف انزال مة نكي مل

 عنم ام ىلع صي ر> نانا ١ كل لع املا ةيعر دادتشا بيسب كلذ ن كك لوعفملا هيف بغرب ال

 0 هللا 7 نم دبال 0 1 0 | نعو)

 مجدي انزلا لو هل بحي ) 0 ( لاوقأ

 نهد ٍمّثِلَم هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضر ُنسانع ننا'هزع قدور ال . نضخ ريع را ناك اشم

 هنأ الإ كلذ لاق هارأ ام : لاف ؟ةميبملا نأشام : سابع نبال ليقف «هعم اهولتقاو هولتقاف ةميبم ىأ
 ةفين- ىبأ لوق وهو حصاألا وهو (ثلاثلا لوقلاو) لمعلا كلذ اهب لمع دقو . اخ لكؤي نأ هرك

 ؛هيلإ نسسفنلا ع مع رجل عرش دحلا نال زيؤعتلا هيلع نأ : 59 هلأ مم 7 د ىروداو كالامو

 لتع هنأ ) اثار ) كرخغلو نصحلا ريغ دلو نصل

 هو 6 2 سل نا وفعضو سا نا هدانسإ فعضلا | :ع هلبأ در اع ١ثيدحأ عض ؛هيلإ 1 ليما عفأا اذهو

 0 هلك ال الإ ناودحلا د ننَء ىه م مالسلا هيلع هنأ ىور صض راعم وف تال



 ةيآلا ٠ ل د>اأو ال فاز زلاو ةمناو رأا : : لاعت هلوق ١

 تخت لخاَذ طا وللا لاق ند ةجح ادهن“ نرخ او ا عوتلا 3 قرفملا امتإو 0 نس

 اوجتحاو انزلامسا تحت لخاد ريغ طاوللا نإ اويلس دعف ان اككأ نك,ناوربك اللا 0 انزلا مس

 مدع لصأألاو 01 أو ارب سيل و:طاول اذه نأ نم :رويشملا كقرحلا (اهدخأ ) : هوجو 1

 طاوللا -- ىف اوفلتخا ةباحصلا نأ ( اهثلاثو ) ثنحال طال د فلح ول ( اهيناثو ) رييغتلا

 :ذاهتج الو فقاللتء الان ع انزلا 0 تاتكللا صن مانغأل أ ز طاوللا ىعسولف ةغالاب نيملاع اوباكو

 امهف ةأرملا ةأرملا تنأ اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق 1 مثإلا لع لوم وهف ثيدحلا امأو
 ديعيف سايقلا امأو « ناينزت نانيعلاو ناينزت ناديلا » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « ناتيناز

 2 اًرفناةنفاام لك نملَس نأ: بالف جارفنإلا نم هيف امل اجرف ىعس ناكناو جرفلا نآل

 . ًامجن رهاظ لكاومس ام مث : هروهظل محن مجناا اومس مهف ًاضيأو : ًأجرف نيعلاو مفلا ناكل الإو
 لعف ىف هللا همحر ىفاشلل نأ معاو ٠ 0 رتتسم لك اوعم امو . هراتسال انج نما اوعسو

 برغيو ةئام 2 انصح نكي مل نإو ٠ "مجال 2 نك انزلا دح هيلع امهحأ نال وق طاوألا

 سابع نبا ىور انل انصح نكي مل وأ نصحت ناكءاو. هب لوعفملاو لعافلال تقي ( امهناثو ) ًاماع

 لعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعي هوكدجو نم ه لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ امهنع هللا ىضر
 وهو ةراجحلاب مح ( اهناثو ) دترملاك هتبقر 0 (اهدحأ) هه را لك ةنفك ف مث( هل لوعفملاو

 هللا ىذر ىرادصلا نكي نأ نع كلذ ىوربي « رادج هيلع مد, ( اهتلاثو ) ق#] و دمحاو كلام لوق

 ارز 617 دلتا هيلع لع نع كلذ ىو اكو. ىح لج قهاش نه ىرب( اهعبارو) هع

 انرطمأو اهلفاس اهبلاع انلعجخل ) ىلاعت لاَقف كلذ لكب طول موق بذع ىلاعت هللا نآل : هوجولا هذه

 ناف هب لوءعفملا 0 رذعي لب ص وألا دحب ال هللا همحر ةفم و كو ( ليج نم ةراجح مهلع

 نإو , ربخلل لع اهلا ل او ةفص ىلع هب لوعفملال ف لتقلا يل اعافلا ىلع اناق ناف اءّاط ًاغلاب القاع ناك

 قو ندع ريغ 1 ناك ا نص ماع بيرغتو ةدلج ةئام هب لوعفملا ىلعف انزلا دح لعافلا ىلع انلق

 اهمزاي الف ردلا ىف نيكشلاب ةنص<ريصتال | 2 حيحصب سيلو ؛ مجرلا اهياعف ةنص# 0 6

 :هوجو نم دحلا بوجو ىلع هللا همحر ىف اعلا د 2 ناك ول ؟ تانصدملا دح

 اذإو ةيهاملا هذه مزاول ىف هواسي وأ 0 ىف انزلا ىواسي نأ امإ ء طاوللا نأ ( لوآلا )

 ال + ا زج لاا نأ اذإ د هكلمااو  ةؤلتصلا هيلغ هلرق.( لراإلا ناب )دحلا:بجو كلذك فاك
 ىلع مازتلالاب لاد ةيهام ىلع ةقباطملاب لادلا ظفالاو « ًايناز طئاللا نوك ىلع لد ظفالاف « نايناز

 ىلع لادلا ظفللاف « ةلالدلا لصأ ىف ناكرتشم مازتلالاو ةقباطملا ةلالدو ؛ابهزاول عينج لوصح

 تحن لخد طاوللاىف انزلا ىمسم قةحت نإ اذه دعب مث . مزاوللا عيمج لوص> ىلع لاد انزلا لوصح

 امل انزااىمسم مزاول قّحتي نأ بجو انزلا ىمسم ققحتي مل نإو ( اودلجاف ىتازلاو ةينازلا ) هلوق

 ةيهاملا قدح َّق هب لمعلا كدر مزاوللا كلت عيمج ققح يلع كد ةيهام ققحن ىلع لادلا ظفالا نأ تت



 ١١ ةيالا ؛ امهم دحاو لكاودلج اذ ىتازلاو ةينازاا : ىلاعت هلوق

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةقاطلا ردقب نيبابلا ىلع ىنأت نمت و تايلقعلاب قلعتيام ( ىتاثلاو ) تايعرشلاب

 : رومأ هيلع لديو رئابكلا نم وهو مارح انزلا نأ ملعاو ؛ تايعرشلا « لوالا عونلا ال

 ًاهلإ هللا عم نوعديال نيذلاو ) ىلاعت هلوق ىف سفنلا لتقو كرشلاب هنر 0 هللا نأ ( اهدحأ )

 الو ) لاقو ( ًاماثأ قلي كلذلعفي نمو نونزي الو قحلاب الإ هللا مرح ىتلاسفنلا نولتقي الو رخآ
 اهلاكب ابف ةئانلا بجوأ ىلاعت هنأ (اهناثو) ؛«( اليبس ءاسو ةشحاف ناك هنإ. انزاا |وب رقت

 دومشب رمأو ةفأرلا نع نينمؤملا ىنمتو ٠ مجرلا هيف عرشو ؛ رنخا 0 فذقلا دح فالخم
 5 ةموق ءاحلص نم قسافلا نآل : نيِدَم وأ نم ةفئاظلا كل نوك بتجاوأو ريشا ةفئاطلا

 وعيا سساتلا ارشعم' ان رالف نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا  نرعع ةفيذح ىورام ( اهلاثو)

 0 تفشِف انندلا ف ىتلاامأ ةرعولا 3 ك1! و انذلا 3 تررل لاه ا

 هوس: لاعتو ةناجبم هللا ظيحتف ةرضإلا ف كا.اامأرو (( نمكلا نيك

 ؟ هللا دنع مظعأ بنذلا ىأ : هللا 0 لاق: هللا لكبع نكاو) «راسلا تدعو تاكد

 35 3 نأ 'ةيسخ ك داو: لتقت 0 كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ » لاق
 0 نوعي ل نب ا 1 هللالزنأف « كراج ةليلح ىتزت نأو : لاق ؟ ىأ مث : تلق

 هذه ىف ثحبلا بحي هنأ لعاو ( نونزيالو 0 5 هللا مرح ىتلا سفناا نولتقي الو وج ال

 طئارشلا نع ( اهئلاثو ) انزلا ماكحأ نع (اهناثو )انزلا ةيهام نع ( اهدحأ ) رومأ نع ةبآلا
 انزلا لوصح فرعي هب ىذلا قيرطلا نع( اهعبارو ) ماكحالا كلتل ًابجوم انزلا نوك ىف ةربتعملا

 ب و مجرلا نأ ( اهسداسو ) ؟ مث نم ( مودلجاف ) هلوقب نيبطالا نأ ( اهسماخو )

 .؟ (طاح نوكي فيك انزلا قف

 ىهتشم جرف ىف جرف جاليإ نع ةرابع هنإ انباحصأ نسب لاف ن1: ةشامز .ء لوألا ثحبلا ال

 : لئاسم هيفو ًاعطق مر اعط

 . معن نولئاق لاقف ؟ال مأ انزلا مسا اهيلع قلطني له ةطاوالا نأ ىف اوفلتخا «ىلوآلا ةلأسملا)

 ةالصلا هيلع هنأ هنع هللا ىضر ىرعشالا ىسوموبأ ىور افصنلا امأ . ىنلاو صنلاب هيلع جتحاو

 ةروص انزلا لثم طاوللا نأ وبف ىنعملا امأو :« نايناز امهف لجرلا لجرلا ىتأ اذإ » لاق مالسلاو

 ردا ؛ ًاعطق مرحب ان ل ناك رو رصلا اه ىنعمو

 لا رددلا ىف لصاح ىنعملا اذ هو. جار رفنإلا نم هيف امل اجرف ىعس اميإ لبقلا نآل جرف ًاضيأ

 اذه لاقي ام . ةغللا لصأ ىف حدقي ال اذه نكتلو بز ةطاروللا,_ ست ال قرعلا قرنا تالاف

 لع احط ىبتشم لك قت 5 ءاضق انزلا نآلف ىنعملا امأو . لع بطلا نأ عم ملاعب سيلو بيبط

 ىاعملا قناكرتشي امهناأل نانهتعي ىدلاو ليقلا نال طاوللا ىف دوجوم اذهو ءضحنا مارا ةهج
 قرفي ال عئابطلاب لوي نم ناف كلذلو؛ لخدملا قيضو نيالاو ةرارهلا نم ةوهشلا قاعتم ىه ىلا



 ديلا .٠ 0 ني 5 فازااو ةيناز نأا : ىلاعت هل وق ١

 ه2 غال 40-5 ليس © سس تس

 امبي كا 3 ةدلج هام اميتاب لقال نارا“ نازلا
 شا

 2 ا مص هع ع الاملاح هاوار

 ا أمه اذع نسل رعألا مويلاو ؛ أ رانا منك نإ هلل كَ نيد َّى 2

 532 تلا يلا يح

 - هرشورص م

 «؟» نينم ولا ف

 0 ص

 لوأ ْى 1 1 هنأ 0 هوجو هففأ( تاس 1 ا 0 او .هلوقامأ : رهذلا

 ةراشإ ( اهانضرفو ) هلوقف ديحوتلا لئالد اهرخآ ىفو دودحلاو ماكحاللا نم ًاعاونأ ةروسلا

 لئالد نم نيبام ىلإ ةراشإ ( تانيب تابآ اهيف انلزنأو ) هلوق مث الوأ اهنيب ىتلا ماكحالا ىلإ

 تناكام عئارشلا و ماكحالا ناف ( نورك ذن مكعل ) هلوق لي والا !دهالكا ف ىدلا وف انج ىلا

 .اهريك ذي 1 اهروهظلم هل ةمولعملاكت ناك دهفديح ولا لئالد | 4 اهرك دع اومؤيل م هل ةمولعم

 هلوةك عئارشلاو دودحلا نم ايفر ؟ دام تانيلا تايآلا نوكت نأ زوجي لس وبأ لاق اهنا 0

 المع هيلع ضرفي نأ هنو لع 7 يك انلا ملكتال نأ كت اة

 .نرم ريثك ىلع تلمتشا دقف تايجاولا لمع ىلع تلمتشا اك ةروسلا نإ ىضاقلا لاق ( اهثلاثو )

 7 تاني ابنأبا تايدالا كفضر دلصفم ال هئاحس ةناثي ناك امو « ىلاعتا هللا: اهني نأ تاثحامملا

 ىف مدقت دق لعل ىنعمو .اهفيفختو لاذلا ديدشتب ءىرقف ( نوركذت لعل ) ىلاعت هلوق امأ

 اوركذتي نأ مهعيمج نم دارأ هباحبس هنأ ىلع لدي اذهو « ىك ىنعمب لعل ىضاقلا لاق « ةرقبلا ةروس

 دج وت مل ولو « ةيصعملا بناج ىلإ مهيعاود ىوق امل لكلا نم كلذ دارأ ول هناحبس هنأ ( باوجلاو )

 ثودحلاو ناكمإلاب لالدتسالا زاج امل كلذ زاج ولو « مجرملال لعفلا عوقو مزل ةءوهتاا كلت

 ةروكذملا هوجولارئاس ىلع لعل لحبجو كلذك ناكاذإو ٠ 0 ةن مزايو حجرملا دوجو ىلع

 0 ا لاق و اة احط هلأ ملعاو ةرقبلا ةروس ىف
 الو ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا )ب ىلاعت هلوق 4« لوألا ملا ١

 ةفئاط امهءاذع دهشيلو رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ هللا نيد ىف ةفأر امهب مك 3
 4 نينم ولا نم

 لسلخلا دنع فوذحم ربخلاو ءادتبإلا ىلع امهعفر ( ىتازااو ةينازلا ) ىلاعن هلوق نأ ملعإ

 ربخلا نوكي نأ زوحيو ءامهودلجاف ىأ فازااو ةينازلا مكيلع هللا ضرف اهيف : ىنعم ىلع هيوبيسو

 ىتلا هريدقت طرشلا ىنمم هنمضتو ىذلا ىنعمب ماللاو فلآلا نوكل ءافلا تلخد امنإو اودلجاف

 هرسفي لعف رامضإ ىلع بصنلاب ءىرقو « هودلجاف انز نم لوقت مي امهودلجاف ىز ىذلاو تنز
 قلعت ام (امههدحأ ) نيعون ىلع يالا هذه ىف مالكلا نأ ملعاو ؛ءاو الب نازلاو ءىرقو ؛ رهاظلا
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١ 

 4 3 نوتدسو عبرأ ليقو 3 داتنث ا ىهو اهلك ةيندم +

 لبس 3

 نستطم) 2 1 هك
 61١2 ا لَمأ كتان تأب ايا مف 57 0 طا امانا هور

 200 ١ نمحرلا هلل مدلل 2

 ا ا تانيب تابآ | را اهأ :ظرفو اهاثلزنأ ةروس ١

 دوهمجاف عفرلاب اوأرق نيذلا امأ « بصنلاب فرص ن ةحلط أرقو : عفرلاب ةروس ةماعلا أرق

 اذكم اهانلذزنأ# ةرروس لاوش وا اهلا 00 هذه سقما نرخ ل كلا ا

 ديالا دعبل نفح لاظو#اهاتلزنأ ةروس كل[ انحنوأ اف يأ ةفردخ ردو ا

 رو لتأوأ ة ةروسش'أوعشأ ىدعب 6 1 بصأ نمو « هربخ انلونأو اذنه هز وفرة ركلات

 نم نوكي امنإ لازنإلا لبق نإف , مدقت دقف لازنإلا ىنعمو.ةروسلا ىنعم امأو ؛ ةروس انلزنأ وأ
 نأ ( اهدحأ ) هوجو نم (باوجلا ) انلق ؛ ةبج ىف ىلاعت ةنأ لع لدي اذهف :لؤزن ىلإ دوعص
 كا يل: 0 هيلع هللا لص هيلع اهزني مث ظوفحلا حولا نم اهظفحب ناك مالسلا هيلع لي ربج

 ةدحاو ةعفد ايندلا ءاملا ىف باتكلا مأ نم اخلزنآ ىلاعت 1 نأ ١( ناثو) ًاعسوت اهان ا

 اهانيطعأ ىأ ( اهانلرنأ ) ىنعم ( (اها و ) مالسلا هيلع ليربج ناسل ىلع ًاموحجن كلذ دعب اهلزنأ مث
 لازنإلا دبعلاىلإ ديسلا نم نوكي كلذك « ىتجاح هيلإ تعفر هديس ملكاذإ دبعلا لوب اك« لوسرلا

 ..( هعفرب حاصلا لمعلاو برطلا 5 دعصي هيلإ ) ىلاعت هللا لاق

 . ديدشتلاب ورمع وبأو ريثك نبا أرةو , فيفختلا ةءارق روهشملاف ( اهانضرفو ) هلوق امأ

 مهردق ىأ ( متضرفام فصنق ) ىلاعت هللا لاق ريدقتلاو عطقلا وه ضرفلاف فيفختلا ةءارق امأ

 ىف تلخد دق اهل اهضرف نكمي ال ةروسلا نإ مث ءردق ىأ ( نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ )

 نال كلذ لاق امتإو « اذ نيبام انضرفو دارملا وكت نأ سجتوف ؛ لا |صاخلا ليصح و هوا

 ةءارق امأو :مالكلا اذه اهقع كلذلف دودحلاو 500 نم ووصل هرقل قاع ا

 ماكحأو دودح اهنإ ثيح نقف ةغلابملا امأ , ريثكتلاو ةغاابملل ديدشتلا : ءارفلا لاقف ديدشتلا

 نأ ( امهدحأ ) نيبجولف ريثكتلا امأو . اوبقل دايقنالا 0 اهماجبإ ىف ةغلاملا نم دب الف

 رخخآ ىلإ نيفلكملا لك لع اهجوأ ىلاحتو ةناجتس هنأ ( قاثلاو:) ةملتخ اما! ايف نب لاك هللا

 مع رخل او



 ةيآلا 3 0 م هنأ 5 0 نمهو 3 لاك هلوق ١

 كح 00007 ل ا نر - 22

 ال هنإ 0 امان 1 نجر الارحا الإ هللا عم عدي 8

 3 1 م62 مطرص ه مرض رت ام هدمرب مر

 1١182 نيمحا لأ ريخ لا هذ 117 نورفاكلا حلفب

 ع ةلالدلا ةماقأب 1 مالكلا مخ ةمام 00 حرش ا هنأ>س "5 42ه ةنناثلا ةلأسملا 1

 نركك اح د فر رلا | 0 داعلا نم عيطملا زيمت امل ةمايقلا الول هنأ ىهو 0

 و مكاح > الو كلام ال ثيح ىلإ دارملاف ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا امأو « ًاثبع ءىلاعلا اذه قلخ

 0 :ف)هلوقب ثيعلا نع هسفن هزت ىلاعت هنإ ىلا عل هللأ لعكلذ ةلا>ةسال ناكم ىلإ ناكمنم عوجد

 وهف قحلا امأو  هتردقو هكلم لوزي الو ديبي ال ىذلا ءاشألل كلاملا وه كلملاو ( قحلا كلملا هللا

 1 ل 0 هيلإو هنم ءىثش لكن آل كلملا هل قح ىذلا

 .(ميرك ١) شارعلا بوز ىلاعت هنأ نيبو .ًانللإإ نوكي الى نفت امو ءانفلا ىلإ هريصق هادعامنأو هاوس هلإال

 نا اركب هكتداملا هي فوطت ىذا شرعلا نم ايفا اد تاومسلا انههن نق رعلاو سم و أ لاق

 ةمحراا نآل متركلاب هفصو امإو ةقيقح شرعلا وه دارا نورثك آلا لاقو. ميظعلا كلما هب ىنعي

 6 هو اس ناك اذإ حرك تدب لاقي م نيمرك آلا مركأ ١ كلا ةكربلا و ريخلاو هنم لزنت

 . ديجلا شرعلا وذ هوحنو عفرلاب ميركلا ءىرقو

 حلفي ال هنإ هبر دنع هباسح اماف هب هل ناهرب ال رخآ أ هللا عم عدي نمو )ل ىلاعت هلوق

 ( نيحارلا ريخ تنأو محراو رفغا بر لقو ؛ نورفاكلا

 دقف رخآ الإ ىغدا. نم نأب هعبتأ وه الإ هلإ ال قحلا كلملا وه هنأ نيب امل هناحسم هنأ معا

 كلذو هتاثإ زوجبال هيف ناهرب الام لك نأ ىلع كلذب هينو . هيف م ناهرالا تيح نم الطاي ىعدا

 اماف) هلوقب ميظعلا باقعلا هؤازجل كلذب لاق نم نأ ركذ مث ديلقتلا داسفو رظنلا ةع بجو

 هنأ ”ىرقوىلاعت هللا الإ هباس- ىلع دحأ ردقي ال ثيح ىلإ غلب هباقع نإ لاق هنآك ( هبر دنع هباسح

 0 و ( نون مولا جلفأ دق ( ةروسلا ةحاف لعج افلا مدع هباس> هأت ذعمو ةزمطأ حتفب حلفيال

 اح كر لوقا ني تلم لوسرلا ىمأ مث . ةعاذلاو ةحافلا نيبام ناشف (نورفاكلا حلفي ال هنأ)

 ل ل لق ناف 0 ريد هن أديس هنأ نأ ايب مدقت كقو ٠ 0 ريخ ا >راو

 ف مهاذعو انندلا ىف مهأبج ا امكللا لاو حرش امل هناحيس هنال انلق ؟ اهلبق 6 ةعاشلا هذه

 لك نع نامصاعلا امه امهناف ؛هتمحر و هنا رفغ لئال د ىلإ ء اجنل الاوىلا ل هللا ىلإ عاطقن الاب م هارخالا

 كدا ا لل وعلا زودك نم اهنرحأ و (عطأ هل ةزر كا كلوأ نأ ىورو ؛تافاخلاو تانآلا

 تاما هج ىلا ةلإ و تاّوصلاب ملعأ هللاو. حلفأو ان دقف اهرخآ نم عبرأب ايطار أ اق زان كانآ

 . هدب َلَفأو هيرتعو ةعاررأو هباححأو هلاو ل 0 هقاخ ربخ ىلع هنالصو هدح-و هلل دخلا و



 ٠ / ةيآلا ” ناس ذل ا َْق متبل مك لاق : ىلاعت هلوق

 ًاريسي ناك مهّثبل ردق نأب اوباجأف لمعلاو علا نم اونكمت ىتحا وابمأ مهنأ دارها نوكيو ايندلا

 جتحا لئاقلا اذهو « رارقلا راد ىه ةرخآلا نأو ليلق عاتم ايندلا نأ مهملعأ ىلاعت هللا نأ ىلع ءانب

 نع اولأس اويذعو رانلا ىف ىلاعت هللا مهايحأ الف : اهاوس ةايح ال نأ 0 وناك منأ هلوق ىلع

 ىلع اوجتحاو ؛توملا لاحىف ثبللا دارملالب نورخا لاقو « برقأ خييوتلاىلإ هنآل اخيبوت كلذ

 نأ برقألاف ًايح ناك نمو ربقلا ف نوكلا ديفي ضرآلا ىف هلوق نأ ( لوآلا ) نيرمأب ا
 موبو) ىلاعت هلوق (ىناثلا) «(ضرالا ىفاودسفت الو ) هلوةل فيعض اذهو ضرآألا ىلع هنإ لاقي

 نع ربخأو كلذ ىف اوبذك مهنأ هناحبس نيب مث ( ةعاس ريغ اوثبلام نومرجما مسقي ةعاسلا موقت
 . ( ثعبلا موي ىلإ هللا باتك ىف متثبل دقل ) موق نينمؤملا

 ١ ضرآألا ىف مثثبل م 5 )'هلوق لاقف ةيآلا هذهم ربقلا تاذع ركنأ نم ج تح ةعبارلا لأ املا (

  110نيبذعم اوناك ولف ا وا ءايحأ منو

 موي ضب وأ ًاموي انثبل ) نولوقي اوناك اف ةليوط ضرالا .ىف مهثكم ةدم نأ اودلعل ربقلا ىف (
 اولأس امنإو «لاؤسلا بسحب نوكي نأو دبال باوجلا نأ ( امهدحأ ) نيبجو نم ( باوجلاو)
 نأ لمتح (ىاثلاو) ربقلا باذع دعب الإ نوكي ال كلذو « ةرخآلا ىف الإ هدعب ةايح ال توف نع

 ىلع مهضعب توم مدقت كلذ ىف لخدي الف « هيف اوعمتجا ىذلا ثبللا ردق نع اولأس اونوكي
 انسفنأ دنع ( موي ضعب وأ ًاموي انثي ) ماوج نوكي نأ حصيف « ضعبلا .

 نوصحب اوناك مهن :أو ةظفحلا مه دارملا ( اهدح 1 ور مش ( نيداعلا لأساف ) هلوق امأ

 0 0 نم رخأتو مدقت نم مدقتو مهمتوم تاقوأ نوبس<و ةايحلا تاقوأو لامعألا

 ايندلا مايأ نودعي نيذلا ةكئالملا لأساف ( اهيناثو ) نوبسحي نيذلا ىأ نيداعلا لأساف ةمركع لوق
 .ئرق ( اهتيارو ) هانيسن دق. اناف كلذ ددع فرعي نق لس ىعملا توك نأ انتو ران |
 ءامدقلا ىأ نييداعلا ءىرق.( اهسماخو ) انلق ام لثم نولوقب مهنإف ةيلظلا ىأ فيفختلاب نيداعلا

 ؟ مهنود نع فيكف امورصقتسإ مهناف ؛« نيرمعملا

 ىف انثيل انأ ىنعم لع ( موي ضعب وأ موي انثبل ) اولاق مهأ ىنعملاف ( اليلق الإ متثبل ) هلوق امأ
 ضرغلا نأ هظف : تضمو تضقتا اهنأ الإ اليلق الإ اهيف متثبلام متقدص مل لبق هن أكف  اليلق انندلا

 . ةرخآلا مايأ ةلباقم ىف ايندلا مايأ ةلق فيرعت لاؤ.لا اذه نم
 ثعبلا متلع ول ليلق ةلاددارأ هنأ هجولا اذه قا نيبف( ترالعت .ك عنأ ولز لاعت هلوق امأف

 .الب وط هنودعت مت < كلذ متر 5 ال مكتكلا 00

 انيلإ 3 أو اع ء رك انقلخ امأ أ مسخ ) هلوقب رئعأ وتلا ىف وه ام ىلاعت نيب مث '

 : ناثل أمه هيقو ( نوعجرت ال

 وأ ( نيبعال ) هلوةك نيثباع ىأ لاح( ًاثبع ) فاشكلا بحاص لاق 4 0 ةلأسملا ر 0



 لا . نينس ددع كد مايل م 5 لاق لكك هل وق 17
 أ

 3 ست ةم اسو ل هي ومص 30 3

 2 0 م م 0 ددع ضرالا ى مثلب لكلا

 ع

 ه0 نويلعت 6 القال م ملبل نإ | لاق 1103 نيداعلا لّسف

 مم رلا دع لأ مار ام 1 هد 2و2 هد هت ذآ هسه دور و م

 كآلأ ٠ ا لإ منأو ان ا ء 5 [قلَح ام مسخ
 م ةورططا ناس سارع ص ا

 ءداد» ميركل شرعلا بر وه هللأ الإ هلإ ال ق
1 

00 

 ارارس ف حب وراق اننا ىأب نقاتكتسا ريكتلاو حتفلاب نوقابلاو رسكلاب مهنأ ناسكلاو ةزمح أرق

 زوو تدرج نوم ىناثلا لودفملا 0 ََق 33 ىلع حتتفلاو 0 ءازجلا ل مرا اوزوخل

 . نوزئافلا مه مهنال رفاولا ءازجلا مهتيزج ئأ ضفاخلا راما امئان ركن كأ

 ء داع لاف مرور ضعي وأ هوي انني اولاق « نيتس ددع ضرألا ق متثيل ,كلاق ا! ىلاعتهلوق

 ,. «نوجرت الانيلإ مكنأو اثبع مكانقلخا| 00 :5 مكنأول اليلق الإ مثيل نإ لاق
 ( ميركلا شرعلا بر وه الإ هلإ ال قحلا كلا هللا ىلاعتف

 0 اسم ةيالا هذه ىف نأ معا

 وأ هللا ريم وهو (لاق) ةفوكلا لهأ فحاصم ىف فا اشك || بحاص لاق « ىلوألا ةلأسملا ١

 كلما لاريضوهو ماش ءأأ و ةرصمأاو يَ رخل لهأ فدا < ى (لق)و 3 5 الملأ نم مهللاؤب 0

 : ااا لأ سور نضءدل 1

 َْق ثلا نع 7 دقق 2 خيبوتلاو تدكشلا لاؤسلا أذو نم ضرغلا 2 ةيناثلا هامل 0

 ةداعإ الو ءانفلا مودي توملا دعب نأ م اندلا راد" ى الإ كللا ودعب الو الصأ ةرخآلا

 ىلع مهل ابنت (ضرآلا ىف مثبل م 5) مهلاس نودلخ اهيف مهو ةعاذ/ مابا ودهأو ناثلا ف !واصد الخ

 اوناكام ىلع هارد مهل لص 21 ام ىلإ ةفاضالاب رياسإلا وهف الي وهط عا هو أخاك نأ

 لاك نق انا" اذام نضرعلا لبا لاوسلا ضرعلا نايل ةفالخل اوتقبأ تبح نم انندلا ف هنودقتعي

 اناق بذكلا دال لهأ نم عي الو (مو» صضعب 1 5 انثمل) اولوشي نأمهاوج ْق ع فيكف

 (نيداعلا لأساف) اولاق تيحنايسنلا اذههاوفرتعا دقو لاوهألا نم هيف مهام ة رثكل كلذ اوسن مبلعل

 مهوب مهدارم ليقو نيتخفنلا نيب باذعلا نم هيف اوناكام مها اننا اهبع.هللا ىخز سابع نب | لاق

 ملأ نم هوقرعو هيف أوءقو ام الإ ةفاضإلاب هريقحتو مهثبل ريغصت ( موي ضحعلو أ موراذكبلا)

 . ملعأ هللا و باذعلا

 ىف مهؤايحإ مهبل مهضعب لاقف « عقو ثبل يأ نع لاؤسلا نأ يف اوفاتخا (ةثلاثلا ةلأسملا 0



 5-5 ةيآلا . انتوقش انيلع تيلغ انبر اولاق : ىلاعن هلوق

 عم ةرظانملا نأ ىف انلوق حيرص وه اذهو ( نوملكت الو اهف اوسخا ) هناحبس مهل لاق  نيرذعلا

 ( ا ::وقش اندلع تبلغ ابر ) هلوق ىف ىضاقلا لاق . لعفي غلام 00 هللأ

 كلذ اويلعو ةتدارابو ىلاعت هقلخ نم مرفك ناكولف :؛ فارتغإلا الإ مل رذع ال هنأ ىلع ةلالد

 تالذ الإ "شال هوك ذ ىذلا نأ انني دق لوقف تركز سلا لإ و ردج أ كلذ اف 5 تك

 . (نوملكت الو اهيف اوسخا ) ل لاق ؛ مرج الف مهل رذعال نأ نورقم عهنكلو
 راد ىلإ !رادلا هذه نم انج رخأ < ملف ( نزالط إن! 2 اناث ال

 اوءلع دقو كلذ اويلطي نأ زو فيك ليق ناف ء نوملاظ انإف ةّئيسلا لامعاللا ىلإ اندع نإف . ايندلا

 . ةعجرلا نولأسيف باذعلا ةدش لاو>أ ىف كلذ نع وبسلا مهقحلي نأ زوحي انلق ؟ ماد مهءاقع نأ

 . حاورتسإلاو ثوغلا هجو ىلع كلذ نولأسي كاذب مهملع عم نوكي نأ لمتحيو
 : لاقي . ترجز اذإ بالكلا رجزي ام اورجزناو ايف اولذ ىنعملاف ( اهيف اوسخا ) هلوق امأ

 سفن الضو ك1

 نودكم هل ذارملا لت ةرحالا ىف ثيلكماال هنا انين اذه نيلن (ةنرالكت هلو ر كن
 كلذ دعب مالك ال مث هب نوماكتي مالك رخآ وه ليق . ففخي الو عفريال هناف باذعلا عفر ىف

 هللا ىضر سابع نبا نعو .نومبغي الو نومبفيال « بالكلا ءاودك ءاوعلاو « ريفزلاو قيوشلا الإ

 ( انعجراف انعمسو انرصبأ انبر ) ةنس فلأ اولاق رانلا اولخد اذإ « تاؤعد ثس مه نأ : امهنع

 نوباجيف ( نيتنثا انتيبحأو نيتنثا انتمأ انير ) ةيناث ةنس فلأ نودانيف ( ىنم لوقلا قح ) نوباجيف

 نوباجيف ( كبر انيلع ضقيل كلاماي ) ةثلاث فلأ نودانيف ( مترفك هدحو هللا ىعد اذإ هنأب كلذ)

 لبق ل . 1 وأ ) نوبا 0 انجرخأ انبر ) ةعبار الأ نودانيف ( نوثك ام مكنإ )

 نودانيف( ركرمعن ملوأ) ) نوباجيف ( ال ص لمعت انجرخأ ) ةسماخ افلأ نودانيف ( لاوز نم مكل ام

 50 عزف 0 ىلاعت و هنادحبس نيد مْ *(ابف اؤدخا ) نوباجيف ( نوعجرا برز ةسداس ًافلأ

 تنأو ا انل رفغاف انمآ اننر نولوقي ىدابع نم قيرف ناكهنإ ) هلوق وهو ؛ نينمؤملاب لصتي
 وهو ؛ريخلا نم اودعبو اوبذع هلجالام دحأ ىلاعت فصوف ( ًايرخع مثومذختاف نيمحارلا ريخ

 ةنيدملا لهأو عفان ا ىنعمب حن دفااب ( قيرف ناكهنأ ) ىنأ فرح ىفو . نينمؤملا هب اولماع ام

 رلاقد وك ةازاكود 0 را أرقو « نآرقلا عيمج ىف نيسلا مضي مصاع نع ةفوكلا لفغأو

 ءازهتسالا ىدع نسكلا ءارقلاو قاكنكلا لاف و.« ىردو :ىردك ناعااانه كوسا 1

 فلخ نب ىنأو ةبتعو لهج 0 اذه شيرق ءاسؤر نإ :لتاقم لاق . ةيرخسلا ىنعمب مضلاو . لوقلاب

 رانعو بايبخو لاللب لثم مهنم ءارقفلاب نوكس هللا لو ناو زن مدس اوناك

 ىركذ ةفصلا كلت ىلع م مكلغاشتب ا :- ًاوز» مثوءذختا ىنملاو ٠ بيبصو
 ةرسملاو فسالا مهيف ىضتقي 0 1 ( نوكحضت مهنم مت: ا ا

 ( نوزئافلا مه مهنأ اورتصامب مويلا مهتبزج ىنإ ) لاقف نينمؤملا لقرار ىراج امك نإ



 ةنآلا . | اوهش أتيلع ت ءلغ نر اولاق : ىلاعُت هل وق ١ ؟

 2 0 7222 ريت ساس لو ءعوددم 2700 ٍ س6 سس

 1١1« نوزئأف همم ايبساب موب اح نإ ا نرخ

 ىلإ ؛ نوكحضت مهنم و 0 ذ ركوسنأ ىتح 2 مودا 1 لا 0 واتم ]و

 ا 2 نوزئافلا 3 0 اوريص مب 3 م 0

 2 ام او 5 نودكتا م متتكف يلع لت قايآ ن ركن ملأ ) لاق امل هناحبس هنأ لعإ
 نات هيو( اتوقش نط تبلغ "ا (لواآلا) نيبجو نم وهو هنع باوجلا ىرجم

 ىلع نالف ىتيلغ كلوق نم انتكلم ان 0 غ : فاشكلا بحاص لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا
 2 امهف قم 00 نقلا متعب انواقشو انناوعش ارق / ةيقاعلا ء ءرودهس هووأ اهشااو 2ع كم ل اذإ 1

 1511و 2 لعق طفل 2 دقو « ىرجلا ردصملاو ؛ ءاملا ةيركب ءاقشاا نم ةوقشلا : ملسم بأ لاق

 ةيط ةشيع نالف شاع لوقتو « ةئملا نم كلذو ةدعقو ةيكرو ةنسح ةسلج لوقف : لاحلاو ةئمهلا
 . ءاقشلا لاح ةوةشلا نم دارا اذه ىلعف « ةئيحلاو لاحلا وه اذهو : ةعرك ةتيم تامو

 حيبقلا لمعلا ىلع انصرحو ةمرهلا تاذللا انبلط نأ دارملا : ىتابجلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 نأب مهلعل مهنم راذتعاب اذه يلو . ببسلا ىلع ببسملا مسا قلطأف . ةواقشلا هذه ىلإ انقاس
 تامح كنإ انلق ؛ مهعينص ءوس ىف مهلع ىلاعت هللا ةجح مايقب فارتعا هنكلو هيف ملل رذعال
 مهرايتخاب 0 وأ مهاب ايتخاب لصح تاذللا كلت بلطو . ةمرحلا تاذللا كلت بلط ىلع ةواقشلا

 داو 1 1 ْق زوج “ل ]و ملف ارتاوللا نع ىعتسا ناف . تدحم رايتخالا كلذف ل انتخاب لصح ناذ

 ؟لاغت هللاوأ دنعلا امإ هثدحفف ثدحي ىلإ رقتقأ نإو ٠ مناصلا تايثإ باب كيلع دسني ذئنيحو « كلذ

 فق و: ناف : كزتلاو لغفلل ةملاص ديعلا ةردق نأ ( اهدحأ ) هوجول لطاب كلذف دبعلا وه ناكناف
 ىلع فقوتي مل نإو ؛ لساستلا مزاو هيف مالكلا داع .رخآ حجرم ىلإ اهنع ةدارإلا كلت رودص

 تايثإ باب دسي كلذو . حجرمل ال رخآلا ىلع نكمملا فرط دحأ ناحجر تزوج دقف حجرملا
 نوكي ال "ىثلاب لهاجلاو . اهتيفيك الو لاعفآلا كلت ةيك ىلعي ال دبعلا نأ ( اهناثو ) 0
 نأب ىضرال ايندلا ىف اد نأ( ىاثلاو 8 ىلع ناقتإلاو ماكحإلا ةلالد تلطيل الإو ؛ هل ًاثدحع

 دجوملا ناك ناف : لع ليصح الإ دصق ام رفاكلاف ملعلا ليصحت الإ دصقي ال لب . لهجلا راتخي

 ؟ لهجلا نصح 5 لعلا الإ دصقب مدلل هعاتيإ دصق ام الإ لصح ال نأ بجوف وه هلعفل

 مناك ريخلا ىلإ ةقئاس 07 ةيعادلا نإ م ؛ىلاعت هللا وه تعاوبلاو ىعاودلل دجوملا نأ كتف

 ! راموق انكو) موق باوجلا ىف مهل (ىناث كا هجولا) ةواقش تناكرشلا ىلإ 3 تناك نإو ؛ ةداعس

 كإذ سفن وه ناك نإ بيذكتلا ىلع مهمادقإ ىف ةلعلاك هولعج ىذلا لالضلا اذهو ( نيلاض
 ىثث نع ةرابع لالضا!كلذ نوكي نأ الإ قبب مل كلذ.لطب املو . هسفنب ءىثثلا ليلعت مزل بيذكتلا
 نيذه اودروأ امل موقلا نإ مث «لالضلا ىلإ ىعادلا قلخ الإ كاذ امو مهلعف هيلع بترت رخ 3



 ١ ةيآلا . انتوقش انيلع تبلغ انبر اولاق : ىلاعت هلوث
 ا

 جرخأ اير ٠ َنيَلاَص موق انكحَو [نوقش يلع د تلك

20000 

 ناكهنإ 60 ٠م نولكت الو اهف اوَسَحآ لام“: ٠١ َنوملاَ مدع نأ م

 2 سا اس هاش موا هددع سات دس لح ا مث

 ا اعراوأتل رغما ار قوق ناس

 ا رو هرذ_ه عوَء 2 هان ال هلال 53

 مهم م د 0 د 00 0 ايرخس . ماو »١٠١9« نيمحارلا

 00 ب نز رو ناضل نانلرلل ان زيم هنأ ) اهثلاثو 1 ىأ ( ًانزو ةمايقلا

 « رانلا ىلإف هتائيس تلقث نمو ةنجلا ىلإ قيس هتانسح تلقث نف ةروص حبقأ ىف تائيسلاو . ةروص

 مبفصو دقف ءايقشألا امأو . مالسلا مهيلع ءايبنالا ةروس ىف مدقت دق بابلا اذه ىف مالكلا مامتو
 اهو اههنع كلا طار ساعولا لاق مسقنأ اورسخ مهنأ ( اهدحأ ) : ةعبرأ ومات لات

 0 مهعاغتا حا هو , نينمؤملل مز انه

 موج ىف ) فا انفكلا بحاص' لاق: ةنيي زانلا ف رافكلا درلخ لع الدو( 0 مهج ف)

 5 فوذد#< ادم رم سنو 1 كو ربح لد ريح وأ مهنه اورسخ نم لدبي ( نودلاخ

 مهد واجو مهموخل لك فرص أ امنع هللا حر شاع 00 )هلوق

 ا أف مهو) هلوق ( اهعبارو )اريثأت دشأ حفلا نأ الإ دحاو خفتلاو حفلل جاجزلا لاق

 هني ىنلا ن رعو : ةيوشملا سوءرلا ىرت اي ءنان تال نح ادعاس و ناتفعلا ضقت نأ ع

 ىتح ىلفسلا هتفش ىخرتستو هسأر طسو غلبت ىت> ايلعلا هتفش صاقتنف رانلا هيوشت د لاق هنأ

 مه لاقي ام قكح ٠ 0 0 - هناحبس هنإ مث : هيدر 1 6 هل ريس غلبت

 نوبذكت منك منإ 2 ) كل لتت ىنابأ نك م ( كاك هلوق وهو اخسوتو أعب رقت كلذ دنع

 امل ىلاعت هللا قلخب دابعلا لعف ناك ولو . محلاعفأ ءوسل باذعلا كلذ ىف اوعقو امنإ مهنأ ىلع لدن

 ةتبلا حجرا ال هنع ةيصعملا تردص نإ ةيصعملاو ةعاطلا ىلع رداقلا نأ ( باوجلاو ) كلذ حص

 كاذف . حجرل ناك نإو : باقعلا قحتسي ال نأ بجوف . ًايرايتخا ال ًايقافتا هنع اهرودض ناك
 ًايرارطضا هنع ةعاطلا كلت رودص نوكحي ذئيف . لساستلا مزا الإو هلعف نم سيل حجرملا

 : بالؤثلا قحتسي ال نأ بجوف : ًايراتخا/ ذهل

 اندع نإف اهنم انجرخأ انبر : نيلاض ًاموق انكو انتوقش انيلع تبلغ انبر اولاق )) ىلاعت هلوق
 انل رفغاف انمآ انبر نولوقي ئدابع نم قيرف ناكهنإ «؛ نوملكت الو اف اًوسخا لاق ؛ نوملاظ انإف



 ةيآلا : مهني باسنأ الف روصلا ىف خفت اذاف : ىلاعت هلوق ١

 ئتملجرلا نآل ايندلا ف لاحلا اذكهو « بسنلا ىلإ تافتلالا نم هعنم كلذو هسفنب الوذشم نوكي

 هب لصع نأ بسنلا قع نم.نأ ( اهناثو) هدلاوو هدلو دش مالآلا ن زم مظعلا الا ىف عقو

 كلذل نوع ردت, ال ةرخآلا فو. كضعلا كسل ةيفيك نع مهضعل ل 00 نا + انيدلا ف حافلا

 هو ةكلي نع ةشفنت ك وعم ءئارفأ لكف ديدشلا فروا نع ةراعتسا كلذ لعجب نأ ) اها

 مرر ةمالاو لجلا دحوي هنغا تلا ىطتر هوعسم نتا لاق «رومأللا ياسو ثفيكف هيو ىلا هتليصقو

 حرفتق هقح ىلإ تأيلف قح هيلع هل نف نالف اذه نإ الأ دانم ىدانيو دابشأللا سوءر ىلع ةمايقلا

 مانا داق اه ىراوا انآ وأ اهخأ وأءاهبأ وأ اتحأ.وأ ايمأ لعائد انش كين نأ دكح ةأرملا

 ةقرعب نم ىر نأ' نم ةماقلا رون ناسنإلا: ىلإ نضعِبَأ ءىثال ةداتق نغو (نولءاستب الو دموي مهن

 تلاق : لاق ىعشلا نعو ( هيبأو همأو هيخأ نم ءرملا رفي موي ) الت مث ءىش هيلع هل تبثي نأ ةفاخم

 باسنأ الف ) لوي ىلاعت هللا عمسأ , ةمايقلا موي فراعتت امأ « هللا لوسر اي اهنع هللا ىضر ةشئاع

 نيح ؛ سفن لكاهف لهذت نطاوم ثالثه مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ( ن 1 اسنياالاو دئمويإ مهني

 هلوق لاف ةدحاملا ضعب نعطو « مهج رسج ىلبعو ؛ ؛«نيذاو ولا دنعو . هياتك ناسنإ لك ىلإ ىو

 (نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأو ) هلوق ضقاني ( اممح ممح لأسيالو ) هلوقو ( نولءاستيالو )
 نوسمخ هرادقم ةمايقلا موي نأ ( اهدحأ ) : هوجو نم هنع ( با وجلا ) ( مهني نوفراعتي ) هلوقو

 ةدكل امضمل ق نوريجتاو ءابخعت ق نول» استني ونوفراعتمف ةفلت لارخأو هعمل أ همفف ة اس

 هيف خف اذاف « لؤاستلا نع مهسفن ١ اولغش ةدحاو ةخفن روصلا ىف خفن اذإ هنأ ) اهناثو) عزفلا

 ( نمحرلا دعو اماذه اندقرم نم انثعب نم انليواي ) اولاقو ضعب ىلع مبضعب لبقأ ىرخأ

 رافكلال ةفص ( نولءاستيال ) ا نأ (اكيفيا راو ر يسلا فرد نول انت "ل داركلا ( اكلات ز

 . مهفوخ ةدششل كلذو

 هنأ لعاو ءاهولخد اذإ ةنجلا لهأ ةفص وهف ( نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأف ) هلوق امأ

 ليقو ؛ءايقشألاو ءادعسلا لاو-أ حرشو « ةبساحما نوكسنت روصلا ىف خفنلا دعب نأ نيب دق هناحبس

 دا ل كر نأ جاو : ايفو نيراوملا لقت الإ ةرخالا 'ىاسول هنآ ناجم ناني ل
 قحتسيال نم مهف نأب لوقلا كلذب لطبيف رانلا لهأ نموأ حالفلا لهأو ةنجلا لهأ نم نوكي نأو
 نف )هلوقب ءادعسلا لاح حرشهناحبس هنإ مث «باقعلاو باوثلا هل ىواستي نم وأ باقعلاو باوثلا

 لدعلا نم ةراعتسا هنأ ( اهدحأ ) : لاوقأ نيزاوملا فو (,نودلفملا مه كئاوأف هنيزاو» تلقث
 نمو « رفاظلا زئافلا وهف رطخو ردق هل امب ىنأ نف ةنسحلا لامعاألا ه نيزاوملا نأ ( اهيناثو )

 اذإ ىت> ءام نامظلا هيس< ةعرقب بارسك مهلامعأ اورفك نيذلاو ) ىلاعت هلوقك هل نزو ال امب ىنأ

 ىهو نوزوم عمج نيزاوملا امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق . مبج ىف دلاخ وهف ( اًئيش هدحب مل هءاج

 موب مل مقن الف ) هلوق نم ىلاعت هللا دنعردقو نزو اهل ىتلا تاحلاصلا ىأ لامعأللا نم تانوزوملا



 4 ةيآلا . مهني باسنأ الف روصلا ىف خفن اذإف : ىلاعت هلوث

 0 5 دعو مالا و ح١ تأ ا

 نش ىذ ١ نر سلال ارا َباَنَأ الق روصلآ ىف ني هن اذا

 ما + رورو ضرس 6 ي 1-07 0 ما دا خر | ام

 كلوت هنيزاوم تَمَح نمو« ٠٠٠٠ َنوحلمَلا مث َكَنلوأَت هنيزاوم تلق 2

 "اب اخ ترتص شر رثاش و ل انع | سس يب تصإلا هرتم السا اس يدع

 مهو رانلا مههوجو حملت 21٠١ َنوُدلاَخ مهج ى موسفتا اورسحت ند

 | نو

 انقر 1 نخاع و 6 ا و اه حل 6 صإ 6 3 2

 20١ .ه» َنوِبْذَكَت يب تكف ْحلَع لك قأيا# ن 0

 ءاليتسال اهنع تكسي الو اهل ال هنأ ( لوألا ) نابجو هيفف ( ابلئاق وه ةماكاهنإ ) هلوق امأ

 - هنم عمسي الو الإ تاخي الو هدحتو اهلئاق هنأ( ىاثلا) هيلع 11
 ىف هلرقك عناملاو زجاحلا وه خزربلاف ( نوثءب موي ىلإ خنرب مهئارو نمو ) ىلاعت هلوق امأ

 نع ةزجاح ىفالتلا نم ةعنام ةلاح ىلإ نورئاص ءالؤهف ىأ ( نايغبي ال خزرب امهذيب ) نيرحبلا

 هنأ ملع امل ىلك طانقإ وه امنإ ؛ ثعبلا موي نوعجري مهنأ ىنعملا سيلو ء توملا وه كلذو عامتجالا

 . ةرخآلا ىكإ الإ ثعبلا موي ةعجرال

 ةكارإ رع تلك نشا كاش الو ذئمو مب ها !اعت هلوق

 حفلت ءنو م ورسخ نذلا كئلوأف هنزاوم تنفخ نمو ؛ نوحلفملا ,هكثلو ُ

 . 4 نوبذك- اه متتكف كيلع |: ىنايآ نكت ملأ « نوحلاكاهيف مهو رانلا مههوجو
 لاقف مويلا كلذ لاوحأ رك ذ ( نوثعبي موب ىلإ خنرب مهنا 0 رمو ) لاق ال هلاحبس هنأ ملعإ

 توص ربظي اهف خفن اذإ ةلآ روصلا نأ ( اهدحأ ) : لاوقأ ةثالث هيفو ( روصلا ىف خفتن اذاف )

 هيلع هللا لص هللا لوسر نع ىور « تاومآلا ةداعإلو ايندلا بارذ ةمالع ىلاعت هللا هلعج « ىظع

 ىف خفت اذاف ىنءملاو روصلا عومجج روصلا نم دارملا نآ ( اهناثو ) هيف خفني نرق هنأ لسو

 نيزر ىنأ نع رسكلاو حتفلاو واولا حتفب أرقي ناكف نسملا لوق وهو اهحاورأ روصلا ىف

 هنم دارملاو ةراعتسا روصلا ىف خفنا نأ (اهثلاثو ) ةروص عمجب روصلا رسف نم ةجح وهو

 خفن دارملا سيل هنأ ىلع ةلالد ( ىرخأ هيف خفن مل) هلوق ىفو ربخلل ىلوأ لوآلاو ؛ رشحلاو ثعبلا

 :٠ . رركتيال كلذ تال ءايحإلاو حورلا
 باسنالاو ممداعأ اذإ هناحبس هنأ مولعملا نف (نولءاستي الو ذئموي مهنيب باسنأ الف ) هلوق امأ

 قن دارملا لب ةقيقحلا ىف بسنلا ىنن دارا نوكي نأ زوحي الف « دلاولاو َدلْولا وه داعملا نآل ةئباث

 لاقي م محارتلاو فطاعتلا هب عي نأ بسنلا قح نم نأ ( اهدحأ ) : هوجو نم كلذو : هنكح

 رانلا لهأ نم دحأ ل كْنإ ثيح نم كلذ هناحبس قنف ؛ !ذكل عفت نأ محرلاو هللابكلأسأ : ايندلا ىف

 6مم رت 5١د



 ةنآلا نيطام لأ تأ 0 كب ذوعأ بررقو لاك هلو# 00

 ا قلنا ا 3 نأ عنجبال 0 كلذ 0 5 نرش يل ةرخآلا| ىق راثلا لأ 0

 اذه موق ق واعف (نوعجرأ بر لاق توملا مدحأ ءاج اذإ ىتح) لوق.ىلاعت هللاو : ةنءاعملا لاح ىف

 رهاظلا اذه كرتل هجو الف ةئياعملا لاح وهو توملا روضح لاح

 مهضعبلا م: ؟ هب دأرأأ نم ) نوعجرأ ) ىلاعتو هنأ 38 هلوق قا وفلتخا 4 ةملارلا ةلأسملا 02

 ود داراالب هولا لاقو ٠ عمجا ظفاهرك ذ كلذلف ةعاج مهو 3 وراللا نوضيقي ن.ذلاةكت دلما

 ميظعلا بطاخي اك ريظعتلل عما ظفلب ركذ امتإو براي 1 نأ هلرع بر هلوق نال لاح للا

 2 ءاسنلا تمزح تش ناف : رعاشلا لاقو انءنصو انلعف لوقف هظفلن

 « نوعجرا برلا ق< لاق ةئياعملا دنع هن اكف ؛ مسقلل برلا رك ذ لحب لوالاب لوقي نمو

 : تالاؤس انههو

 نأ نيدلا نمو . ةدورضلاب نيدلا ةح اوءلع دقو ةعجرلا ولا ع 4 ل لا ّدَسلا 27

 00 لا اذ ةباسالا نال ءرلات نأ عنتمي الف كدك ناك نإو 3 وجلا) ؟ ةعجر ال

 . ىنمتملا هلعفيام ليبس ىلع ًاضيأ عشاي الف ةعجرأل هتدارإ امأف ف عشب ال هب أ لع تو ةلأسملا

 ؟ كلا عم ةعجرلا لاس نذل نرجمفأ (اطناق لع لعل اهل وق: ىدمام 4 ىناثلا لاؤسلا 0

 ضعأ : ةعاطلا ىلع مزعلا ى دبجال لذاب تقولا اذه ىف هناف كنشلا ١/ لعلب دارا سيل (كفارجلا ١

 0 ت4 ل رده ريصقتلا كلذ هفاعاء وش كفرغو هدفنا قحح قا رصف نم لد وه ل لاس

 ره ًاضيأ لمتحو . كرادتيس هنأب 0 0 عم ةملكلا هذه لوةيف كرادتأ ىلعل كرادتلا

 ولو ) ىلاعت لاق دقق , نيقيلا نود نظلاو ىجرتلل عوضوملا مالكللا اودروأ هوفرعي مل اذإ لبقتسملا

 ع ارت انكار
 لام ا نم تفلخ ايف مهضعب لاق ( باو لا ؟ تكرت امف هلوقب دارملا "ا ا

 لب نيءررحا لاق زكرتلا 0 كرت) هلوق نم لو ةعملاو ؛ هنم ىلاعت هللا قل اي ةعجرلا دنع ريص,ل

 م 6 اذهو « قوقحلاو ةيلاملاو ةينديلا تادايعلا هيف لخدمف ترصق مف ًااصرعأ دارملا

 عا م لك ف اوعيطلو كول اأوحلصيل ةعجرلا اونمت

 ىف محل باوجلاك هنأ (امهدحأ) نالوق هيف (باوجلا)؟ الكهلوةبدارملا ام © عبارلا لاؤسلا ١

 هللا ىضرةشئاعل لاقمالسلاهيلع هنأ ىور . تاهبه دعبتسملا رمألا بلاطل لاقي اي..اولط 0 عنمل

 لبال ناز>الاو مومحلا رادىلإ لوقيف ايندلا راد ىلإ كعجرن رناولاق ةكتالملا نموا نياعاذإ» ابنع

 عمج ىلإ بغرت ءىث ىأ ىلإهل لاقيف نوعجرا لوقيف كعجرن هل لاقيف رفاكلا امأو . هللا ىلع ًامودق

 رس اس ل مل لوقيف< اجلا قشاو 1 ا ءاجارأ ساراس ع رار
 ريخلا اذه نأو كلذ نولوقي مهنأب رابخإلا هجو ىلع نوكي نأ نأ لهتح (فاثلا)« الكر ابجلا لوف

 .لوآلا برقآلاو ءاهلئاق وه ةعاكابنإ ًاقح : لاق هنئاكف 0



 ١4 يلا . نيلطاسلاا تاو 011 ذوعأ فنا ل1 ىلاعت هلوف

 « نيبجؤلا ندب مهديكي ناطيشلا نال 0 5 كلاتكو : هناذيإ لعم.ادعأ تعبي

 ًاركذتم نيل نأ بحي ةناف , ناطيشلا نم هذيعي نأ هل م هّللأ ىلإ عطقني نم نأ مولعمو

 ًارجازو ةعاطلاب كسلا ىلإ ةيعاد ىلاعت هللاىلإ ع عاطقنالا اذه سفن نوكمفءرذب 01 ف ًاظقمت 3

 وك | هللأ ؛ مدا هللا الإ هلإ ال ةالصلا 0 ١ لوقي مالسلا هءلع ناكن سلا لاق« ةيصعملا نع

 لاق ؟ هزمهامو هللا وسراي ليقف , هخفن و هثفن وهزمهنيطايشلا تازمهنم كبذ وعأ ىنامهللا ثالث

 ؟/هخفن اف ليق-زعش'لاق ؟ هثفن اهل يق مدا نتا ناب ىدلا نوتجلا ىأ هدا نا خاب ىلا ةنوملا

 نورضح نأ (امهد>أ) نامجو هيفو ( نورضحت نأ بر كب ذوعأو ) هلوق ( اهتاثو) ربكلا لاق

 مهروض> سفن نم هللاب ذاعتسا لياناورعا لاق ويس قف اكدت نوكيا شل نارقلا دا

 ىورو «كئاقل نم هللابذوعأ لب كتموصخ نم هللاب ذوعأ ءرملا لوقي م مهتسوسو ىلإ ىعادلا هنآل

 هللاب ذوعأ لقف مونلا تدرأ اذإ » لاقف هدحي اقرأ لجر هيلإ ىكتشا دقو لي هللا لوسر نع
 . « نورضحب نأو نيطايشلا تازمه نمو هدابع رش نمو هباقعو هبضغ نه تاماتلا هللا 1

 1 : لئاسم هيفف ( توما 2 هاك 51 ىح ) هلو امأ

 ركذلا ءوس ىلع نولازي ال ىأ نوفصيب قاعتمىتح فاشكلا .بحاص لاق 4 ىلوآلاةلأسملا ال

 ىلع هللاب ًانيعتسم مهنع ءاضغالل ديك اتلاو ضارتعالا هجو ىلع امهنيب ةلصاف ةبآلاو تقولا اذه ىلإ

 ١ ملعأ هللاو حلا نع هلزتسي نأ ناطيشلا

 عجار هنأ ىلع نورثك آلاف(توملا م مدحأ ءاج اذإ ىتح) هلو ,ة ىف اوفلتخا « ةيناثلا ةلأسملا

 دنع ةعجرلا لأس جحي ملو كزي مل نم لاَقف « سابع نبا دنع اسلاج تنك كاحضلا لاقورافكلا ىلإ

 ًانآرق هب كيلع أرقأ انأ امهنعهللاىضزسابعنبا لاقف رافكلا كلذ لأسي امإ دحاو لاقف « توم ا

 بيرق لجأ ىلإ ىترخأ. الؤا بر لوقيف توملا كدحأ أي نأ لبق نم كانقزر اسمن اوقفتأو)
 هيدي نيب هقح نم ةعنمب ناك ءى : لك عمج توملا ناسنإلا ضح اذإ» قالك هللا ل وسر لاق (قدصأف

 نمؤلا فرع اذإ كوالا وه.برتاآلاو © تكزت اف الكع لمعأ ىلعل نوءجرأ بر لوقي هدنعف

 دقفب ام دققب منغ 0 مهنودأ ناكل كلذ الولو ءاهنمار هك ىلا اهدهاشاذاف ةنجلا ىف هتلزنم

 نأ لبق نم ع اقر اماوقشنأو ) هلوق وع ا هللا ىضر سابع نبا هر اعز أم ةروغ هلت

 1 د ال مزلي الف باوثلا لاحت نعال ان دلا ف :ةاكا لاح نع داخإ وهن ( توملا مدحأ قأي
 حاملا لاح: ق'لاسإ هنأ ىلع نورك الافاةنجرلا لاشكر فا وملح 4« ةثلاثلا ةلأسملا 2

 نأب حييبقلا ل اعفيال د للا اجا ريصلو ًايصاع قنا ىلإو ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ رطضي اهدنع هنآل

 كلإذ دنعف ءاجلالا اذه حئابقلا 5 عونمملاك ريصي هلاحاذهن مو « هنم عن همار ول هنأ ىلاعت هللا هيلعي

 دنع كلذ وعي لب نورخآلاقو (تكرت ايف احلاص لمعأ ىلع نوعجرا بر) لويو : ةعجرلا أس

 هياتك ىف ىلاعت هللا ربخأ امل ةبآلا هذه رهاظ كرت امإ لئاقلا اذه لعلو « ةرخآلا ىف رانلا ةنياعم



 ةنآلا . نيطاسغقلا تازمه سكب درعا لقو : لاعت هلوق ايلي

 2 0 - 6 هه 2 ان

 نأ بو كب ومو ++ نيطأ 0 ف ل اب ذرعأ بر نت

 يللا رم 3 هر ماص رترثا رار هَ

 ىلعل 252 نوعجرأ ب 11 لَ تار 8 ءاجاذإ / ىتح لد دلورض#

: 7 
 - مك اس مهام م - مه

 لل دار مهئارو نمو | 1 5 هلك ان م 000 0 يف احل اص لمعا

 6٠٠١0 لودعس موي

 ءازجلا ليف ةرموطرشاا لبق ل نا" ص تت 2 6 كسل 6 نموا 0 1 مه ريح هنأ

 اوناك مهنأ (امهدحأ ) : نالوق هيفف ( نورداقل مهدعنام كيرن نأ ىلع انإو ) 0 هلوق امأ

 لمتحو دعو 1 ناكعإ ىلع رداق هللأ نإ 8 م ليعف 2( هم نكس باذعلاب دعولا نيد

 ىف مهضعبو « ىغبلا لهأ ىف وه : مبضعب لاق كلذإف : مالسلا هيلع همايأ نع ًارخؤم ايندلا ىف ًاباذع

 . ةرخآلا باذع دارملا نأ ( ىناثلاو ) متلي لوسرلا دعب !ولتوق نيذلا رافكتلا

 مالسلا هيلع هبىلوأللا نأ هنم دارملاف (نوفصي اب ملعأ نحت ةئيسلا نا نع م ىتلاب عفدا) هلوق امأ

 ا 0 0 , بيذكدتلا نم مهنم نوكي ام لاهتحاب ىمأف رافكلا هب لماعي نأ

 . مالسلا هيلع هنم ملاح ملعأ هن عأ هنأ هل نيبو: هوجولا نسحأ ىلع ةلدآلا نايبو مالسلاك ليما مالكلاب

 . ةقيرطلا هذه 0 ًايظا 7 م هيلع وه نوكي نأ ىغيذيق ٠ مهنع 1 عطقي ل امل هناديس للإ

 اذا ةئسأا 5 ال لاَ د نأ ند . غلبأ ) 2 ا 1 م ل عقدا )هل و 0 بدءاص لاق

 عمتجا اذإ ىدح 8 ناسحالا نم نكمأ اع اتاباقمو مهتءاسإ نع حفصلا ىنعملاو 2 ليضفتلا نم هيف

 ةخوسنم ةيآلا هذه ليقو 5 ةكسأا ءازاب هدم كت تناك هيف ةفاطلا كك ناسحإلاو حفصلا

 | .ةءورم أ نيد ناصقن ىلإ دؤت ملام اهيلع ثوثحم ةارادملا نال هكع لقو 4 فيلتلا ةباب

 ؛ نورض< نأ بز كب ذوعأو « نيطاسغلا تازره نم كلل ذرعأ بر لقو ل ىلاعت هلوق

 املئاق وه ةملك اهنإ الك تكرت ايف أحلاص لمعأ ىلعل ء نوعجرا بر لاق توملا مهددأ ءاج اذإ ىتح

 24 نوعي موي ىلإ خزرب مهنا او نمو

 ىلع ىو هل ا اع هعتأ ) ةئسلا 0 صه ل اب عقدا / هل وقد هلوسر بدأ | 1 هز اديس 1 مءإ

 ؛ ةزمط ا عج تاما «نيطابشلا تازمه نم ( امهد>أ) نيرمأ نم هللاب ةذاعتسالا وهو كلذ
 وه هاك ل, نضئارلا ناهز بيمو «نالا زها. وهو: ,ليدشلا كيزحتلاو عفدلا وهو

 ناب رخآلاو ةسوسولاب ( امههد>أ / نيوجود لوسرلا ف هم كاذ نوكيو 0 ةسوسولاب هديك



 بوجوب

 2 يالا . دلو نت نادت ا دل

 1 11 ب أ رج ا ا هر ١ سس

 3 ا دا وسد ودعوبام ير ٍ ا يل فلفل هل ١ امع ىلاعتف

 ىلا 5 0: َنوردأَ ] مهدعتاَم كير نأ لع نإ 40 نيملا اظل موقلا ىف

 ر 2 © سس سس ل دل ته 102 69-

 <30 نوفصي امب ملعأ ن :ى ةئيسلا 0

 اما بز'ى 0 نر رخال ماع: نوفصد مع هلا ني ب موصخل

 عفدأ ٠ نورداقل مهدعتام 00 أ لع انإ و اقل مولا قبح :ام# الف بر «نودعوبام ىنرت

 . © نرفصي اع : لعأ/ن نم ةئيسلا نسحأ ىه ىلاب

 نأ لع هيلا ذه 1( دلو سمرا دعا ل رق عاهد نإ ما ىعدا هناحبس هنأ لعإ

 هلوق ( فاشلاو ) هللا تانب ةكئالملا نولوقي اوناك مهنم ًاعمج نإف ؛ رافكلا ءالّؤه لوق نم كلذ

 ىراصنلا لوق لاطبإ هب ديرب نأ لمتحو . ةملآ مانصالا ذاختاب مهلوق وهو ( هلإ نم هعم ناكامو )

 العلو , قلخ اب هلإ لك ب هذل ًاذإ ) هلوب دمتعملا ليلدلا رك ذ ىلاعتو هناحبس هنإ مث ؛ ةيونثلاو

 متيارلو ؛ هيديتساو هقلخىذلا هقلخت ةملالا نم دحا ءلك|[ كلذ ] ىلع درفن الىنعملاو (يضعإ ىلع مهضعب

 ايندلا كولم لاح نورت 5 ضعب ىلع مهضعب بلغلو : رخآلا كلم نع ًازيمتم مهنه دحاو لككلم
 نحول هنأن] ولا 3 و كلاملا ىف َرياَقلا رثأ اورت ل تيحو « نويلاغتم مهو ةزيمتم ميكا

 هلوق عقو فيكف «باوجو ءازج وه مالك ىلع الإ لخديال (آذإ) ليق نإف .“ ىثلك توكلم هديب

 ناك ولو هريدقتو فوذحب طرشلا 2 لئاس لاوس الو طرش همدعت 2 ؛اوجو ءاد+ بهذل

 مهل وق نع هسفن هزن هناحيس هنإ مش هيلع ( هلإ نم هعم ناك امو ) هلوق ةلالدل فذح اعإو. هل

 . كيرشلاو دلولا تا.ثإ نم ( نوذصي امع هللا ناحبس ) هلوقب

 قدما وق تودع | ضم وح 0 لابو ءهللاةفضص رطاب ”ئارقف ْ ةداهشلاو بيغلا اع ) هلوق امأ

 ةداهشلاو , بيغلا اهعم ملء! نلف ةداهشلالع نإو هريغف . ةداهشلاو بيغلا ملعب صتخحلا وه هنادبس ١
 اسمع ىلاعتق ) لاق كلذلف . ل ديعولاك كلذو بيغلاب ملعلا عم الإ عفنلا اب لماكتي ال ابملمإ ىب

 الف بر «:نودعويام ىنيرت 7 0 هوعدب نأ هيلإ عاطقنالاب هنا رع 2 2

 هرم تنال و كاك نأ ىأ «نات دكؤم نونلاو ام : فاشكلا بحاص لاق ( نيملاظلا موقلا ىف ىن

 « مهباذعب ىنيذعت الو ملأ يرق ناب الق مرعى واراستلا ف تاذقلا ف مهدعت ام نير < نأ

 انلق ؟ مبعم هلع ال نأ بلطي ىتح.نيملاظلا عم موصعملا هيبن هللا لعجي نأ زو< فيك ليق نإف

 ةيدوبعلل ًارابظإ هلعفي ال هنأ لع امم هب ذيعتسي نأو . هلعفي هنأ ملع ام هب ,اديعلا لاس نأ نزح
 ملعي ناك هنأ عم عمايل ريع ا مكتياو ل : قيدصلا لوق 3 قا لو نا مو. هنرل اطار



 ةيآلا ٠ دلو نم هللأ نا ام : لاك هلوق ١5

 رلا دم مسوي انج

 0 < ان هلإ لك بعدل اذإ هلإ نم همم ناك امو دلو نم هلأ دحام
 ا

2 

 ةدابشلآَو بلآ لا 2 علا 0 ضخ ل ءد

 تال ان را 0-5 عنا ولاقف ىل اعت هللاب نب رقم اوناك موقلا نال كلذو «ناث ا ةديع ّ هرلا

 هجوو ( اهف نمو ضرألا نمل لق ) هلوق ( اهدحأ ) ةثالث 0 م اع جتحا هناحمس هنإ مث مث قلذ

 مهتايحل اقلاخو ؛ ءايحالا نم اهنف ناو ضرألل اقلاخ ناك امل ىلاعت هنأ ةداعإلا ىلع هب لالدتسالا

 هل نيس ل] هوو" مهانفأ نأ دعب مثديعي 3 ىلع ًارداق نوكي نأ بجوف ؛ اهريغو مهتردقو

 ىه معنلا نم اهف ام لكو ضرآألا قلخو مكقاخ نم ةدابع نإ ثيح نم  ناثوآلا ةدابع ىنن ىلع

 اوءاعيل ريدتلا ىف بيغرتلا هانعم ( نوركذت الفأ ) هلوقو . عفني الو رضيال ام ةدابع نود ةبجاولا

 هجوو 3 مظعلا شرعلا 0 سلا تاومسلا بر نه) هلوق (اهناثو ) هيلع مهام نالطب

 لصمم ال كتان اهامأ ل 0 الفأ ) لاق امنإو ا” نيالا ىلع لالدتسالا
 توكلم هذ نم لف ) لاعت هلوق (| ملاثو) ةداعإلا زاو< فارعالاو نانراذ| ةدايع كد الإ

0 
 توكلم هديب نم لاقف «انهه كلا مع ان ل را عر أللا كدا ةاخم أ لعإ

 هيلع راك الوارد رهنوز هلووتاو « ةعلاتملا ليس لغ' كلملاو كلملا تزوكلملا ىف لخّدنو : ”ىش لك

 ثيغعِي الو . ءاشي نم ءاشي نم ثيغي وهو ىندي . هتعنمو هنم هتثغأ اذإ نالف لع ًانالف ترجأ لاهي

 . ادجلا هم دج

 وه عداد را 1 هضاطاوا هزيخ ثا نقار وعدك أ ىنعملاث ( نورح دنا ىف )  ىلاعت هلوق امأ

 هذ6 0 د ىف غلاب نو هلأ (قدلا 1 امد لب ) هلوشب ىل أعت نيب مث ىوهلاو ناطينشلا

 مضلاب مهتيتأو « مهتيتأ 'ئرقو « ديدهتلاو دعوتلاككلذو « نوبذاككلذ عم مهو اهريغو تايآلا
 : تاالاؤس اذههو حتفلاو

 ىف هللا ”ئرقو « ريغال ماللاب لوألا باوجلا ىف ( هلل لق ) ”ىرق « لوآلا لاؤسلا ١

 ةرصبلا لهأ فحاصم ىف ماللابو:ماششلاو ةفوكللاو نيمرحلا لهأ فحاصمف ماللا ريغب نيريخألا

 دحاو ىنعم ىف ؟ وه نمو ؛ هبر نم كلوق نال ؛ ىنعملا ف قرف ال ( باوجلا )؟ قرفلا امث
 ؟ ضقانت هيفو هللا نولوةيس مهنع ىح مث ( نوملعت متتك نإ ) لاق فيك « فاثلا لاؤسلا ١)

 فق كلذ لثم لاقي دقو ؛ كلذب مهلمع ىفن , ال ( نوملعت متاك نإ ) هلوق نآل ضقانت 0

 . كلذ نم دروب امب مهفارتعا يلع ثعبلاو مهملعل درك أنلا هجر 1 اع جاجحلا

 العلو قاخ 4 هلإ 1 بهذ اذإ هلإ نم هعم نآك 5 دلو نم هللا نإ ام 0 ىلاعت هل رك
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 اذه ةيآلا . نوولألا لاق ام لثم اولاق لب : ىلاعت هلوق

 1 2 ين دس و 0 0 1 212. عدل ل عم 0

 ماكل نإ رو - اا اولاق 281١ نولوالا اقام ليمون لب

 سا هن 26 ره

 ريطاَسأ الإ 1 + نإ ! لبق نم 0 2 دعو دق «8 0 اناو
3-2 

 4-5 2 ل 2 ملم هرمز ١ هن 2 ه دع

 هن! قواوعيس 62م5 د نويلعت مت نك نإ ايف نمو ضرألا نمل لف 8" َنيلوألأ

 هاعءودق عَ ا

 رظعلا شرعلا برو عبسلا تاو ل

 و 5-2-2 2س اساسو 627 س4 ع ل اح

 وهو ءىش لك توكَلم هديب نم لق «4 نوت الأ ل 1 ا

 ْ- 0 5 ما ا ل راسوع هزرنو ل 2

 نورحست ىناف لق هَل َنولوَعيس 000 َنوملعَت مت نإ 0 راجي الو ريب

 سر مردم هرثله-2 هر

  5١َنوِذاَكل مءإو قحاب م هانيتا لب ». 694

 : نوثوعبمل انئأ اءاظعو ًابارت انك و انتم اذنأ اولاق ٠ نولوألا لاقام لم اولاق لب ل ىلاعت هلوق
 4( نيلوآلا ريطاسأ الإ اذه نإ لبق نم اذه انؤابآو نحن اندعو دقل

 لثم اولاق لب )لاف د ع اي حضوأ امل هناحبس هنأ ملعإ

 كلذ امتإ مهنأ ىلع كلذب هنو لئالدلا حوضو عم ثعبلا راكنإ ىف ( نولوآلا لاقام

 (اههدحأ ) 0 ةهمشلا كح مث ديلقتلاب ل لوقلا د دأ 5 ىلع لدي كلذو نيلوألل ًاديقت

 انالعاو دعل ) )يطوق ( امهتاثؤ) ووهشم هور( "ناوئوعبمل انتأإ اعاظعإو ًايايتراعلاو انتم اذّنأ ) مهلوق

 عقو دهف مالسلاو ةالصلا هيلع هنم عقو كدعولا اذه نإ اولاق مهن اك( ( لبق نم اذه انؤابآو نحت

 اولاق مث ءايندلا راد ىف نوكست ةداعال ١نأ اونظف ؛ دهعلا لوط عم دجوي مل مث «ءايبنالا نم اميدق

 ك1 ىأ رطس عمج راطسالاو راطسأ عمج ريطاسالاو نيلوالا ريطا.سأ نم وهف كلذك نكامل

 . قفوأ ةروطسأ عمجو ؛ هل ةقيقح ال امن نولوآلا

 «نورك ذت الفأ لق هلل نولوةيس « نودلعت متنك نإ اهيف نمو ضرالا نمل لق ل ىلاعت هلوق

 هديب نم لق ؛ نوقتت الفأ لق هلل نولوقيس ٠ ميظعلا شرعلا بر ره عبسلا تارتسلا بر نم لق
 وردم .انأف لت رار قاس قرا مك مايل راع الو ريحي وهو .ىث لك ت وكلم

 4 نوبذاكل مه و قحلاب مهانيتأ ل ١

 دوصقلا نوكينأو ةداعإلا ىركنم لع درلا تابآلا هذه نم دوصقملا نوكينأ نك : هنأ لعإ



 م آلا . مهرل اوناكت دا ا ظلديلاب ماش ذقن 3 لامي م4 1 مالو

 نأ (ابعبارو ) ندا نع مهمرل برعلا قر ءأ ( أوناكتسا اا) ىلاوخلا م هللا نه بتذغ نه

 ةرخالا ةدشو انللا ةدش ميل 0 مل اذا 1 رخالا هدسا نه فاكملا 0 5 انندلا ةدش

 . ( هنع اومن امل اوداغل اودر ول ) مهنأ ىلع لدي اذهؤ## كلذك

 اذإ ىتح ( امهدحأ ) نارجو هيفف ( ديدش باذع اذ أبا مهيلع انحتف اذإ ىتح ) ىلاعت هلوق امأ
 ذيك منج رانب اويذع اذإ ( ىاثلاو ) رسالاو لتقلا نم دشأ وه ىذلا عوجلا باب مهملع انحتف

 نسال الا( نوسلم مهو ٠ مهنع رتفي ال . نومر#لا سلبي ةعاسلا موقت مويو ) هلوةك نوسلب

 : تالاؤس انههو . ريسحتلا عم نوكسلا ليقو ؛ ريخ لكن م سأللا
 نوك نم لقتنا ىأ نوكسلا نم لعفتسا ( باوجلا )؟ ناكتسا نزو ام « لوآلا لاؤدلا 0

 فنروكسلا نم لعتفا نوكي نأ زو<و « لاح ىلإ لاح نم لقتنا اذإ لاحتسا لبق اك. نوك ىلإ
 . ةئيع هتف تعش

 (باوجلار ؟ لبةتسملا ظفلب (نوءرضتي)و ىضاملا ظفلب (اوناكتسا) ءاج مل « ىناثلا لاؤساا (

 ىتح اوعرضتي نأ ءالؤد ةداع نم امو : ةناكتسا ةنحلا بيقع مهنم اندجو اه ,هانحتما ىنعملا نآل
 . انحتف ءىرقو ديدشقلا تاذءلا باب مهلع حتفي

 ىذلا وهو ) هلوق نيب ةبسانم ىأف ةسناجلا عم الإ نسحب ال فطعلا 4 ثلاثلا لاؤسلا إل
 رافكلا كئاوأ ةغلابم نيب امل هناحبس هناك( باوجلا )؟ هلبقام نيبو ( راصياأللاو عمسلا مل أشنأ

 1 اطعأ ىنلاوهو . نيئملل' لاق قئاقحلا ىف لم 0 ريعلا ةيؤرو ةلدأللا عامس نع ضارعالا ىف

 اهمداع ةلزنمب مف هل تقلخ امف ءاضعالا هذه لمعتسي مل نم نأ لغ أ ميذت « اهماع مفتوو ءاشالا هاذه

 تايآب نودححب اوناك ذإ ءىث نم مهتدقفأ الو مهراصيأ الو مهعمس مهنع ء ىنغأ 0 5

 ملعاو . هللا نم الإ سيل نينمؤملا ءالؤه 0 رافكلا كئاوأ نامرخ نأ ىلع ابنت ( هللا
 هذه 58 ةدئفالاو راصباللاو عمسلا ءا اطعاب 1 اهد>أ ) هوجو نم همعن 2 نيب هناحيس هنأ

 0 نورك اعلا مهنم م لمي أ نيب مث 3 اهماع فوقوم لالدتتالا نال 0 هن الثلا

 نالف 2 01 اه ةنشلل دحاتلا راروكلا 0 3 ِ هنكل . لة نإو أركش مهل نأ دارملا سيلو

 لمتحيو : ملم وبأ لاق ( كقلخ) ريسهتلا قليق ( ضرأآلا ىف كَ أرذ ىذلاوهو ) هلوق ( اهناثو )

 ( حون عم انلخ تر .ره ةيرذ ) ىلاعت هلوقك مترثك ىج ضعلا نم حضن ةيرذ اف مط

 16 وس امف مك احال راد ىلإ ةمامقلا موب مكر شحتو ؛ نالسانتم ضرال الا ىف <لعج ىذلا وه : لوقف

 ىحي ىذلا وهو ) هلوق ( اهلاثو) ناكملا ىعمال هيلإ ل عضوملا كلذ لإ مهد لغُخ

 دوصقمملاف اهم معنأ نإو هنا>.س 2 ىهف معن :لامظعأ ن :م تناك نإ و ةايحلا :ةمعن أ ( تدعو

 كلذب ةمعنلا هجوو ( راهنلاو لوللا فالتخا هلو ) هلوق ( اهعبارو ) باوثلا راد ىلإ لاقتنالا اهنم

 ةلالد كلذ د واقعت الفأ ) لاقف رومآلا هذه ىف رظنلا كرت نم رذح هناحبس هنإ مث , مولعم
 . (نواقعي الفأ ) ءىرقو ديدهتلاو رجرأا



 ددسن 11د اسد ونص ع تنفل

 ل آلا . مءرل اوناكتسا اف باذنلا , مانذخأ دقلو : ىلاعت هلوث

 هت ل ا يي هس هرج سا 6

 ىح 013 نوعوضت امو مج 3 0 اى باَدعلا ؛ هاَنَدَحأ ع
 وهني دع ع را

 ىذلا وهو «الا» وسلم هرش : ماذإ ذأ 0 ' باذع 5 1 مولع 2 |١

 1 1 00 اليلق فأل 0 عمسلا 3 أ
 0 ل #»# ر جرس ل 2 ىردص هر جس

 فاالتخا هلو تيك و حت ىذلا وهو «اةد 0 ' هملإو ضرالا ىف /مارد

 نبت نلمح تاما نايلاو 1
 ك0 ئه تت تبث » 

 لاف ديم لوسرلا هب ءاج ام ةح نايبب هعبتأ موقلا ةقيرط فيز امل ىلاعتو هناحبس هنأ لعإ
 نم غلبأ ةماقتسالا باب ىف وبف هتحح ىلع ليلدلا لدام نآل ( مقتسم طارص ىلإ مهوعدتل كنإو )

 اذه نع نولداعل ىأ ( نوبك انل طارصلا نع ةرخالاب نونمؤيال نيذلا نإو ) ميقتسملا قيرطلا

 . ريثكف هفلاخت امو ةدحاو ةماقتسإلا قيرط نآل « قيرطلا

 نوح تالا( اهدحأ ) هوجو هيفف ( رض نم مهم أم انفشكو 3 ولو ) ىلاعت هلوق امأ

 رحل نو( تاتو لكلا لقلا نوم دا ا اياد ايندلا راضم رئاسو عوجلا

 ولإ) مهنا« ايتدلا) ناد ىلإ هيف عج رمال ىذلا غلبملا دانعلاو د درقلا قا 0 اعاذعو

 رمكلا نم هيلع مه امف مهجاخل + ةدشا ( هنغ اوهنءابا اوداعل ا ودر

 . نوريحتم رهو مهلالض ىف اوداعت 2 نوهمعي ممنايغط ىف اوجلل ) ىلاعت هلوق امأ
 انحف اذإ ىح ؛ نعرض امو م«يرل ا وباكتسا, اف باذعلاب ره هانا ل 0 ىلاعت او

 ةدئفآلاو راصبالاو عمسلا كل أشنأ ىذلا وهو ٠ نوسلبم هيف مه اذإ ديدش باذع اذ باب ماع

 ةدحاوا ىذلا وهو :نورشحت هيلإو ضرالا ىف مك أرذ ىذلا وهو. نوركشت ام اليلق

 :١ 4 00 الفأ را لاو لاللا فالتخا هلو

 نب ةمامث لسأ الن ) اهدحأ ) : هوجو ىلع ( تاككلاب هان ذخأ دقلو ) هلوق ىف اوفلت>ا

 هرلجلا اولكأ ىح ايجلاك هنأ رهذخأف ةكم لهأ نع ةريملا عنم ةماهلاب قحلو قتملا لاثأ
 ةجحو تشع 5 معزت تسلأ :لاقو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نايفس وبأ ءاخ . فيجلاو

 يككتف اعدف . 5 اذه | انع ف شك هللا عداف ؛ عوجلاب انبالاو فشلا ءابالا ت -لتق مث نملاعلا

 ردب موي مهلا: ىذلا وه ( اهيناثو ) اوعاطأ اف عوجلاب مهانذخأ ىنعملاو « ةيآلا هذه هللا لزنأف مهنع

 دارملا ( اهتلاثو ) مصآلا نع ناإلا ىلإ ,هاعد ام هتدش عم كلذ 0

 ع رخل ل 16و



 +الا ري امارس م وعدت سد كامب دل وف لإ

 كا ل ا 3 © اسس لس ا

 5 د ل نيذلا نإ 5 07 لإ مهوعَدَ كنا

 ظ ىاوجت رض نم مهام 0 0 نحر 2 هنود نوك ل لما علا نع

 00 0 مهنايفط

 , را كالو ا نا هس نيد 1 ا ُط فأن 6 1 < قحلل 1 وال هئأر 0 نيد . كرت ار

 ىلإ ىدؤي ىوح لا عابتا نأ هناحبست نيبف قحلا عبتيو ىوحلا حرطي نأ فلكملا لع بجاولا لب

 لكاو ( نيف نمو 0 تاو سلا تدسفل مهد ارد لح عبتا ولو )لاق مظعلا داسفلا

 00 ركل ؛ لاعت هللا عم ةحلآ ذاختا ىف قحلا نأ نورب اوناكموقلا نأ (لوأألا) : هوجو هريس

 | امهف ناكول ) هلوق ىف عناعلا اك ىف هانررقام ىلع ضراللاو تا وعسلا قاذداسفلا عقول كاذ

 1 ملسو هيلع هللا لص دمح بيذكتو ناثوألا ةدابع ىف مهءاوهأ نأ (ىتاثلاو) ( ادسفل هللا الإ

 اذه ءاقب دنع دسافالا لوصح هللا لعل مهطوق مالسالا عبتا ولف. مالسالاوه قحلاو ؛ ةدسفملا أشنم

 ىذا عببت| ولذ ةضقانتم تناك مهءارآ نا( تلال ) هءانفإو 0 بير ىضتقي كلذو ؛ ملا علا

 . لافقلا نع ملاعلا ماظ مم ١ لتخالو ضقانتل | عقول مهءاوهأ

 لوسرلاب مهرفنو مهف رش لب لقو ةلداآللاو نارَعلا هنأ ليقف ( مهر < ذب مه هانيتأ لب ) هلوقا امأ

 اقدحأف لوما ناين ةلد د أ! ءىجج فو ةلداآلا نايب لوسرلا ءىجم ىف 5 براقتم نيلوقلا الكو

 نأول ) نولوقيو هنونمتي اوناكىذلاوه ليقو ؛ريذحتلاو 0 نكذلا لف“ رخالاب نور

 ةالصلاهيلع هن ًاهناحس نبت مث مهار 0 ءىرق موال هللا دانع انكل ؛ نياوالا نا 0

 ( ريخ كير جار 0 : ا مأ ) لاهف ةزفتللكأ نسا كد 1 ىدح 0 ال مالسلاو

 نأ هج ولا و هوادإ كمل اه 8 راو هب تعرتت | 00 ءالعلا نب وربع ونأ لاق ؛ ًأاجارخ ءىرقو

 كلذ و ىتملا ةداي را ظفللا ةدايز ةدوكلا 0 ةيرقلا جارخ كلوةك جارخلا نم - جرخلا

 اا ءاطع نم اليلق مهتياده ىل اع مهأست مأ مأ ىنعي ( كبر جار 00 ٍجرخ ) أرق نم ةءارق تنس>

 ورع نأ زوج الف «هنع ةديع) ةمهتلا هذه نأ ىلع كلذب هنا-.س هينف .ريخ قلخلا ءاطع قم ريثكلاف

 نوج وج معأو ةتيلا نيروذعم ريغ معأ ىلع تايآلا هذم هناحبس هبنف . ابلجال هلوق لوبق نع

 ردقب ال دايعلا نم ًاذحأنأ ىلع ( نيقزارلا ريخ وهو ) ىلاعت هلوق لد 1 املا لاق ء.هوجولا مد نم

 موضعل ازور كك د اكلانأ لع اك لدو هدابع ىلع لاضفإلا ىف هيواسإ ! الو هقزرو همعن لثم ىلع

 .( نيفذإرلا رس عر لو ا رار ا

 طارصلا نع ةرخالاب نونمؤيال نيذلا نإو ٠ ميقن سم طارص ىلإ مه مود 1 كنإ إو !ىلاعت هلوق

 .« نورمعي م.ايغط ىف اوجلل رض نم مهب ام انفثكو مها رارلو ١ اوكا



0 

 1 و

 دن تسضيسنف نظجديانلا ل ك ويظ الببلا ا

 فش ةيآلا . يلع ىلتت ىلايآ تناكدق : ىلاعن هلوف

 الع ربظيال نولوهي أوناك مرحلا 3 قيتعلا تيبلا ىلإ ) انو ( :هوجو هيف 0 دوعل اذأم ىلإ هب َق

 مهل نكي مل نإو تيبلاب رابكتسالاب مهترهش رامضإلا اذه غوسب ىذلاو مرحلا لهأ انالل دحأ

 ( اهثلاثو ) دعابتلاو عجارتلا اذهب نيربكتسم دارملا ( اهيناثو ) هب نومئاقلاو هتالو مهأ الإ ةرخفم
 ىذلا كلاثا“ اإل م اذه: ةق نءطلاب و نارقلا رت نق و رمش ىأ هان للا ن1 1
 مهرمم ةماع تناكو نورمسي ليللاب تيبلال و نوعمتحي !وناكو ؛ مهياع نارقلا ةوالت دنع هب نوتأي

 وحن ىماسلاو :نورجو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر بسو ًارعشو ارح هتيمستو نآرقلا 5

 رجملاو ندع اذإ هعطتم يف رخأ نم نو رح عاش وءا رع هى و عما ىلع قالطالا ىف رضاحلا

 هناحبس هنإ مث . ىذه اذإ رجم ىف ةغلابم وه ىذلا رجم نم وأ شحفلا مضلاب رجحلاو نايذحلاحتفلاب

 1 ل نوك نو يدل 000 هذه لع مهما دقإ نأ نبي ا مهلع تاق] مهاح فصو ل

 نيبف (نآرقلا نوريدتي الفأ ) هلوق نه دارملا وهو هتو.ث لياد ىف اولمأَت ال نأ ( اهدحأ ) : ةعبرأ

 مالكل ًآنيابم ناك ثيح نم هيف لمأتلا نم اونكم دقو مل افورعم ناكنآرقلا وه ىذلا لوقلا نأ

 ةفرعم نم مهمزأي أم ىلع هيل ثح نمو؛ هرم لوط َْق ضقاتنتلا نع أربمو 2 ةحاصفلا ف تنرعلا

 نأ ( اهيناثو ) قحلا ىلإ اوعجريو لطابلا اوكرتيل هيف نوربدت, ال ملف ةينادحولا ةفرعمو عناصلا

 مهابآ تأي ملام مهءاج مأ ) هلوق نم دارملا وهو ةداعلا فالخ ىلع ىمأ لسرلا ءىجب نأ اودقتعي

 اهيلع تازجعملا رهظتو ممآلا ىلع رتاوتت تناكلسرلا نأ رتاوتلاب اوفرع منال كلذو ( نيلوآلا

 قيدصت لإ كإذ مهأعد اهفأ لاطعتتالا باذعب كلاه دك نيدو 2 جان تدم نيد ممالا تناكو

 نم دارملا وهو ةؤينلل هئاعدا لق هلاصخ قو: هتنايدب نيملاع اونوكال نأ ( اهتلاثو ر لوح لأ

 ةكاعدأ 0 هكذم أوفرع مهن ىلع كلذ هنأ>بس هذ ( نوركتم هل مهف مهوسر اوفرعي مل مأ ) ةلوق

 هوبذك ف يكف ةميمذلاقالخالاو بذكلا نمرارفلا ةياغو قدضلاو ةدامألا ةباهت يف هنوك ةلاسرلا

 ىلع هلمح امنإ نولوقيف ن -- قا ردكم نأ(امعبارو) نيمألاب هتيمسآ ىلع مهتماك تقفتا نأ دعب
 اوناكممنال داسؤلا رهاظ اضأ اذدهو( هنج هد نولوهي مأ )هلوق نم دارا اوهو هنوذج ةلاسرلا ةئاعدأ

 ةعطاقلا لئالدلا نم هب ىنأ ام لثمب ىنأينأ هنكمب فيكن ونجماو « سانلا ل قعأ هنأ ةرورضلاب نودلعن
 (امهدحأ ( 5 ناهجو هيفو كلذب هايس نم مالسلا هبلع هل نيضخغمملا نم ناكدقلو 4 ةلماكلا عئارشلاو

 هوبسنف مهدنع رومألا دعب أنم كلذ ناكو هل مهدايقن' ىف عمطي ناك ثيح نم كلذ ىلإ هوبسن مهنأ

 دروم كلذ اودروأف هل اوداقنيال كل مهءاوعل ًامايإ كلذ اولاق مهنأ ( ىناثلاو ) كلذل نونجلا ىلإ
 قحلاب مهءاج لب )لاق اهداسف ىلع هنو . هوجولا هذه دع نأ دعب هناحبس هنإ مث . هل راقحتسالا

 ىليص دمحم اورقأ ول مهنأ اويلع ثيميدح نمو ديلقتلاب 1ك ثسح نم ( نوهراك ق دلل مرثكأو

 هيف ( مهرثك أو ) هلوق لبق ناف هوهرك كلذلف مهتاساير تاتخالو مهصانم تلازل ِلسو هيلع هللا

 نأو هموق خيبوت نم ةقنإ نايإلا كرتي نم مهف ناك انلق : قحلا نوهركي ال مبلقأ نأ ىلع ليلد



 ةنآلا .٠ مكيلع ىلتت قايأآ تناك دق. لاحت هلوق ا

 هه هدد 0 مس م2هعس مهر

 0 7 اقعأ ىلع من كف يلع لل ى 0 ِ ا

 هد سوعءمدمرر هس ا ا ا

 نيلوالا مثءابأ» تأ لام هاج م أ َلوَقلا اوربدي مف 0 َنورجبت ارماس هب

 هس مث ني مع هع هرم مد هاجس نجدد 2 ةهماهس 31

 | ا هل مهف مطوسر ها

 هت آذآ آ 2 ساو مرث رثسو_كاع نا مرورص

 ' تدننسد) مهءاوهأ دلكأ عنا وأو 21 : َنوخراك 0 مهرتك أو ف قحلاب مهءاج

 هلاك 6 17 0. ه0 7 هرج د ١ ةج رت هةجوردصم | رك اس اسوي هرم

 مهركذ نع مهن مهركذب م هانتا لب نيف ذه ه لس راالاو كناومتملا

 ني لدم رخو سس اس رئاس متو ل انلوص »اس سس 20 ن2 نارا ع6 26 7 هدهد 2

 6217/5 نيقزارلا ريد وهو ري> كبر جارخت اج 0 مهلكست مأ «ا/١د» نوضرعم

 . ةيطرشلا ةلما مالكلاو مالكلا 1 1
 باذعلا نآلرافكسلا نم هركذ مدقتنم ىلإ عجار مهفرتم ىفريمضلا نأ[ ىف] ةهيشال هنأ ٍلعاو

 (ىتاثلاو) ردب موي مهب لزنام باذعلاب دارأ ( امهدحأ ر نابجو باذعلا اذه ىفو مهب الإ قيلي ال
 مهتوص عفتري ىأ نو رأي باذعلا مهب لزن اذإ مهنم نيمعنملا نأ هناحبس نيب مث ةرخآلا باذع هنأ

 انم مكنإ مويلا اورأحت ال) تيكبتلا هجو ىلع محل لاقيو هيلع مهام ةدشل جيجضلاو ةئاغتسإلاب
 ىلإ ةمايقلا موي نووتنيس غمنأ ىلع هناحبس كلذب لد“ 5ك هلازبإ ديريام مكنع عفدي الف ( نورصتت ال
 ىلع مادقإلاو رفككلا كرت ىلع ايندلا ىف مهل ثعابلاك وهو ةمادنلاو ةرسحلا نم ةجردلا هذه
 . كلذب نوعفتني نآلا مهنإف ةعاطلاو ناميإلا

 ا لا نيمكما عاقعأ اع متتكف يلع لت نانا تناكدق ب ىلاعت هلوق

 ؛نوركنم هل مهف مهوسر اوفرعي مل مأ نيلواألا مءابآحأب ل ا ا نو رجم

 ص هاربا رملا عبتا ولو. نوهراك قحال رهرثك أو لاب ممءاج لب ةنج هب نولوقي مأ

 اليرخ مهطأست م. 00 ل رك نع م 0 مهانيتأ 1 نومف نمو ضراللاو تارا

 0 ريخ وهو ريخ كبر جارت
 كالأ دبل هو كاذ هلم هعبأ زافكتلا كفل وأ نضال هنأ

 نمي برضي لثم اذهو نوصكت, معاقعأ ىلعا وناك منأ(اهدحأ را: ةثالثر قمت اونا مهيلعهللا تايآ

 تايآلا كلت نع نورفنت ىأ (نوصكتت مباقعأ ىلع متتكف) هلوق وهو دعابتلا لك قل نع دعابت

 ءاطاو (هب نيربكتسم) هلوق (اهيناثو) هئارو ىلإ عوجرلاب هيبقع ىلع صك انلا بهذي اماهولتي نمعو

 ان.
 ابق ايف نيب ال هناحبس هنأ ملعا



 ةنضسيةيننسنا سس رلاتخسب/ يي تي ولا

 ةيآلا . ١٠ اينسو الإ اناا ا ا

 ءاشيام هللا لعفي انلق ؟ باتكلا كلذ ىف ةدئافالا 0 0 ٌفالُخ هيف 2 ا

 . ياللا نم نيفطملل لش كلذ ْن 0 دعبي ال هنأ لعو

 ( ًادحأ كبر لظي الو 1 اوامعام اودجوو و) هلوق هريظنف ( نولظي ال مو ) هلوق امأو

 ىلع بذعل نأ _ ناوثلا نم ناصقتلاب 5 باقعلا َْق هد أيزلاب نوك نأ امإ ملظلا ةلزتعملا تلاَمؤ

 ناكل الإو هلقل ًادجوم دبعلا نؤك ىلع ةلاد هبآلا نوكستف نوةيطي الام مهفلكي نأب وأ ملي ملام

 نأ بمل ايأ فلك امل هنأ ) باوجلا ١ قاطي اللا م فلكي ال هن احبس هنأ ىلع 21 ًايلظ هيلع هيب كعلا

 نمي ال بحل انآ نأ هع بدأ اموتهتع نسج ام لط ىف ىللاع هنأ قيدص يكس لام الار 0

 : هاوعرتا د لك مكمزليف نمؤي »ل ةنأت نمو نأب هفلك دقف

 رافيكسلا ىلإ عجار هنأ ( امهد>أ ) نالوق هيفق ( اذه نم ةرمغ ىف مهمولق لب ) ىلاعت هلؤق امأو

 ةر 2 دارملا ذإ نينمؤا أب كلذ قيلياالو ) اذه نم ةرمغ 2 ممولق لب ( هلوق 6 قيلب ندلا مثو

 فضو: وه ىذلا اذع نم وأ قلاب قطن قذلا فاتكلا 1ع نموأ نارعلا ىف ارب عكا 0

 مهلهج ىوس ىأ كلذ ىوس لامعأ ىأ كلذ نود نم لامعأ رافكلا ءالؤحل ىأ مهلو نيقفشملا

 لب مهضعب لاقو . لاحلا ىف مهلامعأ دارأ مهضعب لاق مث مهرفكو

 هللا ع ىق ةتثم اهنال ( نولماع اهل مر لال لابقتسالا ْلِإ ( نولماع ل مر

 هللأ نم مهل قبس ال رانلا ام 0 اهوا نإ بجوف ؛ ظوفحلا حوللا ىفو هللا كح 0

 تاك نيل تاق نم" تالا ده دنا ملسم ىنأ رايتخا وهو ( ىناثلا لوقلا ) ةواةشاا نم
 انيدلو) نوةفشملا ءالؤه هب ىتأ ام هتياهنو (ابعسو الإ ًآفن فلكن الو) مهفضو دعب لاق هن

 مهولق لب) مهامعأ لك باوث مهيلع رفون لب (نودلظي ال مهو قحلاب قطني ) مهلامعأ ظفح 00

 0 ,للاو لجولا 00 رهو لاق 11 1 مهل فصو أنو (اذه نم ةرمغ ىف

 نك نر ث1 لدهو ليعشللا دلما ل

 ريلا:هوجوؤ لفاوثلا نعت اضنأ محل ىأ كلذ نود نم لامعأ لو دودو | ل مهلامعأ لعَجف

 هلوقب عجر هناحبس هنإ مث لعسلا فا امس ذأ نكالا ى اه عاق داعم مهاهىوس

 . رافكلا فصو ىلإ ( باذعلاب مهيفرتم انذخأ اذإ ىتح )

 ناك نيقفشملا ركذ نم هب لصتيام ىلإ مالكلا در نكمأ اذإ هنأل ىلوأ سم ىنأ لوق نأ معاو

 ةظوعع هلامعأ "نأ نك ذب نأب نيلنا لعف ف.ءرملا عر دق ء اصوضح هنم دسم اهنل] ا ١

 هلو موح فول د حا ركل 2 ةركف ةدشل ءرلا فصو دقو . رشلا نم كلذب رذح دق اك

 اه ليق نإف ؛ رصق وأ هيك هادأ لهدنأ ىو ةدووأرفلع لوقف ى ركفلا ةلعا نوما قطا

 نايلوتسم امهنأعم مبلجوو مهتافشإ ىلإ ةراشإوه انلق ؟ اذام ىلإ ةراشإو هو , اذه نم هلوقب دارملا

 . مهمولق ىلع

 ىلا ىه هذه ىتح فاشكلا بحاص لاقف ( باذعلاب مهيفرتم انذخأ اذإ ىتح ) ىلاعت هلوق امأ



 آلا الا ىلاعت 1

 مسرى سمس نتاع هله #آ#آ

 نوملظر 0 وحلا ل كك مثالا اا

2 0 0 0 

 رتل ل مو ا نم « ةرمغ ىف م<وأق ل 2117

 ضو مدع, خر 026 6 2

 مويلا اورتن ا 6252 نور ماد ذأ باَدعلا مقرف اند 7 ىتَح 0

 هذ 0

 و

 «756»ْن ورضا ام

 عروس اذإ مهناأل (نيملاصلا نل ةرخآلا ىف هنإو ايندلا ىف هرجأ هانيثاو) ٠ ( هدا نار د كاونتر

 تايثإ هيف نآل ؛ ةمدقتملا ةيآلل ًاقابط نسحأ هجولا اذهو . اهولجعتو اهلين ىف اوعراسم دقق اهب مل

 ”تايشلا فان رعرشلا ىرو وا نمو لل دافكشلا 2 ىفن ام

 اهل مهو وأ الجال سانلا توقباس وأ ابلجاأل قبسلا نولعاف ىنعملاف ( نوقباس اهل مهو ) هلوق امأ

 كلو رح دعب ا رخ نوكي نا روحو «انندلا ف مهل تاي ثيح ةرخآلا لبق اهنولانب ىأ نراك

 .نوقباس مو ىأ نوقباس لاق مث« ؛ كل ىهوا ال تنأ لاقي اك اهل مهو

 ممولق لب ٠ نوءاظيال مثدَق هاب قطني باتك انيدلو ابعسر الإ أ سفن فلكن ال ور)ىلاعت هلوق

 مث اذإ باذعلاب مف رثم أناوحأ اذإ ىتح «نولماع اهل م كلذ نود نم لاتعأ محو اذه نم ةرمخ ْق

 ( نورصتت ال انم نإ مويلا اورأجت ال «نورأحي

 دابعلا لامعأ ماكحأ نم نيدكح رك ذ نيصاخلا نينمؤلا لامعأ ةيفيك ركذ امل هناحبس هنأ ملعا

 نع ةقاطلا هنأ (امهدحأ ) نالوق عسولا ىفو ( اهعسو الإ ًاسفن فلكن الو ) هلوق ( لوالاف )
 هلاك ردح و ىلكلاو كاحضلاو لأ ا ةلزتءللا لوق وهو ةقاطلا نود هنأ ( ىناثلاو ) لضفملا

 مل نيّصلخْلا كئاو أ نأ نيبف ؛ « قيضل الو تعض ا هلدق هيلع عسني هنالل علو نق اعإ عشولا نأب

 عطتسي مل نمو اسلاج لصيف ًاماق لصي نأ عطتسي مل نم لتاقم لاق . اولمع ام اريك ١ | وفك

 قاطياالام فيلكت ىنن ىف هب ةلزتعملا تلدتساو ؛ 0 الإ ًاسفن فاكنال انأل ءاعإ مويلف ًاسلاج
 هلوق هريظنو ( 1 ال مو قملاب قطني باتك انيدلو ) هلوق ( ىناثلا ) هيف لوقلا مدقت دقو

 ( اهاصحأ الإ ةريبك الو هريغص رداغي ال ) هلوقو ( قحلاب يلع قطني انباتك اذه )

 هيف كك تبرع هك قطنيال تاتكلا ناف ناءيلا هنع ردصي نك باتكلا هيش ىلاعت هنأ ملعاو

 نأ امإ باتكتلا كلذ مهي ءاع ضرعي نذلا .الوه ليق ناف« اقع نك اذإ قطانلا قطنيو برعي اك

 لك فهنوقدصإ مهنإف 1 هولاحأ ناف ؛ هيلع كلذ نيزو# وأىلاعت هللا لع بذكلا نيلبحم اونوكسي

 هنأ مزيوجتل باتكملا كلذب اوقثي مل هيلع هوزوج نإو ؛ دجوي مل وأ باتكلا دجو ءاوبس لوي م



 0 ةنآلا .٠ تردفشم موب لا : ىلاعت هلوق

 كلذو ارهاظ تاسلاب راقالا لضخ لالالا ل 0 كل مناصصلا دوجوب
 . نامالا وه

 دي>وتلاب ناميإلا هنم دارملا_نسلو ( نو يا ارم

 هنم دارملا لب ( نونمؤي مر تايآب ب نيذلاو ) هلو ىف لخاد كلذ نال ىلاعت هلل كيرشلا قنو

 بلطو ىلاعت هللا هجول الإ اهيلع مدقي ال ةدابعلا ىف ًاصلخم نوكي نأ وهو . خلا كرشلا ز
 . ملعأ هللاو هناوضر

 اوطعأ ام نوطعي هانعم ( ةلجو م.ولقو اوت آ ام نوتؤي نيذلاو ) هلوق 4« ةعبارلا ةفصلا

 :امهريغو ةرافكلاو ةاكرلاك: ىلاعت هللا قح نم كلذ ناكءاوس هؤاتيإ مزلي قح لك هيف لخدف

 امتإ كلذ نأ نيبو ؛لدعلاو فاصنإلا فانصأو نويدلاو عئادولاك : نييمدالا قوقح نم وأ

 ناصقنب هلالخإو هريصقت نم لجو وهو ةدابعلا لع مدقي نم نآل . ةلجو مهمولقو هولعف اذإ عفني

 ةيقئاع تلاسو  ءادالا ف ارمح ايفاوث نأ. قف ادي لجولا كلذ لج اال نوكي هناك م2

 ىتزي ىذلا وهأ ( ةلجو مهمولقو اوتآ ام نوتؤي نيذلاو ) تلاقف تلي هللا لوسر اهنع هللا ىضر

 ةنبا اي ال » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ ىلاعت هللا فاخي كلذ لع وهو قرسيو رخلا برشيو

 « ىلاعت هللا فاخي كلذ ىلع وهو قدصتيو موصيو ىلصي لجرلا وه نكلو قدا

 0-0 لوص> ىلع تاد ىلو آلا ةفصلا نآل « نسحلا ةياب ىف تافصلا هذه بيترت نأ ملعاو

 ا خيلف الل نع دارتج دلل تحولا تكا

 . تاعاطلا ىف ءايرلا كرت لع 0 ةيناثلا ةفصلاو ب

 ولا عم تاعاطلاب ىنأي ةنالثلا تافصلا كلتل عمجتسملا نأ ىلع ت « ةشلاثلا ةفصلاو ١

 افءابلإ لوصولا هناحبس هللا انقزز نيقيدصلا تاماقم ةياهت وه 00 ريهتتلا نفوق وتلا

 0 مدقت ام لك ىلإ عجري وأ : نوت. ىلإ عجري (ةلجو مهمولقو) هلوق نإ نولوةتفأ :ليق
 نأ دارملا ذإ .لامعألا رئان نم ىلوأ كلذب تسيل :ةيطعلا نال لكلا ىلإ عجرب نأ ىلوآلا ليلنلق

 نوتأي نيذلاو ) 'ىرق اذإ امأف , هقح هتيفوت ىف ًاغلابم نوكيف ؛هريصقت نم لجو ىلع كلذ ىذدؤي

 ىلع مادقإو ةيصعم نع زر نم هولعفو هوتأ 'ىث ىأ كلذب دارملا ذإ ؛ ربظأ هيف لوقلاف ( اوتأ اه

 ممنأب مببلع ىهو لجولا كلذ ةلع نيب هناحبس هنإ مث . لجولا عم هيلع نومدقي مهنإف « لمعو ناميإ

 عفنت ال كانه نأو ؛لامعالا عبتتو فحصلا رشنو ةلءاسملاو ةازاجملل ىأ «نوءجار مجر ىلإ

 تافصلا هذه ركذ امل هناحبس هنإ مث . كلملا كلام ةبج نم 3 مكحلا الإ سيلف « ةمادنلا
 دارملا نأ ( امهدحأ ) نامجو هيفو ( تاريخلا ىف نوعراسي كئلوأ ) هدعب لاق نيصاخلا نينمؤيلل

 مارتحالا نود مهتوفت اليكلو اهتقو نع توفت الثل اهنوردابيف ةبغرلا دشأ تاعاطلا ىف نوبغرب

 ايندلا باو هللا مهاأف ) لاق مءمارك الا هوجوو عفنلا عاونأ ايندلا ىف نولجعتي مهنأ ( ىناثلاو )



 ةياآلا .نوُقْمشَم مهر ةيشخ نم مه نيذلا نإ : ىلاعت هلوق ١

 © شار ساه هرث ال َيادصر 2 2 هم الل زم ا نأ اها 7, رخأ سا يرحل 2

 5 ا : «ها/ل» 0 ميد ةيشدخ نم 6 نيذلا نأ
 ل ه-

 ا تلا هر 2 ندع 0

 2 قر 93 و, يذلا و 1١ َنوكرشي ال مم رب 00 نرحل

2-1 0 - 

 تارا ف َنوعراَسي كلو ٠ ٠ َنوعجاَر مهب ىكإ مهنا ةلج ةلجو مهبوأقو
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 31١ َنوُقباَس اهلل متو

 ناك ركب ابأ نإ مث . ًارظن هنع كلذ تي وزف . كليبس ىف هقفنيل الام بيصي نأ بحت ناك« مالسلاو

 ( نينبو لام نم هب مهدمت ام نأ نوبسحبأ ) الت مث . رمعب كنم ًاركم كلذ نكي ال مهللا « كلذ بح

 نم نينكمتم « لابلا ىغراف اونوكيل معنلا هذه مهاطءأ امنإ هناحبس هنأ وهو ( ىفاشلا هجولا )

 ؛ىوقأ مهيلع ةجحلا موز ناك. هذه ةلالاو قحلا نع اوضرعأ اذإو « قملا فاكب لاغتشالا

 .( نورءش ال لي ) لاق كلذلف

 ءنونمؤي مهر تانآب مه نيذلاو «نوةفشم مهر ةيشخ نم ره نيذلا نإ رإل ىلاعت هلوق

 ,نوءجار معد ىلإ مهنأ ةلجو ممولقو اونآ ام نوتؤي نيذلاو «نوكرشي ال م«برب مه نيذلاو

 (« نوقباس امل هو تاريخلا ىف نوعراسي كئاوأ

 عراسن « نينبو لام نم هب مهدمام نأ نوبسحأ ) هلوقب هركذ مدقت نم مذ امل ىلاعت هنأ ملعإ

 رعشيو تاريلا ىف عراسي نم تافص هدعب نيب ( نورعشيال لب ) لاق مث ( تاريخلا ىف ممل
 : ةعبرأ ىهو كلذب

 ةيشلا نمضتي 0 نوال رار كنج ماع ىلا نإر وق هلو الا دكا ١)

 «باذعلا لع ةيشخلا لمح نم مهنمو ؛ 551 أتلل امه عمج : لاق نم ممنف .فعضو ةقر ةدايز عم

 قافشإلا لمح نم مل ؛ لتاقمو ىلكلا لوق وهو «نوقفشم مهر باذع نم مه نيذلا ىنعملاو
 ىف نوداج ؛ هتعاط ىف نومتاد مهر ةيشخ نم مه نيذلا ىنعملاو « ةعاطلا ىف ماودلا وهو هرثأ ىلع
 ةياهن ىف ناك« ةيمشخلا لاك وهو قافشإلا دح ىلإ ةيشخلا ىف غلب نم نأ قيقحتلاو . هتاضرم بلط

 . صصاعملا نع زارتحالا ةباهن ىف ناكسف ؛ الجأ هباقع نمو « الجاع هللا طغعس نم فوخلا

 ىه ىلاعت هللا تايآ نأ معاو ( نونمؤي مهبر تابآب مه نيذلاو ) هلوق 4« ةيناثلا ةفصلا
 ادور, نك ناد ا نييلصتلاو , اع قيدصتلا "وهنا نام لاو( هدوجو لع .ةلاذيلا تاقؤاخملا

 لئالدو.تايآ امتوكب ناك نإو . حدملا قحتسيال قيدصتلا اذه بحاصو : ةرورضلاب مواعم كلذف

 اقراع ريصي نأو دبأل هبححاصو , ركسفلاو رظنلاب الإ هبلإ'لصوتي ال ام كلذف عناصلا دوجو ىلع



 ٠ 201. تايطلا ىف اوط لسا اي الأب: لاك دل

 معبر انأو ) هلوق كلذ ىلع لدبو ٠ انبه اذكفذ | امهفيلكت قرتفا نإو رحاب نإ ءاشنلا 3ك

 هيصاعم ءاقأو ىلاعت هللا ةف رع لصتي امف ف دحأو عسيمجا نيد نأ لع ”كلذب هين هناكف (نوقتاذ

 . كلذ ىف تفلتخا نإو « عئارشلل لخدم الف

 نم ةففخ نإو نآلو ىنعم .نإو قاتتصالا لع ركاب كاف هىرق ةيناثلا ةلأسملا ١)

 . امعم ةعوفرم مكتمأو ةليمثلا

 اوعطقت مالسلا مهلع ءاينالا ممأ نافذ ىنعملاف ( ًاريز مهني مثرمأ اوعطقتف ) ىلاعت هلوق امأ

 نيدلاب لصتي ام مهاب داّملاو مهفالتخا ةدش ىف ةغاابملا ىنعم ( اوعطقتف ) هلوق ىفو مهنيب م

 ا 0 الر ةفلتتعا اي 5 ىأ روبز عمج ًاريز ءىرقف ( ًاريز ) هلوق امأ

 هلاحضلاو لتاقمو ىلكلا لاق لسر ىف لسرك ءابلا ةففخم ًاربزو ديدحلاو ةضفلا ريز نم تريعتسأ
 ! : ئراضتلا و ذويلاو مؤجل كم 1 هه

 هذختا امب طبتغم مهنم قيرف لكنأ .هانعف ( نو> رف مه.دل امب بزج لك ) ىلإعت هلوق امأ
 الاس هنا رك ف انلو' ؛ رلماكلا/ لطيملا ةاريغأ نأو“ , حبارلا هنأ” نأ ىلإ تيم د

 لم ايل باطخلا ىح نيح ( ممترمغ ٌُظ مهرذف ) ) لاق دلع ولاب هيبتا مهنيد:ىف ءالؤه قرفت

 ن اكف ةماقلا رمعب ىذلا ءاملا ةرمغااز. 1 1 1 || ءالؤه عدف : لوش ملسو هي هيلع هللأ

 ىتح مهتارمغ ىف ) مالا هيلع ىلع نعو ؛ مهلوقعل اس. ًارماغ راص ةريخلاو لهجلا نم هيف مهام

 ( اهئلاثو ) ةنياعملا نيح ىلإ ( اهيناثو ) توملا نيح 9: اهدحأ ) اهوجو نيملا ىف اورك ذو (نيح
 ةرسحلا اهب نرتقت ىتلا ةلاحلا هب دارملاو « مالكلا ىف ركذي نأ كلذ ىف ةداعلاو « باذعلا نيح ىلإ
 ًاضيأ لصحو « مههلقنم ءوس مهفرعو هيلع اوباك ام نالطب هللا مهفرع اذإ لصحي كلذو « ةمادنلاو

 . كلذ لك ىلع لمحب نأ بجيف ةلءاسملاو ربقلا باذع دنع لصحو , ةرخآلا ىف ةيساحلا دنع

 ىلع مهل لجعملا باوثلاك معنلا كلت نأ اونظب نأ زاج ايندلا ىف ةميظع معن ىف مولا ناك املو
 26 [1 نانو الام نه هن 2 م ن أ نويسحأ)لاقف 00 فالخ مالا نأ هناي قع مهنايدأ

 نأ (امهدحأ )نا ,جو ىنعملا قو ةنا>بس هللا وه لعافلاو لاب عر 6 مدع ىرق (تاريخلا فرح

 4 ريسع اهو مثإلا دا ز ىف مهر از 0 ًاجازدتسا ذل ايل ذا دمإلا 0

 الو مهل ةنطفال مئاهبلا هابشأ مث لب ىنعي ( نوبسحيأ ) هلوقل كاردتسالل لب و تاريخلا ىف ةعراسم

 لو ) هلو 2 ةيآلا هذهو ريا" ةعراسم مأ جاردتسا ذأ كلذ ق الاركتفتر قع نود

 اكيد نم ىن لإ لاغل هللا 0 : ةزسنم نبدي نع ىوز ( مهدالوأو مهلاومأ كيجعت

 هل برقأ وهو ايندلا هنع ضبقأ نأ عزجيو ؛ ىنم هل دعبأ وهو ايندلا هل طسبأ نأ ىدبع 6 3
 0 326 اك نسما عوني لاه نم هب مدع امنأ نوبسحأ ) الت. مث « ىنم

 تسلا نكي نأ كلل فوز ممللا ربع لاق .'ةكشم غلف هقأ اك و

 «8- رخخ 49



 50 تايلر 106 لسدلا اي ا لاعتدل وف 01

 امنإ لسرلا نآل نكسم ريغ كلذو لسرلا لك عم باطخ ( لسرلا اهيأ اي ) هلوق رهاظ نأ ملعإ
 لاكشإلا اذهلف « مهبإإ باطلا اذه هيجوت نكمي فيكف ةفلتخم ةقرفتم ةنمزأ ىف نيقرفتم اولسرأ

 قف نان ىف ىف كوس لك نأب مالعإلا ىدملا نأ (اهدحأ ).:. هوجو: لع هليوأت ىف اوفلتخلا
 هب دخون نأ قيقح هباوصوو لسرلا عب كهل ىدر ا رمأ نأ ع هاسلا دقتعيل هب ىدوو ىنعملا اذه

 رابخأ ءاضقنا دعب كلذ ركذ 0 ةالصلا هيلع 0 املا نأ'(اناثوا) هلل لمعي
 لاق نيذلا )هلثمو مكاذأ ىنع اوفك موقلا اهمأ دحاولل لاقي أك عما ةغيص ىلع رك ذ اميإو ؛ لسرلا

 000 ىلص اة ا 1 هايف أك دوعسم نب معن وهو ( ىلاتلا م مل لاق

 ليقثتلا اذه نأ انلوسر ملعيل كلذب الإ اويطوخ امل نيعمتجم نيرضاح اوناك ول مهرسأب 7 نأ
 نأ ربرج نب دم لوق وهو( ١ ملاثو ) مالسلا مهلع ءاببناآلا عيمج ىلع مزال لب ؛ طقف هيلع سيل

 هنالو بارشلاو ماعطلل عماجلا هناكم رك ذاه دعب كلذ ركذ امي هنآل مالسلا هيلع ىسيع هب دارملا

 . ةيآلا ظفلل قفوأ هناأل برقأ لوآلا لوقلاو « همأ لزغ نملكأي ناك مالسلا هيلع ىسيع نأ ىور
 نبل نم حدقب علي هللا لوسر ىلإ تنعب اهنأ سوأ نب دادنث تخأ هللا دبع مأ نع ىور هنالو

 « ىل ةاش نم.تلاقف ؟ اذه كل نيأ نم لاقو اهيلا لوسرلا هدرف متاص وهو هرطف دنع رحلا ةدش ىف

 هللا لوسراي:تلاقو هتءاج اهنإ مث .هذحاق اع اهي رتشأ تلاقف ؟داعلا هذه نأ نم : لاقو هدر مث

 _ . ًاحلاص الإ اولمعي الو ًابيط الإ اولكأي ال نأ لسرلا ترمأ كلذب مالسلا هيلع لاقف ةف ؟ هتددر مل

 :لالح قزرلا تابيط ليقو لال+لا هنأ ( لوألا ) : نابجو هيفف ( تابيطلا نم ) ىلاعت هلوق امأ

 كسي ام ماوقلاو هيف هللا ىسني ال ىذلا ىفاصلاو . هيف هللا ىصعيال ىذلا لالحلاف ماوقو فاصو

 نإو هنأ ىلاعت نيبف هك اوفلاو لكأملا نم دلتسملا باطتس1لا هنأ ( ىتاثلاو ) لقعلا ظفحو سفنلا

 0 مهريغل ح ابأ م تاييطلا لكأ 0 حابأ دقف ء اهقح مايقلا 1 هزلأ امبو ةوبنلاب مهيلع لقث
 ونمآ نيذلا اهمأ اي ) نيئم الل. لاقف ( تابيطلا نم اولك لسرلا ١ أ اي ) نيلسرملل لاق 00 هلأ

 ) 5 0 ايلطلانم اولك ) لوق ميدقتنأ عار ( مك انقزرام تاب ط نم اولك

 نولمعت عع نإ ( هلوق امأ لدا لكأ اق ويم ناك نأ كل حاصلا ل امعلا نأ ب ةلالدلاك

 11 0 رلل اريتحت كلذ ناك اذإَو هن م م ةفلاذغ نم ريذحت وهف ( ملع

 . ىلوأ مهريغل ًاريذحت

 ةناتلًأ سف هتف و ءاساإلاَةز و ىف هائرسف دقق (نوقتاف مكبر انأوةدخاو هنأ مكتمأ هذه نأو)هلوق امأ

 كلذكف ةحلاصلا لامعألاو لالحلا لكأ ىلع مهقافتا بح ايهنأ ىنعملا 4 ىلوالا ةلأسملا 0

 ةفاتخم مهعئارسش تناك امل لبق نافذ . ىلاغت هللا ةيصعم نم ءاقتإلا ىلعو ديحوتلا لع نوقفتم مث

 ىلاعت هللا تاذ ةفرعم نم هيف نوفلتخي ال ام نيدلا نم دارملا انلق ؟ ًادحاو مهنيد نوكي فيكن

 رهاطلاو ضئاخلا ىف لاقي كف « نيدلا ىف افالتخاىمسيال اههف فالتخالا ناف عئارشلا امأو. هتافصو



 .١ ةيآلا .ت لا نم اواك لسرلا اهأ اي: لاح كر

 الع حو تام مارق ادم د

 ارامل 0 نا تآبيطلا ماو ا
 < هه 20151 ص

 هركث اس هع رول وسع رب جدهم 2 02 2 - 2 رد ل نه ل

 مه أ اوءطقتف «ه52 نوقتاف مكبر اناو ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإو «ه١>»

 ههه ه مم 1 ا 267! اهَصْد 0 هور ىهرئسو ل

 0 مهترمع ىف مهرذف ؛5: نوحرف مدل امب بزح لك اريز مهن

 مو ار وددق هم 2 ا را 2

 تاريخلا قف ذم عِراَسن 6662 نينو و لام نم هب مهد ا نويس#مأ 6«6:»

 م ل تارا ا

 2« ناودعشال لب

 اد نا 73 107 هيي زاجيإلا سفننآل(ةنآ كا رعبا انلمج وز لاق

 كلاذكو امهف ةبأ ابفو هيف ةدالولا نال كلذو ىناوملا ءام>إ 2 هدد ىلع تروهظ كا تايآلا ىلع

 لو ةيآ لاق ىلاعت هنأ ( ىناثلا ) هيف ةبآ هنأ ال هدي ىلع رهظ تاينآلا نم كلذ ادع امو دبملا ىف اقطن نأ
 ةدالولا ىمأ وه كلذو ىلوأ امهعومجمب الإ متيال ىذلا ىمآلا ىلع ظفللا اذه لمحو ؛ نيتيآ لقي
 ' م 5 مالسلا هيلع ىسع ناك ىلا تازجعملا هال

 ةوابرلاو ةوبرلاو ةوبرلا امها وأم انلعج ىأ ( رارق تاذ ةوبر ىلإ اههاني وأو ) ىلاعت هلوق امأ

 ضرأ ءايليإ ىه ةيلاعلا وبأو ةداتق لاق مث « ةعفترملا ضرآلا ىهو ثالثلا تاكرحلا امه.ءار ىف
 ا ملل قنا ىلكلا لاقو . ةلمرلا اهنإ هنع هللا ىضر ةريره وأ لاقو م

 ضرأ [لك] نم رقتسملا رارقلاو « قشمد ةطوغىه كاحضلاو لتاقم لاقو قشمد اهنإ نورثكالا

 املا نيعملاو:اهوتك اس اهقرقتني راعلا ل جالا هنأ ىعي «اءامو دام تاذ ةذاتق ْنَعو ؛ةطوسم ةل را

 َْق مش ١ هراصتخا ىلع طظفالا اذماملع ةهمَحل لاي ىلع هنأحبس هيف 0 قع هدو ىلع ىراجلا رهاظلا

 ءارفلا لاقو هنيعب دك ردا اذ هناك نه ناحلات كردي هروهظل هناألل وعفم هنأ (امهدحأ) : نال وةنيعملا

 لاق هنم لوعاف نوعاملاو :نغملا َنَم هلأ نوكيو .نوغاسملا نم البعف هتلعج تنس نإ جاج زلاو

 بلسو أولاق م 5 ) 4م 1 ىلع ل لومس م نوءاملاو ىصاعتي "ال دا هد ىذلا لايسللا نيءملاو ىلع وبأ ا

 امع نبا اممم بهذ امنإو : ةنس ةرشع ىتنئا اهب تيقبو ةوبرلا ىلإ ىسيع اهنبإب ترف اهنأ ءاويإلا
 0: لعأ هللأو صصقلا ر كَ 0 دنهو٠ ؛ ميكلم تام نأ كعل املهأ لإ تعدجحر مش فسوب

 هذه نإو ٠ ملع نوامعت ام ىنإ ًالاص اولمعاو تابيطلا نم اولك ل هرلا امأ اي ب ىلاعت هلوق

 مهرذف لود رو مع دإ ام نرحج اك أ ربز مويب مثرمأ | ودطقتف ٠ نوقتاف مكبر انأو ةدحأ , نأ عما

 4« نورهشبالل اذ تارا مل عراس .ذ نيب و لام نم هب رهدمع اممأ نودع ؛ نيح ىت> مهترمت ىف



 ةيآلا . همأو محرم نبا انلعجو : ىلاعت هلوق ١٠١

 دو م5 2ك ال و ل نادل و ب

 6 » نيعمو را رق تاذ ةوبد لِ امهاني وأو ةياع همآو م نبا انلعَجو

 لاق اي انيلم لقي ل فاشكلا بحاص لاق ( نودباع انل امبموقو 0 شل نمو ) م

 زاحجيإلا نآل 0 ,ايخأ لقي ملو ( ةمأ ريخ متنك ) لاقو مهلاثمأ لقي ملو ( ميلثم آذإ 0 (
 مدي دقو سيلا نم اييبوك' (ايهدحأ )ا نيرمأ 0 ةنييمأ هييشللاو كاتك زلم ايارعلا ق] يح

 برعلا ةديبع وبأ لاق مهل ديبعلاو مدخلاك اوناك نورهو ىسوم موق نأ ( فاثلاو ) هنع باوجلا

 نأو.هدابعسانلا نأ ىعداف ةإلا ىعذن ناك هنإ لاقي نأ لمتحتَو هل ادياع كللمل نآد نم لكى مست

 بيذكتتلاب اوحرص مهلا ةهبشلا هذه ترطخ امل هنأ هناحبس نيب مث ةقيقحلا ىلع ةدابع هل مهتعاط

 .( امهوبذكف ) هلوق نم دارملا وهو

 لاقف بيقعتلا ءافن هيلع هبتر مرج ال نيكءاهملا نم مهنوكل ةلعلاكبيذكتلا كلذ ناك املو

 اهنإ .بيذكتلا بيقع الصاح نكي مل قرغلا لوص-ح ناف قرغلاب . مهلع هللا مكح نمي اوناكو

 .هب قئاللا تقولا ف كلذك مهنوكب ىلاعت هللا يح بيذكتلا بيقع لصاحلا

 صخ هناحبس هنأ هانعم ىضاقلا لاقف ( نودتهي مهلعل باتكلا ىسوم انينآ دقلو ) هلوق امأ

 اورصأ ايلف هب اودتم يل نكل بيذكتلا كلذل ال ةاروتلا وه ىذلا باتكتلاب مالسلا هيلع ىموه
 زوحيال لاقف هيلع فاشكلا بحاص ضرتعاو « اوكسلم نأ اوقحتسا يظعلا نايبلا عم رفكلا ىلع

 قارغإ دعب ليئارسإ ونب اهتوأ امنإ ةاروتلا نآل هئالمو نوعرف ىلإ مهلعل ىف ريمضلا عجري نأ
 ( ىلوألا نورقلا انكلهأ ام دعب نم باتتكلا ىسوم انينآ دةلو) ىلاعت هلوق ليلدب هئالمو نوعرف

 ئسوم ركذف اهظعاومو اهعئارشب نولمعي مهلعل باتكلا ىسوم انيتآ دقلو : مييحصلا ىنعملا لب

 ' .امهموق دارااو فيقثو مشاه لاقي اك ىسوم لآ دارملاو

 ( مالسلا امهميلع ميم ةصقو ىسيع ةصق  ةسماخلا ةصقلا )
 « نيعمو دار ة تاذ ةوبر ىلإ اههانيوآو ةنآ 2001 هلوق

 ىف هقطنأو رك ذ ريغ نم هقلخ نأب ةيآ ىلاعت هللا هلعج مالسلا هيلع ىسيع وه 00 ياش معا

 هللا 0 دقف ميرم امأو « ىتوملا ءاخإو صربألاو هكلا ءاربإ هيدي ىلع ىرجأو رغصلا ىف دبملا

 هيلع ىندع ملكت م” اهرغص ىف ميم تدلك نسحات لاف رك ذ ريغ نم هتلمح اهنال 3 ىلاعت

 لاق. طق يد مقات مو (ب اس> ريغب ءاشي نم قزري هللا نإ هللا دنع نم وه ) احلوق وهو مالسلا

 كلذ لاق ام ! ىضاقلا انلق « ةيبن نكت مل اهنال مالسلا هيلع ايركزل ةزجعم وهف كلذ تبث نإ ىضاقلا
 «لاقام ىلإ ةجاحالف نازئاج امه اندنعو ةزئاجريغءالو الات اماركو زئاج ريغ صاهرإلا هدنع نآل

 نا ت15 7 د نود نسمذل وو ركاذ 0 كلوز نال دال ولآ سفنب هيا اميظح هنأ ترق ألا و

 ىلاعت هنأ(امهدحأ )نامجو ىلوأ ريسفتلا اذه نأ ىلع لدي يذلاو ةداعلل قراخلا بيجعلا رمآلا اذه



 ا هلا .نورع ءاعاو سرت اناا ل

 ا © ت2 م سا ها 2م

 كوع لل نآمأَو ا اما دوره ماو يوم ا رآ مث
 - - 2 هه

 ان 0 راسو ل ةدع

 انعم نب مشل نم م اولاَعف «د» نيلاع | هو روما هئالمو
 - 0 لا

 يس 2 ل ظمأ ه_-2 - تا م[ 6

 انتا دقل و <48 ّن نيكل ا نم اوناكف امهونذكلف «40َنودباع انل امهموقو

 20 0 ا

 6و2 نودتبا مهلعل باَتكْلا 0

 ( مالسلا هيلع ىموم ةصق  ةعبارلا ةصقلا )

 هئالمو نوعرف ىلإ «نيبم ناطلسو انتايآب نوره هاخأو ىموم انلسرأ مث إل ىلاعت هلوق

 اههيذكيف ءنودزاع انل انبموقو :اتلتعم ب ركل نم تأ "اولاقفاع نيلاظ اهودرا رولر
 . 4 نودتهي مهلعل باتكلا ئماؤم انتا ةقلو :نيكليملا ندزونطت

 ديلاو اصءلا ىهو عستلا تايالا ىه امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقف (تايآلا ) ىف اوفلتخا

 هلوق نسحلا لاقو ؛ تارثلا نم صقنلاو نونسلاورحبلا قالفناومدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو

 وه ًاضيأ نيبمللا ناطاسلاو تازجعملا ىه تناكول تايآلاب دارملا نأب جتحاو اننيدب ىأ ( انتايآب )

 ىف رك ذ اذإ تايآلا ظفل نآل لوآلا وه برقالاو هسفن ىلع .ىثلا فطع مزلي ذئنيْخ زجعملا

 نأ ( اهدحأ ) هوجو نم هنع ( باوجلاف ) هن اوجتحا ىذلا امأو , تارجعملا اهنم دارااف لسرلا
 تازجعم اهب تقلعت دق هنآ اصعلا وهو هتازجعم فرشأ نوكي نأ زوجت نينملا ناطاسلاب دارملا

 اهيرضب رجحلا نه نويعلا راجفناو رحبلاقالفناو ةزحسلا هتكفأ ام اهفقلتو ةيح اهمالقنا نم ىش

 تدرفأ لئاضفلا هديباضعلا دارنا لجالف ءاشرو اولد ةرمثسةرتشو ةرشاو اسراخ ام

 تازجعملا كلت سفن تايآلاب دارملا نوكي نأ زوحي ( اهنناثو ) لاكيهو ليربج هلوقك رك ذلاب
 اهنوك ىف ءايبنآلا تايآ رئاس تكراش نإو اهنآل كلذو « قدصلا ىلع اهتلالد ةيفيكن يملا ناطلسلابو

 ناطاسلاب دارملا نوكي نأ ( اهئلاثو ) مالسلا هيلع ىسوم ةوق ىلع اهتلالد ةوق ىف اهتقراف دقف تابآ
 هنأو ةوبنلا تابثإو عناصا دوجو ىلع لالدتسالا ىف مهلع مالسلا هيلع ىسوم ءاليتسا نيبملا

 ا محلل يقي ناكاي

 مالساا هيلع نوره تازجعم تناك مالسلا هيلع ىنوم تازجعم نأ ىلغ لدت ةيآلا نأ لعاو

 هموقو نوعرف نع يح هناحبس هنإ مث , تازجعملا كإذكف امهنيب ةكرتشم | أ كةوبلا نأو اضيأ

 اوناكمهنأ ( ىناثلاو ) ةفنالاو رابكتسالا ( امهدحأ ) نارمأف مهتفص امأ ميشا ركذ مع موتفص

 ىبف مميش امأو ةوقلاو ةرثكلاب رادتقالا لمتحيو ءايندلا رومأ يف لاحلا يعيفر يأ نيللاع اموت



 ةيآلا ٠ ناز د نورت ادع نم انآدتلأ مل: لامن هلو ٠٠6٠

 18 ىلع ىرخأو مدقت اك لصفتللا ل لا ل انيس لع هراث انآ رقلاا ىف سعملا صقن 1 1 معإ

 : مالسلا مهلع فدسوبو تار بيعشو طول ةصق دارملا ل ان لاجإلا

 مأشنأ نيفلكم نم رايدلا لخأ ام هنأ ىنعملاف ( نيرخآ ًانورق مدعي نم انأشنأ مث ) هلوق امأف

 : انندلا ةرادع َّق ميلبق نآك نم ماقد اوماق ىد> فيلكا لو مهغلبو

 ثا ا 2 ال ل مجم ( نور جاستا اهو الحا ةمأ' نمي قيستام) هلوق املأ

 نأ قلطأ اذإ لجاللا قرهظالا ناكنإو 2 ارك الهو م اجا دقو 5 اقلكتو امتامح لاح

 0 هو مدقتب هل 8 توللاو ةايحلا َّق ةبوتكم لال 1 0 أ نيف 5 توملا تفقو 4 در

 نإ ) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ ملعلا قفو ىلع الإ دجوت الف اما زف احلا ماع هنأ ىلع كلذب 86

 ناي انيهإو (نولجت متتك ول رخؤيال ءاج اذإ هللا لجأ

 لبق لتق ول ذإ هلجأب تيم لوتقملا نأ ىلع لدت ةبآلا هذه : انباحصأ لاق « ىلوألا ةلأسملا إل
 . صنلا اذه هيفاني كلذو : رخأت وأ لج“الا مدقت دق ناكل هلجأ

 00 أ ( ةمأ نم 0 قدا دخت 5 لاق « ةيناثلا ةلأسملا ل

 نودادز.ال مهنا مهم مع اذإ الإ ] مبلص كاك الو ؛ هنع 0 الو و موس منإ مم .اذعل تقؤملا

 « مبك اله ىف دحأ ىلع ررض الو ؛ مهريغل مناقب َّق عفت ل 1م ود نودلي ال مهن .أ و ًادانع الا

 : ) ارافكا احلف الإ اودلب الو كدا اولضي مثرذت تا مالسلا هيلع حوت 00 وهو

 مهلإ 1 صضصعل دعب 0 انأشنأ 9 ىنعم لاف ( ىرمت انك 8 6 ( ىلاعت هل ول امأ

 ةغللا لهأ 1 اتخا وهو نيونت ريغب نوقابلاو ةنونم ىرتت ريثك نما أرق دحلا اذه ىلع لسرلا

 هناف واولا نم 1 ءانلاو ىوقتلا و ىوعدلاك كوي ال ىلعفو ةعباتملا ىهو ةرئاوم ا نم ىلعف اهنا

 لاحلا ماقم مهقأ مسا أ ندم نرتءاررفلا لع ىرت ىدح اولا كاق , درفلا رهو رتاولا نم ةرخام

 : ةرئاوتم ىنعملا نال

 كلف مهئاينأ يدك َّى كل مهنأ ىعل ) هوذا اطوسر أ ع 0 ( كاك هلوق م

 كالحلاب ىأ ( ًاضعب موضعل انعبتأف ) لاق كلذلف ةحيصلاو قرغلاب هللا كلهأ نم هركذ مدقتا نم

 كل لارط كم داسإ نمر كيذا عمج دار دارملا نوكي نأ نكمي ( ثيداحأ ممالعجو ) [هلوقو]

 مو رثأ الو نبع مو ىري الف ثيداحأ هعم اوراص 8 مبك الهإ ىف غلب ةناحنم هنأ ىنعملاو ملي

 . هب 0 ذب ىذلا ثيدحلا الإ مونم قد

 سانلا 4 تددت 5 ىهو 3 ةب عالاو درتالا لثم ود 0 نوك نأ ًاضيأ كمبو

 دا ا
 م .مهنأ. ىلع كلذب لدو : خيبوتلاو مذلاو ءاعدلا هجو ىلع ( نونم 00 ًادعبف ) لاق مث

 , ديدش ديعو كلذو بقرتم دب أتلا ىلع الجآ بيذعتلاب مبك الهف الجاع اركلهأ



 هد ةيآلا . نيرخآ ًانورق ممدعب نم انأشنأ مث : ىلاعت هلوق

 رت هاع د - ع6 8 ه- 0

 هدا 1 قبستلام «41» نيرخأ ار ع م ا -

 عمومو جدع ل نع 0 ءد همهم سمو را سماد ه2 ير هسه ل

 انعيتاف 0 وسر مآ 5 0 نر السنع« نوع

 ىلإ هيما م 627 فاس ماجا 7*١ ةعاعد ها عة

 « 2 نونمؤيال موقل ادق ثيداحأ مانلعجو اضعب مهضعب

 ةمادنلاو ةرسحلا ا نا كلذ فةعق كالملا 0 مل 0 ل دارالا 55 0 فرقألاو

 كالملا ىلاعت نيبو : ةمادنلاب نودفتني الف نمأنلا ناعإ تقو تقولا نوكيو ) لوبقلا ا ىلع

 نأ ( اهد-أ ) ًاهوجو ةحيصلا ىف اوركذو ( قملاب ةحيصلا مهتذخأف) هلوقب مهلع هلزنأ ىذلا
 ةفجرا ىه ةحيصلا ( اهيناثو ) اهدنع اوتاف ةميظع ةحيصلا تناكو ؛ مهب حاص مالسلا هيلع ليربج
 : توم نمبق لاقي 5 توملاو باذنلا سقت ع ةحبضلا (اهئلاثو) اههنع هللا ىضر سابعان ا نع

 رعاشلا لاق . لطصملا باذعلا هنأ ( اهعيارو ) نسحلا نع . باجأف ىعد

 بنراقذالا ىلع اهتدشل اورخ ةحيص كمرب لآب نامزلا حاص

 : - دعاه ليوا لاو و

 َّق ال داع 1 اذإ قحلاب ىذش نالف كلوق نم لدعلاب 1 95 ' ناد ) قحلاب / هلرق مآ

 1 ىلا تال ,ةزكسا ك ءاجو ) هلوةك؛ عفدي ال كا لضمملا لاقَو هأي اضق

 هلوق هنمو  ناديعلاو قرولا نم دوساو ىلب ام ليسلا 0 0 ( .انغ مهانل.+ ) ةلوق امأ

 .1( ىوذأ اثغ هلم ) ىلاعت

 : ناتل أسم هيفف ( نيملاظلا موقلل ًادعبف ) ىلاعت هلوق امأو
 ءالاعفأ عضاوم ةعوضوم رداصم اهونو ًاسمدو امو ( ًادعب ) هلوق 4« ىلوآلا ةلأسملا ل

 ئأ : أدني ادعي ىعمو اهزابظإ لمعتني ال لاعقأب | ترصن هود لاق ىلا وداسلا لعادل
 . ملعأ هللاو : اعل هلا متفي 0 دبش دشار ى نيعلا تفي 00 دفن دعي لاقل وكلم

 1 لا هللاو «ريخلا نم ديعبتلا وه ىذلا نعللا ةلزنمب ( ًادعب ) هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا إل

 مي لزني ىذلا نأ ىلع كلذب الاد باذعلا مهم لزن دقو ٠ مل ةن ةناهإلاو فافخ+تسالا هجو ىلع كلذ

 .مهدعب ءىحي نمل ةربع كلذ نوكيل الاح مهب لح ام مظعأ باوثلاو ميءتاا نم دعبلا نم ةرخآلا ىف
 ( ةثلاثلا ةصقلا )

 مث ؛نورخأتسي امو اهلجأ ةمأ نم قبستام : نيرخآ انورق مدعب نم انأشنأ مث ل ىلاعت هلوآ
 ًادعبف ثيداحأ ماناعجو ضخ. ميضعب انعرتأف هويدك اطونزا ةمآ ءاج الكا ىرتت انلسو السر

 (نونمؤيال موقل



 ةيآلا . .نيرخآأ ةرق مدعي نم انأشنأ مث: لاعت وة قة

 لوألا ةصقلا ىف ةيبشلا هن هذه حرش مم دقو ؛( كوب رشن 7 هنم نواك أت ام .لكأب أي كلم

 ل نئلو ) هلوق وهو هيلع هلبق |م ةلالدل هنم فذح وأ مكبو 0 + ) ةلوقو

 امال هدا اراك طر# اناردع لورا عاب ١: اولعخ ( نورساخل آذإ ركنإ كلم ًارشب

 نار.سلا وه كلذف ةعفن» اهئازإب مكل نوكي نأ ريغ نم ةعاطلا هوهتيطعأ تك تل أ 1
 ل ا كل هانز كفن مون : ىف اونعط مث ءرشنلاو رثحلا ةعح قار أ( اجت

 نوداعم ( نوجرخع مكنأ ًاماظعو آب ايار كو مت متم اذإ مكنأ كدعيأ ) مطوت وهف رشحلا ةمص ىف

 تابه) مهلوق وهو 0 داعيتسالا هب اونرق ىتح ردقلا اذه ىلع اورصتقي مل مث ؛ ةازاجملل ءايحأ

 اوديري لو (ايحنو تومت ايندلا انتايح الإ ىه نإ ) مهلوقب ةهبشلا اودك أ مث ( نودعوت ا تامه

 ةداعإ ال هنأ ٠ ؛ اي ضعبلاو تومي ضعبلا نأ اودارأ لب ء دحاولا صخشلا ايتو توم 0

 دلل الط |, ردا هح قا ندطلا نم | وعرف الو (نينوعبم نح امو ) اولاف كلذ رمح لاو

 ىف ةنعاطلا ةبيشاا اوررق ال مث ( ًابذك هللا ىلع ىرتفا دقف ) لطابلا اذ ىنأ امل اولاقف «هتومث ىف

 نيتاه نع باجأ ام ىلاعت هللا نأ ٍلعاو « مهل عبتلاك موقلا نآل ( نيدهؤ# هل.نمن امو ) اولاق هتوبن

 اودعبتسا مهنالق (ةناثلا امأو) ابفعض نابب مدقت دقف (ىلوآلا ةهيشلا امأ) امهداسف ررهظل نيةبستاا

 هياكل لك لع ارداف نك [1 هناحس هنأ (الوآلا ) نيرجول يملا دمت الو ,رشملا
 فاكر رول © رهو مناتلاو:) رمنلاو ىقحلا لع انداق نوكي نأ تحو تامواغملا كب املاع

 ىف هناحبس هررق ام ىلع ريكحلاب قئال ريغ وهو . ًاماظ ايندلا ف فيعضلا لع ىوقلا طيادت ناكل

 ل لئاسم انيهو ( ىعس اع نيم لك رجلا اهفحأ 0 ) هلوق
 «فرظلاب ىناثلاو لوآلا نيبام لصفلا كلذ نسحو ديكو دل نإ (1)ىنث ( لوألا ةلأسملا ١

 .( نوجرخ ًاءاظعو ًابارت متتكو ) : دوعسم نأ ةءا 0 لوآلا نع ربخ نوجرخمو

 ىلع نوكسلابو ؛ نيونت البو نيوننب ابلكء رسكلاو حاف !اب (تاهيه) ”ىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا 7 ظ

 . فقولا ظفل
 امب الإ هب ىنعي ام ملعي ال ريمخ ( ايندلا انتايح الإ ىه نإ ) هلوق ىف ىه م ( ةثلاثلا ةلأملا 21

 لدي ربخلا نآل . ةايحلا عضوم ىه عضو مث ؛ايندلا انتايح الإ ةايحلا نإ : هلصأو هنايب نم هولتي

 لمحت اهتلح ام سفنلا هه :[ رعاشلا ل ْرَو 1 هنمو هيلع

 ةلادلا ةايحلا ىنعم ىف ىتلا ىه لع تلخد ةيفانلا نإ نالو «ةايحلا هذه الإ ةايح ال ىنعملاو

 . سنجلا ىنن اهدعب ام تفن ىتلا ال تنزاوف . اهتفنف سنجلا ىلع

 بر١:لاقو هبر ىلإ عزف رغاصالاو رباك آلا ل لوبق نم شي امل لوسرلا كلذ نأ ملعاو

 (نيمدان نحيصيل لالق امع) لاقو ل مف ىلاعت هللا هباجأف هريسفت مدقت دقو (ثوب 1 اع ىرصنا

 )١( عمجاو دارفالل. ةلباقملا ةينثتلا ند سيلو 1 هلوقب دارملا .



 ةا/ ةيآلا 3 نرخأ رق مثدعي نم انأ أ مش : كك هلوف

 ا نا م © "دع رث 26 2 :َهء2

 مهانلعج قحاب كلا مهتذخاف «1» نيمدات نحصل ري امَغَّلاَ فكل

 هالو هءهرتالا <

 415 نيم اضل 0 ادعنتف اع

 ا ل رت ير ولا

 مهتذخأف؛ : نيمدان نحبصيل ليلق امعلاق ؛ نويذك امب ىرصنا بر لاق ؛نينمؤمب هل نحامو ًايذك هللا

 1 : 2 " نيملاظلا موقلل ًادعبف ءا 5 م اًنلكفف قدي : , ةحيصلا

 رثك أو امهنع هللا ىضر سابع نبا لوق ىف مالسلا هيلع دوه ةصق ىه ةصقلا هذه نأ معإ

 نم ءافلخ مكاعج ذإ ا ذاو) مالسلا هيلع دوه لوق ىلاعت هللا ةباكح هيلع اوجتء>او نيرسفملا

 ' ءاردشلاو هوه ةزوسرو فا رعالا روسنا حوت كضق بردع دوه ةصق .ىجبو ( حون موق دعل

 ةيفيك امأ ؛ ةحيصلاب اوكله نيذلا مث هوبذك نذلا هموق نآل . دومتو اصمم دارملا مهضعب لاقو

 : تالا ود انبهو مالسلا هيلع ون ةصق َْق مدعت ف ىوعدلا

 ئذع مف ثعبو ذفنأو هجوىه ىلا ةقاو 6 للا يدع تأ( لطرأ) قح «لوآلا لاّودلا ّ

 انلرأف ؛ةيرق ىف انلسرأ امو . ةمأىف كانلسرأ كلذك)ملاعت هلوةكىرخأ قبو ةرات ىلإب نآرقلاف

 امك ىب دعل م( باوجلا ) ؟ ( ًادوه مهاخأ داع ىلإو ) رخآ عضوم ىفو ؛ داع ىف ىأ ( الوسر مهف

 ولو ( هلو# ف ثعل 1 ىنعملا اذه ىلعو لاس رزدلل اعضوم تأمعدج ةيرقلاوأ هيلا نك ىلإ ىدع

 ..( ًاريذن ةيرق لك ىف انثعبل انش
 اعإو٠ لوآلاب لوصومهريغ (نوعت الفأ) هلوف نأ موضحإ هلاق ص 0 له 4« ىاثلا لاونلا»

 هلع مش 5 افوذع محل لاق كإذ كيف مهلع ةحشللا] ةماقإ لعل هيلع أاودرو 2 هوك نأ دع مهل هلاق

 هللا ةدابع ىلإ مهاعدف  ناث وألا ةدابعب نيلختشم هللا ةدابع نع نيضرعم أ ر انأب لولا مالكلاب

 كنئلوأ تافص 02 ىلاعت هللا نأ معا مث : ناث واللا ةدايع ىلع مهلابقإ تندر تامعلا مثرذحو

 وهو هناحبس قلاخلاب رفكلا ( اطوأ ) : تافصلا رش ىه ثالثف تافصلا امأ : مبمالك كحو موقلا

 ءاقلب اوبذك و ) هلوق نم. دارملا وهو ةمايقلا مون رفكلا ( ايناثو ) (اورفك ) هلوق نف دارملا

 ةاحلا ف مهانفرتأو ) هلوق نم دارملا وهو امتاوهشو ايندلا بح ىف ساغنالا ( اماثو) ( ةرخآلا

 دوه ةروسو فارعالا,ةروس ىف هباوج ىف دوه موق ةلاقم هللا رك ذ لبق ناف هانمعن ىأ ( ايندلا

 «(انلثم ًارشب الإ كارن ام اولاق). (ةهافس ىف كارنل انإ هموق نه 0 للملا لاق) واو ريغب

 ليقف ؟ هموق لاق اف لاق لئاس لاؤس ريدعت ىلع وأو ريغب فدل انف ؟[ هما قرف ىأف واولا عم انههو

 ةعقاولا هذه قى عمتجا 1 هأنعمو هلاقأم ىلع هولا 5 1 فاعف واولا 0 ىذلا امأو 96 تك تيك هل

 رشب الإ اذهام ) محلوق (اهنوأ) ) نائيشف مولا تاهش امأو .لطابلا مالكلا اذه قحلا مالكلا اذه

 عمر )عد



 ل «رخآ نار مثدعي نم أن انأشنأ 7 ىلاعت هلوق ةك

 هرتوس 2 2 6 مو ع هه 2غ 2 م 2

 نأ 0 و مي انا طسراف «؟١» 0 كم انا شنا مث

 ١ فد 6 2 هر 2 مع رار ورص

 نذلا قر نم الملا لاَثَر ©6223" 1 وعتت < كذا هريغ كل 00 1 1 اودنعا

 8 :الإ 0 ا ةايحلا َّى ذ ماكرو 0 مل 1 0

 هرلثول 2 6ه عدد 20 3 م مع6ة2 الل 26ه اس اس تي تار دس 6

 متعطا ناو 4827 ل ويرش 0 ربل راد نر ا ا م كل

 1 00 72 5 3 2 رز 1 3 9 3 ّ 3

 منكو 2 اذإ م ذأ مدعبأ 2222 تورس 3 اذإ م 0

 8 ول - ل 0 "01117 ا

 يش نإ « 2 نودعوت ا تابه تاهه فوك لوجرخم م كن | 00

 تتلواسصا اا تا | اس ع 0 17 و 2 ملا ا 0

 ل ! ره 0 هاب نبت 0 نك 0 امحو توك اندلا انتايح الإ

 00 رصلا 0 للا 622/2 نس 1 نحت مو ا لع ىرتفا

 كلذ لع لح ان لاس قم .ةملاك هنأ برقآلا وه يسم امينا كل

 نأ هانفلك نميف بجيف 'ىأ لبقتسملا ىف نيفلكملا دارملا نوكي نأ (اهدحأ ) : اهوجو لمتحا

 لل نال بيدكت ىف كلس ىل نيفاعمل دارا بوكي نأ ( اهيناثو ) هانرك د ىذلا اذهب تعي

 0 دل ندم دقق هريغ و قردلاب بدك نم :تقاعت ا ذارملا توكي نأ ( | كلاثو ) حون موق ةقيرط

 لع ىر قرعلا لك نأ ردقي ال ىنل «تيذعتلا يجو لع ال ةحلصملا هو لع بذكت 1

 .دحاو هجو

 ( مالسلا امهبلع اص وأ دوه ةصق  ةيئاثلا ةضقلا )

 ل لام هللا ا ودبعأ نأ مهنم ال وسر مهف انلسرأف رف مثدعي نم ان انأشنأ مو لاعت هلوق

 ىف مهانفرتأو ةرخآلا ءاقلب اوبذكو ع هموق نم الملا لاقو . نوقتت الفأ هريغ هلإ نم
 ًارشب متعطأ نألو « نوبرشت امم برشيو هلم نولكأت ام لكأي ملثم رشب الإ اذه ام ايثدلا ةايحلا

 تابنه تايه, نوج رم مكن امال و: انارت منك و متم اذإ مكنأ كدعبأ نور مكنإ كلم

 ىلع ىرتفا لجر الإ وه نإ «نيثوءبمب ني امو ايحبو توم ايندلا انتايح الإ ىه نإ «نودعوت ال



 1 ةيآلا نوبدحا ا قرصا تاكا دال

 ىف ناك: ا هللا ىضر سابع نبا لاق ( كلفلا 1 0 1 أ 0 اذاف ) هلوق امأ
 ثالثو ؛ثفاي وماحو ماس : نينب ةثالثو ؛ تقرغ ىتلا ىوس هتأرماو حون ٠ ًاناسنإ] ناو اع مفصلا
 . ةنيفسلا ىف ناك نم لسن قئالخلا لكف اناسنإ نوعبسو نانثاو٠ م ةودسن

 : لئاسم هيفف ( نيملاظلا موقلا نم اناحن ىذلا هلل دما لف ) هلوق امأ

 مهل ًامامإو مهل ابن ناك ًاحون نآل اولوقف لقي ملو ( لقف ) لاق امنإ 6 لوألا ةلأسملا )
 كلت ةبتر نأو « ةيبوبرلا ءايربك راهظإو ةوبنلا لضفب راعشإلا نم هيف ام عم ممل الوق هلوق ناكف
 . ىن وأ كلم الإ اهيلا قرتي ال ةبطاخلا

 (اهاسرمو اهارجم هللا مسب) ةنيفسلا بوكر دنع اولوقتنأ هللاكلع ةداتق لاق 4ةيناثلا ةلأسملا)
 بر لقو ) لوزنلا دنعو ( نين رقم هل انك | مو اذه انل ردع ىذلا ناحبس ) ةبادلا تول هلل و

 لخدم ع بر لقو ) انيبنل لاقو : ىراصنالا لاق ( نيلزملا ريخ تنأو اكرابم الزنم ل

 هناحبس هناك( ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذاف ) ل جرخم ىنج ا
 . نيافاغ محلا وحأ عسمج ىف هب ةذاعتسالا قعيف هرثا د نع اون ركل نأ مر

 مهل ءاعدلا نع ىهنلا عبتأ. ثيح مهتروص حيبقت ىف ةميظع ةغلابم هذه 4 ةثلاثلا ةلأسملا )و 2
 0 اودلظ نيذلا موقلا رباد عطقف ) ىلاعت هلوقك مهنم ةاكلاو مبك الهإ لع نيلي سال

 هنأ هفرع ناكهناحبس هنأل قرغلا نم ةاحن ةنيفسلا ىلع م ءاوتسا ةباحيس لح انعأو ( نيملاعلا بر

 مهنأب هموق فصوو لعفلا اذه ًانمآ هلعج ثيح نم (اناجن) لوقينأ حصيف ؛ هعبت نموهيجني كلذب
 3 0 أ دعب هناحبس هنإ مث ( ميظع ظ كرشلا نإ ) هلوقل مهسفنأل َظ ميم رفكلا نآل ن دا
 ( الزنم) ءىرقو ( اكرابم الزن» ىب . أ ترو لكو ) لاف ةبضنل وعدي نأ هنأ مب يك الهإ ىلع دخلا

 : نيلوق ىلع لزملا ىف اوفلتخاو . هنوضري الخدم مملخديل هلاوقن لاذ 0 وأ الازنإ ىنعم

 ( ىناثلاو ) كالا نم هموق ىلع ىرج امم هتصلخ 18 نف ةئفسلا لفت" وه دازملا نأ ( ايقدشا)
 مأ هنأل برقأ لواألاو اكرابم الزنه ضراأألا نم ةنيفسلا نم هجورخ دعب هللا هلزني نأ دارملا نأ

 هناحبس نيب مث . هريغ نود كلذ لزنملا نوكي نأ نحكم ؛ةقسلا ىف هرارقتسا لاح ل علل 0
 ىلاعت هللا نم عقب امك هللا ريغ نم عقي دق ةنكماألا ىف لازنإلا نأ ( نيلزتملا ريخ تنأو ) هلوقب

 بسحب ةراكللا هَيَع عفديو هلاوحأ زياسؤف هلزنأ نم ظفحت هنالل 0 نم ريخ هناح.س وه ناك نإو

 تاللالدو تايآآل هموقو حون ة ةصق نم هرك ذ امف نأ هناخيسا نيب مث كيل او كلا يحس اذ

 اهب باهذالا مث ةميظعلا هايملا كلت راهظإ ناف رفكلا نع رجزلاو ناميإلا ىلإ ءاعدلا ىف ًاربعو
 مالسلا هيلع حون لوق قفو ىلع ةعقاولا كلت روهظو « تارودقملا لك ىلع رداقلا الإ هيلع ردقي ال
 . ربعلا عاونأ مظعأ نم ةعاطلاو نيدلا لهاأل ضراألا ءاقب و رافكلا ءانفإ و مظعاا زجعملا ىلع لدي

 نأ لمتحيو « لبق امف نيلتبا انكنإو ؛ دارملا نوكي نأ نكميف ( نيلتبمل انك نإو ) هلوق امأ
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 ىلع ”لوقلاب لعفلا بلط ىف ةقيقح وه اك مالا ظفل نأ ملعاف ( انرمأ ءاج اذاف ) هلوق امأ
 قب صأ اذه تاق اذإ كنأ هيلع ليلدلاو ؛ ميظعلا نارقلا ق ةعج اره ؛اذكف ءيداحتسالا لد

 لثم « ميخفتلاو ميظعتلا ليبس ىلع ا امنإ :لاق نم سانلا نمو ٠ لوطا ق لرش

 . ( اهرك وأ ًاعوط ايتئا ضرأللو اهل لاق مث ) هلوق

 . فورعملا نودع وه هنأ ىلع كل الاف 5 نود ّق اوفاتخاف ) ناودعلا رافو ( هلوق م

 عببت ألف 1 ةنيفسلا 1 كَ نهدو 01 بكراف رود نم روش ءاملا 3 اذإ حونل لبق هنأ ىور

 « حون ىلإ راصف ةراجح نم ناكو مدآ رونت ناك ليقو .بكرف هتارما هتاريخأ روتلا قم ءاملا

 ناكو 8 هديك بأي 1 رم لخادلا نيم نع ةفوكلا لوع سم َّق ىعشلا نعف ا َّق فاتخاو

 ليقو ةهدرو نيع هإ لاكي عضو ماشلاب 00 0 دسم ظسو َّى ةنيفسأا لع مالسلا هيلع 2

 فرشأهنأ (كلاثلا ) اههنع هلا ىضر نمانع نبا نع ضرالا هّجو روتتلا نأ ( ىناثلا لوقلا ) دنحلاب

 هيلع ىلع نع رجفلل علط ىأ ( رونتلا رافو ) ( عبارلاو ) ةدانق نع هالعأ ىأ ضرالا ىف عضوم

 نيرطاولا سل موق لثم وه ) سماخلاو ( رجفلا عولط لنع ناك روذتلا ناروف نإ ليقو ؛مالسلا

 لوقلاو هللا همحر 0 هيلإ ءاملا ليسا ىذلا ةيفسلا نه ضفختملا عضوملا هنأ ) ندرس (

 لاك هللأ نأ ملعاو 5 زوال لالد ريغ نم نا نا ةقيقملا نع لودعلا نال باوصلا وه لواألا

 انك نسب هاو ماجا ًايلط ةيلفساا ةدنعا كا رب ىح مالسلا هيلع َح وزل ةمالع رونتلا نار وذ لعج

 1 هموق ند 4

 اكللبأو ىررع كلت: ةيقالخد  ىأ هيف كلش لاقي اف لخدأ يأ (.اهفب كللتاف) هلود اعأ

 ركذلا نينثا .تقولا ىف هرضحب ئذلا ناويحلا نم نيجوز لكّنم ىأ ( نينثا نيجوز لكنه )

 جوزلا نأ نه ةماعلا هلوقت مال ع اهم دحأو لكو 0 ناويحلا كلذ لدن عطقني.ال ل الا

 ةمأ لك نم ىأ «نيوتتلاب لك نم 'ئرقو ءضيبيو دلي ام الإ لمح مل هنأ ىور « نانثإلا وه

 . ناب ةدايزو ديك أت نيناو «نيجوز

 لمعتسي امن لع ظفلو كلهأ لخدأو ىأ ( مهنم لوقلا هيلع قبس نم الإ كلهأو ) هلوق امأ
 نيرمأ ىلع ل ةيآلا هذه لأ ملعاو ) تيشتك أ 0 املعو تسلا م ل ( ىلاعت لاق . راضملا َّق

 ٠ نمآنم هلهأب دارملا ليقو ؛هلهأ نم نكي مل نإو هب نمآ نم رئاس لاخدإب هرمأ هناحبسهنأ (امهدحأ)

 (لوقلاهيلعق.س نم الإ ١ هلوق ا اج ١ الإو. فريعض اذهو 7 ل هذ 4 لصت نم ثود

 بجو مبك الهإب ريخأ امل هناحبس هنإف ناعنك ىنعي ( اوملظ نيذلا ىف ىنبطاخت الو) لاق هنأ (فاثلاو)

 , هبجي مل نإو٠ كل قدصلا هريخ ريص دقف ؛هيلإ ا نإ هنآل مهضعل 2 هلاك نأ نع هاهني نأ

 .ةلاحال مهم لزان قرغلا ىأ (نوقرغمهإ) لاق كلذلف مالسلاهيلع حون نأشا ًاريقحت كلذ ناكهيلإ
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 كنا تت نأ هل

 م

 سو ع هدو ه رثمهرنم نس

 3 ه5 نوبدك ام ىرصنا بر 001
 ع

2-2 

 6 ل لا -أ ا ا

 ةراتح 7 ل نم أهف كل 0 رود 3 0 ا 3 اذا ائيحوو اننيعاب
 - 2 ا ب -

 سمع 62 ل 0.

 0 ذآ َّق ىبطاف 2 0 سس 1 هيلع ل قيس بس نمالإ كالهاو نيش

0 
 2001 ما 0 ع ن9 نها 2 تح 7 راسه 2

 0 لق كالا 0 ل نمو 8 تب وتسا 0 «71/» نوقرغم 318 :

 خعد ا

 «ه مدمر < مر

 اكرام لم ىلزتا ب 3 2 22 تاملاظل آخ موقت نم ند 00

 6_2 - م

 م-مرع نت 2 هرتهاص رثواع الع هدو ل

 017 :دنيلتمل ا تاب أل كلذ ىف نإ فرحا 0 ريح كتناو

 «انيعوو اننيعأب كلفلا عنصا نأ هيلإ انيحوأف . نوبذك امب ىنرصنا بر لاق ل ىلاعت هلوق

 5 مهم لوقلا هيلع قيس جلا كلهأو نينثا ني>وز 6 اف كالساف رونتلا رافو نر كك اذاؤ

 هلل دا لقق كلفلا ىلع كعم نمو تنأ تيوتسا اذاف «نوقرغم مهن اوملظ نيذلا ىف ىبطاخت الو

 ف نإ « نيلزملا ريخ تنأو اكرابم الزند ىنازنأ بر لقو «نيملاظلا موقلا نم اناجن ىذلا

 4 نيلتمل انك نإو تان آل-كإذ

 هن أكف مهك الهإ هرمكن ىف نأ ( ا قّرصنا بر ).هلوق امأ

 ىأ كاذب اذه 0 0 لدب ىفرصنا ( اهناثو) ىاي | مهيذكت كسل مهكلهأ لاق

 زاجبإب قرصنا ( امثل 6 مهلع رسوم دا ةاولس مهيذكت مغ دب ىنعملاو ) ةناكفو كاذ لدب

 الو ) 0 مدعت تاذع 0 فاك فإ 0 9 لاق نيد هيف 0 وهو باذعلا نم ممدعو م

 هللا نم هدم َن 10 انظفح ىأ )| 2 0 كلفلا عنصأ نأ هبلإ ا وأ 3 لاق ه ءاعد هللأ ا

 طوق هنمو « هلمع دسفم هيلع دسفب الو هأ صض ردت التل هنيعب هؤاكب منا

 مدآ قاخ هللا نإ د مالسلا هيلع هلوقب مهكسمت ىف ةهيشملا لوق داسف ىلع ةلاد ةبآلا هذهو ؛ ةئلاك

 كلفلا عنص فيك مالساا هيلع هنأ ىف 0 « كلذ نم عنمب نيءاآلا تويث نآل « هتروض ىلع

 ةنيفسلا لمع هيلع مالسلا هيلع ليربج نإ ليقو « اهذاختا ةيفيكب أملاع ناكو ًاراحجت ناكهنإ ليقف

 ايو اننيعأب ) هلوقل برقا وه اذهو « اهذاا ةيفيك هل فصوو

 نيع هللأ ن ,ه هيلع :م



 ةيآلا . هموق ىلإ احون انلسرأ دقلو : ىلاعت هلوق هم
* 

 «مبمواع ةرثكو مهتوطس ةدشو مهنأش ولعل ةكنالملا نآل . رشبلا ةثعب نم دوصقملا اذه ىلإ ءاضفإ

 8 ةتيلا ذو ا م هنأ نع كلذ لعفب ل أملف مهتلاسر َْق نودع 0 ) مهلإ نوداقني قاخلاف

 هياع حون ىلإ ةراشإ اذهب هلوقو ( نيلوآلا انئابآ ىف اذهب انعمسام ) مهطوق 4« ةئلاثلا ةيبشلا )ل

 0 0 مالكلا . لدم |:ىرمام ىأ“ ىلاعت هّللأ 5 ةدام ء ىلع فيفحأ] نه 4 ميملكام لإ و أ ؛ مالسلا

 وى نولوعي ال ا اوناكممنأ ةهشلا هذه ع هلال رار هاا وهو ىعدي ىذلا اذه

 هده مالسلا هيلع 2 ةودل َّق اودجب مل ملف « ءايالا لوق ىلإ عوجرلاو ديلقتلا ىلع ل مهيهاذم نم

 ُ عتتمال 0 1 م الوسر هنوك كلذب أوديرب نأ لمت : : ىضاقلا لاق اهدا هسا | 0ك ةقب : رطلا

 1 هللا ةدابع ىلإ مد ءاعد كلذب اوديرب نأ لمتحصو « ةرتف نامز ناك هنأ مهئابآ نامز نم مدقت اف

 ناثوالا ةداب ء ىلع 00

 0 نجلا نأ نايا 0 هب لجر الإ ود نإ ) مهلوق < 2« ةعبا نإ 00 ,

 ف 8 ماوعلا ىلع جيورتلا ب 0 ا هذهو ؛ « نجلا لمعي 122 لل نونا َْق نولوش ما م وعلا

 ل نولوش أوناك اسؤرأا كد و و 3 م ”اداع قالخ 0 د 0 0 ةالصلا هيلع

 ًاقلعتم يوك فنا لمتح 0 ) نيد ىح هل رح 0 وف 2 0 3 7

 هومتلتق الإو قافأ نإف د سهأ ةقاع رهظي 0 امر ىلإ اوريصاف كوذجي أ أ هلق تا

 ًاقح ابن ناك نإ هناف اوربصا مبموقل .اولوقي نأ وهو افنأتسم امالكن وكي نأ لمتحيو

 ذئنيخ 5 ا لطبسو هلذخ هّللأف انذاك 0 نإو هعمل ٌكئلِيَح نحف هرعأ ىوهيو هرصند هللاف

 باوجلا 0 ََ هنأ ل ملعاو 2 متع لاعت هّللأ اهاكح ل ةينشلا عوم هدبف «( هنم حيرتسن

 هزل الإ "لرسو نيصيال لوسزلا نأ لعي لقاع 05 تلاد كف داس 2 سرور انك كر اع

 كللما ساج نمد 6 كاوا تا رجعملاب هريغ ند زيمش نأ كلَذكا ريص) كم كلالملا سنج نم

 ةلح نم لوا لعج لب 3 الوسر نوكي نأ بحكي هيلع زجعملا روهظ ليِعف ردا سلج نمد وأ

 مهلوق امأو «ةسنا 0 ةئلدلا ةنطقر 2 فدع نأ هز ةمدقتلا رولا ' ق"ةنا ارم الل ىلوأ رشبلا

 بجاو اذبف هتعاطل دايقنإلا مهمزلي ىّتح هلضف راهظإل هتدارإ هب اودارأ نإف (كياع لضفتب ناكل

 نوهزنم ءايدن لاف د ايقنإلاو ربكستلاو ربيجتلا ل لام لع 0 عفت ري نأ 4 اودانأ نإو « لوسرلا ىلع

 ةيأغ ف زهرا ءىذلا داوجو مدع ىلع دي اهدا مدعل لالدتسا ورف اذه انعمسام طوق ا ( كلذ نع

 موق ان ع ىلع لدي نبأ نم همدعف ءىثلا دوجو ىلع لديال ديلقتلا دوجو نا طوقسلا

 «هب أوصارتف : ممهوق ام 3 ؛ هلقع لاك ةرورضلاب نوالعي اوناك منال اوبذك دقف « ةنج هب

 الو . لاحلا ىف هلوق لوبق ماع بجو ةزجعملا ىهو هنو : ىلع ةلالدلا ترط نإ هنال فيعضف

 لوبق رحب مل زجعملارهظي نإ و( ةيقحلا ىلع لدا ةلودلا نال هتلود روهظ كلا كلذ فيق وت زو
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 انآباو فاد امم م كدلم لال هلل ا مكيلع ٌلضفتب نأ ديري
 هر

 هه ثلا يك سس سس مل 0 2! ع او مل بسةومدم

 ©6060 نبح ىتح هب اوصيرتف ةنج هب لجر الإ وه نإ ا
2 

 2 20 ه_- 201 ه- -

 و 0-1 لفشل رب كلتم رشب الإ'اذطا ام ةقوق نم'ارفك نيذلا دلما لاس و

 4 نيد ّئىَح 4 أاوصيرتف هج 4 ل الإ وه نإ 2 عا انئابآ اذه افعأم هكئالم لزنال هللأ

 هسفن ىلع حانام 0 ( اهدحأ ) هوجول ا - مث كش هسا ناك 0 نر موق لاق

 ىتتبعأ : هل هللا لاقف : كلذ ىلع بتوعف « حيبقاي ًاسخإ هل لاقق , موذجم بلكب زم هنأ ( اهئلاثو )
 . ىمسملا ٌّق ةفص كرفت ال مالعألا نأ تدن ١ ةلكشم 2 هذهو 2 لكلا تدءع مأ 3 هتةاح ذإ

 الو ؛هدحو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ ءاعدلاب هلسرأ هناحبس هنأ ىنعملاف ( هللا اودبعا ) هلوق امأ

 ريغ انكم نوك ال نم ةدابع نال 2ع 5 هّنف رعم ىلإ ماعد دقو ل كلذ ل مثوعدب نأ زوج

 . ةفرعملا لعيب بجو زوج 6 رت

 قدح نمو ٠ هأ رسال كوكل زوجت ال هللا ريغ ةداع نأ دارلاف ( هريغ هلإ نم 1 00 ز هلوق امأ

 فدكف لاو الإ كلذ حصيإ : اذ ف٠ اهدعب | ماو ءايحالاو قلخلاب معذ 30 : نأ ةدابعلا

 مف عفني مل امل هنإ مث , ظفالا لع رجلابو لحما ىلع عفرلاب هريغ ' رق تا سالم

 ديعوو رجز كلذ نال ( (نوقنت الأ ) هلوشب مثرذح ىلاعت هللا ريغ ةدايع ىلعا ورمل ءاعدلا اذه

 حو ةوبن راكنإ ىف مبهش مهنع ىح هناحبس هنإ مث . هيلع مه امع اوفرصنيل ةبوقعلا ءاقتاب

 . مالسلا هيلع

 الضد ) نييحنو لمت ةيعلا هدو مكلث« رشب الإ اذهام ) مهلوق < ىلوثالا ةيبشلا رب

 ضرملاو ةحصلاو رقفلاو ىنغلاو ملعلاو مهفلاو ةوقلا ىف سانلا رئاسل ا وانم ناك ال نإ كاك ف
 بسيبحلاو ) هل ايكو كاك هللأ لءع امظع نودي نأ ديال نودرلا ند 3 هلل الوسر هنوك عنتما

 امي اا ايلا هذه تدقف اءلف « ةزعملاو ةجردلا ل كدحلا اع نع صنت نأو دبال

 ةسانرلا يتلا هنكلاو ؛ روم دال عيمج ىف مكل كراشم ناسنإلا اذه لاقي نأ ( ىناثلاو ) ةلاسرلا

 6 هنود 3 فق 1 ةهبش كلذ راصف « ةوبنلا ءاعداب الإ البس امهلإ دحب ملف ةيعوبتملاو

 . ( ضرآألا ىف ءايربكلا كل نوكستو ) ىلاعت هلوةك مكسأريو مكيلع
 داشرإ ءاش ول ىلاعت هللا نأ هحرشو ( ةكئالم لزنال هللا ءاش ولو ) مهطوق 6 ةيناثلا ةببششلا )ل

 دشأ ةكئالملا ةثعب نأ مولعمو « دوصقملا ىلإ ءاضفإ دشأ نوكي ىذلا قيرطلا كلسي نأ بجول رشبلا
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 2 اس ه-

 ةريثك عفانم اهيف يلو اهنوطب ىفام ئيقسن ةربعأ ماعنألا مل نِإَو

 ه2

 ساد يباع هةر ١ 19 رت ةادعأ 2 2 ا 2 6 ا ر210005-- 5

 ١122« نع كآفلا َلَعَو اهَلَعَو «؟١1 ولك ات اهنمو

 ررتو د 0 سم سه 2 هع

 هيلا ند 0 9 موقأي لاق مرت ا ل دقلاو

 ما أ

 هرتارتو س مر"ناسس ب 2

 ملم رش 0 1 7 هم نم اورمك نيد 1 للا ع «57 » 9 الفا

 لا فب غبطصي ام (١)غابصلاو غصلاو ٠ كالا ىأ « نهدلا لع فطعف ( نيلك آلا غبصو )

 ةرلا هذه جرختا منال « ةرجشلا هذهم هناسح!ىلع هبنىلاعتو هناحبس هنأ لوقلا ةلمجو . زبخلا هب غبصي

 . هب عافتنالا هوجو مظعيو اهنمتيزلا رهظيف رصعت 3 0 ةيرطىهو عافتنالا اب رثكي ىتلا

 1 تاناو. كا لاود>اب لل لكس 4 دارلا عونلا 0

 انتم ريتك عفانم اهيف كلو اهنوطب ىف ام مكيقسن ةربعل ماعنالا ىف كس كا آل ىلاعت هلوق

 « نرلمحت كافلا لعو | 00 0

 (اهدح أ)هجوأ ةعبرأ نم ليصفتلاب ةفدرأ مث * اا ةربع اهف نأ. 50 ذ ىلاعت و هناحس هن أ لعإ ءأ

 انهنأ :هنف راتعالا ل هوجو عيبمج هنم دارملاو ( اهنوطب ىف ام كيفن هلوت

 نول ىلإ و ةراهط ىلإ ليحتستف « ىلاعت هللا نذإب مدلاو ثرفلا نيب نم صاختتو عورضلا 2 عم

 ى ًادودعم كلذ ناك. هتكحو هللا ةردق لع كلذب لدتسا نف ء ءاذغ ريصتو ةوهشلل قفاوم معطو

 ىلإ اهنوطب نم جرخت ىتلا نابلألا هذهف 0 ل ْ عفتتا نمو ةينيدلا معنلا

 لاق . ىلاعت هللا ةردق ميظع ىلع لدي كلذو ءارث أ امل دجيت مل اهتحذاذإو أب ط ابارش اهدجت ابعورض

 اهمف مسلو ( 000 ( ماعنالا مكيقست أ ل م ؛ ميقست ىرف و فانحلا لحاف

 (نواكأت اهنمو) هلوق (اهنلا ل 000 أمو اهم :امئأب عافتنالاو ابعس كلذو ( ةريئ ؟ عفانم

 ىلعو اهب لغوز هلوت (اعبارو ) لك آلاب ًاضيأ حبذلا دعب أهم نوءفتنت ةيح ىهو امم نوعفتنت اك ىنعي

 « رحبلا ىف كلفلاب عافتنالا ةلزنمب ربلا لع تالومحا ىف لبإلاب عافتنالا هجو نآل ( نولمحت كلفلا

 ال ىلاعتو هناحبس هنأ ملعاو ؛ هب لدتسيو كلذ ىلع ركشي ىكل هماعنإ ىف نيبجولا نيب 0 َكِلَدِلَو

 . انبه ىهو روسلا رئاس ىف ةداعلا وه ا" صصقلاب اهفدرأ ديح وتلا لئالد نيب

 4 مالسلا هيلع حون ةصق ىلو آلا ةصقلا 2

 الفأ هريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا موقاي لاقف هموق ىلإ اه اديرأ دقلز 0 ىلاعت ها وق

 نهدلاب تينت )  ةبالا تترق داو هب غبصي ام غابدك يا طلو قاملاو: يذلا كك قف 00

 . هريسفت ى 'دوعسلا وب 1 ركذ امف ( نيلك الل غابصو



 /ف ةقلا : ردي دارا ضال :أ و : ىلاخت هلوُق

 0 ١ ساّيع نك مروا نانا ل ليق ( ضرألا ىف هانكسأف ) هلوق امأ

 ابعفري مث ؛لينلاو تارفلاو ةلجدو نو>يجو نوحيس رامثأ ةسمخ ةنجلا نم ىلاعت هللا لزنأ امهنع

 نا رق عفريو جوجأمو جوجأي جورخ دنع

 هعفر ىلع ردقن كلذكف: هلازنإ ىلع انردق اك ىأ ( نورداقل هب باهذ ىلع انإو ) هلوق امأ

 . لصفلل اهرخأو تاركتلا عقوأ نم ( هب باهذ ىلع ) هلوقو فاشكلا بحاص .لاق « هتلازإو

 هنأو تهذملا رادتقا: لاكي ناذيإ هقو . هقيرط نك قي رطر هن كاهذلا هوجو نم هجر اع
 مكيتأي نف ًاروغ ؟ؤام حبصأ نإ متيأدأ لق ) هلوق نم داعبإلا ىف غلبأ وهو ءىئث هيلع رسعي ال

 ءاملا نم ةلصاحلا معنلا هدعب رك ذ .ءاملا قلخب هتمعن رميظع ىلع هبن امل هناحبس هنإ مث ( نيعم ءامب

 امهعفانم رك 0 5 اع (فانعأو ل 5 نم تانج هب مكل انش أف) لاقف

 هك اوف اهف مك ) هلوقو اان ا هك اوفلا ما ماقمو مادالا ماقمو ماعطلا 8 ناموقي امهناف

 ا هاو ةريثكلا هك اوفلا اهنفف بانعأالا و ليخنلا اف نأ كف . تانجلا ىف ىأ ( ةريثك

 اهفرتحت ةفرح نم لك أ, نالف محلوق نم اذه نوكي نأ زوج فاشكلا بحاص لاق ( نولكأت
 هوجو تانجلا هذهو لاق هنأك « هقزر لصح اهنمىتلا هتبجو هتمعط اهنأ نونعي . اهلمعي ةعنص نمو

 . ل وكيع 6 مكشياعمو م كفار

 ىلع ةعوفرم تئرقو تانج لع فطع وهف ( ءانيس روط ن 0 روز ىلا هلوقااما

 امإ ولخي ال (10نينيسروطو ءانيس روط فاشكتلا بحاص لاق ؛ ةرجبن يكل انأشنأ امو ىأ ءادتالا

 كداسما نع اك قا لجل اها لك نأ انإ و هدردكر اي ايما لإ ربا لك 00

 فير عتلل فرصلا عنمدقف ءانيس نيس رسك نف ءفاضأ نميف كبلعي و سيقلا“ىرماكه يلإ فاضمو
 هفرصي مل حتف نمو . ءاب رحو ءابلعك ثينأتلل هفلأ نوكي ال ءالعفو ةعقب اهنأال ثينأتلا وأ ةمجعلاو

 هيلع ىموم ىدون هنمو ذا ار لبق نيطصلف ليجوه لكر ءارحسا تين اتلل هلأ نإ د

 . رصقلا ىلع انيس شمالا أ رثو السا

 لاقي أ: نهدلا اهفو تبنت ىأ لاحلا عضوم ىف وهف ( نهدلاب تبنت ) ىلاعت هلوق امأ

 كين ىعم .تبنأ .نأ (اضدحأ:) نابجو هيفو .تيتت,ىرقو دنا هعمز ىأ هدنحي ريكا ل

 : ريهز لاق

 لقتلا كا دإ نع مهل ًانيطق مهتويب لوح تاجاحلا ىوذ تيأر

 اهفاضأ امل و : نورسفملا لاق ء تيزلا هيفو امتوتيز تبنت :ىأ . فوذحم ةلوعفم نأ ( ىتاثلاو )

 : هلق امأ. كانه امم نآلاو تر عتناو ددابلا ف تيل راك نال 1 اذه لإ 1 هللأ

 الفلا وللا رداضلاب ال"ءالعلاب لن 11 ليسافلا لك ف سس د)ا فرخ عك نكس روصت ا: 0 لصالا ق ()

 نزلا كل لا تاو



 ل د دفء ام ءانلا نم النا و : اعت هلوق /م/

 - - 203 1 -أ مو اس ه2

 ا نمد ايلا

 هذ رح ه-

 4 باهذ لع انإو ضل 0 0 0

 ب -2

 030 قرب 2 2 7 هه آ#

 كا 1 اد كلل تاع و لت نم تانج هب كل اناا 0 ٌتورداَق
 سم عا -2 2

 اق 6 7 25 7 3 7 ياو عاح 22 - يت 0 2 ا

 نهدلاب لدا 2 روط نم 5 ةرجشو ا ولك ات أ 0 ةريثك

 38-5 أ ه-

 ب: تيلك ذل غبصَو

 لك للعرداق تامولعملا لكب ىلاع هنأ ىلع لدت (اهتعبارو) ةبيجعلالاعفأألا هذه هنءردصيال لهاجلاو

 لعافلا نأ ىلإ ًارظنو ةبآلا حيرص ىلإ ًارظن رشنلاو رشحلا زاوج ىلع لدت ( اهتسماخو ) تانكمملا

 بيكرتلا ةداعإ ىلع ًارداق نوكي نأ بجو تامواعملا لكب ًاملاعو 0 لك ىلع ًارداق ناكامل

 3 انيامت ال ةيلالدتسا نوكت نأ بحي نلاعت هللا ةفرتم نأ ( اهتسداسو ) تناك اك ءاّرجالا كلت ىلإ

 : اع ل'الدلا هذه 1 - ناكل ا
 تابنلا ىف اهتاريثأت ةيفيكو راطمالا لوزنب لالدتسالا « ثلاثلا عونلا ١
 ؛ نورذاقل هب باهذ ىلع انإو ضرآلا ىف هانكسأف ردقب ءام ءامسلا نه انلزنأو )ل ىلاعت هلوق

 نم جرخت ةرجش و . نولكأت اهنمو ةريثك هك اوف اهف كل بانعأو ليخن نم تا كك انأشنأف

 . ( نيك آلا غبصو نهدلاب تبنت ءانيس روط

 الوأ ىلاعت هللا هركذ مرج الف معنلا لوصحل ببس كلذ عم أ و ةمعن هسفن ىف ءاملا نأ معا

 . ايناث معتلا نم هب لصحام ركذ مث

 نم نورثك آلا لاقف ءامسا ىف اوفلتخا دقف ( ردقب ءام ءامسلا نم انلزنأو ) ىلاعت هلوق امأ

 ىفو ) هلوق هدكؤيو ظفللا نم رهاظلا وهو ءامسلا نم ةقيقحلا ىف ءاملا لزني ىلاعت هنإ نيرسفملا

 ىلاعت هللا نأ ىنعملاو ؛ هولعل ءامس هاعمو باحسلا دارملا مهضعب لاقو ( نودعوت امو مكقزر ءامسلا

 ل242 كراع ىح كلا ملإ راجلا نمو راجلا لإ ضرالا رمق نما ةماملا 1] ركل دْعصأ

 ؛هيلإ ةجاحلا ردق ىلع ىلا ع: هللا هلزني مث نوككمو ا تارذلا كلت نإ مث « ديدصتلا كلذ تنست

 ىف ةليح ال هنالو هت>حولا راحلا ءامع الو نضر رده قاابف ردلا هانملا كلَجي عفت مل كلذ الالاو

 نع هوجو هذه نأ 0 دحلان ةناعلا نع راعجلا نازل ضرألا خو لغاراجلا هام زاجل
 . اهنم ءىثث ىلإ هب ةجاح الف هبرقأ نم اماف راتخلا لعافلا 0 اهلحمت

 عرزلا ىف ةعفنملا ىلإ نواصيو ةرضحلا نم هعم نوءلسي ريدقتب هانعف ( ردقب ) ىلاعت هلوق امأ

 . مبحلاصمو مهتاجاح نم هانءلعام رادقمب وأ ؛ برشلاو سرغلاو



 ملا ا قئارط غيت 15 ادا ىلاعت هلوق

 «ل1 نيلفاغ قلل نع ا قئارط 4. جقوف افلح ل 02

 هبرل ًادبأع دبعلا نوكيل ةداعالا مث ةتامالاب هدعبو ىلاعت هللا هرخأ مرج الف ؛ ةنجلا بلطل الإ

 عافتنالا بلطل ال هتعاطب

 ؛ نوتيمل كلذ دعب مكنإ مث ) لاق هنآل ربقلا باذع ىنن ىلع لدن ةيآلا هذه (« ىناثلا لاؤسلا 7

 نه ( باوجلاو ) ةتامالاو ربقلا ىف ءايحإلا نيرمآلا نيب رك ذي لو ( نوثعبت ةمايقلا موي مكنإ مث
 هانيغأ 131 قم نضر نأ ( ىناثلاو ) ةثلاثلا قن نيتايحلا رك ذ ف سيل هنأ ( لوألا ) : نيهجو

 : ةداعاللا نندج نم وهف ةرك ذ كرت صقلا ا ةداغالا وتقنامالا ءاءاناالا ةلدلثلا 1

 مكتوف انقلخ دقلو ) ىلاعت هلوقوهو تاومسلا ةقلخم لالدتسالا لئالدلا نم «ىناثلا عونلا)

 . ( نيلفاغ قلخلا نع انك امو قئارط عبس

 قوف اهضعب نوك ىنعمب اهقراطتل قئارط اهل ليق امنإو تاومس]عبس ىأ ( قئارط عبس ) هلوقف

 . بوث قوف ابوث سبل اذإ نيبوث نيب قراطو لعن ىلع العن قبطأ اذإ هيلعن لجرلا قراط لاقي ضعإ
 ىلع لاقو ( اقابط تاوم عبس ) هلوقك وه جاجزلا لاق ءارفلاو جاجزلاو ليلخلا لوق اذه

 امنال نورخآ لاقو :ناريطلاو طوبهلاو جورعلا ىف ةكئالملل قئارط اهنأل كلذب تيم ىسيع نبأ
 انقازرال ًاحضوم اهلعج ىلاعت هنأ كلذب انيلع هماعنإ ىف هجولاو اهريسم اهبف بك اوكلا قئارط

 ءايبناألا لاسرإ ناكم اهنآلو ؛ باوثلا عضوم اهنألو ؛ ةكئالملل ارم ابلعجو : اهنم ءاملا لازناب

 . ىحولا لوزنو

 قلخلل انك لب نيلفاغ كا ( اهدحأ )هوجو هيفف ( نيلفاغ قلخلا نع انك امو ) هلوق ذأ

 هلوقك وهو « ةنيبع نب نايفس لوق اذهو مبكلبتف عبسلا قئارطلا مهلع طقست نأ نم نيظفاح

 مهيلع لزننا مهقوف اهانقلخ امتإ ( اهئاثو ) ( الوزت نأ ضراألاو تاومسلا كسي هللا نإ ) ىلاعت

 انتردق لاك ىلع اهل انقلخ لدف ءايشألا هذه انقلخ انأ ( اهثلاثو ) نسنملا نع اهنم تاكربلاو قازرألا

 كلذو مهرئامضو مهلاوقأو 5 نع نه / 0 قاخلا نع انك امو ) هلوقب ملعلا لاك نيب مث

 جرخت الثل نوظفاح اهل نحن لب نيلفاغ تاومسلا قاخخ نع انك امو ( اهعبارو ) رجزلا ةباهن ديفي

 0 واش قد را قلخ ىف ىرتام) ىلاغت ةلوقك هيلع اوك اندرأ ىدلا ردقتلا نع

 هذه بالنا نافعناضلا دوجو ىلع ةلاد اهنأ (اهأدحإ) :لئاسملا نم ريثك ىلعةلادةيآلا هذهنأ لعا :

 ديال هنأ ىلع لدي ةفصلا كلت ىلع اهئاقب ناكمإ عم ىلوألا داضت ىرخأ ةفص ىلإ ةفصنم ماسجالا
 لصحول تافصلا كلل: نم ًائيش ناف ةعيبطلاب لولا داسف ىلعلدت اهنأ ( اهتيناثو ) ريغمو لو نم

 ةعيبطلا كلت ريغتل تافصلا كلت تريغت امنإ تلق ولو اهريغت مدعو اهواَقِب بجول ةعيبطلاب

 بجوملا نآل ماع رداق ربدملا نأ ىلع لدت ( اهتثلاثو ) دجوهو قلاخ ىلإ .ةعيبطلا كلت ترقتفا



 ةنآلا . ةلالس نم ناسنالا انةلخ دقلو : ىلاعت هلوق /5

 . ًادجوم هوك ىنعمب قلاخ هنأب تلق مل نك . ًاردقم هنوك ىنعمب ًاقلاخ دبعلا نوك
 الإو باوصو ةمكحو نسح هقلخ ام لك نأ ىلع لدت ةيآلا ةلزتعملا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا

 يقلل , دكا الاخ ناركي الل نأ يجو. كلذك ناكاذإ و.« نيقلاخلا: نكح هنأب هفضو زاج انك

 ماكحإلا ىلع نسحلا لمح نم سانلا نم ( باوجلاو ) ؟ ال دجوملا وه دبعلا نوكي نأ بجوف

 ءايشاألا لكىلاعت هللا نم نسحب هنأ اندنعف هولاق ام ىلع هانلمحول مث . فيلأتلاو بيكرتلا ىف ناقتالاو

 ا ل 0 قلو أ قرف رمل ركل

 ىنأ نب دعس نب هللا دبع نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىلكلا ىور 4( ةثل اثلا ةلأسملا ١

 نم بحي ( رخآ ًاقلخ ) ىلاعت هلوق ىلإ ىبتنا اسف عقلي هللا لوسرل تايآلا هذه بتكي ناك حرس
 كف « تلزن اذكبف بتك | » هلي هللا لوسر لاقف ( نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ) لاقف كلذ

 ريخ الف !بذاك ناك نإو « هيلإ ىحو» اي ىلإ ىحوب هناف لوي اوف اقداص دم ناكنإ لاقو هللا دبع ٠
 مك نب دس ىو رو هب حفلا موي لسأ هنإ ليقإو ءنقكلا لع تامادنإ ليقف كملل] ترهل هتاف
 لاقف ( نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ) باطخلا نب رمع لاق ةيآلا هذه تلزن امل لاق سابع نبا نع

 « ماقملا فلخةالصلا ىف ؛ عبرأ ىف فر ىنةفاو : لوةيرمع ناكو . رمعاي تازن اذكه تلي هللالوسر
 للعت هلو: لزف « نكنم ًاريخخ هللا ةتلدنيل وأ نهتتتل : نل ىلوقو « ةوسنلا لع باجحلا برض ىفو

 (نيةلاخلانسحأ هللا كرابتف ) تاق عبارلاو ( نكسنم ًاريخ اجاوزأ هلدبب نأ نكسقلط نإ هبر ىمع)

 لأ لل هراققلا قو كا ردجلا ةداعيتلا كل تناك ةيقاولا هاذه نوفاراغلا لاق كلزت ادكه لاق

 ادم رمبلا ملكت دق تاياورلا لك ىلعف ليق ناف ( ًاريثك هب ىدبمو ًاريثك هب لضي ) ىلاعت لاق اك

 اذإ دعبتسم ريغ اذه ( تاوجلاو ) هللا دبع هنظ م ازجعم هنوك ىف حدقي كلذو « نآرقلا مظن لثم

 . هللأ دبع ةبش تطقسف زاخجتالا هيف ربظيال ىذلا ردقلا هردق ناك

 (نونئال) نصيحم نباو ةلبع ىنأ نبا أرق ( نوتيمل كلذ دعب 5ك مث ) هلوق 4 ةنماثلا ةبترملا

 نار فروخ لع لدتكا ىئاملا امأو /ةتباث هعض ىلاك تملا نأ ”تئالملاو كنللا نيب ىزملاو
 .(كردص هب قئاضو) هلوق ىف قئاضو قيضامه وو توعكلوةكو . ًادغ تئامو نآلا تيه ديز

 ىه ىلا ةتامالا لعج هناحبس هللاف ( نوثعبت ةمايقلا موب منِإ مْ *) هلوق ةعساتلا ةيترملأ )

 ءاشنالا دعب مظع رادتقا ىلع ًاضيأ نيللد همدعيو ةينفن ام ةداعإ وه .ئذلا تعبلاو ذا احلا 0

 تالاؤس انبهو عارتخالاو

 نوكيف ايندلا معنب اهباوبو ةرخآلا معن لصو الهو « توملا ىف ةيكحلاام ؛لوالا لاؤسلاإ

 كنااوذلا اردلل 0 جم هنأ نيفلكما ق> ىف ةدسفملاك اذه ( باوجلاو ) 8 غلبأ ماعنالا ىف كلذ
 نيبب « هللا ةعاطلجأل ال عفانملا كلت لجاإل تاعاطلاب هنايتإ راض تاعاطلا ىف ةقشملانم هلمحتي امف

 لعفلا كلذب ينأي ال هناف. 5 يف ةنجلا كانلخدأ كلذ تلعف اذإ موصيو ىلصي نمل لبق ول هنأ كلذ



 /6 دل هول ين كلم حا ول

 اة ل نآكو ا كبأ ناكو ًانطانو: دا م1 زاك انا ويح هلدجت 5 ع اهل

 5 ولف ناحل ءزج لكو هئاضعأ نم وضع لكلب هرهاظو هنطاب عدوأو : ه.كأ ناكو
 نبا نع. ىقوعلا ئورو . نيحراشلا-حرشإالو .:نيفصاولا فصو ا طيعال ةكح تئارغو

 ةيلوفطلا نمز ىف هرأ رطأ ف الرا دش هايإ هللا فيرصت وه : لاق امهنع هللا ىضر سابع

 هنأ لوقلا اذهليلدو ؛ تومي نأىلإ هدعب امو لقعلاو مهفلا قلخو ؛ بابششلا ءاوتسا ىلإ اهدعب امو

 81 رح نيازو مانع نبأ نع اك ىنعملا اذهو ( نوتيلل كلذ دعب مكنإ مث ) هل وهي هيقع

 نالطب لع ةلالد ةيآلا ىف اولاق هل ءانثنإ هفاخ ماعإو ؛ هيف حورلا٠ اشنإ لعج هنالل )ا هانأشنأ ) لاق

 هذه نم بكرملا وه ناسنإلا نأ نيب هناحبس هناف ندبلا ال حورلا وه ناسنإلا نأ ىف ماظنلا لوق

 « مسقني ال ءىث ناسنإلا نإ نولوة, نيذلا ةفسالفلا لوق نالطب ىلع ًاضيأ ةلالد امفو ؛ تافصلا
 / مج سل هنإو

 دازام لكو . ةدايزلاو دادتمإلا ىلإ اهانعم عجري ةكربلا ناف هللاىلاعتف ىأ (هللا كرابتف) هلوق امأ

 لبيقو : ىلاعت هللا .نم اهلك تاريخلاو كايرو :.ىعملا ا زوجبنو ؛ هالع دقف ءىثلا ىلع

 مظعتلل قحتسملا وبف هنم الك تاكربلاو. ماودلاو ءاقبلاو لاق هن اكف . تابثلا وهو كوربلا نم هلضأ
 الا ةلالدل زيمملا رك ذ كرتف 0 ءردقملا نسحأ ىأ ( نيقلاخلا نسحأ ) هلوقو“*«ءانثلاو

 : لئاسم انبهو هيلع

 داج أَنمل :هرذق اذإ هلعفل اقلاخ نوكادق كا تا نأ لوا ؟ةلؤشملا تلاق < ىلوآلا ةلأسملا ١
 نيك اجلا كحأ هيف لاقينأ زي مل محريو محي نم هدابعف نكي ملول اك ؛ نيقلاخلا نسحأ هناي لرقلا
 دابعلاو ؛ ةلفغو ومس ىلع ال ًاردقم هلعاف نم دجو لعف لكوه ةغللا ىف قاخلاو ؛ نيمحارلا محرأو
 مسا نأ الإ قلاخ دبعلا نأٍلع تلد نإو : ةيآلا هذه ىعكلالاق ؛ هجولا اذه ىلع كلذ 0 دق

 تو نلاقي نأ رج هلو( ادلا كبر للف كار رش 0 عم الإ دبعلا ىلع قاطي ال قلاخلا

 هناحبس هنال كلذ ىلاعت هللا لاق امنإ لاقي الو « ىنر وه هديسل ديعلا لوي الو . ةفاضإ الب

 ) اههدحأ ) : نيبجو نم هنع بمن اانآل .ريطلا ةتنبكا نيظلا نم قاخي 0 مالسلا هيلع ىسيع فصو

 حصيبال ةصاخ ىبيع ىلع هلم عمج مه نيذلا ( نيقلاخلا نسحأ ) هناحبس هنأ ىضتقي ةيآلا رهاظ نأ

 ؟ قاخم هنأب ًاضيأ نيروصملا نم هريغ فصو حيص قلخب هنأب ىديع فصو حص اذإ هنأ ( ىناثلا )

 هاتمه.لمح بج وق نيك لك قلاخ هللا) ىلاعت هللا كوب "ةضراعم ةيآلا هذه أب ناك تاجا ر
 وه ىأ ( هيلع نوهأ وهو ) ىلاعت هلوةك  مكنظو مكداقتعا ىف ( نيقلاخلا نسحأ ) هنأ ىلع ةيآلا

 رع تاكا نال ردم .. قالا نأ ذه( قالا ل وجلاو ) مكتظو مكداقتعا ىف هيلع ن ل
 ناس نظلا ىلإ هانعم عجري 0 , نيردقملا نسحأ هناحبس هنأ ىلع لدت ةيآلاو ريدقتلا

 ىضتقت ةيآلا نأ ( ثلاغلا باوجلاو ) تاهءاشتملا نم ةيآلا 1 :ذ « لاجهناحبس هللا ق> يف كلذو
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 ١ ةعسن ىهو ةرطفلا ناوك اأو ةقلخلا راودأ ىف ناسنالا: باقتب لالدتسالا « لوألا عونلا :

 ةلالسلاو ( نيط نم ةلالس نم ناسنالا انةلخ دقلو ) ىلاعتو هناحبس هلوق ( ىلوألا ةبترملا )

 لل دل كو للا كلا لع لدي دان رهو ةلاست دكا نب نم لست اهتاآل ةصالللا
 مالسلا هيلع مدآ هنم دارملا : لتاقمو ةداتقو ةهركعو سابع نبا لاقف ناسنإلا ىف ريسفتلا لهأ

 وه ىذلا ناسنالا ىلإ ةعجار ةيانكلا انلعج مث , نيبم ءام نم هتيرذ تةلخو نيطلا نم لس مدأف

 مدآ دلو انهه ناسنإلا : نورخآ لاقو ؛هدلولو مالسلا هيلع مدآل لماش ناسنإلاو : مدآ دلو

 املىتلا هئاضعأ ىف ةثوثبملا ةينيطلا ءازجالا ىه ةلالسلاو . مالسلا هيلع مدآ مسا انبه نيظلاو
 را اور لات ةلوقل ىباطيا ريتا اذه. انم تراصأ ىلا ةيعوأ قف تلصح و. تعمتجا

 امنإ ناسنإلا نأ وهو ء رخآ هجو هيفو ( نيبم ءام نم ةلالس نم هلسن لعج مث نبط نم ناسنإلا
 امإ ىهو« ةيذغالا نم دلوتي امإ كلذو عبارلا مضطلا لضف نم دلوتت امنإ ىهو ةفطنلا نم دلوتي

 ءالاو ضراآلا ومص نم دلوتي امنإ تابنلاو ..ةيتاينلا كِإ ىهتنت ةيناويحلاو ؛ةيتابت امإو ةناويح

 ىلع تدراوت نأ دعب ةلالسلا كلت نإ مث , نبط نم ةلالس نم ًادلوتم نوكي ةقيقحلاب ناسنإلاف

 . تافلكتلا ىلإ هيف جاتح الو ظفال قباطمزيوأتاا اذهو « ينم 1 ةرظفلا راد و ةةلخ ا رار

 ةفطن 0 ( نبكم رارق ىف ةفطن هاناعج مب ) ىلاعت هلوق ( ةيناثلا ةئرملا)

 هنذقف ءابالا بالصأ ىف ةفطن كلذ دعب هرهوج لعج مث ٠ 1 ل 1 ناتنألا هر ناحل
 رارقلا عضوم رارقلاب دارملاو ةفطنلا هذهل ًانيكم ًارارق محرلا راصف ةأرملا محر ىلإ عامجلاب بلصلا
 قيرط كلوةك اهف رقتلملا ةفص ئه ىتلا ةناكملاب محرلا فصو مث ردصملاب هامسف رقتسملا وهو

 0 م ا 3 اد ا

 تافص ىلإ امتافص نع ةفطالا انلو> ّىأ / قاع ةفطنلا انفلخ مثر ىل ) ىلاعت هلوق ( ةثلاثلا ةيترملا 1

 . دماجلا مدلا ىهو ةقلعلا

 ىأ ةغضم دماجلا مدلا كلذ انلعج ىأ ( ةغضم ةقلعلا انقلخت ) ىلاعت هلوق ( ةعبارلا ةبترملا )

 هناحبس هنال ًاقلخ ليوحتلا ىسو . فرتذي ام رادق» ىهو ةفرغلاكغضمب ام رادقم اهنأاك لا ةعطق
 لاك لاح س هن اكر الل افلح ضارعالا قل قيسف اه ريغ اضارعأ قلحو ايضارعأ نضعب ىقل
 ؟ةدئاب ماجا ف لك

 ًامظع رماع نبا أرقو كلذك اهان ريص ىأ ( ًاماظع ةغضملا انقلخت ) هلوق ( ةسماخلا ةيترملا )
 ؛ ( ًافص ًافص كلملاو ) هلوةك عملا هنم دارملاو

 هلءخ مظعلا 0 محللا نال كلذو ( 1 ماظعلا | :ودكق ) لاعت هلوق ( ةسداسلا ةيترملا )

 .انب هزل

 ةنيابم لو اللا قلحلل ًانيابم اماخ ىأ ) رخآ 0 هان ًايننأ م 3 ) ىلاعت هلوق ) ةمعباسلا ةيت رمل ١



 م ةيآلا . نيط نم ةلالس نم ناسنالا انقلخ دقلو : ىلاعت هلوف
 < و5 رز 1 7-5-2 هس © لس لس ١ © سل ت  ]آ

 رارق ىف ةفطن هأن 0 نيط نم ةلالس نم َنآسنالآ الح دلو

 2 هركوربش مو اس سا

 اماظع هَ هدفا ق3 هع هنلتلا ع َةَقلَع ةقطنا افلح مث 10 نيكم

 ا نقلك نسحأ هللا كرام َرَحااَْلَح هانأشنا مث ماعلا 1
 0 ا ا هرش بر سس مدن اساس عا 1١ 2و ساو تما

 تلقا 5 1 يقلأ موي نإ م ا

 هديب ةأروتلا 2 هديب 7 هلل 0 0 0 1 7 ملقأ دق : تلاقف ىملكد اه

 مالسلا هيلع هنأ ىورو ؛ « نونمؤملا حلفأ دق : تلاقف ىملكت اهل لاق مث ؛هديب ىبوط ةر# سرغو

 الرو اهدودسو 12 5 اهتتول ةالصلا لصو ءوضولا دبعلا نسحأ اذإ » لاق

 ىتعيض ام هللا كعاضأ تلاق ابعاضأ اذإو . امحاصل تعفشو ؛ لع تظفاح امي هللا كظفح تلاق
 اهنأ هب دارملاف ةنجلا مالكامأ ( باوجلا ) « اهبحاص هجو اهب برضيف قلخلا بوثلا فلي اك فلتو

 ىلاتت هنأ امأو ( نيحتاط انزتأ"اتلاق) ىلاعت ةلوقك وذو  انم لوقلاك كلذ راض ناف للا تال

 اهقح ماق نم ىلع ىتثت ةالصلا نأ 6 و : ةزيغ ىلإ هلكو ةنأن "ل ايقلخ لت كارما هاني هنحا قلك

 روصتت نأ اهلع حصي الو تانكسو تاكرح ةالصلا نآل . ةنجلا مالك نم د.بأ زاوجلا ىف وهف

 . ركشلاب قطني ىلإ كناسحإ نإ معنملل لئاقلا لوقي اي لثملا برض هنم دارملاف ماكتتو

 لد ىضاقلا لاق ( باوجلا ) ؟ ةقولخم سودرفلا نأ لع ةيآلا لذت له ( عباسلا لاؤسلا ١

 اذإ لاق ىلاعت هناك: ةيآلا هذه ليوأت بجوف ةقولخم ريغ اهنأ ىلع ( ماد ابلكأ ) ىلاعت هلوق

 هباع 0 0 اذإو وأ نينمؤملل ًاثاريم ةنجلا هللا قلخ ةمايقلا موي ناك

 هذه ىف هركذ ام ناََخِإ نسيل هنثل فتعض اَدَهَؤ ) ةنجلا بادكأ را تاكأ ىدانو ) ىلاعت هلوق

 ضراعت 31 ءةمايقلا موب ٠ ماد اباكأ نإ 3 ماد اهلكأ ) هلوق ىف رمضر نأ اه لو ةيآلا

 . ( نيقتملل تدعأ ) ىلاعت هلوقب ةقولخم ةنجلا نأ ىف كسمتن ن>تف نارهاظلا ناذه

 م* ؛ نيكم رارق ىف ةفطن هانلعج مث  نيط نم ةلالس نم ناسنإلا ا:ةلخ دقلو ال ىلاعت هلوق

 ًاقلخ هانأثنأ مث اح ماظعلا انوسكف ًاماظع ةغضملا انقلخت ةغضم ةقلعلا انقلخم ةقلع ةفطنلا انقلَخ
 4« نوثعبت ةمايقلا موي نإ مث . نوتيمل كلذ دعب نإ مث « نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف رخآ

 دعب الإ حصيال هللا ةدابعب لاغتشالاو . ةمدقتملا ةيآلا ىف تادابعلاب مأ مل هناحبس هنأ ملعا

 ةينادحولاو لالجلا تافصب هفاصتاو هدوجو ىلع لدي ام ركذب امتع مرجال . قلاخلا هلإلا ةفرعم

 : اعاونأ لئالدلا نم رك ذذ
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 دعأ الإ فاكمال هنأ : 10 لاق م م ىلع 0 لَو لوس ١ يل را 0 لوألا ةؤحو

 نما اذاف. ةمالع كلذل لعجو عاطأ نإ هقحتسي ام ةنملا قرر نه تسع كالا قدا نا

 ىلإ مهريصم راصو نينمؤملا ىلإ لوقنملاك نمؤي مل نم لزنم راص ضعبلا نمؤي مو ضعبلا مهنم

 هنإ ءارقفلالاق دقو . هجولا اذهل اثاريم كلذ ىمسف٠ مهمتو.ك باوثلا نامرح نم هعم ديال ىذلارانلا

 ىلا ةيدلا ىف اولاق كلذ هع ثروب هنأ ىف كلما هيف ردقي ام نيبو تنملا كا نيد قرف ال

 ىلاعت هنإ ليق ناف ءانركذ امي دبهشثي كلذو قيقحتلا ىلع ركل عا عم ثروت | ا

 اناق . عاطأ ول مهريغ هقحتسي ناكام ثرالا ىف لخدي مت اقام م ىلعو اثرإ هنوقحتسي ىذلا !" فصو

 هلا ل عالمأ ول رفاكلا كلذل 00 0 اذهل ةلزنم وهام لعج ىلاعت هنا عنتم ال

 ,ساحم نودب مهبلإ ةنجلا لاقتنا نأ ( اهناثو ) هيلإ كلذب لدع اذه نمآ اذاف لزانملا ىف ديزب ناك
 1 مدآ انيبأ نكسم تناك ةنجلا 0000 ولا ىلإ لاما لاقتنا هبشي هريداقمب ةفرعمو

 ."ثايملاب ايش كلذ راص هدالوأ لإ. كلها اذاَق مالسلا

 مث "اه لعن هنأ عم حالفلاب عبسلا تافصلاب نيفوصوملا ىلع كح كك « ىناثلا لاؤسلا ١

 مدعو مهتانامآل مهنيذلاو)هلوق نأ ( نأ (كا تعا ورا ةر اهطلاو جيجلاو موصلاك ةبجاولا تادابعلارك ذ

 ةلخ ىف تاخد تارابطلاو انمدق.؟ ك 5 نانا 1 تابجاولا عيمج ىلع أي ( نوعار

 . اهطئارش نم اهنوكلل سنلا تاولصلا لبع ةظفاحلا

 ؟ مهريغ اهلخديال هنأ ىلع ( نوثراولا م كئاوأ ) ىلاعت هلوق لديفأ < ثلاثلا لاؤدلا ١

 ةنبلا نأ تبث هنآل هب لمعلا كرت بجي هنكل رصحلا م ترا هر اوف نأ ( باوجلا)

 هلوقل ؛ وفعلا دعب ةلبقلا لهأ نم قاسفلا الخديو نيعلا روحلاو ناداولاو نيناجلاو لافطألا اهلخدي

 . ( ءاش نملا كلذ نودام رفخيو ) ىلاعت

 ةشيحلا ناسلب ةنجلا وه سودرفلا ( باوجلا ؟ سودرفلا وه ةنجلا لكفأ «عبارلا لاؤسلاإ

 سودرفلا » لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ىرعشألا ىموموبأ ىورو ؛ مورلا ناسلب ليقو

 هللا اولس و لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ةمامأ وبأ ىورو « راجمالاو رامنألا اف نمحرلا ةروصقم

 ..« شرعلا طيطأ نوعمسي سودرفلا لهأ نإ و. نانجلا ىلعأ اهناف سودرفلا

 نونوكي اهلجالو امل ىتلا ىه تافصلا هذه نأ ىلع ةيآلا لدت له ( سماخلا لاؤسلا إل

 مسا ناميإلا نأ هبهذم ىلع ءانب كلذك مالا نأ ىضاقلا ىعدا ( باوجلا )؟ ال مأ نينمؤم

 ملفأ دق ) هلوق نآل « كلذ ىلع لدت ال ةيآلا نأ اندنعو ؛ تابجاولا لك .ادأل عوضوم ىعرش

 لديال اذه ناف « لودعلا ءايكذاألا سانلا حلفأ دق لثم ( نوعشاخ مهتالص ىف مه نيذلا نونمؤملا

 . انبه اذكف سانلا ىمسم ىف نالخاد ةلادعلاو ةاكرلا نأ ىلع

 لاق ندع ةنج ىلاعت هللا قلخ امد لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور « سداسلا لاؤسلا 0



 ما ةيآلا . نونمؤملا حلفأ دق : ىلاعت هلو

 روبطب الإ ةالصالد» مالسلا هيلع هلوقب هيلع جتحاو ًاتايثإ نوكيال ىلا نم ءانثتسالا نأ هللا همحر

 حاكنلا لوصحو روبطلا لوص- درجمب ةالصلا لوص> ىضتقي ال كلذ ناذ «ىلوب الإ حاكن الو
 مث نيذلاو ) هلوقف هب موكا فرصال محلا فرص ءانثتسالا ةدئافو . ىلولا لوص>ح درجمب

 نيتاه ىف الإ لكلا ن ع جور فلا ظفح بحي هنأ ه اا جوزف

 نعوم نأ انتل نإ :أ ( ىتاثاا ) تايثالاب الو ىنلاب ال امببكح ترك ذ ام ىناف نيتروصلا
 . ةجح هءارو اهف قبيف ليلدلاب صيصختلا هلخد ماع هنأ هتياغف « تايثإ ىنلا

 هيف ن رمال نإ ودعلا ىف نولءاكلا منك 3 مث كتلوأق ) ىلاعت هلوق امأ

 ريثك نباو عف كأن رق ( نوعار مه دبعو مهانامال مث نيذلاو ) ىلاعت هلوق (( ةسداسلا ةفصلا

 هللا نإ ) ىلاعت هلوق هنمو « ًادهعو ةنامأه.لع دهاعملاو هيلع 0 ءىثلا ىمسي هنأ ملعاو (مهتنامآل)
 ىناعملا نود نويعلا ىدؤت امنإو ( مكتانام مأ !ونو2و ) لاقو ( اهلهأ ىلإ تانامآلا اودؤت نأ ؟مأي

 ىلع ًاضيأ عقيو هبر ىلإ هيرشي امف هسفن 0 ا دبعلاو امسفن ىف ةنامالا هيلع نمي وملانأاكف .

 ظفحل ءىثلا ىلع مئاقلا ىعارلاو ( انيلإ دبع هللا نإ اولاق نيذلا') هلوقك هب ىلاعت هللا لا

 ةناماللا نأ لعاو . هيلوتم ىأ ؟ .ىثلا اذه ىعار نم لاقيو ؛ةيعراا ىعارو منغلا ىعا رك حالصإو

 ةننآ ]ونوح ال 1 نذلا امأ اي ) ىلاعت لاق دقو ةنايخلا ىف الخاد نوكي هكرتام لك لوانتت

 ١ لخذت تادايعلا لكو .اهلغ نمؤم ءرملا ىلا ثادايغلا كلذ نف ( مكانامأ او ل

 اقو 0 أ ءوضولا غابسإو ةبانجلالسغو موصلاكالصأ ىنخت نأ امإ اهنآل « كلذ

 0 لوأ "و ةنءاتلا ضر درك نا قعر 4 داس متي مل نم ةنايخ سمانلا مظعأ» مالسلا هيلع

 هب ءاقولا همزليف لوق 1 لعفب همزتلي ام كلذ ةلجج نمووةالصلا نودقفتام رخآو ةنامألا ميد 0

 ىف نمتؤ٠ هنآل ءاسنلاو ديبعلا ام مرحي ىتلا لاوقألا كلذ نمو . امم لصتي امو دوقعلاو عئادولاك
 دوقعلا هيف لخد هناف دهلا امأو  ةرْيَغ وأ“ بصخي اهدسفي الف هتنامأ عازر نأ كلذ نمو كلذ
 . حالفلا ل 0 ىف ريتعم اهب مايقلاو 'روماألا هذه ةاعارم نأ هناحس نيبفو روذنلاو ناعآلاو

 نال اهرك د ىلاعت داعأ امو ( نوظفاح مماواص ىلع مه نيذلاو ) هلوق 4 ةعباسلا ةفصلا 2

 هنالصل ءادآلا لاح ىف ىلدملل ةفص عوشخلا ناف ؛ نيمزالتم ريغ نارياغتم ةظفاحملاو عوشخلا

 ةراهطو تقو نم اهطورشل دبعتلا ةظفاحلاب دارملا لب . اهلاكب اهدؤ, ملام لاح حصت امنإ ةظفاحماو

 هللا ركذ امل مث .تقو لك ىف هبأد كلذ نوكي ىتح اممامتإو اهناكرأ ىلع مايقلاو اههريغو '

 ( نودلاخ ايف مه سودرفلا نوئري نيذلا نوثراولا مث كئلوأ ) لاق رومآلا هذه عوممج ىلاعت
 : : تاالاؤَد انههو

 ١ ثاريملاب ةنجلاو باوثلا نم هنودحي ام ىمس مل <« لوآلا لاؤسلا 0
 نم (باوجلا ) (ةنجلا 1 مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ ) هلوق ىف مهقح ةنجلا
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 . ةيآلا . نونمؤملا ملفأ دق : ىلاعت هلوق م

 للروح اولا قع هنأ نرثك آلا لوق وهو ( تالاور اا مهيكنثو مر وطت ) ىلاعت

 لاقي ال هنإ ليق ناف , ىنعملا اذم عرشلا ى تصتخا دق ةظفللا هذه نال . برقالا وهاذهو ةصاخ

 « ىنعم و نيع نيب كرتشم مسا ةاكرلا : فاشكلا بحاص لاق اذلق :ةاكرلا لعف هنإ حيصفلا مالكلا ىف

 وهو ةيكزتلا وه ىذلا ىرلا لعف ىندملاو « ريقفلا ىلإ باصنلا نم ىكزملا هجرخت ل ردقلا نيعلاف

 نع ربعي الإ ردصم نم ام هن”ال : هريغ هيف غوسي الو هل نيلعاف نيكزملا لعجل ىلاعت هللا هدارأ ىذلا

 ىّرمللو ؛ لتقلا لعاف لتاقللو ءبرضلا لعاف براضلل لاقي : لعاف هند لاقي و : لعفلاب هانعم

 وهو فوذحم فاضم ردقيو « نيعلا ةاكزلاب دارب نأ زوجي هلك مالكا اذه ىلعو ؛ةاكرلا لعاف

 نيذلاو)هلوقب امني انه لصف ملف ٠ ةاكرلاو ةالصلا نيب لصفي مل كانه ىلاعت هللا نإ لبق ناف ءاد“الا

 . ةالصلا تاممتم نم وغللا نع ضارعالا نأال انلق ؟ ( نوضرعم وغللا نع مث

 اموأ مبجاوزأ ىلع الإ .نوظفاح مهجورفل مث نيذلاو ) ىلاعت هلوق « ةسماخلا ةفصلا ا

 : تالاؤس هيفو ( نيمولم ريغ مهنإف مهناعأ تكلمام

 مهجاوزأ نم الإ هانعم ءارفلا لاق ( باوجلا ) ) مبجاوزأ نع الإ لقي ملل ( لوألا لاؤسلا ١)

 ىلع نيلاو الإ ىأ لاحلا عضوم ىف هنأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث هيف فاشكلا بحاص ركذو
 آلاو ىأ ةرسعبلا ىلع دايز ناكهريظنو : ةنالف ىلع نالف ناك كلوق نم نييلع نيماوق وأ مبجاوزأ

 ىف نوظفاح مهجورفل ممنأ ىنعملاو . اشارف ةأرملا تيم مثنمو نالف تحن ةنالف موق هنمو « اهيلع
 ريغ هيلع لدي فوذحمب قلعتم هنأ ( اهناثو ) مهرست وأ مبجوزت لاح ىف الإ لاوحألا ةفاكىف

 مهنإف ممل قلطأ ام ىلع الإ ةرشابم لك ىلع نومالي ىأ مبجاوزأ ىلع الإ نومالي لبق هناك نيمولم
 . نيظفاحل ةلص هلعت نأ ( اهتلاثو ) جاجزلا لوق وهو هيلع نيمولم ريغ

 (امهدحأ ) نافصو ةيرسلا ىف عمتجا هنال (باوجلا) تكلم نم لبق اله « ىتناثلا لاؤسلا ١

 نيذه عامتجالف ٠ علسلا ا و عابت ثيح اهن وكرخآلاو لقعلا ناصقن ةنظم ىهو ةئونألا

 . ءالقعلا نم تسيل اهن أك تلعج امف نيفصولا

 دمع نب مساقلا نع ىوريام ىلع ةعتملا مرحب ع لدت ةبآلا هذه 4« © كلاثلا لاؤسلا )

 دو مرت اها الع ا[ ]و هل لحال نأ حوف هل. ةجيوانا تلمسلا ان 1 (باوجلا)

 3 رئام فصن مكلو ) ىلاعت هلوقل ثراوتلا لصحل هل ةجوز تناكولو عاجإلاب ناثراوتي ال امهنال

 مهجا 1 لع الإ ىلاكت هلوقل هل لحب الرنأ كجتو هلاةجئوزيب تيببل اهنأ تبث اذإو (مجاوزأ

 . ملع امو( اما تكلم اف

 لاك لاوحأ ىف عاتمتسالا نيهلا كلمو ةجوزلا ىف هل لحي ال سيلأ « عبارلا لاؤسلا إ)

 رهاظ ىف لخاد مالغلا اذك و. امتدع لاحو ريغلا نم امجوزت لاح ةمالا ىفو ةدعلا لاحو ضيخلا

 ةفينح ىنأ بهذم نأ ( امهدحأ ) نيرجو نم ( باوجلاو ) ( مهناميأ تكلمام وأ ) ىلاعت هلوق



 /هب 0 توبوا علا ف لاح

 . لاعفألا كلت عاق + دصقلا نم 77 نال دصقلا الاكاذا مو !ولاق ةضصعم ىرخالا فو
 نم دبال ةنأ 1 اوقفتا اذبلف ,روضصالا نع الإ اطروطغ 3 ل ةيغادلا هذهو لاعمال ةيعادل

 ارقي نأ ةءارقلا مامت نأ : نيلفا لا هيبنت ىف هللا هحر ثيبلا بأ ةفعلا "زك د تقف ءابقفلا امأ. ار ودحلا
 قال ارغب نع ىملا تلاظ نأ: نع له تنام شا ةمحر لالا راما و. دفلا | نا 11
 0 باقلا اهف رضع ال ةالص 0 هللا حر ندا 200 هدا كترشف عشخم م م لاف 0

 ليما قناه[ دمحم" ةلاكتو هنمع لعل نم فرع نم :' ليج نب:ذاغم نعاوأ: عرسأ ةيوقعلا ىلإ

 اهسدس هل بتكي ال ةالصلا للصيل ديعلا نإ د مالسلا هيلع لاق ًادنسم ًاضيأ ىورو . هل ةالص الف

 ءابلعلا كعجأ: تر نب دحا ولا دبع .لاقو ©« اهذم لقعام هنالليط نم ديعلل نسكت اعإو اهرشع لذ

 ءابقفلا 00 اذه تبث اذإ عامجإلا هيف ىعداو . لقعام الإ هتالص نم دبعلل سيل هنأ ىلع
 تذخأ البف ء.اهف رمآلا اوقيض عرولا .لهأو نويلوصآلا سيلأ . زاوجلاب اوكح مرسأب
 نأ ةحتافلا تكرت نإ فاخأ : لاقف كلذ ىف هل ليقف ؛ ةمامإلا راتخا ءاملعلا ضعب ناف طايت>الاب

 نع صالخلا ًابلط ةمامإلا ترتخاف ؛ ةفينح وبأ ىنبتاعي نأ مامإلا عم اهتأرق نإو , ىعفامشلا ىنبتاعي
 : لعأ هللاو فالتخالا اذه

 /اهدحأ ) لاوقأ ودللا ىو( ناوطركم ودللا نع م نيذلاو ) ىلاعت هلوق 4« ةئااثلا ةفصلا ١
 ةوو رض اهنلإ :ءارملا نوكي ال نكل واحلم ناك وأءاهو ركم وأ اما نحس ناك اه كذلفا ل

 (اهئلاثو) لوآلا نم صخأ ريسفتلا اذهو : طقف اها رح ناك ام لك نع ةرابع هنأ (اهناثو) ةجاحو
 ىذلا حابملا هنأ (ابعبارو) ىتاثلا نم ا اذهو . ةصاخ مالكلاو لوقلا ىف ةيصعملا نع ةرابع هنأ

 لمحت فيكف ( مكناعأ ىف وغللاب هلل | مكذخاؤيال ) 04 ودب لئاقلا اذه جتحاو ؛ هيلإ ةجاح ال
 ىغلي هنأ امم ًاوذل ىعس امإ وغللا نأب ةوارألا حجار ؛ةذحا وللا نم ايلف ننال ىلا [ىضاعملا لع ك5
 نوكي دق وخالا مث . ًاوغل مارح لكن وكينأ بجوف . وغللا مساب ىلوأ ناك هءاغلإ نيدلا ىضتقي املكو

 ( ةيغال أف عمسل ال١ هلوقل ذك نكي قو ( هيف وغلا انآ هلا !ذومل اوءمستال )هلو ل رف

 اذه نع نوضرعب ا مر ىلاعتو هناحيس هنإ مث 0 هنأت الو ًاودل| مف نوعمسال )هلوقو

 لاق هجولا اذه ىلعو هل ًأنانم طلاخالو هب نر الو هلدف ال نآب اوه ةئعا ضار ءالاو وغللا

 ةالصلا ىف عوشنلاب م مفصول ىلاعتو ةناحبس هنأ مع او( اما 0 وغللاب اورم اذإو ) ىلاعت

 امه نيذلا سفنالا ىلع نيقاشلا كرتلاو لعفلا رمل عمجيل ؛ وغللا نع ضارعإلاب فصولا هعبتأ
 . لعأ وهو فيلكتلا ءانب اتدعاق

 لوق ( امهدحأ ) نالوق ةاكزلا ىفو ( نولعاف ةاكرلل مث نيذلاو ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةفصلا )ل

 الف ) هلوقو ( كرت نم حافأ دق ) هلوةك ءىض ره دوه لعف لك ىلع عقب ةاكرلا لعف نأ : ٍلسم ىبأ
 هلوقل بونذلا نم ربطت امنال كلذب ىمس امنإ و ؛لاملا قدح نم جرخب ام هتلمج نمو ( ركسفنأ ارك 3



 ةيآلا نونمؤملا حلفأ دق : لاك //

 مد رجم نأ تنفق ع هق نسل ناب ذاب ناسللا ف 0 0 أآذه 35 أسف َّق 0

 هلوق َْق اود ا تاعرضت || نمد باقلا َْق مع ًاريعم اك بالا ناك | الإ قةحتال كلذُو ةاذكا دل

 نركشال هللاو :لاقو .ناسنإفلحول لوقأ لب ؟هنع الفاغ بالا ناكو ( مقتسملا طارصلا اندهإ )

 هنيميىف ربي مل مويلاف هناسل ىلع ىتاعملا هذهىلعةلادلا ظافلاآلا ترج مث.ةجاحهلأ-أو هيلعىنثأو [نالف
 ريصي الأرب , الو هروض> فرعيال وهو رضاح ناسنالا كلذو ل اءللا ةلظ ىف هناسأ ىللع ىرجولو

 هنأ سل ىلع تاكل هذه ترج ولو 2 هيلعي ردح اح نكيملا م هةعم ابا اطخ ةمالك نوكي الو 3 هنممىف أر ا

 هل نكي ملو راكفآلا نم ركب مهلا قرغتسم هنوكل لفاغ ملكتملا نأ الإ ناعلا كاب ف رضاع كو

 اك د01 ةءارقلا نم داوصقملا 1 كفل و هع فأر 0 مل هقطن دنع هيلع ٍباطخلا هيج وت دصق

 لكحل راح ان وجع ىلقلا ناك اذان: لاتعت هتلابوه تطاخملاو ءاعدلاو عرضتلاو ءانلاو داو

 ” كو فلا نع كلذ ا ام ةداعلا ل كرحتي هناسأ نإ مش هنأ د ربذ و هللا لالج نءالفاغ نأكو

 لفاغ هنأ عم ىلاعت هلل اميظعت نوكي نان ريظعتلا امهنم دوصقملاف دوجسلاو عوكرلا 5

 مل ميظعتلا لصح م اذإ هناللو ؛ هنع لفاغ وهو هيدي نيب عوضوملا مصل امظعت نوكي نأ زال , هع

 نس الصافو 6 ندلل ًادامع هلج الل ريصنأم ةقشما نم أهف سدلو 2 الل رهظلا دكر> درج كلا قس

 هيد لتقلا بجو ؛ ةقاشلا تاعاطلا رثاسو داهجلاو ةاكرلاو يلا ىلع مدقيو؛ نامإلاو رفكلا

 الإ ةرهاظلا اهلابعأ سيل ةميظعلا صاوخلا ةدهاشم نأب عطقي لقاع لكف ةلمججابو « صوصخلا ىلع
 نم اهف ديال ةالصلا ىلع تارائتعالا هذه تلدف ؛ ةاحاملا هذه دوصقم اهعلإ فاضت نأ

 ىونب له. داارعالاو ةعامجا دنع مالسلاب هيوذي امف اوفلتخا ءابقفلا تأ ١) تداسو ) درك

 ةالصلا ل وه ىذلا مالسلا ىعم ىف ردت 0 .ة>| آذاف 1 داع ةيبغلا رول

 قار طلاب ةالحصلا نه ةدوصقملا انك ف ئىل | حيبستلا و رك ىعم 2 رد || ىلإ 1 نآللف

 تفتاي الق اهقفلا جاجا فاالخ ىلع عوشخلاو 0 اسس نأ ه] |ذحلا 2 0

 طرش لب ٠ ءازجالل ا ع دع نوما نأ ( اهدح دحأ ) هوجو نم 0 5

 اعإ ءاهققلاو : كا 8 5 لومقلا نم دارملاو“ ءاضقلا بدي دك 3 | زجالا نم دأ را 0 لاو قلل

 نم دهاشلا ىف هلاث ةماو اذه ماقملا اذه ف انضرغو 5 تاوثلا ٍ 50 ءازجإلا ِ نع كاردحصل

 هامر نمو ؛« حدملا قدتساو ةدهعلأا نع 6 كيف ؛ نيحالا هجولا ىلع هدر مش 0 َكلْدَم ناك

 لاح ىلاعت هلا رظع نم اذك : مذلا قحتسا هنبكدلو ؛ةدبعلا نع جرخ فافختسالا هجو ىلع كيلإ

 ًارهاظ ضرغلل ممم نا اه ناسا نمهو .؛ باوثلل مك نك ر دلل امقم ناض ةدامعلا ها

 نم دبال هنأ ىلع اوقفتا دقف نوملكتملا امأ : عاجإلا اذه عنم انآ (ءاهيناثتو ) مدنلا نكس هيكل
 اهم دحاأو لكو 2 ا مل ةعاط ىلاعت هلل دودسلا نأب هيلع اوجتحاو 2 عوشخلاو روضحلا

 ؛ ةعاط نيتروصلا ىدحإ يف دوجسلا راص هلجأل رمأ نم دب الف ؛همزاولو هتاذ ىف رخآلا لثاع



 ابنا ةيآلا . 0 : لات هلوق

 لهل ”ك الفلا قل د علفأو ٍْإ ريخلا ىف ءاقبلا ليقو دارملاب رفظلا حالفلا ( ىناثلا ثحبلا ١

 1 لأ 5 ملفأ فرصم 4 ةحلط ءأ رف 0 دلفلا 8 0 ةلقأ لاقيو 0 ف لخد

 . ريسفتلاو ماهمإلا ىلع وأ ثيغاربلا قولكأ ةغل ىلع اودلفأ هنعو 2 لوعفبلل

 . ةرقبلا ةروس ىف نامبإلا ىف لوقلا مدقت دقو ( نونمؤملا ) هلوق © ىلوآلا ةفصلا ل

 نم مهنف عوشلا ىف اوفلتخاو ( نوعشاخ ممتالص ىف مث نيذلا ) هلوق « ةيناثلا ةفصلا ١

 كارو 00 حراوجلا 1 نه هلءج ٠ نم مهنمو 3 ةيهرلاو فو1لاكبواقلا لاعفأ نم 0

 ا هل لصح هلأ ديال هنالص ْق عشأ الاف : لوألا وهو ن.رهآلا ناب ع نم مهنمو؛ تافتلإلا 4

 تفتلم نروكي ال نأ: كوزرتلا نو . دويعتلل لادنلاو عوضخلا هتان لافالا نم (لقلا نإ
 عضوم ىلإ ًارظان ًاقرط» انك اس نوكي نأ حراوجلاب قلعتي امو ؛ مظعتلا ىوس ءىثن ىلإ رطاخلا

 سيل ناسنإلا يلع ىري ىذلا عومشخلا نكلو  الامثن الو انيمي تفتليال نأ كورتلا نمو . هدوجس

 نوداسملا ناك نيريس نباو نسحلا : لاق ؛ ىنري ال باقلاب قاعتي ام ناف حراوجلاب قاعتي ام الإ
 ةيآلا هذه تلزن املف كلذ لعفي متلي هللا لوسر ناكو . مهتالص ىف ءامسلا ىلإ ممراصبأ نوعفري

 اندنع هنإ انلق ؟ ةدلصاا ىف بججاو كلذ نإ نولوةت لهف لبق ناف ؛ هالصمهرصب زواحجال ناكو أطاط

 اهافقأ بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ ) ىلاعت هلوق ( اهدحأ ) : رومأ هيلع لديو بجاو

 فق هانعم ( اليترت نآرقلا لئرو ) ىلاعت هلوق اذكو « ىنعملا لع فوقولا نودب رودتي.ال ربدتلاو

 ةلفغااو بوجولل مالا رداظو ( ىركذل ةالصلا مقأو ) ىلاعت هلوق ( اهناثو ) هيناعمو هبئاخي ىلع

 ىلاعت هلوق ( امثلاثو ) هركذل ةالصلل امقم نوكي فيك هتالص عيمج ىف لفغ نف رك ذلا داضت

 ليلعت ( نولوةت ام اودلعت ىتح ) هلوق ( اهعبارو ) مجرحتلل ىهنلا رهاظو ( نيافاغلا نم نكست الو )
 امبإ » مالسلا هيلع هلوق ( اهسماخو ) ايندلاب متبمللا قرغتملا لفاغلا ىف درطم وهو ناركسلا ىهنل

 نع هتالص ههنت ل نم » مالسلا هيلع هلوقو « رصحلل ا! ةملكو « عضاوتو نكس نمل عوشخلا

 مالسلا هيلع لاقو  ءاشحفلا نم عنمتال لفاغاا ةالصو « ًادعب الإ هللا نم دي مل ركسنملاو ءاشحفلا
 ديحلل يدل اقرأ لاهو. لْفاَعلا الإ ةيءدارأ امو 6 كضنلا و اسلا هاتفا نط مئاق نم مك د

 ريخلا هب درو مكهبر ىجاني ىلصملا : هللا همحر ىلازغلا لاق ( اهسداسو ) « لقع ام الإ هتالص نم

 دقف ةلفذلا لاح ةاكزلا ىدأ اذإ ناسنإلا نأ هنايبو . ةتبلا ةاجانمب سيل ةلفغلا عم مالكلاو
 رهاق موصلا اذك و ؛ريقفلا ءانغاو صرحلا رسك وهو :هوجولا ضءب ىلع اهنم دوضقملا لصخ

 ؛ ةلفغلا عم هدوصقم هنم لصح نأ دعبي الف . ىلاعت هللا ةودع ىه ىتلا ىوهلا ةوطسل رساك ىوقلل

 انكي ل وأ رضاع بلقلا كك لاول :ةاجالا هب 1 ةدهاجملا نم هيفو : ةقاش لاعفأ جحلا اذكو
 عم ةاجانم هناف رك ذلا امأ ؛ دوعقو مايقو دوجسو عوكرو ةءارقو ركذ الإ اهف 1 2 انآ

 ؛ تاوصالاو فورالا درجم دوصقملا وأ ؛ةاجانم هنوك هنم دوصقملا نورك نأ امإف : يلاعت هبا
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 11٠١ َنودلاَخ مف ره سودا نولري نيدلا

 ١ ميحرلا نمحرلا هلل مس (”

 نيذلاو «نوضرعم وغللا نع مث نيذلاو . نوعشاخ مهتالص ىف مث نيذلا ؛ نونمؤملا حلفأ دق

 مهئاف مهناعأ تكعلم اه وأ مهجاو زأ ىلع الإ «نوظفاح مهجورفل مث نيذلاو « نولعاف ةاكرلل مث

 «نوعار مهدبعو مهتانامأل مث نيذلاو «نوداعلا مث كتلوأف كلذ ءارو ىغتبا نف . نيمولم ريغ

 (نودلاخ اهيذ مث سودرفلا نوثري نيذلا ؛نوثراولا مث كئاوأ . نوظفاحي مهتاولص ىلع مث نيذلاو

 حرش ىف ضوخلا لبقو ؛ عبس تافصل ًاعمجتسم ناكنمل حالفلا لوصح مكح هنا>بس هنأ لعإ
 نيثحت نم دبال تافصلا كلت :

  0ننمؤملا نأ كنشالو (1)ةضنن الو عقوتملا تدثت دقف امل ةضيقن ( دق ) نأ 4 لواللا ثحبلا

 تابث ىلع لد امب اوبطوخل ممل حالفلا تابثب رابخإلا ىهو  ةراشبلا هذه لثمل نيعقوتم اوناك

 .هوءقوت ام

 , ثعطأ ام : ىصاعلا لوقو ٠ تغطأ دق : عيطملا لوقك ؛ ىنلا فرح ديرب هيفنت امو باوصلاو لصألا ىف اذك (9)
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 / ةيآلا . اوعكرأ اونمآ نيذلا اهسأ اي : ىلاعت هلوق
 تل سس

 ناميالا ءدارأ هناحبس هنأ لع لدب ( ساِنلا لع ءادهش |ونوكتل ) هلوف نأ (اهدحا| )ةر د

 اونوكتت نأ دارأ اذاف . ًايضرم الدع ناكنم الإ هدابع ىلع ديهشلا لعجيال ىلاعت هنأل . لكلا نه

 كلذ لدف , اقساف مهنم نأ انملع دقو . الودع نيملاص ًاعيمج اونوكت نأ دارأ دقف سانلا ىلع ءادبش
 نكمي فيكو ( هللاب اومصتعاو ) هلوق ( اهنناثو ) الدع هنو قسفلا نم دارأ ىلاعت هللا نأ ىلع
 لهأ هلوقي 5 ناكول هنال (ىلوملا معنف ) هلوق (اهتلاثو) ؟ هنم الإ دجويالرشلا نأ عم هب ماصتعالا

 ناك لب :ىلوملا معن ناكامل مهمذعي مث داسفلاو رفكلا مهف قلخيل هدابع رثك 1 قلخ هنأ نم سلا

 لظأب كلذ: لوما نسب هنأ افضروب نأ تحب نام هعرص ره لإ دا لارا 11
 نينمؤللا ىلوملا من نوكي نأ زوحبال مل لق نإف.حالصلا الإ مبعيج نم دارأ ام هناحبس هنأ ىلع لدف

 لاقي نأ بجيف(١) اعيمج نيرفاكلاو نينمؤملا ىلوم ىلاعت هنإ انلق؟ةصاخ مهل ريصنلا مهن هنأ م ةصاخ

 عامجإلاو نآرقلا اودر دقف كلذ اويكمترا ناف . نيرفاكلل ىلوم لا سئبو نينمؤلل ىلوملا معن هنإ
 ءاهسالا تابثإ ىلع لدي ( لبق نم نيبلسملاوك امس ) هلوق نأ ( اهعبارو ) : ىلاكت هللا متشي او-رصو
 .ضوصخلا هجو لع لا" هللا ىلإ تفيض (1 ةغل تناك ول'انالل لات هللا ليق نم انآ و ةعردلا

 هني كل ادي رم هنرك مزاتسا ادهاج يوكل ادي رج كاست هيرك مارت يه را للا ع ل

 بوت رفاكلا نم ناكعرلا ةداراف همزاول ةدارإل ةمزلتسم ءىثلا ةدارإ تناك نإ : لوقنف ؛ الدع

 كلذ نكي مل نإو . هسفن لهجل ًاديرم ىلاعت: هن وك مزليف ىلاعت هللا لهج ةدازال ةمزاتسم نوكست نأ
 6:٠ مالكا ظع با
 باق ىف ةوهششلا قاخ هناحبس هناف ىلع دزاو ًاضيأ اذه لاقيف ( هللاب اومصتعاو ) هلوق'امأو

 نجلاو سنإلا نم نيطارثلا هيلع طلاس مث عناملا عفرو هنم هبرقو ىهتشملاقلخو اهدك أو قسافلا

 بىلوملا سني نوكي ةناف كلذ لعف نف' لك دهاشلا قو, لذا كلاوثر وجفلا ى عقب ةلاحال هنأ ٍلعو
 . ةيلكلاب مكمالك طقس لطي نإو مكيلع مزال اذهف دهاشلا ىلع بئاغلا سايق مص ناف

 ١ نيملاعلا بر هلل داو ؛نونمؤملا ةروس ريسفت هولتيو ؛ جحلا ةروس ريسفت من «

 هبجوتلو ( مهل ىلوم ال نيرفاكلا نأو اونمآ نيذلا ىلوم هللانأب كلذ ) مالسلا هيلع دمع ةروس ىف ىلاعت هلوق عم اذه فيك )١(

 ٠ برلاو كلاملاو ديسلا فنصملا هب ىنع دقو ء نيعملاو رصانلا ىنم« تايالا ىف ىلوملا لاقي مالكلا اذه,



 لالا, ودك رآ اوتما نرذلا الان : لاطت هلو 1

 [وناكا ىذلا نوسورملا ناتخلا ىف لخدل م 1 ريها ربإ مكيبأ ةلم ) لاق ل 4 لوألا لاؤسلا إل
 ( اهدحأ ) نيبجو نم ( باو لاو )0) ل نم نكي ملو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نمز ىف

 نسحلا لوق وهو ( امهناثو ) كلذ زاج برعلا عيمجو هطهرو لوسرلاك هدلو نم مرثك أ ناكامل

 ىلاعت هلوق هنمو ؛هدلو ىلع دلاولا ةمرك نيملسملا ىلع مالسلا هيلع ميهاربا ةمر> لعج ىلاعت هللا نأ

 هد فاو هيرو كارلا لع اذلاولا: ةمرك ةتمرح ليك ( مهسقتأ ن ٠ نينمؤملاب ىلوأ ىنلا )

 1 ( مهابمأ هارد ) ىلاعت لاق ام م ىلع ةدلاولا

 نوكف ؛ءاوس مالسلا امهيلع ميهاربإ ةلك دمع ةلم نوكت نأ ىضتقي اذه « ىفاثلا لاؤسلا ١)

 ؛ اذه ( باوجلا (١) ميهاربإ ةلم عبتا نأ /للاعت هلوت هدك ديو أ ضاوصخ عرش هل سيل لوسرلا

 ميهاربإ ةلد ىه َناثوآلا كرتو هللا ةذايع : لاق ىلاعت هن أكف « ناث وألا ةدبع عم عقو امنإ مالكلا

 ١ عضوملا اذم اهل قلعت الف مارش *لا ا.صافت اماف

 هيف ( باوجلا ) ؟( لبق نم نيملسملا م وهو لاحت هلوك سا 4 ثااثاا لاؤسلا ١

 وهو ةباجتسم ةوعد ىن لكل ناف  مالس 7 هيلع ميهاربإ ىلإ ةعجار ةياتكلا نأ ( امهدحأ ) نالوق

 2 اقر (كلادلل ه1 ادورد ىذو كل نلمس ل انبد ) مالسااو ةالصاا هيلع ميهاربإ لوق

 هللا نأب ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمع ةمأ اباعجل هل ىلاعت هلل
 تالا هنخار لاككلا نأ" مناناو) نيلتللب هدأ حك دتس هنأ هن 1 7 تدل لاك

 مك امسهللا نإ < ةلافاهأ اع سا ندر اع نا نعد ءاطع ىورف ( رك )41و

 الو كا أل ترها هج ولا اذهزو . نارملا ف ىأ اذه قو :بنكلا 3 31 0 نم نيلتملا

 ضهلا اذهل كلذب مهامس هنأ نيبف ( سانلا ىلع .ادهش ١ ونوكتو مكيلع اداه لرش ناكل

 ا ةناحس هنأ ىفلاو ) 5 ار ا نا ًاضرأ هيلع لديو ٠ هللاب الإ قيليال اذهو

 مسإلا اذه م 1 و مم 7 ىلع محاضف نيب انا نآرةلا قو نار هلا لع هقدقتملا تكلا تاك

 . هفيلاكت اودرت الو هودبعاف ةماركلا هذه هللا مكصخ املف . ةروك ذملا ةداهشلا لجل . مرك آلا

 ًادههش لوسرلا نوكي فيك هنأ ىف مالكلا امأو . فيلكتلا لوبقل ةبجوملا ( ةثلاثلا ةلعلا ) وه اذهو

 لديام هنمذحأ هنأ انييو ةرقلا ةراوس ىف مدقت دقف ؟ شالا لع ءادبش هتمأ نوكذ7:فنكو ءانيلع

 . ةجح عامجإلا نأ ىلع

 اايلو هدلفلا اوما زرق ف رو ؛ ىضم امل دك وألا ىرجم ىرحيام حرش ( عبارلا عونلا )

 ةيلقعلا هلئالدب ىأ هللاب اومصتعاو ةدوبعملا ىه اهناأل تاضورفملا ىلإ ابفرص بحيو ةاكرلا

 لافقلا لاقو « تامرحلا لكن ع ةمصعلا هللا اولس » سابع نا لاق . هتمصعو هفاطلأو ةيعمسلاو

 اريهلا منو لوملا معنف مكِف ف 0 1 0 1 ا و رد اع مكل# ةمصع هللا اولعجا

 تابآلا هذه اوجتحا ةلزتعملا ن أ لعاو ؛ كيس كلا اناا ب كالوم ان انأ لاق هناحبس هناكف

 )١( مالكلا مظنل ةياعر ( هدلو نم اونوكي ملو ) لاقي نأ : ةرابعلا باوص ٠



 3 ةيكلا ..اودكرا انمار لا اان ىلإ ل دوف

 21 : ا وه) هلوق (لوالا) هب الث وهو 0 هذه لورق بجويام تايب 4 ثلاثلا عونلازب

 مظعأب 0 دق ففي رسشنلا اذب.:.كصحخ ايلف العلا كاك هللا ن١ تفي رشن تفلكك لنآ كا
 0 قوف ةداعس وأو اذه نم ىلعأ ةر ىأف : هتعاطب لاغتثالاو هتمدخل مكراتخاو تافيرشتلا

 . ريسيتلاو ةنوعملاو ةيادحلاب كصخ 2 ابتجا ىف لمتحو

 ادعو اك لق 2 أ 0 هحاامو ) ىلاعت هلوق اه

 ىلاعت هللا باجأف ؟ سفنلا ىلع ديدش قاش هنكل متركذ م ًابجاو ًافيرشت ناك نإو فيلكتلا نأ

 لاق فيك لاق هنع هللا قطر ةريره ان ثأ فرو( رح نم نيدلا ىف مكيلع لعج ام وز هلوقب كنع

 سابع نا لاقف ؟ ةقرسلاو انزلا نع انعنم م0 ها

 تالا دهر ّ 2 عع اش ىنب ىلع ناك ىذلا رص ل ولي ع هللأ ىضر

 تاخر ناكل يع ا انوع را ا اصأ ىف جرحلا ام « لوألا لاؤسلا ١

 ابنع هللا ىضر ةشئاع نعو . قيضلا لاق ؟ مكيف جرخلا نودعتام ليذه ضعبل لاق هنأ امهنع

 . « قيضلا لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا لص هللا لور تلانيو
 مل نف « صخرلاب ناتإلا وه 0 ,+لا) ؟ةنالا ىف جرحلا نم دارملا ام ها

 رمل رطفلا منا صال م ا مو لف كاذ عطتسي : نمو 1 لصيلف امأاق للصي نأ عطتسي

 امإ اهنم اجرخم هل ىل_عجو الإ بونذلا نم ىلإ هدبع لس ل هنأح بس هناف اها . هيف رصقلاو

 هيلع ءاينع يضف حصرا ناس نع أو 0 هللا قطر نع نا نعو ؛ ةدافكلاب فا ةيررلاب

 عمتجا اذإ >لسو هيلع هللا ىلص ىننلا نعو « سانلا نيب ىضقي ىتح نينت لقث لمحي نأ ةمايقلا موي
 ءابناللل الإ نهطعي ل ًاثالث ةماللا هذه هللا ىطعأ : بعك نءوء امهر سيأ ىلاعتهتلا ىلإ امه:-أف نارعأ

 )» 5 تبججت د 12 وعدأ لاقو جر نم نيدلا ٌْق مهلع ل ادد أمو , سانلا ىلع ءانوج ميلعج»

 1 1 فاط كت عنملا ١ ةيآلا هذهب ةلزتعملا تلدتسا « ثلاثلا لاؤسلا 5

 كلذ جرحلا مظعأ نم م كلذ ناك امهنع هاهن 3 *ىصاعلاو رفاكلا ىف ةيصعملاو رفكلا هللا قلخ

 البج هملع بالقنا ىضتقي رفكلا كرتو رفكلا كرتب هرمأ امل (باوجلاو):صنلا اذه حيرصب قم

 (لااتملا لاو نامذقلا ئيرعتا امو جرالا ظعأ نم كلذ و الهج هللالع باقي فاكملا هللا سأدقف
 لق نم نيدلتسملا مكامن وه ميهارإ مكي ,أ ةلم ) هلوق فيلكتلا لوبقل ( ىناثلا بجوملا )

 ا 0100 ةيوصنم اهنأ ءارفلا لوق وهو ( امهدحأ ) ناهجو ةللا بصن ىفو

 نوكي نأ ( ىناثلاو ) هماقم هيلإ فاضملا ماقأو فاضملا فذح مث ؛ ؛ ميهارإ ميبأ ةلم ةعسوت مكنيد ظ

 هيسنتلا هركذ نم دوصقملا نأ مع ا ميهأربإ مكيب ا نيدلاب ىنعأ ىأ ميظعتلاو حدملا ىلع 0

 نيحي اوناكب رعلاو . مالسلاو ةالئصلا هيلع مههأربإ ةعل رش ىه جررخلاو فيلاكتلا هده نأ ىلع

 اقنم مهتروريصا بيسلاك كلذ ىلع هيبنتلا ناكف , هدالوأ نم مهنأل مالسلا هيلع ميهاربإل
 : تالا رم ايفو ندا اذه

 كت

 وع راس ٠6١



 ةيآلا . ارا بلا قل املا : ىلاعتا ةلوق 0/

 ةرارخ ااه ٠ تلقا انا لا دبع 3 0 نأ انآ نم نيف 0 0

 بحاص لاق ( هداهج قح هللا ىف ارامكو ىلاعت هلوق ( عبارلا) « هل قلخ امل رسيم لكو »

 ًاَدَحَو ًاقح ملاع ىأ ملاع دجو ملاع و> وه لاقي ٠ هلجأ نمو ؛ هللا تاذ ىف ىأ ( هللا ف ) فامشثكلا

 : تالاؤس انبهو ( هداهج قح ) هنمو

 هيف ؟دامج قح وأ هيف داهجلا ق- سايقلا ناكو ةفاضإلا هذه هجوام « لوألا هلال

 صاصتخاو ةسبالم ىندأب نوكتت ةفاضالا (باوجلاو) ؟ ( هدابج قح هللا ىف اودهاجو ) ل

 : هل فاض الإ فضح دج نمو هيج ول لاوعفم هنإ كح نم هللاب اصتخ دايما ناكالف

 رافكلا لاتق دارملا نأ ( اهدحأ ) هوجو هيف ( باوجلا ) ؟ داهجلا اذهام ( ىتاثلا لاؤسلا ١

 ةمينغلا وأ مسإلا ثيح نم ايندلا ىف ةبغرال ةدابع الإ .لعفيال نأ ( هدابج قح ) ىنعمو : ةصاخ
 تبثأ هيف اوناكو ىوقأ لوألا ىف مهدابج ناك دقف الوأ اودهاج اكًارخآ اودهاحي نأ ( ىتاثلاو )
 انأ تيلع امأ : فوع نب نمحرلا دبعل لاق هنأ هنع هللا ىضر رمع نع ىور ءردب موي مبعنص وح

 نمحرلا دبع لاقف  هلوأ ىف هومتدهاج م نامزلا رخآ ىف ( هداهج قح هللا ىف اودهاجو ) أرقن انك

 دع هنأ ملعاو « ءارزولا ةريغملا ونبو ءارمآلا ةيمأ ونب تناك اذإ لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اب كاذ ىتمو

 امباف لوسرلا نع كلذ حص نإ هلعلو ؛ هرئاظن لقنك لقنل الإو نآرقلا نم ةدايزلا هذه نوكت نأ

 هدابج نحب هشااى اودهاجو: أرق هنأ ”امهنغ هللا ىطر. سابع نبأ نع ىؤورو « ةيآلل ريسفتلاك هلاك

 ”موزخم شيرق نم ناتليبق لاقف ؟ هدابحي انرمأ ىذلا نم رمع لاقف . ةرم لوأ متدهاج ا
 ١ ردو ١ نامل داع قح : سابع نبا لاق ( ثل اثلاو ) تقدص لاقف ء« سم دبعو

 هللا نيد ء را ل ا ان راع ل كاحضلا لاق ( عبارلاو )

 هجولاو ) ليملاو ىوهللا نع مكسفنأ اوذرو نكم :ام عيمجو ناسالاو ديلاب برحلاب هقوقح ةماقإو

 هللا لوسز عجر املو . ىوحلاو سفنلا ةدهاجم ؛ هدابج قح : كرايملا نب هللا دبع لاق ( سداسلا

 ا نإ لولا, 4 5 لا دابملا ىلإ مصالا دارحلا نم انعجر »لاق كوت ةودغ نم لع

 ٠ دابج هيلع ةظفا#ملاف هنع ىمنو هب را لكف , فيلاكتلا لك ىلع كلذ

 هلوقب ةخوسنم ةيآلا هذه نأ ىلكلاو لتاقم نع لقن ام 3 له 4 ثلاثلا لاؤسلا ١
 ديعب اذه (باوجلا) ؟ كلذب خوسنم ( هتاقت قح هللا اوقتا ) هلوق نأ اك( متعطتساام هللا اوقتاف )

 هللا لوقي فيكف ( ابعبمو الإ ًاسفن هلل فاكيال ) ىلاعت هلوقل ةردقلاب 0 كفيلكتلا :نآل
 حصيال تح ًاقيضم لوألا ىف دابجلا ناكدقو ففيكو : هيلع نوردقتال هجو ىلع هللا ىف اودهاجو

 نأ كلذ عم زوجيفأ ( مكنع هللا ففخ نآلا ) هلوقب هللا هففخ مث ء ةرشع نم دحاولا رفي نأ

 ٠ خوسنم هنإ لاقي ىتح قاطيال هجو ىلع هبجوي
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 ا ل اوبك را اونعا نذل "اين ال لات هلوق

 عبرأ نم وهو عئارشلا ىف مالكلاب همبتأ تاوبنلا ىف مث تايإلا ىف ملكت امل هناحبس هنأ معا
 كلت لوبق يجاوب اه رك ذ ( اهئلاثو ) هنا راوخاملا ماقأ ل1 ) رومأملا نييعت ( اهوأ ) هجوأ

 . فيلكتلا كلذ ديك أت ( اهعبارو ) صاوألا

 نالوق هيفو (اونمآ نيذلا اهأ اي ) ىلاعت هلوق وهف رومأملا نييعت وهو 4 لواآلا عونلا امأ ال

 لكىف ماع ءايشالا هذه فيلكتلا نآل . ًارفاكوأ ًانمؤم ناكءاوس نيفلكملا لكهنم دارملا (امهدحأ)
 (الوأ) امأ طقف نونمؤملا كلذب دارملا نأ ( ىناثلاو ) كلذب نينمؤم لا صيصختل ىنعم الف نيفلكملا
 (نيدلسملارك امسوه) هلوقو ( (رك ابتجاوه) كلذ دعب هلوق نآلف (ًايناث) امأو . هيف رص ظفالا نآلف

 لاقي نأ بابلا ىف ام ىصقأ . نينمؤملاب الإ قيلي ال كلذ لك ( سانلا ىلع ءادهشش اونوكتو ) هلوقو
 ركذلاب مهصيصخت لوقت انكل ؟ نينمؤملا صيصخت ىف ةدئاف ىأف لكلا ىلع ًايحااو كلذ ناكامل

 هذه نيرومأم صيصختلا ىلع مهنوك ىلع ةيآلا هذه تلد دق لب مهادع امع كلذ ىنن ىلع لديال
 هنأ صيصختلا ةدئاف لاقي نأ نكمرو# اهب نوومأم لكلا نوك .لع تايالا راش تلدو اقل

 اذهب لات هللا مهصخ نونمؤملا الإ هلبق ام هنإ مث ىرخأ دعب ةرم ماعلا باطخلا ءاج امل

 كلذ ىف مهل فيرشتلاكو هلوبق ىلع ةبظاوملا ىلع مهل ضيردحتلاك كاذ توكيل باطخلا

 . صيصختلاو رارقإلا

 وهو ةالصلا ( لوألا ) ةعبرأ ًارومأ هللا ركذ دقف هب رومأملا وهو ( ىتاثلا عونلا امأ )
 دوجسلاو عوكرلا وه ةالصلا ناكرأ فرشأ نآل كلذو (اودجساو اوعكرا ) هلوق نم دارملا
 سابع نبا رك ذو ةالصلا ركذ ىرحي ًايراج امهركذ ناكف .نينكرلا يبد ةصتخلا ىه ةالصلاو

 ةيآلا هذه تلزن ىتح نودجسي الو نوعكري اوناك مهمالسإ لوأ ىف سانلا نأ امهنع هللا ىضر

 هريغ اودبعت الو هودبعا ( اهدحأ ) ًاهوجو هيف اوركذو ( مكبر اودبعاو ) هلوق (فاثلا )
 المو دوجسلاو عزل لا اولحفأ' ( اناث دز تفاسملاو تار واكلا ا رانلاف مكبر اودبعاو ( اهناثو )
 ىف عفنيال ىلاعت هللا ةدابع هب دصقي ملام هناف لعفي نأ ىنكي ال هناأل ةدابعلا هجو ىلع تاعاطلا
 (ريخلا اولعفاو ) ىلاعتهلوق ( ثااثلا ) دوجسلاو عوك رلا ىلع ةلمججا هذه فطع كلذلف باوثلا باب

 بيترتلااذه ىف ىدنع هجولاو قالخالا مراكمو محرلا ةلص هب ديزي امهنع هللا ذر سابعنبا لاق

 ىلإ مسقني ريخلا لعف نآل « ريخلا لعف عاونأ نم عون ةدابعلاو ةدابعلا عاونأ نم عون ةالصلا نأ
 ىلع ةقفشلا نع ةرابع وه ىذلا ناسحالا ىلإو هللا سال مبظعتلا نع ةرابع وه ىذلا دوبعملا ةمدخ
 مكتفلك لاق هناحبس هن اكفسانلل لولا نسحو ءارقفلا لع ةقدصااو فورءملاوربلا هيفلخديو هللا قاخ
 . تاريخا لعف وهاو ةذاجلا نم معأوه امب مكتفاك لب ةدابعلاوهو اهنم معأ وه امب مكتفاك لب ةالصلاب

 لاف ةرخآلا مب .ءنب رفظلا القااو اوحلفتل هانعم ليقف ( نوحلفت كلعل ) ىلاعت هلوق امأ

 ره ا نهاوصب 0 ءادأ ىف ولخي املق ناسنإلا ناف ةيجرتلل ةيلك لعا ىراصنالا مساقلا وبأ مامالا



 ةيالا ٠ زوقك رأ اونمأ نيذلا امأ أي : ىلاعت هلوق ٠/0

 هر هي عع عهد 2 6 62م2 رت رت حرص ل 0 0 رار ةهرص را - يب مدع م 06 -

 مكلعل ريخلا اولعفاو معبر اود.عاو اودجساو ااوعكرا اوما نينلا اما ا

 1ك 1 2 ل داس هر ١س سس :عدصا روع اما

 5 ذ ع لعج امو مكيتجا وه هداهج ق قح 5 1 اودهاَجَو «ى107/» نوحلت

 اس ه2

 ا 7 كك ل و ل ا[

 دركي حدو يلي 0 ري يب هلم جرح نم نيدلا

 ا و ا ا 2 نلت الآ لع ءاَدش | ولو 0 ل ادي كر

 يرد ريصتلا م هلو لوما معنف م "ل اومصتغاو رك
 بح ا يد

 مهضعف ةكئالملا لك 0 واط ارا 2 راع طفلا لتلااعت لفات زو ماكشما 0 :١
 . ضقانتلا لازذ ضعبلا ىلإ لسر

 (ءاشيام قاخم ا قابس اذار دخت نأ هللا 'دازأ اولا سدلا 0 كلا لاوسلا )

 و كتل نضعي» نأ ىلع تاد ةيآلا هذهو ؛ قطصم نوكأ بحي هدلو نأ ىلع لدف

 نأ هللا دارأ ول) هلوق نأ 0 ) دلولا تايثإ نيتيالا عومجمب مزليف « نيفطصملا نم سانلا
 مزاي الف ؛دلو ؤطصم لك نأ ىلع لدي الو ؛ ؤطصم دلو لك نأ ىلع لدي ( نطصال ًأدإو ذختي

 دارا نأ وهو ءرخآ هجو ةيآلا هذه 00 هنوك قطصم دوجو ىلع ةيآلا هذه ةلالد نم

 . ناث والا ةد.ع لوق كيرلا ةبآلا ُّق لطيأ 4 أحست 1 ا نم ىلاعت هللا ريغ دبع نم تيكبت

 لب ؛ةهللآ مهنوكل سيل ةكئالملا ةجرد ولع نأ نيبف . ةكسنالملا ةدبع لوق لطبأ ةبآلا هذه ىفو
 اانا رق قح- هللا اوردقام مهنأ نيب ىلاعت 1ك مهن دايع ناكل ُم اتطصا ىلاعت هللا نال

 نول وي ام عمل هنأ ( ريصب عميمت هللا نإ ) هلوقب هناحيس نيب هيل نيدوبعم ةك الملا

 ىف مدقت ام مهضعب لاقف ( مهفلخ امو مهدي كيأ ننن نيب ام ملعي ) هلوقب هعبتأ كلذلو ؛ نولعفيام ىريو

 هعبتأ مث ءايندلا رمأ ( مهفلخ امو ) ؛ ةرخآلا رمأ ( مه.ديأ نيبام ) مهضعب لاقو ؛ رخأت امو ايندلا
 ىلإو ) هلوقو ماتلا ملعلا ىلإ ةراشإ ( مهيديأ نيبام م لعل ) هلوقف ( رومالا 31 هللا ىلإو ) هلوقب

 هام نمت اميع ومو . مكحلاو ةيهإلاب درفتلاو ةماتلا ةردقلا ىلإ ةراش شِإ ( رومألا عج رت هللا

 . ةيصعملا ىلع مادقإلا نع رجلا

 « نو> ات كلعل ريخلا اواعفاوككبر | ودعا اودحاو اونكرا اونمأ نذلا اممأ اج ىلاعت هلوق

 وه ميهاربإ يأ ةلم جرح نم نيدلا ىف مييلع لعج امو مابتجا وه هدارج ق> هللا ىف اودهاجو

 0 افا سانلا لع لد | نو كنتو يلع 1 لاوس را نكس اذه ىو لقا نم نييلسللا ىك امس

 2 ريصنلا معلو لوملا م 56 0 الوم وه هّللأب اومصتعاو ةاكرلا ارتار ةالصلا



 هه ةيآلا السر 5 0 قطصي هللا : ىلاعت هلوق

 مى هل ساق يب 1 لس لس حرص ه-

 يصب ا هللا 98 سانا نمو دم ةكشلملا ن نم ىفطصي هلأ

 5 0 36 هللا كَ 0 1 م

 را دكر اك داع وأ ماصلا سفن ب را ا دبع نه . كااطلا نأ ( ىناثلا ) بولطملا

 نكل قيقحتلا ليبس ىلعف انهه امأ . ريدقتلا ليبس ىلع وه لب ةقيقح سيل بلاط منصلا نوك نآل

 نأ حصن نم ىلع الإ زوجال فعضلا نآل ؛ ًافيخط كوكي ب نأ حصيال ن *ولا نال لصاح هيف زاجما

 1 1 و'ةوقلانك .ح نم ال ( فعض ) هلوق ىنعم نوكي نأ وهو ثلاث هجو انههو « ىوشي

 ' ةجرولا اذهل فعضأ 4 و بهذملا اذه فءضأام : ةرظانملا دنع ءرملل لاقي ٠ بهذملا اذه حبق

 مانصالا هذه اولعج ثيح ؛ هميظعت قح هومظعام ىأ ( هردق قد هللا اوردقام ) هلوق امأ

 ( ىوق ) وهو  ماعنألا ةروس ىف ةرسفم ةملكلا هذهو « ةيدوبعملا ىف هل ةكيرشش اهتساسخ ةياهن ىلع

 لاق . كيررشلاب لوقلا ىلإ ةجاح ىأف : هتبلاخم ىلع دحأ ردقي ال ( زيزع)و ءىنث لعف هيلع رذعتيال

 كلام مو دوهيلا نره ةعامج ىف تلزن اسبهنإ : ماعنالا ةروس ىف اهريظنو ةبآلا هذه ىف ىلكلا
 امل هناحبس هنإ اولاق ثيح ء هللا مهنعل مهريغو دسأ نب بعيو فرشالا نب بعكو فيصلا نبا

 ىلع هيلجر ىدحإ عضوو حارتساو قلتساف اهةلخ نم ايعأ ضرالاو تاومسلا قلخ نم غرف

 أشنم ن ألعاو . ( بوغل نم انسم امو ) ىلاعت هلوق لزنو مل ًابيذكتت ةيآلا هذه تلزنف « ىرخألا
 فالخ تاوذلا رئاس ةماشم نع ىلاعت هللا تاذ هيزنت ٍبجيف هيبشتلاب لوقلا وه تاهمشلا هذه

 هلاعفأ هيزغتو : ةيماركلا هلوقيام فالخ تافصلا رئاس ةبءاشم نع هتافص هيزنتو « ةهسغملا هلوقيام
 هلوقت ام فالخ مذلاو حدملا قاقحتساو ىعادلاو ضرغلا ىنعأ :لاعفألا رئاسس ةهباشم نع

 فصولا زيزع تعنلا رابج هناحبس وهف ؛ هللا همحر ىراصنالا ىساقلا وبأ مامإلا لاق ؛ ةلزتعملا

 الو هيوحنال تابجلاو :كردتال ةنمزالاو هلثمال لوقعلاو هردقتال راكفآلاو هروصتال ماهوألاف

 . تافصلا ىدمرس تاذلا ىدمص , هدحت

 معديأ نيبام ملعي ؛ ريصي عيعس دنا نإ. نمانلا نمو دلسإر ةكتالملا نم قطصي هللأ 0 ىلاعت هلوق

  رومآلا عجرت هللا كإو مبفلخ ل

 ديلولالاق : لتاقم لاق ؛ تاوبنلاب قلعتيام انبهرك ذ ت ارملإلاب قلعتيام مدق أمل هنا>بس هن | ملعا

 لا 00 ' ةبآلا هذه ىلاعت هللا لزنأَف ؟ اننيب نمركذلا هيلع لزتأأ : ةريغملا ننا

 ناطق ( دلكر 0 نم نطصب هللا ) هلوقق ضيعبتلل (نم) ةملك ( لوألا لاؤسلا ا

 عقوف السر مبلك نوك ىضتقي ( ا الملا لعاج ) هلوقو « مهلك ال مهضعب لسرلا نوكن

 ةكئالملا رباك أ مهو  مدآ ىنب ىلإ السر ناكنم انبه روكذملا نوكي نأ زاج (باوجلاو) ضقانتلا



 ةنآلا . هل اوعمتساف لدم بارض نسانلا امأ 5 : ىلاعت هلوق ا

 ب ييببمح سيب أ آذآ

 تاالاؤس هب هن ) لثم برض) كاع هلوق امأ

 لثملا ناك امل ( باو 0 ا 4 0 :

 الثم كإذك ناك ام لك ىمسي ن 1[ ةسع ةتكذ 0 ْق

 ؟ءادتا مالكلا اذه ءلكشلا وه للا عل هللأو ىذم مف كيف (برض) هلوق 4 َّق اغلا لاؤسلا ر

 ةلزيع هر نوكتاو هبف كلذ زاج لبق نه أم ولعم فصوألا نم ةرود م ناك اذإ ( باوجلا)

 1 مدهت دق أ ةداعإ

 5 ريدتلا عفت اعاو؛ عفتني ال عامسلا سفن نآإل هربدك قد هو ربدت ىأ ) هل اوءمتساف / هلوق 0

 : نيهجو نم مهوق لاطبإ ىلع هب ىلاعت هللا جتحا فعضلا ةياغ ىف ناك امل بابذلا نأ ملعاو

 ءايلاب كوعدي ءىرف (هل اوعمتجاولو ًايايذ اوهلخ نإ هللأ كود نه وعدت نذلا نإ) هلوق (لوالا)

 هناحبس هن اكف ًادكؤ م ًايفنهيفني هنأ الإ ليقتسملا ون ىف لصأ (نلو) لوعفملل ًاينبم نوعديو ءاتلاو

 لقاعلاب قلب فيكف 8 اهقهض ىلع ةيايذ قاخ ىلع ردقت قل يحمل نإو مانصألا هذه نأ 5 لاق

 بايذلا اوقاخ نأ ليحتسا لاق اك لالا ىلع بص ) هل اوعمتجا ولو ( هلوقف 1 اك اهلعج

 رددت ل امم تايذلا مهاس نإو ) هلوق نأ ( ىلاثلاو ) مدا لاح فيكف مهعامتجا لاح

 بلس نإ بابذلا نإف «هنم لبسأوه ايف ملكتأو داحيإلاو قلخلا رمأ كل أ : لاق هناحبس هناك( هنم
 ةهاص ىلو للا ةلالدلا نأ معاو ؛« باب ايذلا نه ءائشلا كاذ ذأ سا ىلع ردقت ال ىهف 3 5ك اهنم

 امإ لالدتسالا اذه ليق نإف ءالف ةيناثلا امأ « ةملآ ةكئالملاو حييسملا نوك ىن ىف اب كسمتي نال
 ) لوآلاو ) ميظعتال ةقحتسم امرك قنل 1 ةريدم ةرح ةلاع ةقلاخ ناث 0 ناو نأ

 هذه ) ىاثلا اننا ( هيلع ةلالدلا ةماقإ َّق ةدئاف ىأق 3 ةورضلاب مولعم كلذك ابرك 1 نال لسا

 «.ةفلتخم 0 تابج ناف : ةمظعم 0 5 -ح اين ىفن نم مزأي أ هديفت ال هلالدلا

 ةكئالملا ليثامت اهنأ وأ ء بك اوكلا ةروص ىلع ةعوضوم تامسلط اهنأ اهيف نودقتعي اوناكموقلاف
 ايفل كغ و )2 2 الملا ميظعت بجروت اهميظعت 0 ىلع امتومظعي اوناكو ٠ نيمدقت 5 ابنالاو

 رارضإلا ع لصح ثددحت كك[ ركلا ىلع ةعوضوم تاهسلط ارا اننا ) باوجلاو ( نيمدقتملا

 نع سفنلا صيلخت وهو ردقلا اذه ىف ابسفن عفنت مل امل اهتاف ةلالدلا هذهب لطبي وهف ؛ عافتنإلاو

 لقعلا ىف ررقت دقف ؛ نيمدقتملا ءايبنالاو ةكئالملا ليثامت اهنأ امأو « ىلوأ اهريغ عفنتال نآلف ةبابذلا

 ةياغ امتومظعي اوناك موقلاو « ىلاعت هللا ميظعت نم لقأ نوكي نأ ىغبني ىلاسعت هللا ريغ ميظعت نأ

 : مالملاو مذلل نيءج وسم

 بابذلاو متصلا هنم دارملا (امهدحأ ) نالوق هيفف ( بولطملاو بلاطلا فءض ) ىلاعت هلوق امأ

 ةلزنم بابذلاو هنع نجعل هيلتسا أم هنم لقاتساو هقلخ نأ بلط وأ هنإ ثيح نم بلاطلاك مصلاف



 و دكلا هل 1 رسام ]برس نماذلإ اهمأ اي : ىلاعت هلوق

 -أ 2 2. ب2 هدم 22 ص

 0 وذ نم َنوعد "نذل نإ هلاوعمتسا ليم برض سان أ

 رم 2 ري همة نه <ه مس 22000 مرعىرتام

 هنم ل ال اش نا "ناس نإو 1 ارا وأو 1 اقلك

 اساس سوا يَ 3 رثث هس عنق ل

 ب هللا نإ 17 1 5 1007 بولطلأاو بلاطلا فعَص

 - عا جا

 مى ص

 فم ززع

 فرعت ىلكلا لاق ( اهدحأ ) : تارابع ركسنملا ىف نيرسفمللو . هلعاف مسي ملام ىلع فرعت ءىرقو

 ( اهثلاثو ) مفرتلاو ربجتلا : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ( اههناث ) نارقلل ةيهاركلا مههرجو ىف

 . ىلاعت هللا نه نوكي نأ اوركنأ لتاقم لاق

 شطبلا ةدش وطسلا : جاجزلاو ءارفلاو ليلخلا لاقف ( نوطسي نوداكي ) ىلاعت هلوق امأ

 مظع ىلاعت ىكخ هب ءاوبطوخ ام راكنإل امظعت بوثولاو شطبلاب نومه ىنملاو . بوثولاو

 1 نم رشب رك ءنأفأ لق ) لاقف دنعولاب ميلباَقي نأب هلوسر أ مث نينمؤملاو, ءايبناألا ىلع ,هدرع

 3 1 رماح م نم ىأ ( مكلذ نم هلوق فاشكلا بحاص لاق ( رانلا

 0 هلوةف , مكيلع ىلت ام ببسب رجضلاو:ةهاركلا نم مكباصأ ام وأ

 نمل مدح ام مظعأ مكلاعف ءوسب امتومحتقت نوداكت ىتلا رانلا نف مكلاني ىذلا نأ دارملا ( امهدحأ )

 نم رب ) دارألا 50 نأ ) 3 اثلاو ( مهلا اذه نمو تبضغاا نم 0 الا هذه ةوالت دنع مكلاني

 ةنجلا ىلإ مث ريصم هدعل مث كالهالا هيف مكنكع ع نيك نإ كجاح مف هب نومهم م ) /مكلذ

 يدي تاكل اصلا هو علا عا ا مكل جرف 30 5 ةمادلا رانلا ىلإ نوريصت متنأو

 .رانلا وه ىأ رانلا ليقف ؟ كلذ نمرش ام لوقي الئاق نك ف وذ أدتبم ربخ هنأ ىلع عفرلاب (رانلا)
 اذإ اورفك نذلا اهدعو هنأ هنا>بس نيب مث.رش نم لدبلا ىلع رجلابو صاصتخالا ىلع بصنلابو

 لمتحيو مالك فانئتسا ( هللا اهدعو ) فاشكلا بحاص لاق « ريصملا سُدب وهو ممرفك ىلع اوتام

 .ًاريخ ( اهدعو:) و ادتبف.راتلا نوكم نأ

 اوةاخي نل هللا نود نم نوءدت نيذلا نإ هل اوءمتساف لثم برض سانلا اهمأ اي إب ىلاعت هلوق

 « بولطملاو بلاطلا فءض . هنم هوذقنتسي ال اًئيش بابذلا مهاسي نإو.«هل اوعمتجا ولو ابابذ

 . ( زيزع ىوقل هللا نإ ؛هردق قح هللا اوردق ام

 رك ذ ؛ لع الو هيف م مهل ةجح الام هللا نود نم نودبعي مهنأ لبق نم نيب امل هناحبس هنأ ملعإ

 , محلوق لاطبإ ! يلع لديام ةيآلا هذه يف



 ةيآلا . ضرألاو ءاملا ىف ام ملعب هللا نأ ملعت ملأ : ىلاعت هلو 1

 بذاكلا هيلع هبتشي نأ زاجل كلذ تبثي مل ول ذإ تامولعملا لكب ًاملاع ىلاعت هنوكب ملعلا دعب الإ

 نوكي ال نأ لاحتسا:كلذك ناك اذإو ء قدصلا لعالملد رجعملا راهظإ نوك. ال ذتنيخ ؛قداصلاب
 . ريغاا عم ًاباطخ نوكي نأ دارملا نأ تبثف . كلذب ًاءاع لوسرلا

 ظفحلا باتكلا ىنعم نأ سم ىفأ لوةوهو(امهدحأ) : نالوق هيفف (باتتك ىف كلذ نإ) هلوقامأ
 باتكلا ىءمو ةانعهو. اقام كلذب تظفف امتزرخاذإ اهتك أ ةدازملا تبتتك لاقي دشلاو طيضلاو

 ( ىلاتلاو ) هدنع ظوفحم هنأ ( باتك ىف كلذ نإ ) هلوق ن ا هب نولماعتيام ظفح سانلا نيب

 اولاق ظوفحملا حوالا ىف هبتك دقف ضرالاو تاومسلا ىف هللا هثدح ام 6 نورها لوف رش

 ىلع ظفللا لمح بجاولا نكل قاقتشالا ىلإ ًارظن ًاحيم ناك نإو لوألا لوقلا نآل . ىلوأ اذهو

 مهوب دقفليق ناف . ىلوأ هيلع هلمح ناكف رومآلا هيف بتكست اموه باتكلا نأ 0 كرا

 نأ ( 4 نع باوجللاو ) باتكلا كلذ ىف ةدئاف ىأف ًاضيأو باتكلا نم دافتسم هلع نأ كلذ

 هناحيس هنأ ىلع لئالدلا لدأ نم تادوجوبلل ةقباطم اهنوك عمباتكلا كلذ ىف ءايشآلا كلت هبتك

 ةلخاد ثداوحلا نوري مث هيف نورظني ةكئالملا نأ ( ىناثلا نعو ) باتكسلا كلذ نع هملع ىف ىنغ

 ”تامرابلا املا ةلاجتس هتوك لع ادئاز مهل اليلد كلذ راصف هقفو ىلع دوجولا ىف

 رذعتي امم بيغأا نم اهنأ عم ثداوحلا ةلمج هبتك نأ هانعف ( ريسي هللا ىلع كلذ نإ ) هلوق امأ

 فصولا اذه ناكنإو . ريسي هنأب كلذ نعربعف تناكىلاعت هللا اهدارأ ىتم ثيح اهنكل قلخلا ىلع

 هناحبس نيب مث كلذ نع هللا ىلاعتو : رومآلا انيلع بعصتو لبست ثيح نم انيف الإ لمعتسي ال

 لزني ملام هللا نود نم/نودبعيو )لاق : هلئالد حوضوو ؛ همعن مظع عم هيلع راقكلا مدقي ام

 اورو عع لع 1ع ا تسدل ىلاعت هللا ريغل مّتدابع نأ نيدق ( ملع هب هب مهل نيل اهو ناك هن

 هاك ندلامو ) هلوق نم دارها وهو ىلقع ليلد نعالو ( ا هب لزني ملام ) هلوق نم دارلا

 نر نأ هاش اذه لوك 5 ىف كج وف ؛ ةببش وأ لهجا وأ ديلقت نع وهف كلذدك نك ملاذإو ( لع

 يلع ًاضيأ لدي « ًارفاكهن وك ملعي مل نإو . ًارفاكن وكي دق رفاكلا نأ ىلع لدي هجولا اذه نف . الطاب

 .دياقتلا داسف

 مهل رصتني دحأ محل سيل مهنأ ( امهدحأ ): ناهجو هيفف ( ريصن نم نيملاظال امو ) هلوق امأ
 تسيل ةجحلا نإف ةجحلاب رصان مهرفك ىف مهل ام ( ىناثلاو ) ايندلا ىف ةرصنلا قفتت دق اي هللا نم

 ' .٠ مولعم هيلع مالكلاو ةعافشلا ىن ىف ةيآلا هذهب ةلزتعملا تجتحاو ؛ قحلل الإ

 , نآرةلا ىه تايآلا هذهو هرك ذ مذقت نم ىنعي (تانيب انتايآ مولع ىلتت اذإو) ىلاعت هلوق امأ

 اوهبن اذإ مبلهجعم مهنأ نيبف . ماكحألا نايبو ةيلقعلا لئالدلل ةنمضتم اهنوكسل تانيب اهنأب اهفصوو
 لاق ء بضغلاو ظيغلا ةلالد دارملاو ركسنملا مبهوجو ىف رهظ ةزجعملا مملع تضرعو ةلدآلا ىلع

 مارك الا ىتعمب م ركملاك« راكنإلاو زوشنلاوروجفلاو مجهلا نم عيطفلا ركسألا فانقكيلا تحاَص



 م ةيآلا . ضراألاو ءامسلا ىف ام ملعي هللا نأ ملعت لأ : ىلاعت هلوق

 لع كلذ د نإ باتك ف َكاذ نإ ضرألاو ءامسلا فاما لعب هللا نأ 0 1

 هب مه سيل امو اناطلس هب لتي مام هلل نود 11 ودب اي

 دو تآني انما 000 انو 3 ريصأ نما يمال امد لع
 نراه 2-2 الرس ل ال و زي ىادق

 مثبت انا لقانا ايا ءمهيلع ناو نيل ع 0 ركتمااورْفَك نذل

 قف غش رصّلأ سّنبو ا يذلا 1 اهذعز ذاثلا لذ و

 لإ لركك نإ كلا“ ةداعلا كلت عر نأ ةقب ع ١ 2 ىلاعت هناا هال

 نود ةمأ ءاعدلاب صخت ال ىأ ( كبر ىلإ عداو ) لاق كلذلف ملسو هيلع هللا لص لوسرلا عابتا

 لمتحو نيدلا سفن لمتحي ىدهلاو؛ ميقتسم ىده ىلع كناف كتتعي رش ىلإ مبعداف كتمأ مرلكف ةمأ

 ةمضاو ةقيرط ىلع ةلالدلا ثيح نم كناف نيدلا اذه ىلإ مبعدا لاق هناك. ىلوأ وهو نيدلا ةلدأ
 كسملاو ءارملا ةقيرط ىلإ ةلدألا هذه ىن رظنلا نع اولدع ناف ىنعملاو ( كولداج نإو )لاق اذهل

 ةلدالا حاضإإ نعي سيل نال ( نولمعت امي ملعأ هللا لقف ) كمزليأم ترهظأو تشب دقف ةداعلاب

 هل نان كرت ىلا ةقا .قلا موي مكح نم ريذحتلاو ديعولا ئارج ':ىرط ىذلا-سجلا اذه نإ
 هيف متنك امف ةمايقلاموب مكنيب مكحي هللا ) لاقف . ركنأو دو نمل باقعو لان نيرو“ لق نل تار
 : ملعأ هللاو لطاب ملأ نم ا

 ىلع كلذ نإ باتكح ىف كلذ نإ ضراألاو . ءامسلا ىف ام ىلعي هللا نأ عت مأ ال ىلاعت هلوق

 , ريصن نم .نيملاظلل امو ملع هب محل سيل امو اناطلس هب لزني ملام هللا نود نم نودبعيو . ريسي هللا

 نولتي نيذلاب نوطسي نوداكي ركنملا اورفك نيذلا هوجو ىف فرعت تاني انتايأ مبيلع ىلتت اذإو

 ( ريصملا سئبو اورفك نيذلا هللا اهدعو رانلا ؟كاذ نم رشب مكببنأفأ لق «انتايآ مهيلع

 ب ماع هناح مس هنأ ملعي هب أب ةحبلا ( ةمايقلا موبي منيب ى هللأ ) لبق نم لاق امل ىلاعت ا

 مل هللا نأ معت ملأ ) م١ هلوسرل لاقف روجلاب ال لدعلاب مهنيب هنم محلا عقيف ؛ مهنم دحأ لك هقحتسإ

 : لئاسم نيه ا ءامسلا ىف ام
 لوسرلا بلق ةيوقت هانعم نكل مابفتسالا ظفل ىلع وه ( ملعت مْ ) هلوق <« ىلوآلا ةلأسملا ١

 . ىش الو هلع لضإال هللا دنع ظوفحم مهلعف لكنأب نررفاكلا داعيإو لوكا هل

 تيثت ال ةلاسرلا نآلو دابعلا رئاس دارملاو ٍةلظو لوسزلا عم باطخلا 4( ةيناثلا ةل أسملا م

 8 - رخو



 ةيآلا ٠ | نا هيا لكلا ىلاعت 1 0

 000 تا 2غ

 كَم 3 7 نكات لاف هوكسأ الا ل 5 رم

 م مروع جودع ترب 22-2 2

 «دمد 0 6 0 هللا لقت ل 1 نإ «<"1/ مقسم ىده ىلعل 00

 مدمر هام 2ث يروا ثا

 6214 َنوُفلتت هيف م 3 ف ةمايقلا موب ب 5 ل

 كنإ كبر ىلإ عداو سمآلا ىف كنعزاني الف 7 م ًاكسنم انلعج ةمأ لكل إ ىلاعت هلوق
 ايف ةمايقلا موي مكنيب كح هللا :نولسعت ام للعأ هللا لقف كولداج نإو « ميقتسم ىده ىلعل
 4« نوفلتخت هيف منك

 الو 1 مهنم ناكذإو هدايعل ميحر فوع م نزار هطحل 013 مدق ا هنأ لعإ

 | 0 ةمأ لكل ) لاقف فاك ام همعن ركذي هعبتأ ءر و

 ع 0 ادلط قلع ل“ هند ( ةمأ لكل ) هلوق ىفواولا فذ> امإ « للوآلا ةلأسملا 0

 ' كفطاعلا قل 0 الف هلق

 ١ اهناثو) هيف نوحذي [ًالديع ساب 2 0 لاق ( اهدحأ ) لاوقأ كسذملا ىف 4 4( ةيناثلا ةلأسملا (

 الل انف اي اهيرفلاب افلأم ( اهلاث وز دهاجم نع حتابذلاب صتخع 2 كما ظطفلد اا 0
 ةياور ىف سابع نبا لوق وهو جاهتملاو ةعيرشلا وه كسنملا ( ابعبارو ) تاعاطلا ءادآل ًانيعم

 كلدنملا' نال (" اج ابنماو ةغزات .كنم انلعج لكل ) ىلاعت هلوقل برقألا وهو لافقلا رايتخاو ءاطع
 ليق ناف . صيصختلل هجو الف ةدابع لك ىلع مسإلا عقو اذإو ؛ ةدابعلا وهو كسنلا نم ذوخأم
 عضوم ىلع هومتلمح الهو ؟ حبذلا الإ هنم مبفيال فرعلا ىف كسنملا نآل . حبذلا ىلع هومتلح اله

 حبذلاب صوصخم فرعلا ىف كسنملا نأ مسنال لوآلا نع ( باوجلا ) ؟ اهتقو ىلع وأ ةدابعلا «

 ىنع اوذخ » مالسلاهيلع لاق هلجاألو كسانم هنأب فصوي جحلا ىف لعفيام رئاس نأ هيلع ليلدلاو

 ناكملاو تقولابهنم ةدابعلاب قيلأ ( هوكسان مه ) هلوق نأ ( ىناثلا نعو ) « مككسانم .
 ا وو ( هوكسان : مهر هلوق نم دار ما نأ موق م عز ( ةثلاثلا ةلأ آملا ١

 ءااولس ممآلا نم ديعت نم لك ديرب نأ عنتم الو « ىراصنلاو دوم 00 كف مجم سو هيلع هللأ

 ٠ لالا ىف اودبعي مل نإو مماألا فصولاك( هوكسان مث ) هلوق نآل « قبت مل وأ هراثآ تيقب

 5 كئند ىف تيثا ىأ ( كنعزني الف ) ءىرَقف ( رم الا ىف كنعزاني الف) ىلاعت هلوقا 1

 وهو ( امهدحأ ) نالوق هيفف ( كنعزاني الف ) هلرق امأ 3 . هنع كوايزبل كوعءدخ نأ نوعمطيال

 نأ ( ىناثلاو ) هبراضت ال ىأ نالف كنبراضي ال لوقت ام مهتعزانم نع مط ىهن هنأ : جاجزلا لوق

 لكل خسان هنأ ٍلعو كعرش ىلع نآلا ىمالا رقتسا دقو . كتفلاخع كرتو كعابتا مهلع نأ دارملا



 تع ةيآلا.. ءام ءامسلا,نم لزنأ هللا نأ رت ملأ : ىلاعت هلوق

 0 امهنم نكد سانلا نم فيعضاا امهالذي ىَح و ع رقملاو ليإلا كح

 .” ةمعت كإذ

 اكسو ةارلا نأ ب رتالاو أ( هزمأ رحبلا ىف ىرجت كلفلاو ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةلالدلا ١)
 الواف ء ارجل حايرلاو .ااارغثمح نموه كلفلا هريخست ةيفيك و ء رحبلا ف ىرجتل كلفلا ل

 همعن ىلع ىلا هبنف . بطعت وأ فقت وأ صوغت تناك لب ترج امل هيلع امه ام ىلع امهتفص
 ناك امل هناحسم هنال هرمأب لاق امتإو « لمعت فيك نيب نأبو , ئفسلا هنم لمعتام قلخ نآبو ءكلَذد
 هفاضأ ول ديفي امرثك أب هميظعت ديفي كلذ نآل « اعسوت هرمأ ىلإ كلذ بسن حايرلاب اهل ىرجا
 . ةظفللا هذه لثم ىف كولملا ةداع ىلع ءانب هلعف ىلإ

 هللا نإ هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءامسا كسمبو )ىلاعت هلوق 4 ةسماخلا ةلالدلا ١
 دكتالملا نكسف ءاهسلا نآإل هذه الإ ليكت ال'ةمدقتلا معنلا نأ ملعاو ( ميحد فو» ر سانا
 عنام الول ىوملا نم دب الف كلذك ناك امو ءاليقث نوكي نأ بجوو . الص نوكي نأ بجوف
 5ك :نويفوكلا لاق ( عقت نأ ) ىلاعت هلوقو : ماهوالا رهاظ ىلع ةينبم ةجحلا هذهو « هنم عنمي
 تادارإلا نأ ةيمالك ةلأسم ىلع ءانب اذهو « عقت نأ ةيهارك نويرصبلا لاقو , عقت ال

 اهكسمأ هنأ ىنعملاو ؛ لوألا ليوأتلا ىلإ راص كلذ نم عنم نف ؟ مدعلاب قلعتت له تاهاركلاو

 . اهب معنأ ىتلا معنلا لطبتف عقتال ىكل
 ايندلا عفانمل ةعماجلا م تلا هذهب رعنملا نأ ىنعملاف ( ميحر فوءرل سانلاب هللا نإ ) ىلاعت هلوق امأ

 . ميحر فوءر نذإ وهف « ماعنإلاو ناسحإلا ىف ةياغلا غلب دق نيدلاو

 (روفكل نادنإلا نإ مكييحب مث مكتيمي مث مكايحأ ىذلا وهو ) هلوق 4 ةسداسلا ةلالدلا إل
 ماعنإ لع لوآلا ءارحإلاب هبنف هايحأ ىذلا وهف اهب هيلع معنأو : رومألا هذه هل رخ نم نأ ىنعملاو
 قاخ ىلاعتو هناحبس هناف « انيلع نيدلا معن ىلع ىناثلا ءايحإلاو ةتامإلاب هبن و . مدقتاملكب انيلع ايندلا

 ممأ الول هنأ كلذ نيبي . ىنعم هجولا اذه ىلع معذلل نكي ملالإو ةرخآلل اهطاوحأ رئاسب ايندلا
 ىلاعت ناك لب « ىنعم كلذ ريغىلإ اهحذو تا بوكرا الو اهفلكتو تاعارزلل نكي م ةرخآلا

 . ندلا باب ىف هب ريتعيا كلذب ةداعلا هللا ىرجأ امتإو ٠ ىقسلاو عرزلا فلكت ريغ نم ءادتبا هقلخي

 مش دلو لع نعت ل ددمي دق اكاذهو ( ركل ناسنإلا نإ ) لاق معنلا هذه ىلاعت لصف املو
 هروأ كلذلف :ركشلا لع هل أمني و .تارمكلا نع ل. ارجَر 'انلازلا معنل زوقك ”نلؤلا" نإ لوقت

 اهرمأ حوضو عم ابقلاخ اولبجو امب او رفك و معنلا هذه اوعفد مهنأ نيبف . رافكلا ىف كلذ ىلاعت

 انهه ناسنإلا امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو ( روكشلا ىدابع نم ليلقو ) ىلاعت هلوق هريظنو
 ىلوالاو ؛ فاخ نب ىنأو صاعلاو لهج وبأو دسآلا دبع نب دوسألا وه ًاضيأ لاقو « رفاكلا وه

 3 ركسللا زك



 ةيآلا . ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ ا ىلاعت هلوق ا

 ال نارك كارل ان ناك نإو ءاملا نآآل ان لوآألا كلوقلاو مت ملأ دارملا (اهئلاثو )
 ؛ ملعلاوه ةيؤرلا كلت ف ترم لال معلا ىلع هلمح بجو اذه تبث اذ >1 لف رم دع اء سلا نه

 . لصحت مل امنأك تناك للعلا اهب نرتقي مل اذإ ةيؤرلا ند

 ؟تالاوْس انبهو «ةرضخ تاذ 2 ةعيسمو ةلقك ( ةرضخم ) ءىرق 4 ةيذ اغلا ةلأسملا ّر

 ىهو هيف ةتكذل ( باوجلا )؟ تحبصأف لقي لو ضرألا (حبصتف) لاق مل «لوآلا لاؤلا])

 ه1: هلا] 5 اثادعأو حورأف اذك ماع نالفىلع معنأ ل رقت اك( نام نر دعي انام رب رطملا أ اق ةداقأ

 . عقوملا كلذ عمي مل تودغو تحرف تلق

 سكع ىطعاأل بصنول ( باوجلاو )؟ ماهفتسالل ًاباوج بصني ملو عفر ل (ىاثلا لاؤسلا)
 لوقت نأ هلاثم رارضخإلا ىن ىلإ بصتلاب بلقنيف رارضخإلا تايثإ هانعم نآل ؛ ضرغلا.وهام

 هتعفر نإو « هطيرفتل كاش ه م تنأف هتبصن نإو . ركشتف كيلع تمعنأ قأرت مأ كبحاصل

 .ركشلل تيثم تناف

 . ملم وبأ لاق اك :ةداعإلا ىلع هتردق ىلع ةلالد كلذ ىلاعت دروأ مل« ثلاثلا لاؤسلا

 . همعن عسأوو هتردق ميظع ىلع هب هبن هنأ لمتحو كلذ لمتح ( باوجلا )

 هوجو نم ( باو جلا ) ؟ مدقت ع 0 هللا نإ ) هلوق قاعتام 6 عبارلا لاؤدلا )

 تحبصأ اذإ ضرألا نآل ؛ هب مبعافتنا مظعىتح كلذ لعف هتمحرلو هدابعب محد هنأ دارأ (اهدحأ)
 هنأ (ريبخ) ىنهمو . عمجأ اهفالتخا ىلع تاناويحلا شيعل بس كلذ ناك ترطمأ اذإ .امسلاو ةرضخم
 (فيطا )سابع نبالاق (اهمن ات اثو) ناصقنو ةدايز نود نم كلذردق ىلع لعفيف موحاصم ريداقمب : ماع

 (ريبخ) هلاعفأ ىف (فيطل) ىلكلا لاق ( اهثلاثو ) 0 لا نم مهولق ىف امب (ريبخ) هدابع قارا
 . هقلخ ةيفيكب ( ريبخ ) تبنلا جارختسإب ( فيلعل ) لتاقم لاق ( اهعبارو ) هقلخ لامعأب

 ١) ديما ىغلاؤهل هللا نإو ضرالا قامو تاومسلا ىثام هل ) ىلاعت هلوق ( ةيناثلا ةلالدلا (

 دمح نعو اهلك ءايشاللا نع ىنغ وهو هيف فرصتلا نم عنتمم ريغ هل داقنم كلذ لك نا

 قاخ (ىل هنكلو «رومآلا لك ىف هادعام لك نعىغ هتاذللماكلاو « هثاذل لماك هنآل ًاضيأ نيدماحلا
 ةجاحلال. مهلع اماعنإو تاناويحلل ةمحر ءايشالا هذه قاخن تان ورطق نم ةمكحجلا ىفدبالف ناودجلا

 هناكف . دمحلل ًاق>تسم ناكف هيلإ دئاع ضرغ نع ًايلاخ هماعنإ ناككلذك ناكاذإو . كلذ ىلإ هب
 نأ بجوف دمحلل اةحتسم ناكك ذك ناكن مو « ناسحالل الإ هلعفام لعفي مل ًاينغ هنوكل هنإ لاق

 ديما ىنغلا 1 هللا نإو ) لاق اذبلف . ًادمح نوكي ( .

 باصأ الف اهيفام مكل للذ ىأ ( ضراألا ىف ام كل رخ هللا نآرت ملأ ) هلوق < ةثلاثلا ةلالدلا ١)
 ًاضيأ تاناويخلا رخو ركل اهرذ# دقو ؛ رانلا نم ةبيه رثك أ الو ديدحلا نم دال وا رجحلا نم

 هللا رخ نأ الولف « اهيلإ رظنلاب عافتنالاو اهيلع لاو بوكرلاو لكأ الا ثيح نم اهب عفتني ىتح
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 زمر را لال ا ل ضرألا لع عفت 3 سلا

 ه2 ضد حا تح رجا مس

 هز »صر هر 3 هر اس هَ

 هحهروفكل ّن داسنالا نإ | مكسحت 3 م *  ايحا ىذا

 ناكف رثحأ © ةرخ دج ةنافا كيشلا نع ذاع ) ها ا ر.هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 . تازجعملا نم

 لاقو . هانقرغ قرغ نمو « هانقرح قرح نم : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا إل

 زوج ىلاعت هللا ناف : ةيآالا هذهب هللا همحر ىعفاشلا جبتحاو . فيسلاب لتقي لب : هللا همحر ةفينحوأ
 . هيلع رصنلا هدعوو هب بقوع ام لثمي بقاعي نأ مولظملل

 ىفو نينمؤملا فو نامقل ىفو انهه ءاتلاب ( نوعدت ) ماع نباو عفان أرق ( ةسماخلا ةلأسملا ١
 ىلإ باطخلا نم فرصنت دق برعلاو . ربا ىلع ءايلاب ابك ورع ولأ واثكا نأ: رقو ا تاوكشتلا

 . باطخلا ىلإ رابخإلا نحو رابخإلا

 هل .ريبخ فيطل هللا نإ ةرضنع ضراألا حبصتف ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ ) ىلاعت هلوق
 كلفلاو ضرالاىفام لرفع هللا نأرت ملأ « ديما ىنةلاول هللا نإو ضراألا ىفامو تاومسلا فام
 . ميحر فوءرل سانلاب هللا نإ : هنذاب الإ ضرآلا ىلع عقت نأ ءاتسلا كسميو هرعأبا رخلا تن رك

 « روفكل ناسننإلا نإ كيحي مث كنيع مث ك ايحأ ىذلا وهو

 « همعن ىلع هب هنو راهنلا ىف ليللا جولو نم هركذامب لبق نم هتردق ىلع لد امل ىلاعت هنأ لع
 . ةتس ىهو هتمعنو هتردق ىلع لئالدلا نم أ عا 3 50

 هللا نإ  ةرضنع ضرالا حبصتق ءام ءاهسللا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ ) ىلاعت هلؤق ( اهنوأ ١)
 : لئاسم هيفو ( ريبيخ فيطل

 ةيؤرلا وه دارملا نأ ( اهدحأ ) ةثالث ًاهوجو ( رت ملأ ) هلوق ىف اوركذ ( لوألا ةلأسملا ١
 ٠ ىرم ضرألا لع تابنلا رارضخاو نيغلاب ىرب ءامسلا نه لزانلا ءاملا:نآل اولاق , ةقيقحلا

 مابفتسالا ليبس ىلع ربخت ملأ دارملا نأ ( اهناثو ) ىلوأ وبف هتقيقح ىلع مالكلا لمح نكمأ اذإو



 آلا 1 مقل : لا هلوق 5

 ( مرعداخ وهو هللا نوعداخي) ( الشم ة ةّئيس ةئيس ءازجو ) ل هلوقك قاثلا نيبو هنيب ىذلا قاعتلل

 هوجو هيف (بأ وجلا) ؟ ١ مدقت ام : (روفغ وفعل هللا نإو) هلوقل ق اعلا ىأ « سماخل ١ لاؤسلا] 1

 ( هللاىلع هرجأف حلصأو افع نف ) هلوقب ىفاجلا نع وفعلا ىلإ بقاعملا بدن ىلاعت هللا نأ ( امدح

 اذهب تأي ملاِلف ( رومآلا مزع ن كلذ نإ رفغو ربص نو (٠) ىوقتلل برقأ اوفعت نأو )
 انأ ىلإف ءاهترفغو ةءاسإلا هذه نع توفع دق ىنإ : لاق 1 هنأ كف ةداتشإ عون وهف بودنملا

 . كلذ عم ضرع هنكسل ؛ ىغايلا ىلع رضنلا هل نيض نإو هناحبس هنأ (اهناثو ) هيف كل تنذأ ىذلا

 رك ليلك هباحس هنأ ( ابلاثو ) نيتفضلا نيتاه ركذي حولف ةرفغملاو وفعلا نم هب 0 ناك اع

 . هدض ىلع رداقلا الإ وفعلاب فصوب ال 4 ءب ىدحلا لع نداق هنأ لعق ردم ا

 (ليالا ىراهنلا جويو راهنلا ىف ليللا جوي هللأ نأ كلذ) هلوَقل قلعت أ سد اذلإ ك) دعا

 هتردق تابآنم و رداق هنأ ترمي رعنلا كلذ ىأ كلذ (امههدحأ) نيبجو نم (باوجلاو)؟ هلق ام

 اذإو ءاميف ىررج امب املاع ارداق نوكي نأ بجوف ء اميبف اف رصتمو.رايلاو [لدلل اعلاخأهن وك تالا

 ىف معني رصنلا كلذ عم هناحبس هنأ دارملا ( اهناثو ) هيف ًايصم رصنلا ىلع ًارداق ناك كاذكناك

 . رخآلا ىف اهدحأ جولوو راهنلاو ليلا بقاعت نم هلعفي اهايندلا

 هيف ( باوجلا ) لاللا ىف رامنلا جاليإ ا, لاهل لبللا جاليإ دم اه 4 عباس هكا لالا ر

 ناكم ىف كلذ ءانضو..سدشلا ةبوييغب كلذ ءامض ناكم ىف اذه ةبلظ لصح (:امههدحأ ) ناهجو

 امههدحأ ىف ديزي هناحبس هنأ ( امهناثو ) هدقفب ملظي و جارسلاب تيبلا ءىضي اك. ابعولطب اذه ةملظ

 .تاعاسلا قم رخالا نم ضققام

 دارملا (باوجلا ) ؟مدقت امب ( ريصب عيمس هللا نإو ) هلوقل قلعت ىأ « نماثلا لاؤسلا إل

 هيلع عملا زوجي الو . رصبملاو عومسملا كردي كلذكتف . هريغ هياع ردقي الام ىلع ردقي اي هنأ

 . رصيملاو عومسملا ىف زوي الام ىلع مادقإلا نم ريذحتلاك كلذ نوكيو

 (باوجلا) ؟مدقت"امب هل قلعت ىأو (قحلا وه هللا نأب كلذ) هلوق ىنعمام (عساتلا لاؤسلا)
 روماألا هذه ىلع ةردقلا. نم هركذ مدقت ىذلا فصولا كلذ نأ .دارملا ( امهدحأ ) نابجو هيف

 لاوزلاو ريغتلا هيلع عنتمي ىذلا هتاذا بجاولا دوجوملاوه ىأ 0 وهنا نأ لجال لصح اعز
 هريغ ةدانع نم لعفي امو قحلا وه هتدابع نم لعفي ام نأ(| مهن أت )داعولاو دعولا ىأ مرج لف

 ش .( ةرخآلا ىف الو 0 لاق اك لطابلا وبف

 ( باوجلاو ) ؟ مدقت امب ( ريبكلا ىلعلا وه هللا نأو ) هلوقل قلعت ىأ 4 رشاعلا لاؤسلا
 لهي راع كال عفتلاو رضلا ىلع رداقلا هنأ ىلع كلذب هبنف تاغ ال ىانلإ يللا هاّقلا | علا ى 4

 ' هناطاسو هتردق يف ميظعلا وه بيكسلا ام | ف, هربغ ةدابع نع آغا هتدا ع َْق كذب أ 3 كيعل

 , ةَردَهلا لاا أ صل أ كِلذو



 نإ ةيآلا . هللا ليبس ىف اورجاه نذلاو : ىلاعت هلوق

 ىلاعت هلوق هريظنو : الو> اهنع نوغبي الو هنوضريف رشب بلق لع رطخ الو ءتعمس نذأ الو

 هلوقو ( ةيضرم ةيضار كبر ىلإ ىعجرا) هلوقو ( ةيضار ةشيع ىف ) هلوقو ( اهنوضرت نك اسمو )
 . (ربك أ هللا نه ناوضرو ندع تانج ىف ةبيط نك اسمو )

 هنأ لمتح انلق ؟ مدقت امب هقلعت امو ( يلح ميلعل هللا نإو ) ىنعمام ليق نإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ال
 كلذ مهطعيف هنوضري امب ملع هنأ دارملا نوكي نأ لمتحو « مهديزيو مهب هلعفيف هنوقحتسي امب مب
 هنم عقيل لهم لب . ةيصعملا ىلع مدقي نميف ةبوقعلاب لجعي ال هءاحل هنأ دارملاف ميلحلا امازون

 . ةنجلا هنم قحتسيف ةيوتلا

 ( روفغ وفعل هللا نإ هللا هنرصنيل هيلع ىغب مث هب بقوعام لثمب بقاع نمو كلذ ) هلوق امأ

 : لئاسم هيفق

 لاقو . ةروسلا هذه ىف ةيآلا هذه ىف هيف مالكلا ىضم دق ( كلذ ) هلوق (ىلوآلا ةلأسملا)

 . اوتام وأ اولتق نيذلا نيرجابملل دعولا زاجنإ نم كيلع انصصق ام رمآلا ىأ جاجزلا

 نم لتتاق : هانعم ( هيلع ىغب مث هب بقوعام لثب بقاع نمو كلذ ) هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 لاق ؛لاتقلاب'ىدتباو نطولا ةقرافمو ةرجحلا ىلإ رطضا نأب هيلع ًايغبم لتاقملا ناك مث . هلتاقي ناك
 1 لاقف ٠ مرا نم اَتيَقب نيتايلل نيماسملا نم اموق اوقل نيك رقما نم موق ىف تلزن : لتاقم

 .تودلسلا مدشانف , مهبلع اولمحاف مارحلا رهشلا ىف لاتقلا نوهركي دمت باحصأ نإ : ضعبل

 اورصتق مه نودلسملا تبث ؛ م مهغب كلذف . مهولتاقو اوبأو ء رمشلا ةمرحل 0 نعاوفكي

 : ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزأف « عقوام مارحلا ربشلا ىف لاتقلا نم نيلملا سفنأ ىف عقوف ؛ مهيلع

 : تالاؤس انههو مف رفغو مهعرافعو

 عب لاق ىلاءتو هنا>بس هناك( باوجلا ) ؟ اهلبق امب ةيآلا هذه قلعت ىأ « لوألا لاؤلا ١

 . مهيلع ىغب نم ىلع ايندلا ىف مهترصن عدأ ال دعولا اذهب ةرخآلا ىف مهل ىا 1

 ( باوجلا ) ؟نينمؤملا ىلإو مهياإ وأ ةصاخ ني رجاوملا ىلإ كلذ عجري له ىناثلا لاؤسلا )ب

 دعبو ( هللا هنرصنيل ) ىلاعت هلوق كلذ نيبو . امهركذ مدقت هناف نيقيرفلا ىلإ دوعي هنأ برقألا

 :ايندلا ىق كلذ نكيعلال توما و ازقلا

 دارملا ( امهد-أ ) نابجو هيف ( باوجلا ) ؟ ةروكذملا ةبوقعلاب دارملا ام 6 كااثلا لاؤسلا ال

 ىلا-هنأ نيبف ؛ كلذ ريغ ىلإ مهضعب درو ؛ مثراث 1 بلط نم ةكمب نيرجارملا عم ةكم وك رشم هلعف ام
 ليوأت ىوقت ةروكذملا ةرصنلا هذهو « مهيلع هرصنيسف اولعفام لثمب راغكلا ال ؤه بقاع نم نأ

 باوجلاو ) كلذب الإ قيليال صنلا رهاظ نال ؛ صاصقلا ىلع ال رافكلا ةدهاجج ىلع هلوأت ن

 . كاحضلا نع ةيندم ةيآ ىهو . تاحارجلاو صاصقلا ىف ةيآلا هذه نأ ) "

 لوألا ىلع ةبوقعلا مسا قلطأ ( باوجلا ) ؟ ةبوقعلاب ملعف ءادتبا ىمس ل « عبارلا لاؤسلا ١)



 آلا: هنا ليش نأ واهو لارا رانا ه/أ

 نع جرخي نأ لجالل امإ .هب هعافتال نار انف نر اذإ رمادا ايلا 0

 دحاولا ناكف . ة.سنجلا ةقرلا عف هد لجالل امإو «ءانث 5 ارح هن دست نأ لجال امإو . بجاولا

 الاكا ىقأ نم كيفي داق هل 0 ةفص هلاك نافذ هناح.س قملا 5 ضوعلا بلط دهف قزر اذإ انم

 00 فا 2102 نأ (ايسماخو ر نايحدلا ضخ هم رداصااقزرلا ناكف ادار

 نأ سدا داسو ) ىلاعت هللا وه ةة.ة+لا ىف قزارلاف ءهللا ند ٠ ةدارإلا كلتو , لعفلا كلذ ةدارإ

 ا01 | ]روش ناكف حلا همن ةالمع ليسأىلاعت هللا "ةنفو قزارلا هنم تحب رك قوزملا

 هاطعأرو "سا وحلا عاونأ نانإلا كلذ ىطعأ ىلاعت هللا نأ الولف قزر اذإ ريغلا نأ ( اهعباسو )

 دبال ريغلا قزرو . هب عافتنالا هنكفأ امل قزراا كلذب عافتنالا ىلع ةردقلاو ةحصلاو ةمالسلا

 ةجاحال هنإف ىلاعت هللا قزر امأو . عافتنالا لص ىت هب ًاقودامو هللا قزرب ًاةوبسه نوكب نأو

 .( نيتزارلا ريخ ) هناحبس هنأ تبثف ء هريغ قزر ىلإ هب

 رداق ىلاصت هللا نأ (اهدحأ ) ةثالث روهأ ىلع لدت ةبآلا ةلزتءملا تلاق « ةعبارلا ةلأسملا ١
 (امتلاثو) د كلو قزري نأ هنم حصي هللأ را

 (باوجلاو ) نيحودم مهنوك ىلع ةلالد (نيقزاراا ربخ) هلوق نآل الالح الإ نوكي ال قزرلا نأ
 امأو . مازلتسالا ىنعب لعفلا ىف ةرثؤم ىعادلا عم ةردقلا اندنع نإف « ًارداق دبعلا نوك ىف عازن ال

 : هيف مالكلا قيس دقو ىظفل ثحبف تلاّثلا

 نأ موق نظ ؛دعولا ىف امهيب ىودف (اوتام وأ اولدق مث ) ىلاعت لاق ال © ةسماخلا ةلأ سما ١)

 نآل . هيف ةلالد الف رهاظلا نم هوذخأ نإ اذهو « ءاوس هشارف ىلع تيملاو داهجلا ىف لوتقملا لاح

 . كلذ ىلع لدب ال نينمؤملا نيب عمجبا نأ اك : ةيوسن الو ليضفت ىلع لديال دعولا ىف امهنيب عمجا

 لوتقملا » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ارسل فور نافيا يصر وف ا لقد نرد ان

 ظفلو « ناكيرش رجاللاو ريخلا 3 امه ؛ لق ريغب هللا ليدس ىف قوتملاو . ىلاعت هللا ليسا قف

 نم فئاوط نأ :اضيأ ىورو . ةدئاف ركذلاب امهصيصختل قبب الف الإو ؛ ةيوستلاب رشم ةكرشلا

 هللا مهاطعأ ام انملع دق اولتق نيذلا ءالؤه هللا لوسر اي. اولاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باوحأ

 نيتيالا نيتاه ىلاعت هللا 10 كعم انتم نإ انل اف ؛ اودهاج اك كعم دهاج نيو« ريخلا نم

 ادعم تاوعا نك مل ةيوستلا الولف ء رجالا رادقم اويلط امل منال ةيوستلا ىلع لدب اذهو

 : لئاسم هيفو ( يلح ميلعل هللا نإو هنوضري الخدم مهنلخديل ) ىلاعت هلوقف نكسملا امأ

 .عضوملا دارملاف حتفلاب أرق نمو ؛ لاخدإلا نموهو مبملا مضي الخدم ىرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 الو اهيف مصف ال ءاضيب ةرد نم ةميخ هنإ هنوضري ىذلا لخدملا ىف لبق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 هوركم ريغ نم ةنجلا مهلخدي نأ وه ىريشقلا مساقلا وبأ لاقو . عارصم كلا نرد اه مصو

 1 تار نيع الئ ةنجلا ىف نوري مهنآل ؛ هنوضري لاق امم : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو : مدقت



 ةأ/ ةيآلا . هللا ليبس ىف اورجاه نيذلاو : ىلأعت هلو
 2 - ل ا لس ملا ' رم عا دع 22 م

 وه هنود نمد نوع امناو وللا وه هللأ نأ كلذ 1١ يصب ا

 مدع م ندم

 2 ريكا 0 3 لا 57 لطأبلا

 وه هللا نأو لطابلا وه هنود نم نوعدي ام نأو قحلا وه هللا نأب كلذ  ريصب عيمس هلا نأو
 . « ريبكلا ا وه

 هعبتأ تانجلا نينمْؤملا لخديو مهني 5 هنأو ةمايقلا موي هل كلملا نأ رك ذ امل ىلاعت هنأ

 (اورجاه ن 0 و) لئاق نمزع لاف مهنأشل امخفتر < نلاب مهد 0
 0 - لؤسرلا ة صل الاط 30 دل لإ مهضعب لاقف ؛ كلذب ديرأ نميف اوفلتخاو

 5 ل هاب اق ىف وأ هتك 0 لوسرلا عم جرت دهاج نم دارملا لب نورخآ لاقو « ىلاعت هللا ىلإ

 موق لاقف 5 2 ا و . نيرمآلا ىلع هلمح نم مهنمو ؛ هدعب لتقلا رك ذ كلذلو نيدلا

 ةرجهلل ةنيدملا ىلإ كم نم اوجرخ فئاوط ىف تلزن اهنأ دهاجم ىور « نوصوصخم موق دارملا

 بكسمو مهقزرب مهفصو ىلاءتو هناحبس هنإ مث. ٍ ومعلل مالكلارهاظو . مهولتاقف ن 5 رشملا مهعبتف

 : لئاسم هيفو ( نيقزارلا ريخ وحل هللا نإو « انس> اقزر هللا مهتقزريل ) ىلاعت هلوقف قزرلا امأ

 مبفلاو ملعلا هنإ مصالا لاقو . ةنجلا معن وه نسحلا قزرلا نأ يخل 2 ىلوألا ةلأسملا ١
 ىلكلا لاقو . ةنجلا ةرخآلا ىفو ايندلا ىف اذهف (آنسح ًاقزرهنمىنقزدو) مالسلا هيلع بيعش لوقك

 نى ميترجم لع ءازج هلع ىلاخت نال, ناقيعض نابجاؤلا ناذهؤ ةمّشعلا وهو ةلالخ اندح اكدر

 . ةنجلا معن الإ ن وكي ال امهدعبو توملاو لّتقلا دعب هللا ليبس

 اذه نال نآرقلا ىف دعو د لكف ئاكلا بانتجا طرش نم دبال ( ةيناثلا ةلأسملا إل

 لوقىلع ًاعطق ةنجال الهأ نوكي نأ نع جرخلو ؛ انل وق ىلع ةئيشملا ىف همكح ناكل ةريبك بكترا ول

 مماوث نآل ربظب مبلضف انلق ؟ متل م ناك نإ دعولا ىف نينم وم ا رثاس ىلع هلضف امش ليق ناف . ةلزتعملا
 ا

 م. رجاه نم نأ مواعمف ( لئاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم ىكنم ىوتسي ال ) ىلاعت لاق دقو مظعأ

 راص مهتلوص روبظو رافكلا ةوق ةدش عم هنيد ةرصنو هب وقتل هلهأو هرايد قرافو هي لوسرلا

 ًايلات مهملع ءانثلاو مهرك ذ راص ىتح راصنالا لحم مظع هجولا اذه ىلعو ؛ نيدلا ةوقل ببسلاكهلعف

 .هورصنو هووأ امل نيرجابملا رق

 قزرلا لكنأب معلا عم ( نيقزارلا ريخ وهل هللا نإو ) هلوق ىنعم ىف 1 ميةئلاثلا ةلأسملا)

 ردقي الامور نأب نصتخم هناخبس هنأ كيب .ناكامإ تواقتلا ( اهدحأ 6-0 ىلع هدنع نم

 نم مدل: ام قزرب امنإاهريغو( قزرلا:ف لالا هنأ دارملا نوكي نأ ( [بناثو) هريغ هلع

 لعفي هنأ ال هريغ دي ىلإ هدي نم: قزرلا لقني هريغ نأ ( اهثلاثو ) ىلاعت هللا ةهج نم قزرلا

 همك 2 كل إف



 ةنآلا . ا لا لاحت هل 3 ه"إ

 د قذر 0 ل امانا وق م م هلا ليس ُق 1 ندا
 300 ع ا اا ع دس سارح حاس هس د ا 5 ياسا 06 سيادع يبو 2 رتل 25 3 6

 هللا نإ هوب دال مهلخديل «ه/م» نيقزارلا ريح و ل

 3 ه- هه آآ

 هه

.. 

 3 تا ب عض ةاصرصإ نست سا 27 - كرا 6 ا ا

 نإ هللا هنرصنيل هيلع ىغب مث هب بقوع ام لثم بقاع نمو كلذ 5:0 ملح
.-. 

 ب 1 ه_- 0

 را ةراعسصتا

 لل ىفرابن ١ حيويو دأ رام ملف 31 3 ا كلذ <: »٠ روفغ وفعل هللا

 ( اهدحأ) : ةعبرأ هوجول مدعلا ا موب فضو امى ردد ل 1 ) يا ا نالوت هيفو

 ءانبأ مهل لاقي نيلتاقملا نأ ( اهيناثو ) ندلي مل 8 هف نواتقي ءاسنلا دالوأ نأ

 لاقي هيف ريخال ىذلا وه ( ( املاثو ) را ليبس ىلع م عا ا درا موب فصو أولتق اذاف برحلا

 لاتقل كلذ هرمأ م اع ذل لكك ل نأ ( اهنا رز 9 شل ةلت لور ًارطم ءىتنت ل اذإ مق مقع عير

 ال مهنأ (اهدحأ) : ا :ةماقلا موب هنأ ( ىناثلا لولا ) هيف ياللا

 نأ ( اهئلاثو ) ةدالولا لطعت ىلع ءازملا ازا محلا هتساف هف لماال هنأ ( 0 هيف نورب

 نأ زوجبال هنآل ىلوأ لوقلا اذهو « هيف لما لصح فيكف مويلا كلذ ىف اب عضت لمح تاذلك

 لعل ةيرهىف مهنأ مولعملا نم نإ ءردب ما دارملا نوكنو (اورفك نيذلا 0 1 ىلاعت هللأ لوقب

 سيل انلق ؛ راركسلا مزل ةمايقلا موي ىلع مقعلا مويلا متلمحولف . ةعاساا رك ذ امل لبق ناف ءردب موب

 ناك ول رمآلا أ ىللعو 4 مويلا كلذ سفن وه مقعلا مويلاو ةمايقلا تامدقم نم ةعاسأإأ نحل كانك

 لمتحكو « مويلا كلذ ٍباذع رك ذ ىاثلا فو « ةعاسلا رك ذ لوألا ىف نآل ًازاركت نكي م هلاق اك

 . ةمايقلا مع موي باذعبو دحأ لك توم تقو ةعاسلاب دارملا نوكي نأ
 كلذب دارأو مويلا كلذ وه مقعلا مويلا نأ ىلع لدي ام ىوقأ نف ( هلل ذئموي كلملا ) هلوق امأ

 احلا هنأ نيبو ؛هريغ رومآلا هللا كلم ىتلا ايندلا مايأ فالخ وهف هاوس مويلاكلذ ىف كلامال هنأ

 ىلإ نينهؤملا ريصي هنأو « مهنب 5 فيك نيب مث هتيصعم نع رجز كلذو هاوس ّ اح ال مهنيب

 َْق نرونتلا ليق ناف رانلاو ةنجلا فصو مدهت دقو ع نيرملا باذعلا ّق نيرفاكلاو 2 معنلا تاند>

 الو لاكن هل وهل مهتي رم لاو مويوأ نونمؤي وا تالملا 8 هربد 7 أنو 6 بوث ةلح ىأ نع دئموب

 . ( ةعاسلا مهيتأت ىتح هنم ةيرم ىف اورفك نيذلا لازي
 نإو ًاتسح ًاقزر هللا مهنقزريل اوتام وأ اواتق مث هللا لبس ىف اورجاه نيذلاو ل ىلاعت هلوق

 بقوع املثع بقاع نهو كلذ 2 ملح ىلعل هّللأ نإو هنوضرب الندم مهنلخ ديل ٠ نيقزارلاريخومل هللأ

 ليللا ف راهنلا لوي راهنلا ىف ليللا سوي هللا نأب كلذ « روفغوفعل هللا نإ هللا هترصنيل هيلعىغب مث هب



 ف الا", لوس قم كلف نكانلتسوأ اهو :كلاط كل

 دارملاف ( ناطيشاا ىتاي ام هللا خسنيف ) ىلاعت هلوق وه كلذو اهتلازإ ةيفيك « لوآلا ثحبلا ال

 مث ) هلوق امأ . ماكحالا ىف لمعتسملا ىعرشلا خسنلا ال ىوغللا خسنلا وهف هريثأت ةلازإو هتلازإ
 ةلدآلا ماكحأ ىلع لمحيف الإو نآرقلا تايآ هب دارلاف ةءارقلا ىلع ىنعلال مح اذاف ( هتايآ هلل 5

 . طلغلا اف زوال ىلا

 رافكلاقح ىف اهرثأ حرش هناحبس هنإ مث .ةسوسولا كلت رثأ نيب ىلاعت هنأ ( ىتاثلا ثحبلا ل

 دارملاو ( ةنتف ناطيشلا قليام لعجيل ) هلوقوهف رافكلا قح ىف امأ « ًايناث نينمؤملا قح ىف مث الوأ
 مهمزاي ًاوهس نآرقلا ىف هابتشالا ٍِلسو هياع هللا ىلص لوسرلا نم رهظيام دنع نآل ديعبتلا ديدشت هب

 : ًاياؤض ناوكي ال دق ؛,بسلاو تاَوِص دمعلا نأ اويلخِل و دمعلا نم وبسلا اوريعل كللذا نعوش الا

 : نالاؤس هيفف ( مهبولق ةيساقلاو ضرم مهبولق ىف نيذلل ) هلوق امأ
 ( با رجلا) كلذ مهصخ و ( ضرم مه. ولق ىف 5 نيذلل ةنتف ) لاق 7 لوآلا لاؤسلا إال

 نوج اتعب الف كلذب مب لع مدقت دقف نوهوْللا ام نا , ريدتلا كلذ ىلإ 0 00 منال

 ىيدتلا لإ

 ىف )لاق اك نرقفانملا ممو ةهبشلاو كنشلا هنأ ( باوجلا ) بلقلا ضم ام 4 ىناثلا لاؤسلا ١

 . ًانطاب و ًارهاظ مهلمج ىلع نورصملا نوكرشملا مهف مهبولق ةيساقلا امأو ( ضرم مهولق

 هلصأف نيكرشملاو نيقفانملا ءالؤه نأ ديرب ( ديعب قاقش ىنل نيملاظلا نإو ) ىلاعت هلوق امأ

 ةدعاملاو ةاداعملاو ةقاشملاو قاهشلاو مظلا مهيلع ءاضق رمضملا عض وم رهاظلا عض وف «ممنإو

 ةيانكلا فو ( كبر نمقحلا هنأ معلا اوتوأ نيذلا عيل و ) هلوق وهف نينمؤملا ق> ىف امآو ؛ءاوس
 ىأ قملا هنأ ( اهيناثو ) . ىلكلا نع ناطيشلا هاقلأ ام خسن ىلإ ةدئاع اهنأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث

 يذلف.انلوق لع امأ . قملا وه ءاقلإلا كلذ نم ناطيشلا نكم نأ ( الاثر لئاقم ع نار
 لوقىلع امأو ؛ اقح ناكف اهرس كوريه امض المو كلم ىف فرضت دف لمف ع اولا هنا

 ا ىأ مهبولق هل تبختف هب | وف ره اناس دلال لح وكوت مكح هناحيس هناللف ةلزنعملا

 اولوأتي نأ ىلإ ( اونمآ نيذلا ىداحل هللا نأو ) ؛ هل قلخ امل رسيم لكو « نئاك ىضقملا نأب مهللعل
 لوصأللا هيضتقت ىذلا لمجملا نم هنم لكشأ ام اوبلطيو ةحيحصلا تاليوأتلاب نيدلا ىف هباشتي اه
 هناحبس نيب املو « نيونتلاب اونمآ نيذلا داهل ءىرقو ةهبش مهمرتعت الو ةريح مبقحلتال ىح ةمكحملا
 لازبالو ) لاقف ىرخأ ةرم نيرفاكلا لاح حرش ىلإ داع ًايناث نينمؤملا لاح مث الوأ نيرفاكلا لاح

 مايق ىلإ راصعألا نأ ىلع لدي كلذو ؛ لوسرلا نم وأ نآرقلا نم ىأ ( هنم ةيرم ىف اورفك نيذلا
 . هفصو اذه نم ولختال ةعاسلا

 ةياغ ةعاسلا لعج مث اورعشي نأ نود نم ةأخ ىأ ( ةتغب ةعاسلا مههتأت ىتح ) ىلاعت هلوق امأ

 مقعلا مويلاب دارملا ف فلتخاو . ءاجلإلا هجو ىلع ةعاسلا طا رشأ دنع نونمؤي مهنأو « مرفكلا



 ةيالا . ىن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو : ىلاعت هلوق هه

 اذإ امأو : ةوالتلاب ىتعلا ان رف اذإ هلكاذهف ءاه ذك عطقلا ىلع ربظ دق العلا قينارغلا كلت هلوق ىف

 روم نم هانمتيام صضحل يع ىم ملسو هب هءلعهللأ للص للا نأ ىنعملاف باقلا و رطاخلاب أهان رف

 5 هلطسو كاذ خسأي ىلاعت هللا نإ مث ىف عباب الام ىلإ هوعدب و لطايلاب هيلا ناطقا سل

 هنأ ( اهدحأ ) هوجو ىلع ةسوسولا كلت ةيفك ىف اوفلتخا مث . هتسوسو ىلإ تافتلالا كلارا

 مهفلأتي نأ بحي ناك مالسلا هيلع هنإ اولاق ءانثلاب مهتطلا ركذ نم نك ردنا لا يب وتم اع حا

 ًاضيأ اذهو ه4سقن َْق تناك ثيح نم ةدايزلا كلت داز ساعتلا قطا كاع هس ف كلذ ددار ناكو

 ىحولال از نإ ىدت ناك مالسلا هي هيلع ا نمد لماع لاقام ) اهناثو 5 0 هناسو نيدلأ نع حورخ

 ثداوحلا ىف حلالا تع كلذ لاونإلا ِنأب ةهرع. نأب كاذ,هها خسنف اريجبأت نودي ةعرشا لع ملط

 نإ هليو ٍَئ ف ردهم تاك ولا لوزن 00 هيلع 1 لمتح ( املاث و ) اهريغو لزاوتلاو

 هتائأأك محبو لاطبإلاب كلذ خسني هنأ ىلاعت نيبف ؛ هدري ملام هتلمج ىف ناطيششلا ىقليف الج ناك

 ناطيشلا لأ ىلاعتهللا ىلإ ًابرقم العف دارأ اذإ ىنمت اذإ ةيآلا ىنعم ( اهعبارو ) هتايآو هتلدآب ىلاعت هلل

 موسم اذإ اوقتا نيذلا نإ ) ىلاعت هل رك ردت فلل5 فد لاس الإ عج ريف هفلاخ ام هركف ىف

 ذعتساف غزن ناطيشلا نم كنغزتي امإو ) هلوقك و ( نورصبم مث اذاف اوركذت ناطيشلا نم فئاط

 رطخنام 5 م كلذك ناكول هنال بالا ىنم ىلع ةينمآلا لمح زوجيال لاق نم سانلا نمو ( هللاب

 ناطرشلا ىقلي م لعجيل ( لاك هلوق هلطي كلذو راما هندق ملسو هيلع هللأ ىللص هللأ لاوس لاب

 لغتشا ىنقلا ىوق اذإ هنأ دعبيال ( باوجلاو )؛ ( ممولق ةيساقلاو ضرم مهولق ىف نيذلل ةنتق

 . ةلأسملاهذه قلوةلارخآ اذهفرافكلل ةنتفكلذ ريصيف هبب-د ةرهاظلالاعف ألا فورسلا لصف هب رطاخلا

 نيذلا لسرلا نأ نايب ةيآلا هذه نم ضرغلا نأ ىلإ ثحبلا لصاح عجري 4 ةتاثلا ةلأسملا 2

 ناطرشلا ةسوسوو 1 زاوج نهد مهمصخعا مل معلا م اطلا نع مهصع نإو لاذ هللأ مهلسرأ

 وه كلذف ملع نع هنواعفي اهف الإ ارعبتيال نأ بجاولاف رشبلا رئاس لاك كلذ زاوج ىف مهلاح لب

 اكمرشيلا كلا ا امو. ناقة اك ع اذ | الإ اين لري مل هنأ ةيالا ىن عم 5 لاقو ؛ عا

 نأو ناطيششلا ةسوسو نم ىحولا هتوالت دنع الخ يبن انلسرأ امو : مهنم الإ ًايبن مهيلإ انلسرأ امو

 0 هظف- ىلعو ىحولا ىلع ى ونا هللا تيثيف هظفح نع هلغشيو ىحولا داضيام”رطاخ ىف قلي

 ايا سانلا اهنأ اي 0 كاوقا قم 2 امفو لاق ٠ ناطيشلا نم نوكي ام نالطبو كلذ باوص

 00 7 ريذن انأ نيرفاكلل لوقي نأ هرمأ ىلاعت هن أكف ليوأتلا اذهل ةيوقت ( نيبم رئذن مل انأ

 ناطيشلا ساو دوب لق كا لسرأ لا 5 لثم ىلاعت هللأ لسرب و 2 مكتالملا نمد ال رشدلا نم

 مظعأ ةكئالملا تناك اذإ انلق . ةكتنالملا ىلع زوحيال وبسلا ناك ول حصي ام:إ اذه لبق ناف ؛ مهيلإ

 0 هكئالملا ىلع ةسوسولاب ممواليتسا ءايبن الا ىلع ةسوسولاب مهاليتسا نم مزاي م ءايبن آلا نم ةجرد

 : نيثحبب كلذ فدرأ ةسوسولا هذه لاح حرش امل هناحبس هنأ لعاو



 هع ةرالا . ىن الو لور نم كللق نم اتألسر اهو :ىلاغت هلوق

 ٌ اثلاهج 1 امأ) رهاظ كلذومالسلاه يلع ليربج ىلع اهأ رق نيحكلذل هن مل فيكف . اوس كلذب

 نأ ىلع للك ىنلا ربجأ ناطيشلا نإ موق لاق ىذلا وهو ًارسق كلذب ملكت مالسلا هيلع ايزأ "وهو
 هيلع ىنلا قح ىف ىف كلذ ىلع ردق ول ناطيشلا نأ ( اهدحأ ) هوجول دساف ًاضيأ اذهف اذه ملكتي

 رثك أ ىف ناجلو ”نيدلا نع ساتلا ناطيشلا ليزنب نأ :بجوف رثك أ انيلع هزادتقا ناكل ءالثلا

 اذه ىلع ردق 00 9 اهمناثو ) نيطايشلا رابجإب كلذ نوكي نأ انم دحاولا هب ملكتيام

 لات هل قا ةلالدب لاغابأ هنأ 0 اذه مايقل ىحولا نع نامالا عفن رال راب انجالا

 اومولو قومولت الفىل متبجتساف كت وعد نأ الإ ناطاس نم 5كيلعىل ناكامو ) ناطيششلا نع أ 0

 ىلع ةناطلس امتإ نو 0 0 ونمآ نيذلا ىلع ناطاس هل سيل هنإ ) ىلاعت لاقو ( كسفنأ
 نيصلخلا ديس ناك مالسلا هيلع هنأ كش الو ( نيصلخما مهنم كدابع الإ ) لاقو ( هنولوتي نيذلا

 لوقت نأ ( امهدحأ ) نابجو انهبف ًارايتخا كلذب ملكت مالسلا هيلع هنأ وهو ( ثلاثلا هجولا امأ )

 هيف اورك ذف لوألا هجولا ىلع امأ ةلطاب ةملك تسيل اهنإ لوقن نأ 000 اي ةملكلا هذه نإ

 ضيبالا هل. لاقي ًاناطيش نإ ءاطع ةياور ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ( لولا ) نيقيرط

 كلذ نوكرشملا عمس يامل هلا هلع قلأو مالسلا هيلع ليربج ةروص ىلع هانأ
 ليربج لاق ةملكلا كلت ىلإ غلب ايلف اهأرقف هضرعتساف مالسلا هيلع ليربج ءاجخل مهيأ

 كتروص ىلع تآ ىاتأ هنإ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق هذهب كتئج ام انأ مالسلا هيلع

 ىلع هصرح ةدشل مالسلا هيلع هنإ لا هجلا ضعب لاق ( ىتاثلا قيرطلا ) قاسل ىلع اهاقلأف
 امهف بغريال نالوقلا ناذهو . امنع عجر مث هسفن دنع. نم ةملكلا هذه لخدأ موقلا نامإ

 ثيبخلا ناطيشلاو موصعملا كلملا نيب زبع ناك ام مالسلا هيلع هنأ ىضتقي لوألا نآل ةتبلا ٍلسم

 (ىتاثلا هجولا امأ ) نيدلا نع جورخ امهم نحاوتكوت:ىعولا "اتاك ناك هنأ قس ناد

 دقو ةكئإلملا مه قينارغلا لاقي نأ ( لوآلا ) قرط ًاضيأ انهبف ةلطاب تسيل ةملكلا هذه نأ وهو

 هنوالت هللا خس ا مثوت الف . ةكئالملا فصو ىف الزنم ًاتآرق كلذ ناك

 (ثلاثلا) ؟ ىجينرت نهتعافشأ : لاق هن اكف « راكنإلا ل بس ىلع ماهفتسالا هنم دارملا لاقي نأ (ىناثلا)

 دق 66 اولضتال ىأ ( اولضت نأ مكل نيبي ) ىلاعت هلوقك ىفنلا دارأو تايثإلا ركذ هنإ لاقي نأ
 هب اوكرشت ال نأ مكيلع مر مرحام لتأ اولاعت لف ) ىلاعت هلوقك تايثإلا هب ديريو ىننلا ركذي

 قع ءانب كلذ ناجنبول هنأب اهريلع نضارتعي ناريحالا نابحاولا نانهو اوك شت نأ سار

 اذه ىلع ءانب ةالصلا ىف وأ نارقلا ةلج ىف رفكلا ةبلك اوربظي نأ زوحيال ملف ليوأتلا اذه
 ةجح مهيصن دق ىلاعت هللا نآل كلذ نم ءىث مهلع زوحبال 6 نبدلا ىف لصاألا نكملو ©ةليوأتلا

 نه مظعأ ريفنتلا ف كلذ لثمو : رفني وأ كلذ ىف نعطي ام مهيلع زوحي الف ةلاسرال مافطصاو

 ةروكذلاهوجولا هذهف رعمشلا لوقو ةباتكلاو ةظاظفلاوحنك اهكرت ىلع ىلاعت هللا هثح ىتلا رومآلا



 ةيآلا .ىن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو : ىلاعت هلوق 3"

 تزوج اذإ كناف ماك اذ ءهل 0 ' امل ةليدلا3 3 5 كاذنأ 5 3 رلا
 اذه قبلوسر | 2 نيعماسلا لك ىلع هبتشي امب 2 لوسرلا م داك ناطيشلاءان انثأ ىف 1 كت نأ

 اذه ليق ناف عرشلا لك نع قوثولا عافترا ىلإ ىضفيف لوسرلا هب ملكتي ام لك ىف لامتحالا

 هذه ىف اي هيف لالا حرشي نأ ىلاعت هللا ةمكح ىف بجول عقو ول 00 لكلا ىف مئاق لاهتحالا
 هللاىلع بحي مل اذإو تاهباشتملا ىف م تالامتحالا ةلازإ هللا ىلع بحيالانلق « سيياتال ةلازإ ةعقاولا

 مهو سفإلا نيطايش ضعب كلذب ملكتملا لاقي نأ ( ثلاثلا هجولا ) لكلا نم لاهتحالا نكسمت كلذ
 دقو مهتهل ] ءامسأرك ذو عضوملا اذه ىلإ ةروسلا هذه ةءارق ىف ىبتنا امل مالسلا هيلع هناف ةرفكلا

 ةرثكسا موقلا ىلع مالا هبتشاف ىلعلا قينارغلا كالت ريضح نم ضعب لاقف اهيعي هنأ هتداع نم اوملع
 اوناكمهنآل هتالص ىف ناك كلذ لعلو  هتءارق ءافخإو هطيلغت مهيلطو مهحايص رثكو موقلا طغل

 الت اذإ ناك مالسلا هيلع هنإ لبقو ء اهف نوغليو هتءارق نوعمسإو هتالص لاح ىف هنه نويرآي

 تافقولا كلت ىف مالكلا كلذ نيرضاحلا ضعب قلأف تايآلا لوصف ىف فقوت شيرق ىلع نآرقلا
 لصحي هتسوسوب هنآل ناطيشلا ىلإ كلذ ىلاعت هللا فاضأ مه تي وسرلا ةءارق نم هنأ موقلا مهوتف

 هنأ ( امهدحأ ) نيهجول فيعض ًاضيأ اذهو ًاناطيش هسفن ىف ماكتملا كلذ لعج .هناحبس هنآلو الوأ
 تيكبتو قملا حيرصتو ةهيشلا ةلازإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع بحي ناكل كلذك ناكؤل

 « لقنلاب ىلوأ كلذ ناكل كلذ لعف ول ( امهناث و ) تردص هنم ةملكلا هذه نأ راهظإو لئاقلا كلذ

 ةماالا ىلإ املاك ةروسلا ىدأ دق ناكهنال كلذ سو هيلع هللا لصلوسرلا لعفي مل امنإ لبق ناف

 اهفصو نأ دعب ةالصلا ىف هوهس ىدؤ, اك سيبلتلا ىلإ ًايدؤم كلذ نكي ملف ةدايزلا هذه نود نم

 ةتيايألا هات ناك ال ةتاح نامز ق!ةدحاو ةلاخ "لع ار قتسم نك مل نآرقلا نإ اناق ,'سبللا ىلإ

 ناكولف اضيأو «سبللا لاوزل ًاببس ةدايزلا هذه نودب ةروسلا كلت ةيدأت نكي ملف روسااب اهقحلبف

 اذهب ملكتملا نأ وه ( عبارلا هجولا ) موقلا هاور ام ىلع ىلاعت هللا نم باتعلا قحتسا ال كلذك

 آو ل ةيلكلا ةذهأ لاق نك نأ امإ هناف ةجوأ 07 لمت اذه مث * سو هي هياع هللا لص لوسرلا وه

 ىوري يكف ًاوهس ةملكلا هذه لاق مالسلا هيلع هنأ وهو ( لوأالا هجولا امأ ) ًارايتخا وأ ًارسق وأ

 ناتاه ةناسل ىلع ىرجو سعنف ماقملا دع ىلصي 1 مالساا هيلع هنإ الاق ان لتاقمو ة ةداتق نع

 هاتأو هوعمس امب نوكرشملا حرفو دجسملا ىف نم لك دجو دج ةروسلا نم غرف ايلف ناتملكلا
 علك هللا لوسر نزخل . اذهب كنتآ مل لاق قينارغلا ىلإ ىهتنا ايلف ؛ هأر قتساف مالساا هيلع ليربج

 قالك تدع راج ول هنأ عامدعأ) "هزجو اضيأ"تفلعح# اذهو آلا هذه كنار 51 ل

 هذه لْثم هنم عقي نأ زوحي ال ىهاسلا نأ ( اهيناثو ) عرشلا نع ةقثلا لوزت ذةيحو عضاوملا رئاس
 ةديصق دشنأ ول ًادحاو نأ ةرورضلاب معن انإف ء اهانعمو اهتقيرطو ةروسلا نزول ةقباطملا ظافل هولا
 ملكت هنأ به ( اهئلاثو ) اهتقيرطو اهانعمو اهنزو ىف رعش تيب هنم قفتي ىتح وهسي نأ اداباك



 هأ ةيآلا . ىن الو لوسر نم كلف نم انس انو : ىلاعت هلوق

 ن 0 نأ عئارشلاو لا نمار لكفف | 1 نع نامالا عفترا كلذ انزوخ رلألأ
 تغلب اف لعفت مل نإو كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي ) ىلاعت هلوق لطبيو كاذك
 هيف ةدايزلا نيبو ىحولا نع ناصقنلا نيب لقعلا قى قرفال هناف ( سانلا نم كمصعي هللاو هتلاسر

 نم ًاعمج نأ بابلا ىف ام رثك أ ةعوضوم ةصقلا هذه نأ لالا ليبس ىلع انفرع هوجولا هذهف
 ةيلقعلاوةيلقنلا لئالدلا ضراعي ال دحاولا ربخو : رتاوتلا دح اوغلب ام مهنكل اهورك ذ نيرسفملا

 بلقلا ىنت ( امهدحأ ) نيرمال ةغللا ىف ءاج ىنَعلا لوقنف ليسصفتلا ىف نآلا عرشنلو ؛ ةرئاوتملا

 نال ةءارق الإ ىأ ( ىنامأ الإ باتكلا نوملعي ال نويمأ مهنهو ) ىلاعت هللا لاق ةءارقلا ( ىناثااو )

 : ناسح لاقو ؛ ةءارق هملعي اسمنإو فحصملا نم نارقلا ملعي ال ىلا

 رداقملا مامح ىفال اهرخآو ةليل لوأ هللا باتك ىنمت

 ىهتلا اذإو :انملوصخ ثم ةح رت ةلآ ىلإ ئهتا اذإ:ءئراقلا ناآآل ةشمأ هدا رعلا تعش اي لك

 تينم نم لفت وه ىو ريدقتلا وه ىنقلا لسم ونأ : لاقو . اهم ىلتبي ال نأ ىنع باذع ةيآ ىلإ

 ةغللا ةاور لاقو . كل ردق ىأ كل هللا ىنمو : ىلاعت هللا هردق ىذلا تقولا ىف نانإلا ةافو ةدملاو

 ردقم ىلاتلا ناف هانرك ذ ىذلا لصآلا ىلإ عجار كلذو « ناسح تييب ادججاو ةءارقلا ةينماألا

 . نطاخ[امإو « ةءارقلا امإ' ةنتمالا نأ تلا اذه كح" لطاطاف اني اثنح اهركذو كار 1
 لوسرلا ومسي نأ زوجي ام كلذب دارأ ىلاعت هنأ ( لوألا ) : نالوق هيف ةء 00 اهانرسف اذإ امأ

 عوقو هنم دارملا ( ىاثلا ) 3 ١ قينارغلا كلت هلوق نم هوورام نود ءىراقلا ىلع هبتشيو هيف مثلي

 هل ودب ماكتب 0 نأ ( لواآلا ) : هوجو ىلع اذهب نولئاقلا فاتخا مث هتءارق ىف ةملكلا هذه

 00 مجناا ةروسأر# امل مالسلا هيلع هنكل هب ملكت دع ال ملكت ناطيشلا الو ىلعلا قينارغلا كلت

 بسح ىلع كلذو ىلعلا قينارغلامشا7 موق نم هوورام هظافلأ ضعب اوبس رافكلا ىلع مالا

 وهو ةعامج هيلإ بهذ هجولا اذهو لاقي ام ريغ ىلع تايلكلا ضعب موت نم هب ةداعلا ترجام

 ريغ امأف هعامسب ةداعلا ترج دق ايف حصي امنإ كلذ لثم ىف مهوتلا نأ ( اهدحأ ) هوجو فيعض
 نود نيعماسلا ضعبل مموتلا اذه عقول كلذك ناك ول هنأ ( اهناثو ) هيف كلذ عي الف عومسملا

 ىف دساف دحاو لارخ ىلع ةدحاولا ةعاسلا ىف يظعلا مجلا قافتا نم ةعنام ةداعلا ناف ضعبلا

 كلذ نإ اولاق ( ىناثلا هجولا ) ناطيششلا ىلإ افاضم نكي ل كلذك ناك ول ( اهئلاثو ) تاسوسحملا

 ىف ةوالتلا كلمت جرد ىف هعقوأ هسفن ءاقلت نم مالكب ظفلت نأب كلذو نجلا ناطيش مالك مالكلا

 هنأ هدكؤي ىذلاو اولاق متلي لوسرلا نم عومسملا مالكلا سنج نم هنأ نظيل هتافقو ضعب
 لوسرلا توص لثم توصب ناطيشلا ىنأي نأ عنتميالف نوملكتم نيطايشلاو نجلا نأ ىف فالخال

 عمس اذاق هتوكح. دنعو مالسلا هيلع لوسرلا مالك ءانثأ ىف تاملكلا هذهب ملكتيف ة مالسلا هيلع

 مالك هنأ نورضاحلا نظ رخآ ًاصث اوأر امو لوسرلا توص لثم توصب ةملكلا كلت نورضاحلا



 ةنآلا ٠ ىن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو : ىلاعت هلوق 0

 عيوسلتو نر ا بلاط 3 ندرك نيت الي امينا اب اع اد#و امهتهج

 هاتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا الكسر لم افلح كذلا نحب اجلا دع 1 اولاقو اوعمس ام

 !؟كل لقأ ملام تلقو هللا نع هب كت 1مل ام سانلا ىلع تول: تعنص اذام لاف مالسلا هيلع لي ربج

 ىلاعت هلوق لزن ىتح امظع افوخ هللا نم فاعتو اديدش ًانرح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نزخ

 ةياور اذه . ةيآلا ( هتينمأ ىف ناطينقلا قلأ ىنمت اذإ الإ ىن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو)

 هنلع اوجتحاو ةعوضوم ةلطاب ةياورلا هذه اولاق دقف قبقحتلا لهأ امأ « نييرهاظلا نيرسفملا ةماع

 نفس 1 لع الروض راو )لا ةلؤق عامدخأ) :'ةؤدذذ نارغلا ام ؛ لوقعملاو ةكلللاو نآرقلا

 هلدبأ نأ ىل نوكي ام لق ) هلوق ( اهيناثو ) ٠ ( نيتونا هنم انعطقل مث نيهلاب هنم انذخاأل ليواقألا

 ىحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطنيامو ) هلوق ( اهتلاثو ) ( ىلإ ىحوي ام الإ عبتأ نإ ىسفن ءاقلت نم

 لاخلا ىف ىلاعت هللا بذك رهظ دق ناكل ىلعلا قينارغلا كلت ةيآلا هذه بيقع أرق هنأ ولف ( ىحوي

 ىرتفتل كيلإ انيحوأ ىذلا نع كنونتفيل اوداكنإو ) ىلاعت هلوق ( اهعبارو ) مسم هلوقيال كلذو
 عم كلذك مالا نوكي نأ برق هانعم مهضعب دنع داكةملكو ( اليلخ كوذخت ال اذإو هريغ انيلع

 الول ةملكو ( اليلق ًائبش مهيلا نكرت تدك دقل كاذتبث نأ الولو ) هلوق ( اهسماخو ) لصح مل هنأ
 كلذك ) هلوق (اهسداسو ) لصحب مل ليلقلا نوكرلا كلذ نأ ىلع لدف هريغ ءافتنال .ىثلا ءافتنا ديفت

 دمع نع ىور ام ىهف ةنسلا امأو . ( ىسنت الف كئرقنس ) هلوق ( اهعباسو ٠) ( كداؤف هب تبثنل

 لاقو . ًاباتك هيف فنصو ةقدانزلا نم عضو اذه لاقف ةصقلا هذه نع لئس هنأ ةزخ نب قمنا نبا
 نأ ىف ملكت ذخأ مث لقنلا ةهج نم ةتباث ريغ ةصقلا هذه قييبلا نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ مامإلا

 أرق مالسلا هيلع ىنلا نأ هحيحص ىف ىراخبلا ىور دقف ًاضيأو ؛ مهف نوعطم هصقلا هذه ةاور
 قيود 1 ىدارغلا فراج هه سيكو نطازو:نمنالاو نك ركملاو قؤيلملا ابق ادجتو مجنلا ةروس

 ا ل 2قرتعل انامأو < قيدارشلا كيدح هتبآا "اهف سيلو ةريثك قرط نم, غييدملا اذه

 ةرورضلاب مولعملا نم نال رفك دقف ناثوآلا مظعت هيل ةِلط لوسرلا ىلع زوج نم نأ ( اهدحأ )

 نأ سالا لوأ ىف هنكمي ناك ام مالسلا هيلع هنأ ( اهيناثو) ناثوالا ىن ىف ناكهيعس مظعأ نأ
 امنإو هيلإ مهديأ اودم امبر اوناكىتح هل نيكرشملا ىذأ ًانمآ ةبعكلا دنع نآرقلا أرقيو لصي

 مهتاداعم نأ ( املاثو ) مهوق لطبي كلذو ةولخ تاق وأ ىف وأ اليل اهورضح مل اذإ ىلصي ناك

 فيكف مآلا ةقيقح ىلع اوفقي نأ نود ةءارقلا نم ردقلا اذهب اورقي نأ نم مظعأ تناكلوسرلل

 هلوق ( اهعبارو ) محل هتقفاوم ممدنع رهظي مل هنأ عم ًادجس اورخ ىتح مهتهلآ مظع هنأ ىلع اوعمجأ

 ناطيبشلا هيقلي ام ةلازاب تايآلا ماكحإ نال كلذو ( هتايآ هللا كحي مث ناطيثلا قلب م هللا خسفيف )

 الثل تايآلا ماكحإ هللا دارأ اذاف , اهعم ةبسشلا بت ىتلا تايآلا هذهم هخسن نم ىوقأ لوسرلا نع

 هوجولا ىوقأوهو (اهسماغو) ىلوأ الصأ كلذ نم ناطيشلا عنمي نأبف ؛ ان رق نآرقب سيلام سبتلي



 عه ةيالا دقت ذل و لاوس نم كليك نم اناس كر ١ لات كلا

 ىن لك سيلو ؛ ىن لوسر لك نإ : لاق نم ساسنلا نمو ٠ مونلا ىف ىأر وأ ملأ هنكلو 0
 الو لوسر ىن لكو « ىن لوسر لك ةلزتعملا تلاقو . ءارفلاو ىلكلا لوق وهو ؛ الوسر نم

 ىغ لا نأ ىلع هلا د اهناف ةيآلا هذه ( ا ( هوجو لو لا لوقلا ةأسف ىلع اوجتحاو 3 امهنب قرف

 تطاخ ىلاعت هللا نأ (اهناثو) ء( ىن وع امو ) للاعت 3 اذكاو تام نا

 ةافاملا لوآلا لوقلا ىلعو « نيرمآلا نيب ةافانم ال هنأ 0 لدف ؛لوسرلاب ةزمو ىنلاب ةرم ًادمع

 نم ام || ىلا ٍظفل قافتسا نأ ) اهعبارو ) نييبنلا اخ هن لع ضن ىلاعت هنأ ( اهئلاثو ).ةلجاج

 لاق رع لإ ندامس يالا . عفت را اذإ أب موق نم دار". وعر احلا

 ففطع هناأل هيلع ةلاد ةيآلا هذه لب : هلطربال هوجولا كلت نم 0 ملعاف ( ىفاثلا لوقلا امأ )
 عض و# َّق لاقو . صاخلا لع ماعلا فطع تاب نه ودو ةرباغملا تجوب كلذو 0 لوشسرلا ىلع ىنلا

 لدي وهو السرم هللا هلع « ًايبن ناك هنأ ىلع لدي كلذو ( نيلوآلا ىف ىن نم انلسرأ 5و) رخآ

 ليقف « ةرشع ةثالثو ةئاملث لاقف ؟ نولسرملا 5ك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ليق هو . انلوق ىلع

 اوركذ : لوقنف اذه تبث اذإ « ريفغلا ىجلا املأ نوزشعوةعنرأو فلز هلا لاه © ءاشرللا 1 :

 باتكلا ةزجعملا ىلإ عمج نم ءايبنالا نم لوسرلا نأ (اهدحأ) ًارومأ ىنلاو لوسرلا نيب قرفلا ىف

 هلبق نم باتك ىلإ وعدي نأ رمأ امتإو . باتك هيلع لزني مل نم لوسرلا ريغ ىنلاو « هيلع لزنملا

 ب و 11 هسرلا وهف هلق نم 0 خسلو ةناجكفاا تحاصو ةرجعم ا بحاص ناك نم نأ ) ىاثلاو (

 قبح العجي دل نأ :ةيمزاي ءالوهزو## لوسرلا نيغا ىلا ىهت لاصخلا هذحلا تم رك لا

 (ثااثلاو) خسان باتتكب اوءاجام مال السر نايلقو دوادو نورهو سنوبو بوبأو بودهعلو

 0 لا كانك نكي نمر (لوذرلا وهن قلخلا اعدت ةؤعإو ًازهاظ كلملا راج نم نإ

 1 ىذلا ئنلا وهف ؛ هللا لؤسر ةنأب لسرلا نم دجأ هربخأ. وأ. الؤسر ةنوك مولا

 : كوالا وهاذهو

 ا للص لوسرلا نأ هال ايده لوز: ايضا مورا ف 5 يا

 0 هسفن ىف ىنمت هب مثءاج امع مه6تدعابم نم ىأر ام هيلع قششو ؟هنع هموق ضاع

 كيرف ةندئا قفاداتاف ى موي تاب يظل اما رك فذ هموق كيو هل

 عروس ىلاعت هللا لزنأف كلذ ىو هنعا)ووقح ءييختل عم هسا ال نأ كف م[ أ ل

 ةثلاثلا ةانمو ىزعلاو تالا متأ رفأ ) هلوق غلب ىح للك متبالَص لكي هللا لوسر اهأرقف ( ىوه اذإ مجنلاو )

 كلذ شيرق تعمس املف «ىجيرت ةعافشلا اهنمىلعلا قينا علا كيد ال ىلع ناطيشلا قلأ ( ىرخألا

 نفع مدروسمل .نوياسملا درو ديفا يرط ا ةارروت ل ع ا هلي هللا لوسر ىضمو او>رف

 نب ينلولا_ىوست دج الإ ؛زقاكالو نعم دجتملا ف قب ل 0 عيمج
 نإ ناهاعف إو ءاحطبلا نم! تاوتلا نم ةئفحاادخأ امهتاف (ىضاعلا | دعس فعلا فاو ادخل

 6ع 1 كو



 الى : الو لوسر نم كلبق 0 ماا د1 : لاعت يأ 0

 ىف نآطيشلا قل 1 اذإ الإ ى او لوس نت لاك نأ الر

 6 كح يلع كاد هناا 1 ع م نافل قلبا م هلأ خس 5 هتينمأ
 3 0 6 رح اس 6 مق س سا 6

 أ 4 0 ردا 0 0 ف يذل ة 2 'ناطيشلا 3 أ لعجيل

 كبَر نم قل ا معلا 00 يذل 0 «ه+» ديعب قاقش ىف يمال
 اص يني اانا هرج 0 ها را

 ميقتسم هد مولا ا نبذل اه َنِإَو مب ناقد 1
 هرثس عال هه < عود مَ 2 تهت لال عاس ناد 6

 مناي وا ةتغب ةعاسلا مهيتات ىف > هنم ة الو هود

 م ث وَ اس سيدقم مرثاسو اس رثارتا هس سها رثو رثةرص عرس ايل

 اولمعو أوم اع 2 نذلاف مي مسحب هلا كدموت كلملا «02(6 يقع 0 باذع

 هاو هه امر

 1 كلوا انابأبا اا ذآ لا تاج ىف تاطانما
 7 ا 0 0 2

 ه- - ه- 0 هج 2 هذ

 مي 2 ,ي سا

 «ه0» نيبم باذع

 هتينمأ ىف ناطيشلا قلأ ىنمت اذإ الإ' ىن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو )ل ىلاعت هلوق

 ىف نيذلل ةئتف ناطيشلا قلي ام لعجيل ؛ ميكح بلع هللاو هتايآ هللا كح مث ناطيشلا قليام هللا نسنيف

 ل قا :هنأ معلا اوتوأ نيذلا ملعيلو ؛ ديعب قاقش ىنل نيملاظلا نإو مهبولق ةيساقلاو ضرم مهولف

 نيذلا لازي الو « ميقتسم طارص ىلإ اونمآ نيذلا داحل هللا نإو مهم ولق هل تبختف هب اونمؤيف كبر

 مكحي هلل ذئموي كلملا ميقع موي باذع مهتأي وأ هني هعابلا مييتأت ه6 قا عكا

 مه كتئاوأف انئايآب اوبذكو اورفك نيذلاو « ميعنلا تانج ىف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاف مهني

 ٍ 4 نيوم باذع

 ( هتينمأ ىف ناطيشلا قاأ ىنمت اذإ الإ ىن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو) ىلاعت هلوق امأ

 : : لئاسم هيفف

 مل ىذلا وه ىنلاو « لسرأو ثدح ىذلا وه لوسرلا : لاق نم سانلا نم « ىلو ألا ةلأسملا))
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 لمعلا نأ ىلع ليلد اذهو نيفصولا نيب.عمج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو لاف . نيصاعلل

 داقتعالا نم بحجبام لك نامالا َْق لخديو ةلزتعملا لوق لطي هنو ناميإلا ىمسم نع جراخحلاصلا

 نيب مث ء روظحم لك كرتو بجاو لك ءادأ ملاصلا لمعلا ىف لخديو ؛ ناسللاب رارقالاو بلقلاب
 نأ امإف ةرفغملا امأ . يركلا قزرلاو ةرفغملا نيب هل عمحج ىلاعت هللاف امهنيب عمج قم نأ لاح
 ءةيوتلا لبق اهنا رفع نع وأ ةيوتلا دي نباكشلا نآ رفع نع وأ ىناعصلا نأ رفع نع هزاع ن1

 ىلع هتلالد وهو ثلاثلا قف . انارفغ ىمسي ال بجاولا ءادأو « منعخلا دنع نابجاو نالوآلاو
 همركو «باوثلا ىلإ ةراشإ وهف يركلا قزرلا امأو . ةلبقلا لهأ نم رئابكلا باحصأ نع وفعلا

 قاشملا "لمح و يساكللا نع عسي كانه ناش لا نأ وهو هيلدا تافضلا ن رك أ ل

 ًاقزر نوكي نأ وهو . ةيتوثلاتافصلل نوكي نأو ءاهيبسب ةءاندلاو مث آملا باكتراو اهيف لذلاو
 الاد ميركلا لعج ىلوألاو . ليجبتلاو ميظعتلاب ًانورقم . ررضاا بئاوش نع ًاصلاخ ًائاد ًاريثك
 انتايا ىف اوعس نيذلاو ) لاقف رافكلا لاح امأو . نينمؤملا لاح حرش اذهف ؛ تافصلا هذه لك ىلع

 «نيِلَوآلا ريطاسأو ًارعشو ارح اهؤع ثيح اه. بيذكتلاو اهدر ىف اودهجا دارملاو( نيزجاعم

 غلب اذإ 5٠ ةياهنلا دهجلا لذب ىف غلب ثيح نم ًاعسوت هيف ىعس هنإ : ىمأ ىف هدهج لذب نمل لاقيو

 :فاشكلاب حاص لاق . ًازاجي ام بيذكتلادارأو تايالارك ذو «ىعس هللاقيف هتقاط ةياهن ىثاملا
 ىف تعمط :ىأ هتازجاع لاقف رجاعملا ١امأ ء هع هدمفأ أ هحلطأ اذإ نواف ضأ ف سا لا
 منال ىناثلا وه برقآلاو « نينمؤيللو لوسرلا وأ هلل نيزجاعم له« دارملا ىف اوفلتخاو « هزاجيإ

 هنوزجعل 5 اودقتعي نأ دعبيف هوتبثأ نإو هزاجيإ ىف اوعمطي نأ ممم لاحتسا هللا اوركنأ نإ

 نيزجاعمدارملا اولاق نيذلا امأ . دياكملاو ليحلاب لوسرلا ىف كلذ اونظي نأ مهنم حصيو « هنوبلغيو

 مهاسحو مهب اذع نم مهب رل نيتوفم نييلاغم نيزجاعمب دارملا ( اهدحأ ) اهوجو اورك ذ دقف « هلل

 بيغرتلا ببسب مهنوطيثيو هللاب قيدصتلا نع مهريغ نوطبش, مهنأ ( اهناثو ) ثعبلا اودحج ثيح
 نم نأ لولا نع ( باوجلاو ) سانلا بولق ىف هبشلا لاخداب هللا نوزجعي. .( اهثلاثو ) بهرتلاو

 بجحف كلذ لع ةيآلا لوأت :قمؤ .ءىثلا كلذ لعفي نمل تلاع دأ فضال فلا لع 0

 ( باوجلاو )رشنلاو رشحلا رمأ نم هلوقي ناكامف هيلي لوسرلا ةبلاغم اونظ مهنأ هدارم نوكي نأ
 . ىلاعت هللا ىلإ ال« ةمآلاو لوسرلا ىلإ عجرت ةقيقحلا ىف ةبلاخملا نأ ثااثلاو ىناثلا نع

 ماودلا ثيح نم مههبشو اهبف نومودي مهنأ دارااف ( ميحجلا باحصأ كئلوأ ) ىلاعت هلوق امأ

 ناكف « ًايناث نيرفاكلا رذنأو الوأن ينمؤملارشب ةيآلا هذه ىف مالسلا هيلع هنإ ليق ناف ء بحاصلاب
 ؛ نيكرشلا ىلإ قوسم مالكلا انلق , ريذنو ريشب مكل انأ امن] سانلا اهمأ اي لق : لاقي نأ سايقلا

 امنإو لاجعتسالاب اوفصوو ( ضرآلا ىف اوريسي لفأ ) مهيف ليق نيدذلامهو « مهل ءادنسانلا اهأايو

 . ممئاذيإو مهظيغل ةدايز نيبلا ىف مهباوثو نينهؤملا ركذ قلأ
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 2 هي صر هك نأ اس مجا هنن اص - نفاق | ا سجد ب اس ١١ سا ني ل

 نيذلاو 6066 ١ مرك فْددو مااا كداو أوما تا

 نسي 2

 هاد ريحجلا تاكا كد او َنيزجاعم 9 ا 0

 ان اذعلا لاجحتساب# نر ئرعمت من بيذكتلا نم هيلع مهام مظع نم 0 1 كا هنأ ملعإ

 نإ باذعلاب مهفوخ ناك مالسْا هيلع هنأ ىلع ةلالد كلذ فو ( فادعلا كنترول و ١ لاَقف

 هللا فاخ نلوز لاعت لاقفكلذ لع لدي (ةكئالملاب انيتأت ام ماول) مه وق.نآللو مرفك ىلع اوزمتسا

 لقاعلا نأ نبب مث فلل اكن وكي هلاجعتس افايندلا نود ةرخآلا ىف ناكاذإ باذعلابدعولا نآل(هدعو

 هتدش و باذعلانم مهلاني ا :هي (كبر دنع امون نإو) لاةف ةرخآلا باذع لجعتسي نأ ىغبنيال
 ادع لاح اوذرغ ول مهنأ هناحيس نيف !كاقو مالآلا ةرثكا لف ةيدعو قباوا ( هس فلا

 (ىناثلا هجولا ) : هوجولاىلوأو هو لسمو أ لوف انهو: هواجس ال كعض رلا اذ هاو ورح لا

 ةريصقلا مايالانأ كلذو مدقت امم بيرقىلإ هانعم عجريو ةبساحملا ىف ةرخآلا مايأ لوط دارملا نأ
 نإ مث . ةدشلا ف ترم اذإ ةليطتسملا مايالا نوكنت فيكف ةليطتسم تناك ةدشلا ف ترم اذإ

 نأ ( ثلاثلا هجولاو ) هلجعتسي نأ لفاعلل ىغيني ال دحلا اذه ىلإ اهمايأ لوط نوكي ىذلا باذعلا

 اودعبتسي مل اذاف « ءىث هزجعيال ىذلا رداقلا هنآل ءاوسلاىلع هيلإ ةبسنلاب ةنس فلأو دحاولا مويلا

 . ةنم فلأ لاممإ ًاضيأ اودعبتسي الف موي لاهمإ

 عم مهك الهإ ترخأ ةيرق نم ً و رمل ( ةملاظ هو اهل تيلمأ ةيرق نم ىاكو ) هلوق امأ

 ماذعف كلذ عمو « مب باذعلاتلزنأ نأ, مهتذخأ مثريخأتلا كلذب اورتغاف مبءاظىلع مثرارمتسا

 ةيرق نم نياكف ) لبق ايف لاق ملف ليف ناف ( ريصملا ىلإو ) هلوق ريسفت وهو ىلإ اوراص اذإ رخدم

 : انلق ؟ واولاب هذهو ءافلاب ىلوألا ( امل تيلدهأ ةبرق نم ن اكو ) انبه لاق و ( ةلاظ ىهو اهانكلهأ

 نيتلمجا نم اهمدقت ام مح ابيك هذه امأو ( ريكن ناك فيكف ) هلوق نع الدب تعقو ىلوآلا

 (نودعت ام ةنس فل 5 كبر دنع ًاموب نإو هدعو هللا فلخت نلو.) هلوق 0 اولا 0

 مهل ميدي نأب هلوسر أ ىلاعت هنأ ىنعملاف ( نيبم ريذن كل انأ امتإ سانلا امبأ اي لق ) هلوق اهأ
 نع ؤزهلا ليبس ىلع باذعلل لاجعتسالا نم مهنم نوكي ام هدصي ال نأو ؛راذنإلاو فيوختلا

 . هنم ىنعنعال كلذب ركؤازمتساف راذنالل تثعب امنإ مهل لوقي نأو . راذن لاو فيروحتلا ةفاذإ

 ىف اوعس نيذلاو ء رك قزرو ةرفخم مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاف ل ىلاعت هلوق

 ميحجلا بادكأ كئلوأ نيزجاعم انتايآ

 فدرأ نيبم ريذن انأ مهل لوقي نأ بحي هنأ 0 هيلع هللا لص لوسرلل نيب امل ىلاعت هن 7

 ديعولاو نيعيطيلا 2 د 0 امإ لجرلا نآل : مديعوو مهدعوب هرمأ نأ كاد



 1 ةبآلا . هدعو هللا فلخي نر وو د لام هلق 7

 اسما لس 6 ت62 تل اا را عو تارا هامه سس

 كبير 2-5 5 نإو هدعءو هنأ ا 0 باتل كر

 2 كدا خخ 5ع ننا دب عامر د2 هَ

 مث هلل مد اهل تياما 3 رق : نم نكد م ٌنودعت 0 فلاك
 ا

 20 لا

 48د نيبم ري كَل 15 انتِ سلا أ اسلي لق دم ريصلا لَو ١ منح

 ممث عمسو نياع نم نآلباةلاربدتبالإ نارمآلا ناذه لكي ال نكلو ؛ لخدم هيفرابخألا عامتسا

 نكلو راصباألا ىمعتال اهناذ) لاق اذهلف , عفتنال عمس ام كولو هلا عفتني مل ربتعي لو ربدتي

 ممولق ىف ىمعلا نكل اهب نوري مهناف ممراصيأ ف ىعال لاو هنا (نودصلا ىف ىلا تولقلا م

 : تالاؤس انههو .هورصيأ امب اوعفتني ل ثيح

 لع (نارخأر رعتلا مالا علت له( 1 فاو راك ملف ) هلوق «لوالا لاؤسلا

 .اوريتعيف محراثآ اودهاشيو مثر ف كب هللا مبكلهأ نم عراصم اوريل رفسلا ىلع منْ اورفاسام مهنأ

 .اوري لواورفاسي مل ناكاولم+ اوربتعي ل نكلو كلذ اوأرو اورفاس دق اونوكي نأ لمتحيو

 ةصقلار يمض ريمضلااذه(باوجلاو)( راصب ال | ىمعت الامناف)هل وقف ريمضلا ىعمامىفا *لالاؤسلا (

 . راصنالا هرسفب أ 0 .مآريضنوكي نأ زوو (هناف) د 0 ,| 2 و 3 داوم ءىجب نأشلاو

 ل تركب ل فلقلا 3 لع دحأ لكنأ عم رودصلا ركذ ىف ةدئاف 0 « ثلاثلا لاؤسلا ١

 فالخ ىلع باقلل هتايثإ ديرأ الف . ةقدحلا هناكم ىمعلا نأ فراعتملا نأ ( ٌباولا) ؟ ردعلا ف
 ؛ كيكف نيب ىذلا كناسلل هنكألو فيلا ءاضملا سيل :لوقت 6 ناب ةدايز لإ جيتحا فراعتملا

 كن اكو  ريغال وهوه ءاضملا لحم نآل « تيبثتو ناسلل هتيعدا امل ريرقت كيكف نيب ىذلا كلوقف

 هجو هيف ىدنتعو . نيّيلا ىلع هنادمعت 8 0 وهس كناسال هتيث 1 فريسلان ع ءاضملات نام تلق

 نللا ىرك ذل كلذ ىق'نإ ) لاعت لا و رطاخلا نع ةيانك لعجي دق بلقلا نأ وهو رخآ
 . ردصلا ره كلذ 1 نأ نب 7 هللاف غامدلا ود ركسفتلا لحم نأ موق دنعو ( بلق هل ناك

 ؟ باقلا وه ملعلا لحم نأ ىلعو مل.ءلا وه لقعلا نأ ىلع ةيآلا لدت له 4 عبارلا لاؤسلا ال
 ىلع ةلالدلاك( امم نولقعي ) 1 لما ( ام نولقعي بواق ) هلوق نم دوصقملا نال مهل (باوجلا)

 لهاجلا نال ىمعلالكيفلا يلو مس الخ كلقلا لذ سوف :لمجلا اذنك ةلآ باقلا نأ

 . جالا هلسب [ريحتم نر

 ةنس فل 5 كبر دنع ًاموي نإو ؛ هدعو هللا فلخت ناو باذعلاب كنواجعتسإ و رإ) ىلاعت هلوق

 اني سانلا اهنأزان لق يقلل قو اممذخأ مث ةملاظ ىهو اهل تيلمأ ةيرق نم ني اكو . نودعت اسم

 . « نيبم ريذن كل انأ



 ةيآلا . مهلبق تبذك دقف كوبذكي نإو : ىلاعت هلوق 26

 : اهفوقس ىلع ةطقاس اهنأ ىتعلا ناك . طقاسلاب ىواخلا انرسف ناف ؛ هلهأ نم الخ اذإ لزنملا ىوخ

 ىلاخلاب هانرسف نإو . فوقسلا قوف تطةدف اهناطيح تمدهت مث ؛ ضرألا ىلع اهفوةس ترخ ىأ

 ”ارخ دعت اريح نوكيا نأ نكمبو لاق « اهتمالسو اهم ورع هاه عم سانلا نع ةيلاخ اهنأ ىنعملا ناك

 قف تراضف ضرالا#لع تطقس“فوقنلا' نأ ىعم ءاهثورع لع:ىهو ةبواخ ىه لبق هنأك
 ىلع ةلاد ةياالاف ةلماب و . ةطقاسلا فوةسلا ىلع ةفرشم ىهف ةمئاق ناطيحلا تيّقبو ناطيحلا رارق

 ل كلل دلع اك أ

 ىلع ةيواخ ىهف , ةملاظ ىهو.) ىنعأ . بارعإلا نم نيتلمجا نيتاه لحم ام 4 ىتاثلا لاؤتملا إل

 ىلع ةفوطعم اهنآل ال لعال ( ةيناثلاو ) لاحلا 0 0 («تاوملا (اهنورغ

 تناك ىهو اهانكاهأ ةيرق نم نأكسف ىنعملا : ملسم وبأ لاق . ل هل سيل لعفلا اذهو اهانكلهأ

 .!ةلاواع نالا هو ةللاظ

 : ]كاسم هبفف (نينغما رق و ةلطعم نس ق9 هلاوق امأ

 اهنف ةرماع اهنأ ةلطعملا ىنعمو ةلطعم 3 هلطعأ نم ( ةلطم ) نسحلا أرق 4 ىلوألا ةلأسملا 2

 : نالوق ديشملا ىفو ابلهأ كالهل اهنم قتسي ال تكرت ىأ تاطع اهنأ الإ اهنم ءاقتسالا 17 اللا

 ىنعملاو ءلوطملا عوفرملا هنأ ( ىف 0 ) ديمشلا ىمسي ةنيدملاب صبجلا نأل صصجلا هنأ ( امهدخأ )

 « فصولا اذهب مثرفك لجل تلعج اهب مهطابتغاو اهلل مهئانب فلكت عم ةيرقلا نأ نيب ىلاعت هنأ

 ىذلا رصقلاو ء دراو الو براش الب ةلظعم تراص .مهبرش تراصو اهوفلك ىتلا رثبلا كلذكو

 00 دا 1 نع لكاس كلذ امج ىك انوا الاخ ارهاظ راض هولوطو نصحلاب هوكحأ

 تناكاذإ !مأ مولعمو اهشورع عم ةيواخ ىهو ريدقتلا نال ىلوأ عمب ىلع ريسفت نأ ىلع ةلالد هيفو ٠

 ملعأ هللاو ( نيحبصم مهلع نورّقل مكسإو ) ىلاعت هلوقك وهو رابتعالا ف لخدأ تناككلذك

 :تارصلا

 ةعبرأ عم ملاص الع لزن رئبلا هذه نأ هنع هللا ىضر 1 وبأ ىور ( ةيناثلا ةلأسملا )ل

 ًاحلاصنأل كلذب تيمس امإو . تومرض#« مهو باذعلا نم را. هللا مهاجتو ءهب 0 ما

 نب رساح اهيلع اورمأو «حلاص موق اهانب اروضاح ابمسارثبلا دنع ةدلب مثو « مثتام اهرضح نيح

 ىلاعت هللا لسرأو ءامنص اودبعو اورفك مث ًانامز اهب اوماقأو بيراجنس هريزو اولعجو سالج
 . مروصق برخو مثرْمب لطعو . ىلاعت هللا مبكلهأف قوسلا ىف هولتقف ناوفص نب ةلظنح مهلا

 ةكع اهل لاقي ةدلبب ماشلاب اص ربق ترز ىنآل بيجي اذهو ؛ ىراصنإلا مساقلا وبأ مامإلا لاق

 , تومرضحع هنإ لاقي فيكف

 ( اب نوعمسي ناذآ وأ اهب نولقعي بولق مهل نوكستف ضرألا ىف اوريسي ملفأ ) ىلاعت هلوق امأ
 كلذكو رابتعالا ىف مظع ظح اهل ةيؤرلا نآل رايتءالا كلذ هب لماكتب ام رك ذ هدنم دوصقملاف



 2 ةيآلا . ميلبق تيذك دهف:كويذكي نإو لاع هلو

 ءايبنالا تيطعأ“تسلأ ؟ ًايارخ ةزاهعلاب و ًاثوم:ةانحلاب و ةلق ةرثكلاب وةمقن ةمعنلاب مهدبأ لأ ؟ ًاعطق

 دمعاي كتداع نوكت نأ ىغبنيف. ضرآلا ىف مهل نيكقلاو مهئادعأ ىلع ةرصنلا نم مهتدعوام عيمج

 . بلقلا ىلع كلذ قش نإو ؛ ملستلاو ءاضرلا نم دب الف ةحاصملل لبمب امنإ ىلاعت هناف « مهلع ربصلا
 عم كلذب فيكف ؛مالسلا هيلع لوسرلا لاح نود هلاح نمل ةيلستلا لصحي كلذ نودب نأ معاو

 الاح هربص نأ هتداع هللا كر اع هدي زبأم مموج نم هبلإ لصي تقو لك ىف هك هتلر

 . اوكله لاصتتالا باذع نم سنج ىأبو نيبذكملا ءالؤه رك ذ مدقت دقو «لاح دعب

 مهم ر#ب و جم لعف ام لك هموقب و هب لعفي هناحبس هنأ ىلع لدت ةيالا هذه نأ ثحب ائبهو

 لاق . مهتنث و مهئادعأ لتق نم مهنكم دق ناكنإو ب دمح موهتب هلعفياال هناف لاصئتسالا باذع الإ
 (اهدحأ) نب ساب طورخم باذعلاك ل5 نإ همالا هدم علام مضل ادع سان

 يت> ًاموق بذعي الهللا نأ (ىناثلاو) هبذعي 1هغلبي مل نمو هبذع هغلب نم رفكلا نم [الدح هللا دنع نأ
 معو رفكلا نم دحلا كلذ اوغلبي نأ وهو ناطرشلا لصح اذإ أمأف . نمؤيال مهنم ًادحأ نأ ملهي
 مهبذعيف مهءاعد هللا بيجتسيف مهمنأ ىلع نوعديف ءايبنالا ىمأي ذئب  نمؤيال مهنم ًادحأ نأ هللا

 ةلوكو «موعلا ةءاجإ نم ىأ.(لسّرلا سايتسا اذإ ىح) هلوك نم دا ملابوعو لاصتلس لإ تل

 هلوقل نينمؤاا ىجني هنإف ىلاعت هللا مهذع اذإو ( نمأ دق نم الإ كموق نم نمؤي نل هنإ ) حونل

 ةدئاف الف مدقت دق ةلألا هذه ىف مالكلا نأ ملعاو ٠ اداوم ايض قادعلاب) ىأ مان أ ءاج الف )

 ان ؟ ريكن هنأب لجمملا باذعلاب كالحلا نم رافيكلاب هلزني ام فصري فك لبق ناف ؛ةداعإلا فا

 . اريكن راص كلذ بجوأ امب لد: نع هل اعداصو هريخل اعذار كك ١-1

 : .لئاسم هيفف ( اهانكلهأ ةيرق نم ني اكف ) هلوق امأ

 ليقو . ريثكتلا هجو ىلع كف ( ني اكذ ) هلوق نم دارملا : مهضعب لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا ١)

 نم عوق لاح نب امل لافت ادن اكف ء رجلا ىف ذك وأ هلال لك وأ لرالاو اد 2 كر
 . الصفم رك ذي مل نإو الاثمأ كلذل نأ ىلع لد امب هعبتأ مبك الهإ لي هنأو نيبذكملا

 ورمعوبأ أرقو ؛نونلاب ( اهانكلهأ ) ةنيدملاو ةفوكلا لهأو ريثك نبا أرق (ةيناثلا ةلأسملا)
 . (ممتذخأ مث ني رفاكلل تيلمأف) ىلوالا ةبآلا ىف هوَ ديبع ىبأ رايتخاوهو ( اهتكلهأ ) بوقعيو

 لمتحيو « انركذام ىلع ةملاظ ىهو هلوقب لدو اهلهأ ىأ ( اهانكلهأ ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 لزانلا باذعلا نآل ابف نم كالهإ ابك الهإ تحت لخديف « ةيرقلا سفن كالهإ دارملا نوكي نأ

 . برقأ لوألا ناكنإو اف نم: كاله اهكالبا لصح ةهديتمريصتف ةيرقلا كلج نأ غلب اذإ

 : نالاؤس هيفق ( اهشورع ىلع ةيواخ ) ىهو هلوق امأ

 نم كلظأ عفتسم لك : فاشكلا بحاص لاذ ؟ ةظفللا هذه ىنعم ام « لواآلا لاؤسلا ١

 نم ىلاخلا وأ طقس اذإ مجنلا ىوخ نم طقاسلا ىواخلاو ؛شرع زهف ةلظاوأ ةميح وأ تلي فقس



 ةيآلا 0 د ىلاعت 7 ع

 2 را 0 ل 0 هدانا ع

 موفو «؛45»دومبو 0 حى موف ميلبق 0 20
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 -آ عم رثوءعوود 7 6-2 وح

 ن.رفاكلل تيلماف وم 2 نيدم 9 «؟؟9» طوأ 0 ميهأر 1

 0-0 هر 52-0

 لَظ ىهو 1 0 نم . نيأكأ «440 ريكت ا -_ مهتذخأ مث

 2 5 0001 ه-أ 5 م 200 مل -- 7 م 3

 ىف اوريسُي لق 400 ديمشم ارصق و 0 46 رع ع ةيواخ ىم

 هم 00 5 6 مخ | سارا 9 ا رخل هه هرص

 00 ا تاكا 1[ نوعي ثرُ مهل نوك كف ة ضرألا
 ص

 ا 3

 ««درودصلا ىف ىَلآ ل ب 7 نكل و و ناضل

 . هائلق ام 0ك ًاضيأ ا كل لوز.ال

 موثو م موقو دومتو داعو حون موق مهلق تبذك دَقف كوردكي نإو 7 ىلاعت هلوق

 0ك ريكن ناك فيكف مهتذخأ مث نيرفاكلل ت تالا ا 1 محأو . طول

 ف اوريسي مفأ « ديشم رصقو ةلطعم ربو اهشورع ىلع ةيواخ ىهف ةملاظ ىهو 8

 4 0 قى 3 بواقلا

 َْف ند 2« ق> ربيعل مثرايد نه نيئمؤملا رافكلا جارخإ مدقت اف نس كل ىلا عل هل أ لعإ

 ئرجم ىرحب امب هفدرأ ءر ومألا ةبقاع هلل نأ نيبو ةرصنلا نينمؤملاو لوسرلل نيضو مهئاقم

 هر دكشلاب نيتمزملا ةيدآرو هتيدأ نم هيلع مهام ىلع ربصلا ىف ملسو هيلع هللا لص لو.رلل ةيلستلا

 : ليقناف . مهنم ةعبس هللاركذو « ,هءايبنأ ممالارئاس مهلبق تبذك دقف كوبذكي نإو : لاف ؛هريغو

 هيلع ىسوم نأ ( لوالا ) نيهجو نم ( باوجلاف ) ؟ىموم موق لقي لو( ىسوم تلك و ز لاق مو

 دعب ليق هنأك ( ىتاثلا ) طبقلا مهو هموق ريغ هبذك امإو ليئارسا اونب هموق هبذك ام مالسلا

 هنأ رجعم مظعو ةتانأ عفو م ًاضيأ ىسوم فدك ةهلوسر موق لك بيذكت ر 5

 | 3 هريخل كنظ يف

 ةبوقعلاب مهتذخأ مث ىدنع مولعملا تقولا ىلإ مهتلبمأ ىنعي ( نيرفاكلل تيلمأف ) ىلاعت هلوق امأ
 ًاعقاو ناك سيلأ , باذعلاب مهيلع ىراكنإ ناك ف يكف ىأ [ىأريرقت مارفتسا (ريكن ناك فيكف)



 كتالي ةه هياتم  ظهسيفيسم

 2 ةيآآلا . اونمآ نيذلا نع 8 هللا نإ : ىلاعت هلو

 ا عرلا ناكنإو 0 ايم لردك دل 0 حصي الام م ا

 8 لكلا لإ ديا ١ املا صتخت ( ينل مسا اف رك ذب ) هلوق < سماخلا لاؤدلا 7

 ريثك عضاوملا 3 0 ىلاعت هنلا نآل لكلا ىلإ دْئاع لتاقمو ىلكلا لاق ( باوجلا )

 ؟ اهف لصح هللا ر 5 اكل ان كو دان لا نص هنأ تدل

 مدقأ اهنال ( باوجلا ) ؟ دجاسملا ىلع رك ذلا ىف عيبلاو عماوصلا مدق مل ( سداسلا لاؤلا ل
 ركفلا لوأ نآلو ( هللا نذاب تاريخلاب قباس مهنمو ) هلوق ىف كركذلا ىف اهرخأ ليقو ؛ دوجولا ىف
 اوناك م رجال مالا ريخ ها لسرلا ريخ سو هي هيلع هللا لص هللا لوّسر ناكاسلف ؛ لمعلا ل

 « نوقباسلا نورخآلا نت » مالسلا هيلع لاق كلذلو مثرخآ

 لو.ةلاب داهجلا ىقاتب هرصني نم موضعب لاقف ( هرصني نم هللا نرصنيلو ) ىلاعت هلوق امأ أ

 نال كلذ اولاق امو. هنيد رئاسب مودي نم دارملا لب : نورخآ لاقو « ىلاعت هللا نيدل ةرصن

 هللا ةيالو ىف 00 ةرلضن ردقلا  هاشلا نم دايرملا 1 ءحصت ال ةقيقحلا ىلع هللا ةرصن

 هللا 0 هلاح هذه 06 نم هللا نرصنيلو ) هلوة فو كلذ لثم هتوادعو

 نيبلاو ةلدالا حاضيإ ًائاق نوكيو رفاظلا وه نوكي ىتح هئادعأ ىلع هيوقي نأ ديعلل لاسم
 نيب مث , رصنلا 00 ثدح نم داهجلا ف بيغرت هيفو ؛ تاعاطلاو فراعملا ىلع ةناعالاب نوكيو

 هلوق ىنعم وهو عنملا هيلع زوي ال هنأو « نينمؤملا اهدعو ىتلا ةرصنلا هذه ىلع ىوق هنأ ىلاعت
 نيذلا فصو ىلاعت و هناحبس هنإ مث . 000 الو ماضيال ىذلا وه زيزعلا نآل (ززع )

 نكملا اذه نم دارملاو ( ضرآلا ىف مهانكم نإ نيذلا ) لاقف ىلوألا ةيآلا ىف لاتقلا ىف مل نذأ

 كل]' شل ( ضرالا 3 مهانكم ) هل و3 مهفلا ىلإ رداسملا نآل قلخلا ىلع لوقلا ذافنو ةنطلسلا

 رومالل ا ١بترت لطم دتيحو كاذك دانعلا لك[ ناكل ةرّدعلا لضأ لخ هان رانا

 . ءايشالا هذبم ىنأ لعفلا ىلع ًارداق ناكن ملك سيل هنأل « ءازجلا ضرعمف هيلع ةروكذملا ةعبرألا
 وهو مدقت نمل ةفص ( مهانكم نإ نيذلا ) هلوق نآل نورجاهملا مث كلذب دارملا : لوقنف اذه تبث اذإ

 هللا نأ ةيآلا ىنعم ريصيف مهرائد نه اوجرخأ ام راصنآلاو ( مهرايد نم اوجرخأ نيذلا ) هلوق

 ,ةعبراألا رومألاب اوتأ مهناف « ةنطلسلا ماطعأو ضرأألا نم مهنكم نإ هنأب نيرجاهملا فص وىلاعت

 نكم ىلاعت هللا نأ تبث دق نكل ؛ ركنملا نعىبنلاو فورءملابرمآألاو ةاكرلا ءاتيإو ةالصلاةماقإ ى فو

 : ةعبرألا رومألا هذم نيتآ مهنوك بجوف اهيلع ةنطلسلا ماطعأو ضرآلا نم ةعبرالا ةمئألا
 اذه نف . قحلا ىلع اونوكي نأ بجو ركنم لكنع نيهانو فورعم لكب نيصآ اوناك اذإو

 اة مالسلا هيلع ىلع ىلع ةيالا ل ل ال هع ةمامإ ىلع هب هناا هده كل هجولا

 15 1 كد مدع ىلذلا نأ لغ الد ( رومألا ةبقاع هللو ) هلوق ىفو « عمجلا ىلع ةلاد ةيآلا

 1 وه هناحبس هناف ةبقاعلاب ىلاعت هللا ىلإ عجرت روماآلا نإ م. ةلاحمال نئاك مبكلمو مهتتطلس

 عع خس + د



 ةيآلا . اونمأ نيذلا نع عفادي هللا نإ : ىلاعت هلوق 1

 ءانبو ةدابعلل نيدلا لهأ غرفتيل نيدلا ءادعأ لاتقب ىمأ نأب ءال وه نععفد هنكلو ؛ ةدابعلا عضاوم
 رك ذو « مالسالا لهأريغل تناكنإو تاولصلاو عسيبلاو عماوصلا رك ذ ىنعملا اذهلو ؛ امل توببلا

 نع نيدهاجلابو نينمؤملا نع نييبنلاب هللا عفدي لكلا لاق (اهد-أ ) رخأ اهوجو نورسفملا

 هللا عفدي لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ءازوجلا وبأ ىور ( اهناثو ) داهجلا نع نيدعاقلا

 ىذلابو قدصت»ال ىذلا نع قدصتبي ىذلابو « لصيال ىذلا نعىصي ىذلاب و « ءىسملا نع نس#لا»

 ةئام نع حلاصلا للاب عفدي هللانإد "ا عولا ىلص ىذلا نعرمعنبا نعو . جحال ىذلا نع يحي

 امهنع هللا ىضر سابع نبا نع كاحضلا لاق (اهثلاةو) ةبآلا هذه ال مث« هناريج نمو هتيب لع

 نعو دوهشلاب قوةحلا نع عفدي دهاجب لاق ( اهعبارو ) ةمذلا لهأ نع هلهأبو مالسإلا نيدب عفدي

 . صاصقلاب سوفنلا

 ةدابع عضاوم نيبو ىراصنلاو دوهيلا تادابع عضاوم نيب هللا 1 اذامل ( ىناثلا لاؤسلا ل

 دارملا 5 لاق ( اهدحأ ) : هوجو ىلع اوفلتخا هنع تلأس ام لجاأل ( باوجلا ) ؟ نييلسملا |
 الواو جاجزلا لوق ( اهيناثو ) اهنع تارابعلا تفلتخا نإو . نينمؤألا عضاوم عمجأ عضاوملا هذوب
 مفدلا كلذ الولف . هيف لصي ىذلا ناكملا ىن لك عرش ىف مدحل ضعبب مهضعل س سانلا هللا عفد

 و « عماوصلا ىسيع نمز ىفو ؛هعرش ىف اهيف نولصي اوناكىتلا سئانكلا ىموم نمز ىف مدحل

 لبق قحلا ىلع اوناكني> مهنع عفد انعدم ىلعف دجاسملا ملسو هيلع هللا للص دم انيبن نمز

 هيلع هللا لص لوسرلا مايأ ىف عماوصلا هذه تمدحل دارملا لب ( اهتلاثو ) خسنلا لبقو فيرحتلا

 . ناثوآلا ةدابع ةلزنمب تسيلف ىلاعت هللا رك ذ اهيف ىرحي لاح لك ىلع اهنآل لسو

 اهيف اورك ذ ( باوجلا) ؟دجاسملاو تاولصلاو عيبلاو عماوصلا ام © ثلاثلا لاؤسلا إل

 نع نيملسملل دجاسملاو نيئباصلل تاولضلاو دوهلل عييبلاو ىراصتلل عماوصلا ( اهدحأ ) : اهوجو

 مط عييبااو ىراحصلا ىف اهونب ىتلا ىهو ىراصنلل عماوصلا ( اهيناثو ) هنع هللا ىضر ةيلاعلا ىأ

 ( اهلاثو ) اتولص ةيناربعلاب ىهو جاجزلا لاق ؛ دوهلل تاولصلاو دلبلا ىف امنونبي ىلا ىهو أضيأ
 0 اعراب 0 و ) ةداتق نع دوهمال تاولصلاو ىنراصنلل عيبلا و نيئباصلل عماوضلا

 اذه قلطأف عييبلا امأو . عماوصلا نوذختي دق نييلسملا نآلف عماوصلا اهأ ؛ نسحلا نع دجاسملا
 تاولصلا 2 مفدلا كلذ الول هنأىنملاف تاولصلا امأو , هيبشتلا ليبس ىلع دجاسملا ىلع مسإلا
 ”دساسملا ضرك و

 ؟ نيملسملا ةالص ىلع هلو ليوأت لع ايو مدهت فيك تاولصلا « عبارلا لاؤسلا 2

 مده مطوةك اهلعفي نم كالهإو اهلاطبإ ةالصلا مدهب دارملا ( اهدحأ ) : هوجو نم ( باوجلا )

 ىذلا هنال تاولصلا ناكم دارملا لب ( اهناثو) ر كشلا نود رفكلاب هلباق اذإ نالف ناس>إ نالف

 نأ حصي ام ركذ امف بلغالا ناك امل ( اهئلاثو ) ابلهأ ىأ ( ةيرقلا لأساو ) هلوقك همده حصي



 ول ةيآلا . اوزمآ نيذلا نع 3 هللا نإ : ىلاعت 8

 ا وفك قا ا نا 2 0 وفكلا ناو رهو : ما جال هللا نأ 0 نيذلا نع

 هريغ اودبعو عئاصلاب اورقأ لتاقم لاق ( متانامأ اونوختو لوسرلاو هللا اونوختال ) هلوق هريظنو

 8 اذه نم مظعأ ةنامخ ىأف

 : لئاسم هيفف ( اوملظ مهنأب نولتاقي نيذلل نذأ ) ىلاعت هلوق امأ
 فلآألا مضي ( نذأ ) صفح ةياور ىف مصاعو ةرصبلاو ةنيدملا لهأ أرق 4 ىلوألا ةلأسملا )ل

 ؛ ءاتلا بصنب ( نولتاقي ) مصاعو ةنيدملا لهأ أرقو «لاتقلا ىف محل هللا نذأ ىأ اهحتفب نوقابلاو

 ءارغلا لاق . ءاتلا رسكب .( نولتاقيو ):فلاللا بيعي ( نذأ ) ىاسكلاو ةرخد رك كال

 ءاتلا حتفب أرق نمو « لبقتسملا ىف نيكرشملا لاق ىلع نوصرحب نيذلل هللا نذأ ىنعي : جاجزلاو

 . لاتقلا ىف نولئاقي نيذلا نذأ ريدقتلاف

 نوذأملا فذخ لاتقلا ىف نولتاقي نيذلل نذأ ريدقتلاو فوذح ةيآلا ىف 4 ةيناثلا ةلأملا
 . هيلع نولتاعي ةلالدإ هيف

 لوسر باكأ هو نيمولظم مهنوك ببسب لاتقلا ىف اونذأ مهنأ دارملاف (اوملظ مهنأب) هلوق امأ
 هللا ىلص هللا لوسر نوتأي اوناكو ًاديدش ىذأ مهنوذؤي ةكم اوكرششم ناك ٍلسو هيلع هللا لص هللا
 كاش و مىإف اوريصا مهل لوقيف هبلإ نوللظت جوجشمو بورضم نيب نم ملسو هيلع

 فين ى هنع ىمن : ام دعب لاتقلاب ابمف ند هنا لو ىهو ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ذ رجاه ىت>ح

 . مهتلتاقم ىف نذأف ةكم اوكرشم مهضرتعاف نيرجاهم اوجرخ موق ىف تلزن ليقو « ةيآ نيعبسو
 نإ هريغل ءرملا لوقي اك مهرصنب ىلاعت ل

 . كلذ لعفمس هنأ ديرب لب ةردقلاكلذب 2 7216 ان م

 اونذأ امنإ د هما نم أوجرخ أ نيذلا ) ىلاعتهلوق امأ

 نأ الإ قح ريغب مثرايد نم اوجرخأ نيذلا ) هلوقب ملظاا كلذ نيبف اوملظ مهنأ لجأل لاتقلا ىف

 مثرايد نم مموج رخأ مهنأ ( اهدحأ ) : نيهجولا نيد ممل ممملظ لاك ا

 ُْق مظع نيهجولا نم دحاو لهو ( هللا انبر ) اولاق مهنأ ببسإ مثوجر ا مهنأ ( ىاثلاو )

 مالكلا ريدقت انلق ؟ قحلا نم وهو ( هللا انبر ) موق قد ريغ نما ىدنشأ اتق لف كلل ؛ملظا

 نيكملاو رارقالا بجوم نوكي نأ ىغبني ىذلا ديحوتلا ىوس بجوم ريغب اوجرخأ مهنأ
 هلوقب هناحبس نيب مث ( هللاب انمآ نأ الإ انم نومقنت له ) هلثمو « رييستلاو جارخالا بجوم ال

 آلا اذ, هنيد ظفحب نأ هلالج لج هتداع نأ ( تمدهل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو )
 : تالاؤس انههو ديدشتلاب :نوقابلا أرقو فيفختلاب ( 0 ر عفان أرق

 لهأل هنذإ وه ( باوجلا ) ؟ هسفنلإ ناس ىدإإ عافدلا اذهب دا رااا ام < لواألا لاؤسلا ١)

 نذأب تسححز نم( نينم ماني كلش لهأ هللأ عافد ال ولو : ىلاعت 0 04 رافكلا ةدهاجم هنيد

 نم هنونبي ام اولطعو نايدآلا لهأ ىلع كرشلا لهأ ىلوتسال ممئادع أ ىلع مرصنإو مداهج ىف م 4+



 هال. اونأ نذلا وع عفادي هللا نإ : ىلاعت هلوق ا

 ّسانلا هلا عفد الولو هلا ابر اووي نأ الإ قسري مراد نم اوجرخخأ

 )000000 كامو ند نادم اد سني لح
 0 3 ا لا ل - 00

 نإ نذلا 2 » ٌريرع ىوُعل هلل نإ؟ هرصْنت 5 نرصنيلو اريك

 00 مومو راس جم سل 2 س2 2 هه : هرثي 30 0

 |وهنو فورعملا اورمماو ةاكرلا اوتاءوةالصلا اوماقا ضر ى مانكحم

 مم ل ا | سم 26 ه-

 ١١< رومالا ةبقاغ هّللو ركنملا نع
 يس

 مسا اهيف رك ذي دجاسمو تاولصو عيبو عماوص تمدحل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو « هللا

 اوماقأ ضرالا ىف مهانكم نإ نيذلا ءزيزع ىوقل هللا نإ هرصني نم هللا نرصنيلو ًاريثك هللا

 ( رومالا ةبقاع هللو ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا

 انركذ دقو 00 ايندلا عفانم نم هيف امو هكسانمو جحلا مزايام نيب امل ىلاعت هنأ ملعإ

 نإ ) لام جحلا نم نكسملا هعم نمؤيو دصلا ليزيام نايبب كلذ عبتأ ممودص رافكلا نأ لبق نم

 ا اسم هيفو ( اونمأ نيذلا نع عفادي هللأ

 أرقو (هللا عفد الولو ) هلثمو فلأآلاب عفانو ةبيشو رفعج وبأ أرق ©« ىلوألا ةلأ.ملا 0

 فلالاب (عفادي هللا نإ ) مصاعو قفاسكلاو ةزمح أرقو ءامهبف فلأ ريغي ورمع وبأو ريثك نبا

 هللا عفد لاقي ليلخلا لاقو  مهنع عفدلا ىف حت داك أرق نف ؛ فلأ ريغب ( ( عفد الولو )

 . امهنسحأ عافدلاو ًاعافد كنع عفادو ًاعفد كنع هوركملا

 مخنأ نوكي ىت> هعفديام ركذي ملو ( اونمآ نيذلا نع عفادي هللا نإ ) ركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 لك بحال هللا نإ ) هدعب لاق كلذلف . نيكرشملاسأ أب عفادي هنأ ةقب 0 معأو مظعأو

 . هتفص اذه نم ديك نينمؤملا نع عفدي هنأ هنأ ىلع كلذب هبنف ( روفك ناوخ

 نيح اذه . ةكمب اونمآ نيذلا نع ةكم رافك عفادي هللا نإ : لتاقم لاق « ةثلاثلا ةلأسملا 0

 مثاهنف ًارس مهلتق ىف متلي ىنلا اونذأتساف مهوذآ نيح ةرجهلا لبق ةكمرافك نع فكلاب نينمؤملا رمأ
 مهنع مهقئاوب فكو رافكتلا ىلع مهالعاب نينمؤلل ةراشب ةبآلا هذه ( ةعبارلا ةلأسملا ال

 مهل مهنإ ) لاقو ( اونمآ نيذلاو انلسر رصنتل انإ) هلوقو ( ىذأ الإ 2 نلار هلوقك ىفذ

 ٠ ( بيرق حتفو هللا نم رصن امنوبحت ىرخأو ) ( نوروصنلا

 عفادي هنأ ىف ةلعلا لعج هناحبس هنأ ىنعملاف ( روفك ناوخ لك بحال هللا نإ ) ىلاعت هلوق امأ
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 1 نيذلا «14 2 ريدقل مرت لع ل نو ١ اولظ 3 واي نبذل َنذأ
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 نم الإ كلذ دري مل ىلاعت هنأ نم ةنسلا لهأ هلوقي اك ال «ىصعو عاطأ نمي هب 1 0 ّط
 . ةرم ريغ مدقت دق هيلع مالكلاو ؛ عيطي هنأ مولعملا

 : لئاسم هيفف.( اهوافد الو ابمولل هللا لانيإ نل ):ىلاعت هلوق: امأ

 اهئامدب نوثولي مهنأ نابرقلا ىف ىورام ىلع ةيلهاجلا ةداع تناك امل 4 ىلوآلا ةلأسملا إل

 ابمومل هللا لاني زل )لاقف رحنلا نم دصقلا وه ام ىلاعت نيب ةبعكلا ناطيحو ولا ابمودو

 عنص نم هيلإ عفتريو ىلاعت هيلإ لصي ىذلا نأ نيبف ( مكنم ىوقتلا هاني نكلو اهؤامد الو
 مولعمو ؛ مدلاو محللا سفن نود هللا“ ىوقت وه هضئارف نم هلكاش امو هرحنو هلوق نم ىدهملا

 هيلع لدن بنكي فيح.ىإ] كلذ لويصو تارلافةناحتس ةلاث هنأي هفصاويال ءايخاإلا اكلك ١

 ( بيطلا ملكلا دعصي ةهيلإ ) هلوق

 هب عفتني ىذلا نأ ( اهدحأ ) رومأ ىلع ةيآلا هذه 1 تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 دارك 121 كلذ لك رع ع هناحيس هنأ ( اهناثو ) هرحنب عفتني ىذلا م ملا نود هلعف ءرمل

 ءامدلاو موحللا ىه ىلا ماسجالاب عفتني ملامل نأ ايقلاثو ) زارا لاسفل افادسلا نبت نإ

 |1 هنأ ( امعبارو ) موحللا ةلزنمب هاوقت تناكل الإو العف هاوقت نوكت نأ بجو هاوقتب عفتتاو

 ا الويقم هلمع نوكي ال نأ بج وف قتم ريغ ةزيبكلا:بحاض وا ىوقتلاب لوذلا طرق

 بحاصف عبارلا امأو : لعلاو ىعادلاب ضراعف ثااثلا امأو . نام نالوألا امأ ( باوجلاو ) هل
 ْبِجوف .صالخالا ليبس ىلع ةعاطلا نم هب ىأ امف قتم ع اعلم 2 : مل نإو وي

 : مهلع 4 ةدح ةيآلا باقنت !ذه دنعو ةلوبقم هتعاط 0 نأ

 تقرحخلا ق ءاثلاب زك هناف بوقعي الإ ءايلاب هلانيو ( هللا لاني ) اوأرق مبلك 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ( مكل اهرزع كلذك ) لاق مث « لعفلاو مالا ب لاك كة هو ظفالا ]هدر دقق تن[ ل
 ىلع هدعبو هلمقو رحنلا دنع هلعفن امب . ريظعتلا وهو هللأ اوريكتل كلذك اهرخ اهإ هنأ دارملاو

 لاق م (نينس ارشبو) ها لثتما نم دعولا هجو ىلع هدعب لاق مْ ؛ انل هنيبو هيلع انلدو اناده ام

 انس ريضيف هب كسمتيو :لامعألا نم نسحلا لعش ىدلا وه نحل و ( نيت زمباو )ا لق نك
 ؛ةهبلع لازتلا ريفاوتا هش لإ

 نواتاقي نيذلل نذأ ءروفك ناوخلك بحالها نإ اونمآ نيذلا نع مفادي هللا نإ  ىلاعت هلوق

 انبر اولوقي نأ الإ « قح ريغب مهرايد نم اوجرخأ نيذلا ؛ ريدقل مرصن ىلع در



 ةاألا ٠ هللا رئاعش نم ل اهايلعجا ندبلاو : ىلاعت هلق مد

 . نك امآلا رئاس ىف ةَزّباَج ىهو ةدرق ةيحضاللا ناف م رجلان صتتخا ةب ة هحذ ناكام لك سيل هنأب

 جحلا ىف ىدهت نأ بجوأو ندبلا قاح امل هناحبس هنأ ملعاف ( كل اهانلعج ) ىلاعت هلوق امأ

 هلوق ىف مدقتام هيف مالكلاف ( ريخ اهيف كل ) هلوق ان ها مكل اهانلعج ) لوقب نأ داع

 ةرخآلا ىف باوثلا هب دارب نأ ىلو ألاف بيغرتلاك( ريخ اهف مل ) هلوق ناك اذإو ( عفانم اهف ل (

 اورك ذاف) هلوق امأ . عفانم هيف نأب و ًاريخ هيف نأب ىلاعت هللا دهش ءىث لع صرحلاب لقاعلا قاخأ امو

 دنع لاقي نأ وه نورسفملا لاق  اهرحن ىلع هللا مسا اور ذا ىأ فذح هيفف ( اهلع هللا 0

 دق تامئاق ىندملاق « ( فاوص ) هلوق انهنأ : كنلإ و كم مهللا ربك أ هللاو هللا مس عيذلا وأ

 بصنتو ثالث ىلع موقت نأ وهو « سرفلا نوفص نم نفاوص ءىرقو نبلجرأو 9 نففص

 ىتأ ىفاوص :ىرقو « ثالث ىلع موقتف اهدي ىدحإ لقعت ةندبلا نآل دكبنس فرط ىلع ةعبارلا

 نعو « نوكر شملا هلعفي ناك ام ًادحأ اهرح لع ةيمسنلا ىف هللاب اوكرشت ال ىلاعت هللا هجولصلاوخ

 ع قاوص عوكل نعو ؛ فقولا 525- قالطالا فرد نع ل اودع نارط كيمع نو رمت

 ني رظانال اهترثكا رورط اهفامصإ ىف ةمكسملا نتوكم نأ دعي الو اسراب نموقلا ظعأ برلا لْوَق

 ريبكتلا رووظ ىلإ برقأو ًأرجأ مظعأ كلذ دنع اهرحنب برقتلا نوكيو نيجاتحملا سون ىوقتف

 ابعوقو توسل بوجو نأ ملعاف ) امونج تءجو اذاف هلوقامأو 3 هند راهو هلأ مسأ ءالعأو

 اذإ ىنعملاو 0 تي رع اذإ ةيجو نحتفل تءجوو 0 طقس اذإ ةيجو طئاخلا بحو نه 0 ىلع

 ايف ءاملعلا فالتخا انرك ذ دقو (اهنم اولكفر اهند حورلا جورخ دنع كلذو ضرأألا ىلع تطقس

 ديعوتا لاق. لاس اذإ اعونق عنقي عنق لاقي لئاسلاعناقلا (رتعملاو عناقلا | ومعطأ او اهمال أ رك

 عناقلا ىاثلا ىعملاو ءارفلا لاق ؛ هوحو مف و رعم انا ماع اضف بلطي موقلا 0 نوكي لجرلا وه

 هيلا اه لا وسلا كرت واهل مسق اب ىضر اذإ ةعانق عنقي عنق لاقي ةعانقلا نم كاسي ال ىلا وع

 ىنارعالا نبا لاق ىرهزآلا لاق لاؤسلاب ضرعتملا هنإ ليقو ؛ لاو ريغب ضرعتملا هنإ ليقف
 كيبع وأ لاق 2 ا هفورعم بالطت 2 اذإ هت رتعاو هنورعو ةثرارعأو ان اللف تدورع لاي

 صض رع ل وه رثعملاو 2 حاخلإو لاوس ريغ نم هيلإ .عفدي ع ىضارلا وه عناقلا نأ برقاللاو

 أرقو ًادبأ هللإ عفدي امب عنقي ال هنأ ىلع لدي ام لعفيف لاح دعب الاح مهرتعيو بلطيو

 . عناقو عدنق وهف عنق لاقي ريغ ال ىضارلا وهو عدقلا ءاجر وبأ أرق اع رتعملاو نسل

 عنتمي اه اهريغو عابسلا نم ىوقأو مظعأو مسجأ اهنأ ىنعملاف ( مكل اهانرذت كلذك ) هلوق امأ

 كلذ 0 لب رن م ىلع اهفيرصت انكم فلا ةفصلاب رقبلاو لبإلا لعج ىلاعت هللاف 2( هئم نكفلا انيلع

 ( نوركشت مكدعل ) هدعب لاق ةمعنلا هذه ىلاعت نيب امل م ايندلاو نيدلا ىف ىلاعت هللا نم ةميظع ةمعن

 اذه لدف اوركشي نأ مهعيمج نم دارأ هناحبس هنأ ىلع لدي اذه : ةلزتعملا ت تلاق.اور 4 ىل دارملاو:



 عم ةيآلا . هللأ نتاعش نه 5 اهانلخ ندبلاو 3 ىلاعت هلوق

 - 1 8 مس سهل اس اس هرئثو ل

 يلع هلل م مسآ اورك ذا ريح هيف مل هللا رئ اعَم نم كَل اهاتلعج ندبلاو

 الرهن سهره سد ل 2 ل لاك هلا

 كلذك رتعملاو عناقلا اومعْطَأَو ايم اوكف امونج تبجو أذأف فارع

 0 نك مالا ا د َنوركشت يلع ام

 مما 527 ق2 اسم ني رار يي

 رشبو مكيده ام لع هلل اوريكتت 00 اهرخس كلذك م كم ىَوَقَلا أ

0 

 « فاوص اهيلع هللا مسا اوركذاف ريخ اهيف ككل هللا رئاعش نم مكل اهانلعج ندبلاو ل ىلاعت هلوق

 نل , نوركشت مكلعل كل اهان رفع كلذك  رتءملاو عناقلا أوهعطأ:و اهتم ولكف اهيوتج تتر اذان

 ىلع هللا اوربكحتل كل اهرخع كلذك . مكنم ىوقتلا هلاني نكلو اهؤامد الو ابموحل هللا لاني

 . ( نينسحما رشبو مك اده م

 : لئاسم هيف ( ندبلاو ) ىلاعت هلوق نأ معإ

 ةءا مرحلل تيدهأ اذإ كلذب تدعم ةلقخ وايت 3 عمج ندبلا (« ىلوثالا ةلأسملا ١

 ةعبس نع ةندبلا » لاق نيح لبإلاب رقبلا قأ تلي هللا لوسر نكلو . ةصاخ لبإلا ىهو اهندب
 نود دعا حق اجا ليدلاب من هد 1 تبجو اذاف ) لاق هن“آلو « ةعبس نع ةرقبلاو

 امإ هن ال ؛ةرمعلاو جحلا ىف ىلاعت هللا ىلإ امم بري ىلا رقبلاو لبإلا ندبلا موف لاقو « رمبلا ٠

 اهن”ال كسنلا فزوجي تناك نإو لخدت لَو ةاغلا امأ « هيف اطوخد ىلو والاف ندبلا رظعل كلذب ىعس

 . ةندب ىمست الف مسجلا ةريغص

 نيتمضلاب قسإ ىبأ نباو ؛ ةرمث عمج ىف رمثك نيتمضب ندبلاو نسحلا أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ملعأ هللاو (لزانم هانردق رمقلاو) هلوةك عفرلاو بصنلاب ”ىرقو , فقولا ظفل ىلع ن نونلا ديدشتو

 دمحو ةفينحوبأ لاق ؟ ةكم ريغ ىف 500 لاق اذإ 4 ةثلاثلا ةلأس ١

 هيلع نأ ايده ودب نسف | ردقاو ةكع ال دوال تاجر نار ربا كد

 ةلزنمب ةندبلا هللا همحر ةفينح وبأ لاقو ؛ ءاش ثيح هحذي هنأ . روزج ىلع هلل : لاق ولو ؛ ةكمب هحيذ

 ( ةبعكلا غلاب ايده ) لاق ىلاعت هناف ىدحلا فالخم ءاشي ثيح اهرحن هل زوي نأ بجوف رورجلا
 ,كل اهانلعج ندبلاو ) ىلاعت هلوقب هللا همحر فسويوبأ جتحاو . ىدحلا ةفص نم ةبعكلا غولب لج

 هللآ همحر ةفشح وبأ باجأ ؛ ىدهلا مساك ناكف ةبرق امنوك ديفي ةندبلا مسا ناكف ( هللا رئاعش نم
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 مكايند ىف ةريثك مفانم ايادحلا ىف كل نأ ىنعملاف ( قيتعلا تيبلا ىلإ ابلح مث ) ىلاعت هلوق امأ

 ةيكفاهر رع اهرحن بوجو ىأ قيتعلا تيبلا ىلإ اهلحم عفانملا هذه مظعأو مكتنيدو

 تيبلا امأو ءاهرحن لح ثيح ىنعي ( اهلحت ) هلوقف ةلجلابو ( ةبعكلا غلاب 07 دك تييلا ىلإ
 مرحلا ىأ (اذه مبماع دعب مارحلادجسملا اوبرقي الف) ىلاعت هلوق هليلدو . هلك مرحلاهب دارملاف قيتعلا

 ةبلع لاق , كم نم ىنمو ىنم ىلإ ءامدلا نع تهزنت اهنكلو ؛ كم لك لوقلا اذه ىلع رحنملاف هلك

 تغلب ىتلا ايادهلاب صتخم اميإ اذه لافقلا لاق « رحنم ىنه جال لكو رحنم ةكم جاَخ لكو» مالسلا

 . هعضوم هلح ناف ةكم غولب لبق بطع اذإ هب عوطتملا ىدحلا امأف ىنم

 مالا نم ةمأ لكل انعرش ىنعملاف ( هللا مسا اوركذيل اكسنم انعاج ةمأ لكلو ) ىلاعت هلوق امأ

 نإ كلذ ىف تدلغلا لعجو نابرقلا نم 0 هدعب نم ىلإ مالسلا هيلع مههاربإ دبع نم ةفلاسلا

 ةريتعلاو رتعلا ىمسي منصلل هحذت برعلا تناكامو . كسانملا ىلع ٌقامسأ تسدقت هللا منااو ركذي
 وهو حتتفلاب نوقابلا ارو بلا سك اكشسنم امجاع الإ ةقركلا لهآ أرقو.٠ 0 و حبذلاك
 . عضوملا ىنعمب روسكملاو كسنلا ىنعمب ردصم

 امنإو دحاو هلإلا نأ ( امهدحأ ) نامجو مظنلا ةيفيك ىنف ( دحاو هلإ مكحلإف ) ىلاعت هلوق امأ
 (دحاو هلإ 5 إف ر (ىتاثلا) اصلا فالتخال صاخشألاو ةنمزاأللا فالتخاب فيلاكتلا تفلتخا

 هبوشي ال ثيحب ةصاخ ركذلا هل اوصلخا ىأ (اوملسا هلف ) هللا مسا ريغ محنابذ ىلع اوركذت الف
 هدعب لاق كلذلف ع ناك هل داقنا نمو  هفيلاكت عسيمج ىف ىلاعت هلل دامقنالا دارملاو , ةتبلا كار شإ

 نم تبخ ىف راص نم تبخلا ةقيقح : ملسم وبأ لاق . عشاخلا عضاوتملا تبخلاو ( نيتبخلا رشبو )
 نئمطملاوه تبخلاو « مهنأو مأشأو دحنأ لاقي اك تبخلا فراص اذإ لجرلا تبخأ لاقي ؛ ضراألا
 (اييناثو) ةداتقو سابعنبا نع نيعضاوتملا نيتبخلا (اهدحأ) تارابع هيف نيرسفمللو . ضراألانم
 ىلاعت هللا رك ذ ىلإ نينئمطملا (ابعبارو) لتاّقم نع نيصلخلا (اهثلاثو) ىلكلا نع ةدابعلا ىف 0

 0 ن. ورمع نع اورصتني ل اوملظ اذإو نوملظي ال نيذلا ُم (اهسماخو) دهاج نع نيدلاصل

 0 مهيلع ر 5 (ميولق تالجو هللارك ذ اذإ نيذلا) هلوقب ىلاعت هللا مهفصو م“

 كلذو هراكملا ىلع ربصلا ( امهدحأ ) نارثأ لجولا كلذل مث ؛ هلل عضاوتلاو عومشخلاو ىلاعت هللا
 بحب ىذلا هنألل , ىلاعت هللا لبق نم نوكي ام لعو ( مهئاصأ ام ىلع نيرباصلاو ) هلوقب دارملا وه
 بجاو ريغ هيلع ربصلاف ةيلظلا لبق نم مهيصيام امأف . بئاصملاو نحماو ضارمآلاك هيلع ريصلا

 دنع ءايش“الا زعأو ةمدخلاب لاغتشالا ( ىناثلاو ) ةلتاقملاب ولو عفدلا همزا كلذ عفد ةنكفأ نإ
 امأو ( ةالصلا ىميقملاو) هلوقب دارملا وهو « ةالصلا ىهف سفنلاب ةمدخلا امأ . هلامو هسفن ناسنإلا
 بصنلاب (ةالصلا ىميقملاو) نسحلا أرق ( نوقفني مانقنر امتو ( هلوق نم دارملا وهف لاملاب ةمدخلا

 . لص"الا ىلع ةالصلا نيميقملاو دوعسم نبا أرقو «نونلا ريدقت ىلع
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 لكلو قيتعلا تيبلأ 5 عم 0 لجأ لإ عفاّمايف ْمَل ١

 جرح رجا ع 6س سو سا 9

 ا ماعلا ةميبح ند ا م ىلع« هللا مس ا اوركَذل ١ م 0 4كم
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 5 تآَجَو 5 1 اذإ | نيل «ع4» نحل كو اذنك هلإ

 اسكاسدك تا

 هم 3 مَقَرَر 1 ةالصاا ىميقملاَو همام َنيرياَصل

 غلاب ىلاعت هللا نأ ىف 520 لئاق اق لاق ناف « صالخالا ليبس ىلع تاعاطلا ءادأ ىف غلابي هناف

 .باوجلاف ؟ ةغلاملا هذه تاناويحلا حبذ مب ظعت ىف

 انلعج ةمأ لكلو « قيتعلا تيبلا ىلإ املحم مث ىمسم لجأ ىلإ عفانم ايف كل )ب ىلاعت 7 وق

 رشبو اوءلسأ هلف دحاو هلإ مكملاف ماعنالا ةميهب نم مهقزر ام ىلع هلل مسا اوركذيل اكسنم

 امو ةالصلا ىميقملاو مهاصأ ام ىلع نيرباصلاو مهمولق تاجو هللا رك ذ اذإ نيذلا . نيتبخلا

 نوةفن مثانقزر

 ىدحللا لع رئاعنقلا لمحت نأب.الإ قيلبال ( "ىمسم لجأ ىلإ مفانم ايف مكمل ) ىلاعت هلوق نأ ملعا

 كٌءلا ىف ىأ اه ل لودي تابجاولارئاسىلع 1 نءو « رحتلا تقو ىلإ عفانم هيف ىذلا

 ياما هلا كلم لوا 0 لوف ىع لوالاو : هدنع تفلكشلا عطقني لجأ ىلإ عفانم اهب

 ل لإ ذا زق اماف ]هز قرط يدك نري ولب واول لسعلا و لالا هرم عفانملاف لوقلا اذه ىلعو

 اذاف ايدهو ةيح اهومست نأ لل مثاهبلا هذم اوعفتنت نأ 5 أ ) اههدحأ ) نالوق هيفف يسب

 لاق كاخضلاو .ةداتقو ءاطعو دهاجو سابع نبا"لوق:اذهو.« ا: ] وعقتلت نأ م سيلف كلذ متلعف

 | ل لي نأ الإ مجتحاذإ اهاوق ا ايمانك عم عفانم نديلا ىفىأ اهيف ركل نورخلا

 سابع نبا نع ةيناثلا " ورلا ىه هذه اهورحنت نأ ىلإ ىني ىمسم لجأ ىلإ اهيلإ متررطضا اذإ

 ا عفانم اهيف كل ) لاق ىلاعت هنالل ىلوأ لوقلا اذه.« والا راشخا رهو انيعدسا

 قوسي لجري م» مالسلإ هيلعةنأ ةريرهويأ ىورو ايده ىمست نأ لبق رئاعش ىمست"الو ماشا

 ىورو «كلي و اهكرا لاقف ىده اهنإ هلال وسراي لاقف ابكر امالسلا هيلع لاقف ء دبج ىفوهو ةندب

 ةفينحوبأ جتحاو «ًاربظ اودحت ىتح فورعملاب ىدهلا اويكرا» لاق هنأ هالك هللا لوسر نعرياج

 كلا اهعفانمل اكلام ناك ولف بوكرلل اهرجؤ. نأ هل زوجي ال نأب اهعفانم كلمبال هنأ ىلع هللا هحر

 هنكميو « ابعيب هنكمبال دلولا مأ نآل فيعض اذهو . تاكولمملا رئاس عفانك اهيلع ةراجإلا دقع

 انبه اذكف اهب عافتنالا

 00 كرش هو
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 ةداهش ( اهيناثو ) مهئارتفا نم كلذ هبشأ امو مارح اذهو لالح اذه محلوق هنأ ( اهدحأ ) اهوجو
 ههجوب سانلا لبقتساو ًامئاق ماق ملس الف حبصلا لبص هنأ » لسو هيلع هللا لص ىنلا نع روزلا

 (ابعبارو) ناتهبلاو بذكلا (اهئلاثو) ةبآآلا هذه التو « هّللاب كارشإلا روزلا ةداهش تلدع لاقو

 . كلمامو كلمت كل وه كيرش الإ كل كيرش ال كيبل مهتيبلت ىف ةيلهاجلا لهأ لوق

 ليملاو مهضعب لوق ىلع ةماقتسإلا هنأو كلذ ريسف# ركذ مدقت دف ( هلل ءافنح ) ىلاعت هلوق امأ

 اوكسمت لاق هنااكف صالخالا هنأ نم ليقام عضوملا اذه ىف دارملاو « ضعبلا لوق بع قحلا ىلإ

 كلذلو . هب هللاريغ,كارشإ هجو ىلع ال هدحو هلل ةدابعلا هجو لع تيمنو ترمأ ىتلا رومأألا هذه

 ادا م ةنأب ا 4 يرد نأ بلكملا لع بحاول نأ, لع لدي اذه . هب نيك ثم ريغ لاق
 . اهب عفتنم ريغ هسفنب راض رفاكلا نأ نايب ىف امهيلع ديزم ال رفكلل نيلثم ىلاعت نيبف صالخالا

 ناكم ىف حيرلا هب ىومت 3 ريطلا هفطختف ءامسلا نم رخام أكف هللاب كرشي نمو ) هلوق وهو

 كلهأ دَقف هللأب كل رشأ ند ليق هن كف كاع ًاميشت اذه ناك نإ اشكل بحاص لاق ) قيح

 لكلا يلح اها (ىل) نم رح نم لاح ةروصب هلاح نوط نب, كالله ةءانراب قمل اكالهإ هشف

 ناكنإو.ةديعبلا كلاما ضعب ىف ه. توه ىت> حيرلا هب تفصع وأ اهاصاو> ىف ه رارخإ تفر

 لو فانيلا هللاي كرش و نامالا كرت ىذلاو «ءامسلاب هولع ىف نامالا هبش دف 8 ًايبشت

 ةلالضاا ىداو ىف هحرطي ىذلا ناطيشلاو ةفطتخلا ريطلاب هراكفأ عزوتت ىتلا ءاوهألاو ءامسلا
 ءافلا رسكيو ءاطلاو ءاخلا رسكب ءىرقو . ةفلتملا ىواهملا ضعب ىف هب تفصع اب ىوهت ىتلا حيرلاب

 لاقف مدقت ام دك أ هناحبس هنإ مث « حايرلا ءىرقو هفطتخت اهلصأو نسحلا ةءارق'ىهو امهرسك عم
 كسانملا لب 3 لاقو ةدابع لك هيف لخدي مهضعب لاذ اوفلتءاو هللا رئاعش مظعي نمو 0

 اذاف ءىثلا فرعي أ 6م ىلا مالعألا ر رانعستلا لكاللاو ةصاخ ىدمحلا دأ ا لاقو ح+ل جحلا

 ًاماسج ًاناسح ماسجالا مانع اهراتخي نأ ( امهدحأ ١ نيهجو ىلع اهميظعتف ايادهلاب رئاعشلا 3

 0015011 نوهرككي و ةثالث ىف نولاغتي !وناك دقق  ابئارش: ىف ساكملا ”كرترو نام الا :ةلاغ .ًاناعب

 تيلط ةبيجن ىدهأ هنأ  هينأ نع امهنع هللاىضررمع 1 نع ىور.: ةبقرلاو ةيحضالاو ىدحلا نيف

 لب لاقو . كلذ نع هاهنف ندب اهنمثب ىرتشي و اهعيبي نأ ِمتِلي هللا لوسر لأسف رانيد ةئامثلثب هنم
 (ىتاثلا هجولاو) «بهذ نم ةرب هفنأ ىف لبجىبأل لمج اهيف ةندب ةئاموتِليهَلالوسرىدهأو د «اهدهأ

 سمأ مظعملا هتيب ىلإ اهئاده] و اهب برقتلا ىف ىلاعت هللا ةعاط نأ دقتعي نأ ىلاعت هللا رئاعش ميظعت ىف

 ىوذ لاعفأ نم !هميظعت ناف ىأ (بواقلا ىوقت نم اهناف) هيف عراستي و هب لفتحي نأو دبال ميظع

 ءازجلا نممجار نم دبال هنال اهريدقتبالإ ىنعملا 0 الو ؛ تافاضملا هذهتفذخ بولقلا ىوقت

 هيلق ن ناكلملا قكلو ؛ هسفن نم ىوقتلا رهظي دق قفانملا نال بواقلا تركذ اعإو هب طيترا نم ىلإ

 هبلق ىف ةنكمتم ىوقتلا نوكت ىذلا صلخلا امأ ؛ تاعاطلا ءادأ ىف ًادجم نوكي.ال مرجال اهنع ًايلاخ



 5 يالا ٠ لا تاير مي ماو للا :ايلا وا

 هس مرر هل ه2 موده رو 200

 مظعي نمو كلذ «10 قيحس ناك ىف حيرلا هب ىوبت وأ ريطلا هف

 هر رص لسع

 ررم ركام ع6 3

 ناي ب حو نم 0

 رئاعش مظعي نمو كلذ . قرم ناكم ىف حيرلا هب ىوهت وأ ريطلا هفطختف ءامسا نم رخ امن اكف هللاب

 « بولقلا ىوقت نم اهناف هللا

 ةلمج بتاكلا مدقي ؟ كلذ نأشلاو ىمآألا ىأ فوذحم أدتبم ربخ 35 فاشكلا ب>اص لاق

 لحب الام ةمرهلاو ء اذك ناكدقو اذه لاق رخآ ىنعم قضوا دارأ اذاف ىناعملا نصحت ف.همالك نه

 عبج ىف ًاماع نوكي نأ لمتحي اهريغو جحلا كسانم نم ةفصلا هذه. ىلاعت هللا هفاكام عيمجو هكته

 ةحكلا : سمخ تامرحلا لسأ نب كلل نحر ؛ جحلاب قلعت انف اضاع نك نأ لفتعو ةفلاك

 3 نوملكتملا لاقو :مارحلا رعشملاو مارخلا رهشلاو مارحلا.دلبلاو مارخلا دجسملاو' مارخلا
 مايقلا بحي هنأب علل هل ريخ ميظعتلاف ىأ (هبر دنع هل ريخ وبف)ىلاعت هللا تادرح ىف لفاونلا لخدت

 لصح دق دق امقا بر دنع لاقيإإل هي ال رعانللا تاروثلإ لع لزب ( يكن الا

 لاقف جحلا مكح نايب ىلإ داع ىلاعت هنإ مث ؛ كلذب نواهتلا نم هل ريخ وبف مصألا لاق ؛ 5
 مامنالاف هريغو ديصلا مرح اذإ مار الا نأ نَظ نأ زوجب ناك دف ( ماعنالا ل تلَحأو

 نم هللا باتك ىف ىلتيام هنم ىنثتساو . ةللحع ىبف اههف رثؤيال مارحإلا نأ ىلاعت هللا نيبف مرح 5

 ( مرح مت :أو ديصلا لح ريغ) ىلاعت هلوق وهو : ةدئاملا ةروس ىف روك ذملا وهو معنلا نم تامرخلا

 راج م مث « هيلع هلل مس م ملام اولكأت الو هلوقو ( مكيلع تمرح ) هلوقو

 ديحوت ناآلل . روزلا لوقو نان را بانتجاب رمالاب هي اهمظعي نم دمحو هتام رح ريظعت ىلع

 نال لحنا و١ كلش ٠ ىف رولا لوقو كرما عمج امنإو ؛ تاريخلا م ظعأ لوقلا قدصو ىلاعت هللا

 اخ 1 رديف لاق هن اكق هدانسلا هل "نى نتولادلا معاذ 00 رلاةيباب نين كرش

 حبقلا ىف هيدا ًائيش هنم اوبرقت الو , هلك روزاا لوق اوبنتجاو ؛ روزاا سأر ىه ىتلا ناثوألا
 نال نك ؛ ةساجنلل ذ انج نأ و فسو ن اثوالا ةدابع هلق. نم :ىثب كنظ امو : ةجايسلاو

 لاق مث.تاساجنلاب ثولتلا نم مظعأ اهتدابع نالو سجرلابنجت بوجو نم دكوأ اهبنجت بوجو

 ليقوديعب اذهو اهلعءامدلا طوقس اودمعتي نأ تابرقتملا ىف مهتداعنأل كلذب ابفصو اممإ مدآلا

 زيمت و سجرلل نايب (ناثوآلان م) هلوقو , برقأ اذهو ًافافختساو ًاراقحتسا كلذب ابفصو ام هنإ

 لاق هن*اكف ؛ ءىث لك لوانتي ماه.إلا نم هيف ال سجرلا نآل مماردلا نم نورشع ىدنع هلوقك هل

 زاوزاا نم نورلاو :ةكلذك سبل اهضعب نأ دارللا نسل: ناترالا وه ىدلا سي لاا ردك

 روّرلا لوق ىف اوركذ نورسفملاو . ةفّرض اذإ كفأ نهكفآألا نأ 5 « فارخألا وهو ناروزألاو



 ةيآلا . هللا تامرح مظعي نمو كلذ : ىلاعت هلوق 9.

 راسموو ررتثم ه ص 2 را ال ل ا دكا ري! هس 20

 ماعن ءنالا مل تحأَو ٠ هبر دنع 0 ا نمو َكلذ

 "درو هرالارا نآنو | نم 5 رلا ١ وينتج لع 0 0 ٠

 ا انمأكف هللب كرش نمو «ب َنيكرْنم 0 ءافنح
 7 ب ل ب 0 تح

 « ريسفتلا نم الإ ثفتلا نوفرعيال ةغللا لهأ نإ : جاجزلا لاق ( مهئفت اوضقيل مث ) هلوق امأ

 دارملاو . ابضقن هيلع بجبف ناسنإلا قحلت ةروذاق لك برعلا مالك ىف ثفتلا لصأ دربملا لاقو
 لاقو . ثفتلا ةلازإ ءاضقلا نم دارلاو «ةناعلا قلحو طبإلا فتنو رافظالاو براشلا صق انبه

 نآرقلا رسفأ ام لاقف ؟ ( مهتفت اوضقيل مث ) هلوق ىنعم ام ًاحيصف ًابارعأ تلأس : هيوطفن لاق لافقلا
 لوقلا نآل جاجزلا لوقنم ىل وأ اذهو لافقلا لاق مث ء كن ردأ امو كتفتأ ام لخرأل كوةناكلو

 ىفانلا لوقال تيثملا لو

 جحلا ىف لوخدلا هبجوأ ام كلذ لمتح مث ءافلا ديدشتب ءىرقف ( مهروذن اوفويلو ) هلوق امأ

 وه لوقلا اذهو ؛ لوقلا وه ىذلا رذنلاب هوبجوأ ام دارملا نوكي نأ لمتحو ؛ كسانملاعاونأ نم
 نكي مل هباحيإ الولام هريغو ىدملا نمهسفن لع بجوي دقف رمتعا وأ جح اذإ لج رلا ناف برقا

 ؛ كلذب ءافولاب ىلاعت هللا ىمأف هيضتقي جحلا

 . ةرايزلاو ةضافإلا فاوطوهو بجاولا فاوطلا دارملاف (قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو ) هلوق امأ

 هيفف هدعب وأ رحتلا موي ىف وه مث ؛ قلحلاو راجلا رو فوقولا دعب فاوطلا اذه نوك امأ
 نسحلا نع سانلل عضو تيب لوأ هنأل ميدقلا قيتعلا (اهدحأ )هوجول قيتعلا تيبلا ىعسو :ليصفت
 سابعنبا لوق وهو ىلاعت هللا هعنف همدهيل هيلإ راس رابج نم مكف ةربابجلا نم قتعأ هنآل (اهيناثو )

 ؛ لعف ام هب لعف ةهربأ دصق الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هوورو «ريبزلا نبا لوقو

 هب نصحت امنإو تيبلا ىلع طلسآلا دصقام انلق ( باوجلاف ) هيلع جاجحلا طلت دقف لبق ناف

 قتعأ ( اهعبارو ) ةنيبع نبا نع طق كلمي لل ( اهثلاثو ) هانب مث هجارخإل لاتحاف ريبزلا نب هللا دبع

 ىف ماللا نأ ملعاو ؛ ليخلاو ريطاا قاتع محلوق نم محرك تيب ( اهسماخو ) دهاجم نع قرغلا نم

 هذه فيفخ نيرثك آلاو عفانو ريثك نبا ةءارق ىفو ؛رمآلا مال اوفوطلو اوفويلو اوضقيل

 كلا اكرم ورع ىف ةءارق فاو تاماللا

 ىلتي ام الإ ماعنألا 1 تلحأو هبر دنع هل ريخ وبف هللا تامرح مظعي نمو كلذ إلىلاعت هلوق

 كرشي نمو نيكرشم ريغ هلل ءافنح . روزلا لوق اوبنتجاو ناثوآلا نم سجرلا اوبنتجاف كيلع .



 4 ةيآلا . تيبلا ناكم مهارتإل انأوب ذإو : ىلاعت هلوق

 دجونال ةيويندو ةينيد ةدابعلا هذه. ةصتخم عفانم دارأ هناألعفانملا ركن امنإ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 . تادابعلا نم اهريغ ىف

 ' نوكفنيال مالسإلا لهأ نآلىلاعت هللا مسا رك ذب رحنلاو حبذلا نع ىنك « ةثلاثلا ةلأسملا إل
 ىلاعت هللا لإ هن ترقي امف لصالا َنَضْرَعلا نأ لع هيت ةفو !وكذو اورد ا ذإ هسا ل - نع
 تاثوأللاو بصتلل اهتوحبذي اوناكمهناف كلذ ىف نيكرشملا تلاخت نأو + لات هللا رسأ زك نين ذأ

 ىلكلا دازو « ةلبقلا لبقتستو كيلإو كنم مبللا ربك أ هللاو هللا مسب لقف تحذ اذإ لئاقم لاق
 ةقارإبو اهم برقتملا ناكو : لافقلا لاق . نيملاعلا بر هلل قامو ىامحعو كفو .ىنالص نإ لاقف

 ةاضرل ًالظ:'هتجهم لذي ةاشلا كلت لذي هتءاكف الداعي ادم ةسفن ىدفي: نم ةزوصب روض 5

 . هتجهم ق>حتس داك هريص#: نأب افارتعاو ؛ىلاعت هللا

 تادودعملاو ةجملاىذ رشع تامولعملا مايإألا نأ ىلإ اوراص ءاملعلارثك أ 4 ةعبارلا ةلأسملا

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس ةياورو : نسحلاو ةداتقو ءاطعو دهاجم لوق اذهو ؛ قيرشتلا مايأ

 ابملع ىلع مهص رحل سانلا دنع ةمولعم امنأب اوجتحاو ؛ هللا مهمحر ةفينح ىنأو ىعفاشلا رايتتخاو

 رعشملاو . ةفرع مويك ةفورعم رشعلا نم تاقوأ عفانملل مث . اهرخآ ىف جملا تقو نأ لجأ نم

 موي اهنإ ءاطع ةياور ىف سابع نبا لاقو ؛ رحنلا موي وهو اهنم تقو احل حتابذلا كلذكو مارحلا

 ىهو اهدعب برعلا دنع ةفورعم تناك امنأل لاق ملسم ىبأ رايتخا وهو هدعب مايأ ةثالثو رحنلا

 ؛ هللا امهمعر دمحو فسوي ىنأ لوق وهو رحنلا مايأ

 ربا ىف عبرأ تاذ لك ىف ةمهم ةمهلا : فاشكللا بحاص لاقف ( ماعنألا ةميهب ) هلوق امأ
 . زعملاو نأضلاو رقبلاو لبإلا ىهو ماعنالاب تنيبف « رحبلاو

 اك ةيللللا لهأ نآل!ب وجو. سأ هنإ:لاق نط ىساتلا وف 4( ايتها وكف ا) لاكن ىلا 11

 ءاروقلا ةاواسم و رافكلا ةفلانع ىم هنف ال كاذب نيلتملا ضاق لارقفلا لها راسم

 ىحض وأ ىدهأ نم ءاملعلا لاق مث . بوجولا ىلع سيل هنإ نورثك آلا لاقو . عضاوتلا لاعتساو
 ( ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم اولكف ) ىلاعت هلوقل فصنلاب قدصتبو فصنلا لكأي نأ نسخ
 همحر ىفاشلا بهذمو . ثلثلاب قدصتي و ثاثلا رخديو ثاثلا رخديو ثلثلا لك اي لاق نم مهنمو

 اذه :هزحب لل ابعيمج لكأ نإو هأزجأ اهعيمج معطأ ناف بجاو ماءطإلاو بحتسم لك الا نأ هللا

 مدو نارقلا مد لثم ناصقنل تاناربجلاو تارافكلاو روذنلاك تابجاولا امأف . ًاعوطت ناكاهيف
 . اهنم لكؤي الف قاحلاو ملقلا ءامدو ةءاسإلا مدو عتقلا

 سؤب هباصأ ىذلا سئايلاو ء باحيإ سمأ هنأ ىف ةهش الف ( ريقفلا سئابلا اومعطأو ) هلوق امأ
 ىذلا سئابلا سابع نا لاق . رهظلا راقف نم ذوخأم وهو راسعإلا هفعضأ ىذلا ريقفلاو ةدش ىأ

 ىنغهجو ههجوو ةبقن هبايث نوكتف كلذك نوكي ال ىذلا ريقفلاو ؛ ههجو ىو هبايث ىف هسؤب رهظ



بلا ناكم ميهاربإل ناو دإو :قل ااعت 8 "2/1
 ةبآلا كا تي

 عفدو ىلاعت هللا هاوق اذإ 6 الف هءادن برغملاو قرشملا 1 نم عمم قم امأف 2 دايجلا نا

 (نذأو) هلوقب رومأملا نأ ( ىناثلالوقلا ) مالسلا مهياع .ايبناآلا نامزف زوحي دق كلذ لثمو 0
 نكمأو نآرقلا ىف ءاجام نأب هيلع اوجتحاو ةلزتعملا رثك أرايتخاو نسحلا لوق وهو هلي دم و

 ( تيبلا ناكم 00 لو وف هب بطاخلا م هَ دمع نأ ىلع هلح

 رك ذاو ىأ ( انأوب ذإو ) هلوق ىنعم نأ انيب دق ذإ هيلإ 0 ( ك1 وار ةلوق نوك نأ تجول

 اذه ىلعو باطخلا عجري هيلأف ( نذأو 0 لاق اذاف ء روك ذا كح ىف وهف (نأو ذإ ) دمعاي
 نأب تلم ًادمعم أ ىلاعت هللا نأ ( اهدحأ ) : اهوجو ( نذأو ) ىلاعت هلوق ريسف: ىف اورك ذ لوقلا
 0 جاح هنأ سانلا ملعيف ةيبلتلا نلعي 1 ىلاعت هللا ىتابجلا لاق ( اهتاثو ) جحلابسانلا ملعب

 رف ءادتبا هنأ ( اهثلاثو ) هب يكن نأ دازملا نأ لع.هلالذ (كوتأي ) هلوق قو لاق وعم
 . هل لودرلا ىلاعت هللا نم حلا

 أم هيفف ( قيمع جف لكنم نيئأي رماض لك لعو 00 كرتأت) هلوق امأ

 ءارلا مضي 0 .ىرقو مئانو ماينكل جار مهدحاو ةاششملا لاجرلا < ىلوآلا ةلأسملا ١
 كا رد امهنع هللا ىضر سابع نب | نع لاجعك لاجرو هلقثمو مجلا ففخ

 انام كارلا كاع كراع فال نأ ىفلاو ؛ ارو رمضت رش لازملا رومضلاو اان

 لبإ ىلع هانعم ( صاض لك ىلعو ) هلوق .نآل صاوضلا ىهو لبإلا ةعامج ىأ ( نيتأي ١ لاق امنإو

 : نابكرلاو لاجرلل ةفص نوتأي ءىرقو حص ظفللا ىلع ىنأي لاق ولو لك ىنعمب لعفلا لعجل ةرماض
 دوعسم نبأ أرق ديعبلا قيمعلاو ؛ ًاعاستا ئارظلا راس قف لمعتس مش . نيلبجلا نيب قيرطلا جفلاو

 ٠ قءملاو قمعلا ةديعب رشي لاقي ق.عم

 ىلع كؤتأيل «نذأو ىأ « ماض لك ىلعو الاجر كوتأيل « نذأو : ىنعملا  ةيناثلا ةلأسملا.إ)

 . نيتفصلا نيتاه ىلع كوتأي مهناف نذأو : دارملا نوكب وأ « نيتفصلا نيتاه
 نع هدانساب ريبج نبا ديعس ىورو . مهل ًافيرشت ةاشملا رك ذب هللا أدب 4 ةثلاثلا ةلأسملا 2

 ىثاسللو ةنسح نوعبس هتلحار اهوطخت ةوطخ لكب هل بك ارلا جاحلا نإ » لاق هنأ لكي ىنلا

 .«ةنسح فلأ ةئامب ةنسحلا لاق مرا تانس>امو هللا لوسراي لق ؛ مرهلا تانسح نم ةنسح ةئاعبس

 هنااكف اجاح كم ىتأ نف ىدانملا وه هنآل ( الاجر كوتأي ) لاق امتإ 4 ةعبارلا ةلأسملا ال
 .هءادن بيحي هنآل مالسلا هيلع مهارإ 8ك

 : لئاسم هيفف (تامولعم مايأ ىف هللا مسا اور 5 ذيو مهل عفانم اودهشيل ) هلوق امأ

 ةيكح رك ذ ( جلاب سانلا ىف نذأو) هلوق ىف جحلاب رمأ ال لع هنأ ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 نأ ىهو . ايندلا عفاتم م ىلع اهلح مهضعبف اف اوفلتخا و ( ممل عفانم نم اوديشيل) هلوق ىف صاألا كلذ

 هيلع رقانلا دمت نع 0 وفعلا ىهو ٠ ةرخالا عف ةأنم 1 ابلح مهضعلو ؛ جلا مايأ ق 'ورجت

 كولا وهو٠ ًاعيج لا ىلع اهلح مهضعلوا ؛ مالسلا



 ف ةيآلا . تيبلا ناكم ميهاربإل انأوب ذإو : ىلاعت هلوق

 ليق هنأاكف ؛ يهاريإل ًاعج سم تيبلا انلعج لاق امل هناحبس هنأ (باوجلا) ةئوبتلل ًاريسفت تيبلا ريهطتب
 كِيرِقلا نع تيبلا فقرا كوم هلقب قوكي نأ ءانعم' ناب هنع نيحلات ؛ هل امجرم يلا ترث 1
 . مانصالاو ناثوآلا نع تيبلا فيظنتب الغتشم هبلاقبو , ريظنلاو

 ىنعملا (باوجلا) ىف كرشتال نأ لاق فيكف هللاب كرشي ملامل ميهاربإ نأ 4 ىناثلا لاؤسلا ب

 . تيبلا 0 الو. اكيرش ىل ةدابعلا ىف لعجب ال

 لعل ( باوجلا ) ىتيي رهطو لاق فيكنف كلذ لبق ًارومعم ناك ام تيبلا ( ثلاثلا لاؤسلاإ)
 ناكملا كلذ ىف تيبلا ءانبب ميهاريإ رمأف , راذقألا اهيلإ نومري اوناكو ءارج ناك ناكملا كلذ

 كلل بنر ىلاجتهللا هرمأف ًامانضأ اهق اوهتخو دق [وناكف .ةرومجم تناكر: ناكل وهو ا
 هرهطف هينبت نأ دعب كنأ دارملا لاقي وأ : ناث وألا نع ريهطتاا وه كلذو ديدج ءانب عضوو .اننبلا

 .روؤلا لوقو كرشلا نم ىعتني الاخ

 دلع نم تيبلاب نيفئاطال امنع هللا ىضر سابع نبا لاقف ( نيمئاقلاو نيفئاطلل ) هلوق امأو

 نورخآ لاقو ؛ لكلانم نيلصملا نم ىأ ( دوجسلا عكرلاو ) امم نيميقملاىأ (نيمئاقلاو) ةكم لهأ

 ا مايقلانيب ًاعماج هتالص ىف نوكي 5 دبال ىلصملا نال . نولصملا مو نومئقلا
 . ملعأ هللأو

 : لئاسم هيفف ( جحلاب سانلا ىف نذأو ) ىلاعت هلوق امأ

 ١ ملعأ ىنعمب ( نذآو ) نصيحم نباأرق ( ىلوآلا ةلأسملا .

 هيلع ميهاربإ وه هنأ نيرسفملا 25 هيلعو ( اههدحأ ) : نال وق 000 4 ةنناثلا ةلأملا"“ ز

 (جحلاب سانلا ىف نذأو ) هناحبس لاق د ءانب نم مالسلا هيلع مهارإ غرف امل اولاق مالسلا هيلع

 17 0 دعصف . غالبلاٍلعو ناذالا كيلع لاق ؟ نوص غلبي امو براي لاق

 هيلع ليربج لاق ؟ لوقأ فيك مهاربإ نودع + هيما.

 اهيأ اي : لاقف افصلا دعص هنأ ىرخأ ةياور ىفو ٠ ىل نم لوأ وهف كيبل مهللا كيبل لق : مالسلا
 هتوص عم ءىث قب اف« ضرأألاو ءامسلا نيب ام هعمسف قيتعلا تيبلا جح مكيلع ب بتك هللا نإ سانلا

 مارحلا تيبلا جح ىلإ م ركوعدي هللا نإ ىرخأ ةياور ىفو ؛كيبل مهللا كيبل : لوقي ىلي لبقأ الإ

 ؛ ءاسنلا ماحرأو لات )أ السا قنا نم ديءاوتا ةياجاف 11 ه مكجرذيو ةنجلا هب كيثيل

 ناسنإ جح اف : دهاجب لاق « بارت وأ ةكأو ردمو ري وأ رجح نم هنوص هيلإ لصو نم لكو

 باجأ نمو ؛ ةرم جح ةرم باجأ نف . .ءادنلا كلذ هعمسأ دقو الإ ةعاسلا موقت ىتح دحأ جحب الو
 : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو  رادقملا كلذ ىلع رثك أ وأ نيترم جحلاف . رثكأ وأ نيترم
 لاق , ىرقلا هل تعفتراو تضفخو لابجلا هل تعضاوت ناذالاب مالسلا هيلع مهاربإ ىمأ ا

 يحلاب رح نك الإ توكل مالعإلا نال ءردملاو رخصلا هباجأ هنإ محلوق كعب ٠ 1 1 دبع ىضاقلا



 0 . تيبلا ناكم مكابرلاا داوب 3و : ىلاعت ا 5

 مس ةا مالم س <ه 26 2 اس هاا 126 َ

 ع نيت طل فم هانم ىذا أ كيف دك ميرال 0

 اح 2 -

 0 3 و م 20-2

 ىلعو الاجر 3 جيحلاب سانا ىفنْذأَو فرحك دوجسلا مكرلاو َنيِماَقْلاو

 مس 0 مهل عفانم اودبشيل «31/» قيمع جف ص نم نين 1 فاق ل

 | وُمعْطَأَو 5 ركن ماقنألا ميم نم . م 1 7 تام و ٠ مانأ هللا
 رت سي هي 6 هاا ان راو هر

 تييلاب اوفوطيلو مثروذا اوفوبلو ممفت رغم : فيل ريقفلا سئابلا

 2 قتلا
 تكا ا

 هقحتسي اك مظلل هتداراب باذعلا قحتسي ءراا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 : هحراوج لمع ىلع

 نإ ريدقتلا ( لوألا ) ةبآلا لوأ ىف روكذملا نإ ربخ ىف نيلوق اوركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا )
 5 (ىناثلا) نيتلمجا تك لا 10 وهف باذع نه هقلز داحلاب هيف درب نمو نودصيو اورفك نيذلا

 مارحلا دجسملا نع بنرودصيو افك ءذلا نإ : هريدقت هيلع طرشلا باوج ةلالدل فوذح

 ! كلذكا ورف ض هيف بكت را ند لك 0 باذع نم مقيد

 نيف ء اطال ىدب رهطو ايش ىف كس اصل نأ تثلد ]| ناك ميهاربإل انأ وا ذإ و( كاع هلوق

 جض ّط نم نيتأي رماض لك ىلعو لا كل وت 1 جحلاب س 0 َّق كد دوجسلا عكر |او نيماقلاو

 ١ واكف ماعنألا ة ةميم نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ ىفهللا مسا او ارتد محل عفانم اودبشل . قص

 « قيتعلا تيبلاب اوفوطيل و مثروذن اوفو هلو مهثفت ا ل اكارشلا ا

 عجرب ًاعج سم ىأ « ةءايم تبيبلا 0 مهأرب 2 ان نيد نكاذأو ىأ (انأ وب ذإو) هلوق نأ ملعإ

 هللا لع ءاف  ءارمح ةتوقاي نم ناكو نافوطلا مايأ ءامسلا ىلإ تيبلا عفر دق ناكو « ةدابعلاو ةراهعللهيلإ

 ص لقو 3 لو لا هعضو ىلع هأ هأع زيف هلو>ا 0 كف اهلسارأ حرب 4 5 مراسل ل فهاربإ لابي

 مأر دا تاع | ردق ىلعللاعت هّللأ ثعم 0 هزاكم هيلع يف 2 قاطناف 2 ىديف تدم || عضوم نأ 0 ميههأرب ||

 ىردق ىلع نب | مهاربإ اي 0 3 مكتب سأر 0 ل



 و ةيآلا ٠ هللا ليبس نع نودصتو اورف؟ نزلا نإ :ىلاعت هلو

 يفتت نوزشعللا رك ذو ؛رفاملا داغإ هلصأو دصقلا نع لودعلا داحللا ام ةيناثا ها

 وهو « ىلاعت هللا هبذع هب ك رشيل هللا مرح ىلإ اجل ند دل رشلا هنأ (اهدحأ ) اهوجو داحلالا

 لتاقمو ةداتقو ريبج نب ديعسو حيد ىبأ نب ءاطع لوقو سابع نبأ نع تاياورلا ىدحإ

 هللا ىلص ىنلا هيلستسا ثيح دعس نب هللا دبع ىف تلزن : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ( اهناثو )

 لتق نيح لطخ نب هللا دبع ىف تلزن : لتاقم قو . ةبابض نب سيق ىثو ؛ اكرشم دتراف ملسو هيلع

 ( اهثلاثو ) ًارفاك حتفلا موي هلتقب ملسو هيلع هللا ىلص ىناا مأف« أرفاك ةكم ىلإ برهو ىراصنألا
 مردحملل لحال ام باكتراو مار>] ريغب ةكم لوخد (اهعبار و) ديصلا نم هنع ىلاعت هللا ىهنام لتق

 نع (اهعباسو) هترامع نم عنملا (اهسداسو) ريبج نب ديعسو دهاجم نع راكتحالا هنأ.( ايهما

 امهدحأ ناطاطسف هل ناك هنأ رمع ن هللا دبع نعو . هللاو لبو هللاوال ةعيابلا ىف لجرلا لوق ءاطع

 ثدحت انك : لاقف هل ليقف ؛ للا ىف متاع هلهأ بتاعي نأ دارأ اذاف ء مرحلا ىف رخالاو لحلا ىف
 داحلإلا نأ :”نيققحلا لوق وهو ( اهنماثو ) هللاو لبو هتلاو ال لجرلا لوقي نأ هيف داحلإلا نه نأ

 لاق ىتح عاقبلا رئاس ىف هنم مظعأ كانه نوكي ربك مأ رغص كلذ لك نآل ؛ ىصاعملا لكىف ماع ملظب

 . املأ ًاباذع هللا هقاذأ تيبلا دنع ةّئيس لمعي نأب مم ندعب الجر نأ ول : هنع هللا ىضر دوعسم نبا

 هلوق نأ عم كلذ لاقي فيك لمق ناف . تانحلا فعاضت مي هبف تائيسلا فعاضت : دهاجم لاقو
 هنأ الإ : املأ نوكي باذع لك ناف . من ال انلو ىصاعملا لكب قال ريغ ( ملأ باذع/رم هقذلا)

 . ةيصعملا فالت> ا بسح ىلع هبتارم فاتخت

 بحاص رايتخاوهو ىلو ألا: وهو (امهدحأ)نالوق هيف (داحلإب) هلوق ىف ءابلا «ةثلاثلا ةلأسملا)
 هناك لوانتم لكلوانتيل كورتم دري لوعفمو نافدارتم نالاح ( ملظب داحلاب ) هلوق نأ فاشكلا
 نم ىلع بجاولا نأ ىنعي « ميأأ باذع نم هقذن ًاملاظ دصقلا نع الداع ام ًادارم هيف دري نمو لاق

 لاق ( ىتاثلا ) هدصقيو هب مهم ام عيمج ىف لدعلاو دادسلا قبرط كليو هسفن طبضي نأ هيف ناك

 . كنا ررلا 0 نم ءايلاو ًاداحلإ هيف درب نمو هزاجم : ةديبع وأ

 اذهب دارملا نأ ىلاعت هللا نيب سعأ ىلإ ىمأ نم ليملا ىنعمب داحلإلا ناكامل 4 ةعبارلا ةلأسملا ل
 وهوالإ ترغص 1 أ ترك ةيصعمال هنالل داحلإلاب ملظلا نرق اذهلف ملظلا ىلإ دام نوكي ام داحلإلا

 . ( ميظع لظل كرشلا نإ ) ىلاعت لاق كلذلو ؛ لظ

 : لئاسم هتفو ديعولا ناس وهف ( مبلأ باذع نم هقذن ) ىلاعت هلوق امأ

 ىلص هللا لوسر نأ باذعلاب دارملا : لاق لطخنبا ىف تلزن ةيآلا لاق نم «ىلوألا ةلأسملاإ)

 دارملا نوكي نأ بحب لب . ميمعتلا نكمأ اذإ صيصختلل هجو الو , حتفلا موي هلتق سو هيلع هللا

 : هب دع وتنام ظعأ نم هنالر و رخكلا ىف ىاذبلا

 «9؟م راس عد



 ةيآالا . هللا ليبس نع نودصيو اورفك نيذلا نإ : ىلاعت هلوق 01

 هيلإ عزانلا وهو ودبلا نم ءىراطلا ىدابلاو ٠ رضاحلا هب ميقملا فك اعلا 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 . هلهأ نم نكي مل نإو دبعتالهمزاو رواج اذإ بيرقلا فك اعلا ىف لخدي مهضعب لاقو ؛ هتبرغ نم
 ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق نايوتسي ءىث ىأ ىف امهنأ ىف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأتمملا ١

 ا 2 ىذا ل رملاب ىلا ايهدحأ سيلف ام لزنلاو كه .ىكس ق:نابوتسي امبنإ ثاباورلا ضعي

 30 01 وا - دو ةداتق لوقاوهو لزملا »لإ قس دحاو نوكي نأ الإ رخآلا نمردق

 نإ اولاق هذه ىهف ةيآلا امأ ء ربخلاو ةبآلاب هيلع اوجتخاو مارح ابعيبو ةكم رود ءارك نأ ءالؤه

 ليبس هليبس نأ تيث ايوتسا اءلف « ىدابلاو اهبف فك اعلا وتسي مل تكلم ول اهناف كلمتال ةكم ضرأ
 رمعو رمع نبا بهذم اذهو « اهيلإ قبس نمل حابم ةكم » : مالسلاهيلع هلوةف ربخلا امأو « دجاسسملا

 مارحلا دجسملاب دارملا اذه ىلعو.مهنع هللا ىضرلظنحلا قححاو ةفينح ىبأ بهذمو زيزعلا دبع نبا

 ىذلا ناحبس ) ىلاعت هلوق ليلدب زئاج دلبلا هنم دارملاو مارحلا دجسملا ظفل قالطإ نآل هلك مرحلا

 هنم دارملا نآل ( فك اعلا ) هلو وهو ليلدلا لد دق انههو (مارهلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسأ

 ام دارأر ملا كد لاه نأ تحف لزامملا قلب دجسملا ف وكت ال هتماقإو «ةماقإ مهقملا

 سكعلاب و ىدابلا عنمب نأ ميقملل سيل ءاوس دجسملا ىف ةدابعلا ىف سانلا هللا لعج دارملا (ىناثلا لوقلا)

 اذهب فاط ًادحأ نعنمي الف امر فلنا ناومأ نو كم ىلو نم فانم دبع ىنباي » مالسلا هيلع لاق

 .ةكم رود عيب زاجأنم لوقو دهاجمو نسحلا لوق اذهو(١)«راهن وأ ليل نم ةعاسةيأ لص وأ ت يبلا

 جتحاو ؛ةكم توب ءارك ىف صخرال قا ناكو ةكمب لظنلا قيعاو ىعفاشلا نيب ةرظانم ترجدقو

 ابكلام ىلإ رادلا تفيضأف ( قح ريغب مهرايد نم اوجرخأ نيذلا ) ىلاعت هلوقب هللا همحر ىعفاششلا

 هيلع هللا ىلص لاقو «نمآ وهف هباب قلغأ نم » ةكم حتف موي مالسلا هيلع لاقو « ابكسلام ريغ ىلإو

 ىرتأ . نجسلا راد امهنع هللا ىضر باطلا نب رمع ىرتشا دقو« عبر نم ليقع انل كرت لهدلسو

 تك 2 سمرا دف ةجللا نأ تيلع نلف: قحا لاق ؟ابكلام ريغ نم وأ اهكلام نمااهانتشا هنأ
 فك اعلا نال فيعضف ؛ فكك اعلا هلوق ةنيرقب كم ىلع دجسملا ظفل لمح نم هولاق ىذلا امأ.ىلوق

 لمتحيو « هوركذام مزاي الف رثك آلا ىف وأ « ماودلا ىلع هيف فكتعملا دجسالل مزالملا هب داري دق

 نعمالكلا فرصل هجو الف هيف دبعتلا نم تقو لك ىف نكمتملا دجسءلا رواجلا فك اعلاب داري نأ

 . تالاعحالا هذه عمم هرهاظ

 : لئاسم هيفف ( لظب داحلإب هيف دري نمو) هلوق امأ

 نسحلا نعو داحلإب هيف ىنأ نم هانعمو , دورولا نم ءايلا حتفب (دري) ىرق «ىلوألا ةلأسملا))

 فرظلا ىف عاستالا ىلع ةحيمص ةفاضإلاف , هيف داحلإ عاقيإ درب نمو ىنعملاو « مظب هداخلإ درب نمو

 .املاأط هيف دلي نأ ذر ىمو هاتعمو ؛ راهلاو لدللا ركذكا

 . اهاتفذح كلذلو ةدئاز ( نع ) ةبلك نأ ربظيو ( ًادحأ نع نعنمب الف ) هيريمآلا ةخسنلا ىف (1)



 نر ةيآآلا . هللا ليبس نغ نودصيو اورفك نءذلا نإ : ىلاعت هلوق
 راس ا ]أ 3 ن6 فاش 2 0

 لي يذلا مارحلا دجسملاو هللا ليس نع نودح_ اور هز
 0 7 ها 2 5- ه2 سو م 2 _ء

 نم هقذي لظر داحلاب هيف درب نمو دانلأو هيف نزنححاعلا كا ّساَنلَل
1 3 

٠. 

 «؟ هد ميل تاع

 رج ةيراج ةيدتلا ةقالعلا نأ رهو 6 نيماعا هجروا دس ر | نادل ع ف
 تحالو ءاطغلا فشكنا اهتادبأ تقراف اذاف سدقلا ملاعب لاصتالا ىف ةيرشبلا حاورألا باجحلا
 اودهو لوقلا نم بطلا ىلإ اودهو ) هلوق نم دارملا وه راونآلا كلت روهظو. ةيهلإلا راونالا
 . ( لوقلا نم بيطلا ىلإ اودهو ) هلوق نم دارملا وه اهنع ريبعتلاو ( ديما طارص ىلإ

 سانلل هانلعج ىذلا مارحلا دجسملاو هللا ليبس نع نودصيو او رفك نذلا نإ إل ىلاعت هلوق

 ) ملأ باذع نم هقذن لظب داحلاب هيف درب نمو.« دانلاو هيف فك اعلا ءاودس
 .الؤه رفك مظعو تيبلا ةمرح مظع رك ذ نينمؤملاو رافكلا نيب لصف نأ دعب ىلاعت هنأ ملعا

 عنملابكلذو(مارحلا دجسملاو هللا ليبس نع نودصي و) يلم دمج هب ءاج امب (اورفك نيذلا نإ) لاقف
 هلوقوهو لبقتسملا فطع فيكهنأ وهو لاكشإ هيفو : كلذ نوبأي اوناك مآل دابجلاو ةرجا ل

 ( لوآلا ) نيهجو نم هنع ( باوجلاو ) (اورفك ) هلوق وهو ىضاملا ( هللا ليبس نع نودصيو )
 رارمتسا دارب امنإو لابقتسا الو لاح هب داربال ءافعضلا نيعيو ءارقفلا ىلإ نسحب نالف لاقي هنأ

 نع دصلا مهنأش نم اورفك نيذلا نإ ليق هناكف ٠ هتاقوأو هتنمزأ عيمج ىف هنم ناسحإلا دوجو
 ىمرافلا لع وبأ لاق ( امهيناثو ) (هللا رك ذب مهمولق نئمطتو اونمآ نيذلا) هلوق هريظنو « هللا ليبس
 لاحلا ىف كلذ نولعفي مهنأ هيف لخديو نودصي نآلا مثو ىضم اهف اورفك نيذلا نإ ريدقتلا
 سابعنبا لاق ؛ مارحلا دجسملا نع ًاضيأ()مهودصيو ىنعي (مارلا دجسملاو) هلوق امأ ؛ لبقتسملاو
 ماع متلي هللا لوسر اودص نيح هياحصأو برح نب نايفس ىنأ ىف ةبالا تازن امهنع هللا ىضر
 مهاتق هيِبهَلا لوسر هركف ىدهلا اورحنيو اورمتعيو اوجحي نأ نع مارحلا دجسملا نع ةيبيدحلا
 . لياقلا ماعلا ىف دوعي نأ ىلع هودلاص مث ةزمعب امر ناكو

 : لئاسم هيفف ( دابلاو هيف فك اعلا ءاوس سانلل هانلعج ىذلا ) هلوق امأ
 ءاوس) هلوقو ًادبعتمو7 اكسنم .سانلل هاناعج ئأ ىتنرافلا لع ربأ لاق م والا لأشلا ١

 ةيآلا ريدقتو ؛ ءاوس هيف دابلاو فك اعلا ىأ مدقم أدتبم ربخ هنأ ىلع عفر ( دابلاو هيف فك اعلا
 ءاوس بوقعي و مصأع م ءاوس هيف ىدابلاو فك اعلاف اكسنم سانلل هاتلعج ىذلا مارخلا دجسمملا
 : ملعأ هللاو نيلوعفم ىلإ ىدعتي لعجلا نآل هيلع لعجلا عاقيإب بصنلاب

 )١( مزاج وأ بصان دوجو مدعل نوتلا فذحل ىعاد ال هنآل ممنودصيو ؛ باوصلا .
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 لهأ نيفنص كد ًاضيأ أو « ةتسلا نايدالا لهأ مثو 5 مدقت نم ىلإ ةراشإلاك( ناذه) هلوقو

 هب صخ نف ءامهلإ كلذ عودر نوكي نأ بجوف ؛ باذعلا هيلع قح نم هتيصعم لهأو هتعاط

 ىذلا وه اذهو « أطخأ دقف هانيكحام مهيبنو مهءاتك ىف اولاق ثيح نم دوهلا وأ برعلا ىرشم

 نوكي هدعب عقاولا ىضتقي مصاختلا ركذ نال 5لا هب دارأ ( مهنيب لصفي هللا نإ ) هلوق هيلع لدي

 تعطق ) هلوق ( اهدحأ ) ةثالث ًارومأ مهلاوحأ نم رك ذو « رافكلا ىف هنكح ىلاعت هللا نيبف اكح

 (شاوغ مهقوف نمو داهم منهج نم مهل) هلوقك مهب زانلا ةطاحإ بايثلاب دارملاو (ران نم بايث مل

 نم مهلبارش ) يلاعت هلوق نم ًاذخأ رانلاب بيذأ ساحت .نم ريبج نب ديعس لاقو « سنأ رع

 سفن لك تءاجو ) ؛ ( روصلا ىف خفن و ) ىلاعت ةلوةك ىضاملا ظفلب مالكا جرخأو ( نارطق
 قوف نم بصي ) هلوق ( اهيناثو ) عقاولاك وهف ةرخآلا ىمأ نم ناك ام نآل ( ديهشو قئاس ابعم
 امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق . راخلا ءاملا ميتا دواجلاو ممنوطب قام هب ربصي ( مما مهسوعءر

 مهسوءر ىلع ميلا بص اذإ ىأ باذي ىأ رهصي « اهتباذأل ايئدلا لابج ىلع ةرطق هنم تطقس ول

 غلبأ وهو مهدولج بيذي اك مهءاشحأو مهءاعمأ بيذيف 0 قام ريث اتا و قطانلا قب ةزريث ان ناك

 طايسلا عماقملا ( ديدح نم عماشم م هلو ) هلوق (اثل و) (مث ا عطقف اهيمح ءام اوقسو) هلوق نم

 املك )هلوق 1 6» اهولقأ ام نالقثلا اهاع 3 ا ضرألا قا ممم ةعمقم تعضو ولوثيدحخلا ىفو

 ىنعملاو جورخلا دعب الإ نوكت ال ةداعإلا نأ ملعاف ( اهف ١ وديعأ مغ نم اهنم اوجرخي نأ اودارأ

 نأ نسحلا نع ىوري ام جورخلا ىنعمو ءاهيف اوديعأ اوجرفت مغ نم اهنم اوجرخي نأ اودارأ املك
 ا اهبف اووهف عطاقملاب اوبرض اهالعأ ىف اوناك اذإ ىتح مهعفرتف ابمهلب مه.رضت رانلا

 رك ذ هناحبس هنإ مث ء كالهالا ميظعلا رانلا نم ظيلغا قيرحلاو : قيرحلا باذع اوقوذ محل ليقو

 ! لك ]ودعا نيذلا لخدي هللا نإ) هلوق وهو « ن نكسملا (اهد>أ) هج رأ ةعلارأ نم نيئمؤألا 1

 نم رواسأ نم اهيف نولح ) هلوق وهو . ةيلجلا (اهناثو) ) ؛ (رامنألا اهتحت نم ىرجت تانج تاحلاصلا

 ايندلا ىف مهيلع همرحام ىلإ ةرخأآلا ىف مبلصوم هنأ ىلاعت نيبف ( ريرح اهف مهسابلو ًاؤلْواو بهذ

 ةفاضإلاب ريسي ايندلا ىف ءاسنلل لاحما نآل هيف مبكر اش ًاضيأ محل هلحأ نم ناكنإو رومأألا هذه نم

 ( ابعبارو ٠) ( ريرح اهيف مهسابلو ) هلوق وهو سوبلملا ( اهثلاثو ) ةرخآلا ىف محل لصحيس ام ىلإ
 بيطلا وه هللا الإ هلإ ال ةدابث نأ ( اهدحأ ) هوجو هيفو ( لوقلا نم بيطلا ىلإ اودهو ) هلوق

 هلوقل (ديملا طارص وهو بيطلا ملكلا دعصي هيلإ ) هلوقو ( ةبيط ةملك لثمو ) هلوقل لوقلا نم

 نآرقلا وه لوقلا نم بيطلا ىلإ اودهو ىدسلا لاق (اهمناثو) ؛ ( ميقتسم طارص ىلإ ىندهتل كنإو)

 هدعو انقدص ىنذلا هلل دملا موق وه ءاطع ةياور ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ( اهثلاثو)

 لاعت هللا لبق نم مهيتأت ىتلا تاراشبلا ىلإ اوده ةرخآلا رادلا ىلإ اوراس اذإ مهنأ ( ابعبارو )

 مكيلع مالس باب لك نم مهيلع نواخدي ةكئالملاو)ةلوق ىنعم وهو ؛ مالسلاو رورسااو مبعنااءاودب
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 ءرزاوزر سل هولا رثاسوعم

 "ل وأو بهذ نم رواس .أ نم ايف نولحب رامنألا اهتحت نم ىرجت تانج
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 614١ دما

 ًاؤلؤلو بهذ نم رواسأ رم اهف نولحب راهنآلا اهتحت نم ىرجت تانج تاحلاصلا اولمعو

 4« ديلا طارص ىلإ اودهو لوقلا نم بيطلا ىلإ اودهو . ريرح اهيف مهسابلو

 هللا ناك فيفختلاب ل يرق ءءاخلأ ركل (نامصخ) اسكت نع ىوز : (ةءارقلا)

 اماك) : شمعألا أرق ة , ةسوبلملا بايثلا عطقت م مهيلع لمتشت مهتثج ريداقم ىلع ًانارين مه 00 ردقي

 (ًاؤاؤاو).ىرقو « ةغلابملل ءاحلا ديدشتب (ريصي) نسحلا (اهيف اودو مغ نم اهنم اوجرخب نأ اودارأ
 ]وأو ةيناثلا ةزمملا "بلقب أولولو انَع اروحو ةلوقت اكول داو رد لك 1 ١

 ايه ارا ذ ناذعلا هيلع قح نع مهنمو هلل دجسإ نه مهنم ناهسقس انلا نأ 0 ملعاو

 : لئاسم هيفو ٠ مهماصتخا ةيفيك

 ؛ ( اومصتخا نامصخ ناذه ) هلوقب نانثا عملا لقأ لاق نم جتحا 4 ىلوألا ةلأسملا

 ناعي رف وأ ناجوف ناذه : لبق هن اكف قير 1 وأ جوفلا اهب فصو ةفص مصخلا ( باوجلاو )

 .(اوجرخاذإ ىتح كيلإ عمتسي نم مهنمو)هلوةك ىعملل اومصتخاو ظفال(ناذه)هلوقف ؛ نامصتخي

 نينمؤملا ةفئاط دارملا ( اهدحأ ) ًاهوجو نيمصخلا ريسفت ىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 هللا ىضر سابع نبا لاق ؛ كلذ ىف نولخدي رافكلا لكنأو مهتءامجو رافكلا ةفئاطو مهتءامجو
 لهأ نأ ىور ( اهيناثو ) هتاقصو هتاذ ىف ىأ ( معر ىف ) ةتسلا نايدالا لهأ ىلإ عجري امهنع

 هللاب قحأ نحن نونمؤملا لاقو . مكين لبق انيبنو ًاباتك مكنم مدقأو هللاب. قحأ نحاولاق تاتكلا
 مترفكو هومتكرت م انيبنو | نادك نوفرعت متتأو « باتكن م هللا لزنأ ابو مكين دب انمآو دمحم 2

 هنأ هللا همحر ىرافغلا رذ ىنأ نع ةدابع نب سيق ىور (امتاثو) ) مهر ىف مهتموصخ هذبف ؛ اد

 ةديبعو ىلعو ةزمح : ردب موي اوزرابت شيرق نم رفن ةتس ىف تلزن ةيآلا هذه نأ هتلاب فلحت ناك
 وثحي نم كو انأ مالسلا هيلع ىلع لاقو ؛ ةبتع نب ديلولاو ةعيبر انبا ةبيشو ةنتعو ثراخلا نا

 رانلا تلاق رانلاو ةنجلا امه ةمركع لاق ( اهعبارو ) . ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىدي نيب ةموصخلل
 هيلع هللا لص دم ىلع امهربخ نم هللا صقف هتنحرل هللا ىنقلخ ةنجلا تلاقو هتبوقءل هللا ىنقلخ

 هرهاظ ىلع مالكلا لمح بجاولاف ًاضاخ 0 ببسلا نآل لوألا وه برقالاو ؛ كلذ ل-و
 / 01 مش هللا ر ناك ازذكه ا كا زعلو ىريم الا لصالا ىف 1 خلل
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 4 لل 3 ا لا
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 اودبعأ ف م ا نأ وذا ا هول هادي ليش نمد 00 3 مهو
 و 0 2-0

 0 كارا ا يذلا لخدبهلا نإ 657 » قل 1 الع 306 م ايف

 ريسفت ىف ( ىناثلا لوقلا ) . باذعلا مهلع قح ا كلذ نع عنتمي هناف مهنم ل

 الإ همدع ىلع هدوجو حجرتيال هتاذإ نكمملاو هتاذل نكمم وهف ىلاعت هللا ىوسام لكنأ دوجسلا
 لاح نكمسلل مزال ناكمإلا نأ اكو ( ىبتنملا كبر ىلإ نأو ) لاق (م هتاذل بجاولا ىلإ ءاهتنإلا دنع
 مزاللا ىئاذلا راقتفالا اذهو . هئاقب لاحو هثودح لاح لصاحب جاولا ىلإ هراقتفاف هئاقبو هثودح

 راقتفاللةيعضو ةمالع كلذ ناف ضرألا ىلع ةبمجلا عضو نم عضاوتلاو وضخلا ىلع لدأ ةيهاملل

 , لدبتلاو ريغتلا عنتمم هناف ىقاذلا راقتفالا سفن امأ يدكتلاوب قديضلا الإ قوطتي دقو ؛ نادل
 ىلإ ةجاحلاو هيلإ ةقافلاب ةفرتعم ةللذتم ةعضاخ ىأ ىلاعت هلل ىنعملا اذ< ةدجاس تانكمملا عمل

 لافقلا لوق اذهو (هدمحب حبي الإ .ىث نم نإو ) هلوق اولوأت اذه ىلعو . هنيوكتو هقيلخت
  .نرعء هلالظ ؤيفتي ) ىلاعت هلوقك اهلظ دوج ءايشآلا هذه دوج نأ ( ثلاثلا لوقلا ) هللا همخر
 نها ل ورقوهو ( نورظخاد هو هلل أد_# لئامشلاو نيعلا

 الط 0 اس لا الاف ( تاذيلا هلع نجح ريثك و نسانلا نم تك راةلوقا انا
 و لاق هنأ | أضيأ هنع ىورو « هد> وبال نمي باذعلا هيلع قحاريخلاو هدحوب سانلا نم ككاو

 هريخو أدتبم ( سانلا نم ريثكو ) هلوق نأ انرك ذام دكؤت ةياورلا هذهو . ةنجلا ىف سانلا نم
 ق> ريثكو ) لاقف فنأتسا مث ( سانلا نم ريثكو ) هلوق لع فقولا : نورخآ لاقو . فوذحم
 "د ردسلا نم هعاعما و ةثاناب نجوي( تاذعلا هلع

 سيل باذعلا مهلع قح نيذلا نأ ىنعملاف ( مركم نم هل اف هللا نهي نمو ) ىلاعت هلوق 0

 لعفي هللا نإ ) هلوقب نيب مث , (') مهل امركم نوكيف مهنع ناوهلا كلذ ةلازإ ىلع ردقي دحأ مهل
 ءأ هللاو «باقعلاو باوثلاب ةمايقلا موي ناوحلاو مارك إلا هنم حصي ىذلا هنأ ( ءاشيام

 ران نم بايث ممل تعطق اورفك نيذلاف ممر ىف اومصتخا نامصخ ناذه  ىلاعت هلوق

 ما ليدح نم عماقم مه 1 دولجلاو مهنوطب قف اماه روش ٠ ممل مهسوٌؤر قوف نم بصإ

 اونمآ نيذلا لخدي هللا ا هل بالغ ارقد, امف )و دع وغ مع نم اهنم اوجرخ نأ اودارأ
 )١( ام ظفل ا حلاك امزكن ) نوكيف يريمألا لصألا ف .



 1 ةيآلا . اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ : ىلاعت هلوق

 . مهيب ىضقي مهب لصفي ليقو دحاو نطوم ىف مبعمجب الو توافت ريغب ًادحاو ءازج

 لك هقحتسي امب ملاع وهو مهنيب لصفي هنأ دارملاف ( ديبسش ءىث لك ىلع هللا نإ ) ىلاعت هلوق امأ

 . فيح الو ملظ لصفلا كلذ ىف ىرحب الف مهنم
 : 0 ل ع"

 نم هل دجسي هللا نأ لعت لأ ىأ معلا امنأ ( باوجلا ) انهه ةيؤرلا ام ( لوآلا لاؤسلا

 . هآر هنأ ال . ريخ كلذ فرع امن]و ضرآلا ىف نمو تاومسلا ف

 هوجولا دوجأ جاجزلا لاق ( اهدحأ ) : هوجو هيف انلق انه» دوجسلا ام 4« ىناثلا لاؤسلا إل

 ناخد ىهو ءاهسلا ىلإ ىوتسا مث ) هلوةك وهو ىلاعت هلل ةعيطم دجست اهنأ رومآلا هذه دو# ىف

 اهنم نإو ) ؛ (نوكف نك هل لوقن نأ)٠٠ (نيعئاط انيتأ اتلاق اهرك وأ اعو ط انتئا ضرأللو اهل لاقف

 0 لابجلا دوادعم | ارخخاو) ؛ (هدمحب 6 الإ ءىثنم نإو) ٠ (هللا ةيشخنم طب ا

 ةتبلا عانتما ريغ نم اهف ىلاعت هللا امتدح ىتلا ضارعألا عم ةلباق تناكامل ماسجألا هذه نأ
 ناف ( سانلا نم ريثكو ) هلوق هلطبي لبوأتلا اذه ليق ناف دوجسلا وهو دايقنالاو ةعاطلا تهيشأ

 ةدئاف ريغنم ًاصيصخت نوكي مهنم ريثك ىلإ هدانساف سانلا لك ىف ماع هترك ذ ىذلا ىنعملاب دوجسلا

 لكلا :قح ىف ماع ناك نإو ةائرك ذ ىذلا ىدملاب دوجسلا نأ( اهدحأ) : ةوجو قه تلد

 هنكل هتاذب ًادجاس ناكنإو صخشلا اذهف ء رهاظلا ف دوجسلا كرتو ربكتو درمت مبضعب نأ الإ

 رك دلاب نصيصختلا "لصق رفلا اذه لحلف ةرهاظتو ةتاذن داس دناف نم وللا امأ رشاش 00

 لوقن نأ ( لوألا ) : هجوأ ةثالث هيف مث هلبق امع ( سانلا نم ريثكو ) هلوق عطقن نأ ( اهناثو )

 نزكمس نانلا نم ريتك هل دجسي و نضرآلا قف نمو تاومسلا ىف نم ةجس هلو : 1

 ةلالدلا تماق هنأ كلذ انلعف امتإو ؛ ةدابعلاو ةعاطلا ىنعمب ىتاثلاو دايقنإلا ىنعب لوألا دوجسلا

 (سانلا نم ريثكو ) هلوق نوكي نأ (ىنثلا) ًاعيمج هيينعم ىف كرتشملا ظفللا لاعتسا زوحبال هنأ ىلع

 (ثلاثلاو) « (باذعلا هيلعقح) هلوقوهو هيلعلدي هلباقمربخ نآل باثموهو فوذح هربخو أدتبم
 هناك باذعلا مهبلع ق< مهنع ربخي مث ريثك ىلغ ريثك فطعيف باذعلاب نيقوةحلا ريثكتت ىف غلابي نأ

 كرتشملا ظفللا لاعتسا زوحب نم نأ ( اهثلاثو ) باذعلا مهياع قح ريثكو سانلا نم ريثكو لبق

 « دابقنالا تاداملا ق- قو ةدايعلا ءالقحلا ءاحالا قح قف دودتلا دارملا:لووش ا دق
 ةعاطلا « ءالقعلا قح ىف اهب ىنعف  نيترم ةظفللا هذهب ملكت ىلاعت هللا نإ لوش كلذ كش نفو

 . دايقنالا تاداملا قح ىفو

 مومعلا ظفل هظفل (ضرالا ىف نمو تاومسلا ىف نم دجسي هللو ) هلوق ( ثااثلا لاؤسلا إل

 مدقتاه ىلع رصتقا ول ( باوجلا ) .( سانلا نم ريثك و ) ىرخأ ةرم لاق ملف سانلا هيف لخديف

 اعوط نودجسي مهنم ًاريثك نأ نيبف نودجسي ةكتالملا لك نأ م نودج.ي سانلا لكنأ مثوآل
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 هت

 ريثكو سانلا نم ريثكو باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألا ىف نمو

 . ( ءاشي ام لعفي هللا نإ مركم نم هل اف هللا نم نمو « باذعلا هيلع ق>

 حتتفب ( مركم ) ءىرقو أاق> باذعلا هيلع قح ىأ ًاقح ءىرقو مضلاب ( قح ) .ىرق : ةءارقلا
 نم نايبب ةيآلا هذه ىف هعبتأ (ديري نم ىد« هللا نأو) لاق ال ىلاعت هنأ ملعاو . مارك الا ىنعمءارلا
 ( اهدحأ ) ةثالث تاقبط الإ ةيلوصالا لئاسملا ىف هفلاخ ال ملسملا نأ ملعاو ؛ هيد ال نمو هندجب

 فالخلاو ةيرشبلا لاعفألا قلخ ىف ةيردقلاو ةيريجلا نيب فالخلاكهيبن ةوبن ىف هل ةكراشملا ةقبطلا

 فارتعالاىف هنوكراشي نكسلو ةوبنلاىف هنوفلاخم نيذلا (اهيناثو) اهتافنو ةيؤرلاو تافصلا ىتبثم نيب

 امهملع ىنومو ىنعو 0 دمحم ةودى ىراصنلاو دوولاو نيملسملا نيب فال اك راتخلا لعافلاب

 ةيرهدلاو َ قئاقحلا ف نوفق وتملا ةئاطسف وسلا مثءالؤهو هللا َّق هنوفلاخ نيذلا (امتلاثو) مالسلا

 تناكاذاف .ًاراتخم ال ًابجوم ًارثؤهنوتبثي نيذلا ةفسالفلاو ؛ملاعلا ىف رثؤم دوجوب نوفرتعيال نيذلا
 مظعأ نأ كيال مث, ةثالثلا ماسقألا هذه ىف ةروصحم نايدآلا ل وصأ ىف ةعقاولا تافالتخالا

 نادك رب ل هلا دماسقأب حلا مسقلا اذهو .«اهنم ريخآلا مسقلا ةهج نم وه فالخلا تاهج

 فالتخالا وهو ىناشلا مسقلا امأ « نيرتتسم نونوكي لب مههاذمو مهدئاقعب نرهاظتملا ملاعلا ىف

 اونوكي نأ امإ ء راتخملا لعافلاب نولئاقلا لاقي نأ هميسقتف « مالسلا مهيلع ءاسن لا تنسي لصاخلا

 ةقصحلاى اين ناك نإ اعابتأ اونوكينأ امإف « كلذب نفرتعم اونوكيال وأ« ءاسنآلا دوجوي نؤرتعم

 ىرخأ ةقرفو « ىراصنلاو دوهملاو نولسملا مهف مالسلا مهيلع ءايبنأألا عابتأ امأ « ا تن

 ءاببن الل نوركنملا امأو , سوجملا مهف ءىننملا عابتأ امأو « نوئباصلا مو ىراصنلاو دوهلا نيب

 ةمهاربلا مهيف لخديو ؛ نيكرشملاب نومسملا مو «ناثوالاو مانصآلا ةدبع مهف قالطالا ىلع

 ىه مالسلا مييلع ءايبناللا ىف تافالتخالا ببسب ةلصاحلا نايدآلا نأ تبثف . مهتاقبط فالتخا ىلع

 وهو ىلاعت هلل دحاو ةتس نايدالا لتاقمو ةداتق لاق « ةيآلا هذهىف ىلاعت هللا اهرك ذىتلا ةّتسلا هذه

 . ةرقبلا ةروس ىف مدقت دق ةيالا هذه ىف مالكلا مامتو ؛ناطيشلل ةسمخو مالسالا

 : ناتلأ سم هيفف ( ةمايقلا موي مهنيب لصفي هللا نإ ) هلوق امأ

 , كاخأ نإ لوقت اي( اونمآ نيذلا نإ ) ىلاعت هللا لوقل ربخ اذه جاجزلا لاق «ىلو ألا ةلأسملا)

 : ريرج لاق ٠ ريثكل هيلع نيدلا نإ

 متاوخملا ىجرت هب كلم لابرش 2 هلبرس هللا نإ ةفلخلا نإ

 مهيزاحي الف ًاعيمجنك امآلاو لاوحالاىف مهنيب لصفلا لمتحيف قلطم لصفلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
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 رمَقْلاَو سمشلاو ضرألا ىف نمو تاَوم ومسلا ىف نم هل دجسي هللا قنات

 6 ه- لس هه

 هيلع قح ريثكو سا لا نم ريكو تاسلاَو رك لاَبجلاَو موجنلاو

 ايلا ىلا ١ تابآلا ىف هل ةلحال 1 كلذب 1 (ءامسلا ل 1 1 ضر“ فاعف ل

 ق>- نمو روكذملا هن”ال ةيالا لوأ ىفنم ىلإ عجار ( هللا هرصني نل )هلوق ى ءاحلا نأ (ىتاثلا لوقلا)

 ةديبعوبأ لاق و .قزرلا لع ةرمصنلا لمح كلذب لاق ندو كاذ نكمأ اذإ روك ذم ىلإ عجرت نأ ةيانكلا

 نم لاههن اف. هلا ءاطعأ ىرطخي نم.ىأ :اهللا هرصن فرصتي نم: لاق. زكر ىباوم لئاس انباع تل

 ىلاعت هفصو ام عقلي دم ندب كسعلا نعل دعي نظلا اذهلف . ةرخآلاو ايندلا ىف هللا هتزرينل نأ نظيناك

 كل ال كلذ ناف قانتخالا وهو عزجلا ةياغ خلبيف ( ههجو ىلع بلقتا ةنتف هتباصأ ن ]و ) هلوق ىف

 ا هلعجو ةيمسنلا

 . تانيب تاي! هلك ن آر قلا انلزنأ لازءإلا كلذ لثمو هانعف(تانيب تايآ هانلزن كلذك و)هلوق امأ

 عضو امإ . ةيادلا نم دارملا : اولاقف هب انباحأ جتحا دف ( ديري نم ىدبم هللا نأو) هلوق امأ

 ةلوق نال و نيفلكملا لك قح ىف كلذ لعف لاتعت هنزل وئاج ريغ لواالا# ةفرذللا قات نإ ل5

 ةلدآلا عضوو هناحبس هتئيشمب ةقلعم ىه لب هيلع ةبجاو ريغ ةيادحلا نأ ىلع ليلد (ديري نم ىدي)
 لمتحي اذه راذتعإلا ىف رابجلا دبع ىضاقلا لاق ةفرعملا قلخ هنم دارملا نأ تبف بجاو مصخلا دنع

 ( اهناثو ) هل هنيبو هل هفصو دقف ًائيش ًادحأ فلكنم نآل ديري نم فلكي ( اهدحأ ز : اهوجو

 دارملا نوكي نأ ( اهثلاثو ) ًاحاص لمعو نمآ نم ديري نم ةباثإلاو ةنجلا ىلإ ىدبم دارملا نوكي نأ

 نيذلاو ) ىلاعت هلوقك هناميإ ىلع .تبث ىده هداز اذإ هنأ ملع نم ديري نمي فطاي ىلاعت هللا نأ
 مل نم ال لبق نم ىده هللا نإ : هلوقب هيلا نسحلا راشأ ىذلا وه هجولا اذهو(ىده مهداز اودتها

 دعب كلذ رك ذ ىلاعت هللا نأ لوآلا نع (باوجلاو) ىلع ونأ امهرك ذ نالوآلا ناهجولاو ؛ لبقي

 ناريخالا ناهجولا امأو , فيلكتاا ضخم ىلع هلمح زوجي الف تاهسشلا نع باوجلاو ةلدآلا نايب
 . بوجولا مدع ىضتقي ( ديرب نم ىدبم ) هلوقو ىلاعت هللا ىلع نابجاو كدنع امهنآل ناعوفدف

 ؛اوكرشأ نيدلاو سوجماوىراصنلاو نيئباضلاَو اوداه ندلاو !ونمآ نيذلأ نإ 3 ىلاعت هلوق

 تاومسلا ىف نم هل دجسي هللا نأ رتملأ . ديهش ءىثث لك ىلع هللا نإ « ةمايقلا موي مهنيب لصفي هللا نإ

 ممم دا ساو
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 . فرك ذهل رحب ل نإووتِلَي لوسرلاو هيذك نم ماقتنإلاو هتجرد ءالعإب ةرخآلا ىفو « هنيد راهظإو

 الإ متيال ناميإلاو (اونمآ نيذلا لخدي هللا نإ ) هلوق ىف ناميإلا ركذ وهو هيلع لدي ام اهيفف ةبآلا

 رصنيال ىلاعت هللا نأ نظي ناك ىذلا نم هنأ (امهدحأ) نيرمأ نع اذهه ثحبلا بجيف هلوسرو هللاب

 ؟ ( عطقيل مث ءامسلا ىلإ ببسب ددميلف) هلوق ىنعمام هنأ (ىناثلاو ) ؟ ويلي ادم

 مهقنحو مهظيغ ةدشل نيملسملانم موق ناك (اهد> أ)اهوجو هيف اوركذف«لوآلا ثحبلا 00
 : لتاقم لاق ( اهناثو ) ةيالا هذه تلزنف رصنلا نم هلوسر هللا دعو ام نوئطبتسي نيك رشملا لع

 نم انئافلح نيبو اننيب ىذلا عطقنيف ادم رصنيال هللا نأ فاخن اولاق نافطغو دسأن م رفنف تلزن

 ىلع هيلعيال نأو هللا هرصنيال نأ نوعقوتي اوناكهءادعأو هداسح نأ (اهثلاثو ) اننوريمب الف دوييلا

 : كد مهظاغ هرصن هللأ نع اودهاش ىف هئادعأ

 اوفلتخا ءالؤهو لبحلا هنأ ( امهدحأ ) نياوق ببسلا ظفل ىف نأ ملعاف (فاثلا ثحبلا امأو إل

 ناك نم : ىنعملا اولاقف . ةقيقحلا ىف ءامسلا وه لاق نم مهنمو « تييلا ءاعمس وه لاق نم مف ءايتسلا ف

 لعفي نأب هظيغي ام ةلازإ ىفهعسو صقتسيلف هبولطم رفظيال هنأ هظيغي مث« هللا هرصني نأ نأ نظي
 له كلذ لعف نإ هنأ رظنيلف « قئتخاف هتيب ءامس ىلإ الح دم ىتح غلبم لك ظيغلاهنم غلب نم لعفيام

 ًاعطق قانتخالا ىعم :مهضعب لاقف عطقلا ىف اوفلتخا لولا اذه ىلعو .هظيغي ىذلا هللا ريصن بهذي

 ىلع ردي م ثيح ديكداا عضوم هعضو هنالل 0 هلعف ىعمو . هيراب سيح هسفن عطقي قتلا نال

 هدي ىف سيل دارملاو : هسفن هب داك امنإو هدوسحم هب دكي مل هنأ الإ ءازبتسالا لبس ىلع وأ « هريغ

 لبخلا دقي : هنعهللا ىضر سابع نأ لاقو لتاقمو ىلكلا لوق اذهو . ظيفي ال بهذمب سبلام الإ

 فق. ىلع ءأيسلا انلمخ اذإ هلك اذه « كلهبو قدتخي ىتح لبحلا عطقيل مث . تيبلا فقس ىفو هقنع ىف
 مالكلا لمح نكمي هناف ءامسلا سفن هنم دارملا : نورخآ لاقو . نيرسفملا نم ريثك لوق وهو تيبلا

 ضرْغلانآلو « ًاديقمالإ هنم مهقي ال كلذ نآأل ؛ تيبلا ءامس ىلعهل> نم ىلوأ وهف ءامسلا سفن ىلع

 © لاعت هللا ةعاطا لإ ظغلا نع هل. افرابض كلذ نوكي نأ نضر غلا لب ؛ كللذ- لفي نأب رماللا سيل

 القبو للا ودب لكك نأب ىوأ ناكا ناكمإلا نم دعيأ روكاذملا ناك. ام لكف كلذك تاكاذإ و
 كلل نال ؛ تيبلا فكس لإ ..هدما نما ناكمإإلا ىف دكبأ هب قانتخاالاو اندلا ءامم ىلإ لدخلا دم نأ
 ببسب ددميلف لاق هنأك (لوآلا) نيبج و اورك ذ دقف لبحلا وه سيل ببسلا اولاق نيذلا امأ . نكت
 رساخ هنظ اهيف ةقشملا لمحت عم نأ ملعي هناف رظنيل مش « ةفاسسملا ببسلا كلذب عطقيل مث . ءاهسلا ىلإ

 ءانسلا لإ هبا لضن ايينم تلطيلف لاق هناك (ىناثلاو ) سم ىبأ لوق وهو ًائيش لعفي ل ناك ةقفصلا
 كلذب عطقي نأ هلأ 8 « ةليح ءامسملا ىلإ لوصولا هل 0 له رظنيلو « هيبنل هللا رصن عطقيلذ

 هذه لك ىلع دصقملا نأ معاو :ةدئافلا مدع هظيغ ناك ًاعتتمم كلذ ناك اذاف « هلوسر نع هللا رضن

 نأ تعطتسا ناف ) هلوق ىنعم ىف وهو ؛ هيف ةدئافال ايف ظيغلا نع رافكعلل رجز هناف مولعم هوجولا
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 ١ يول را 3 ( هلوت بارعإ ىف نويوحنلا فلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا !
 ,راتاعملاو بحاصلا ريشتلاو ءرصانلاو لولاَوَع لوملاف (ريشتلا شنبلاو ىلوكلا نيتتلر هلة

 نولدعي مهأىلاعت نيبف « ناثوآلا فلمعتسي داكيال كلذ نآلقيلأ :اسؤرلاب فصولا اذهنأ ملعاو
 مث ؛ ءاسؤرلا ةعاط ىلإو مانصالا ةدابع ىلإ ةرخآلاو ايندلا ريخ عمجي ىذلا ىلاعت هللا ةدادع نع

 . مهيلإ أجتلاو مهب رصتتا نم مذ دارملاو ( ىلوملا نبل هلوقب ءاسؤرلا مذ
 نإ رامنآلا اهتحت نم ىرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا لخدي هللا نإ ل ىلاعت هلوق

 مث ءاهملا -ل]'تيسن ددهلف. ةرخالا و 'اندلا ق'هللا ةرطن نل نأ نظن نأك نم: دي رام لعفي هللأ

 6 ديرب نم ىدبم هللا نأ تان كلانا هالو :أ كلذك ءلط اه هد له رظنيلف عطقيل

 ةيآلا هذه ىف نيب ٠ مثدوبعم لاحو نيقفانملا ةدابع لاح ةقباسلا ةيالا ىف نيب امل هناحبس هنأ ملعإ

 ؛ هياوص نكمي ال ىذلا قيرطلا ىلع تناك دقف مهتدابع امأ « مهدوبعم ةفصو نينمؤملا ةدابع ةفص
 عفانملا ظعأ مييطعي مهدوبعمو ةيقيقح مهتدابعف نونمؤملا امأو . عفتني الو رضي الف مثدوبعم امأو

 نيبو راممالا اهتحن نم ىرحت نأو رجشلاو عرزلا نيب عمجب ىتلا ةنجلا لاك نيب مث . ةنجلا وهو
 مييفويف ) ىلاعت لاق ممثروجأ ىلع ةدايز ناسحإلاو لضفلا عاونأ نم مهب ديريام لعفي هنأ ىلاعت

 ( ديري ام لعفي هللا نإ )هناحبس هلوقب لاعفالا قلخ ىف انباحصأ جتحاو (هلضف نم مثديزيو مثروجأ
 هلوقل نامبالل العاف نوكي نأ بجوف مومعلل ام ةظفلو ناعيإلا ديري هناحبس هنأ ىلع انعمجأ : اولاق
 هلعفي نأ ديرام ال هلعفي نأ ديرءام لعفي ىلاعت هللا نأب هنع ىعكلا باجأ ( ديرزام لعفي هللا نإ.)
 را! نأ ديري ام انلوق نمو هلعفي نأ ديريام انلوق نم معأ ديريام هلوق نأ (باوجلاو) هديغ
 . صنلا فالخ دييقتلاف

 : نابجو هيق؟عجري اذأم ىلإ ءاهلاف(ةرخآلاو ايندلا ىف هللا هرصني نل نأ نظي ناكنم)هلوق امأ

 ءارفلاراتخاو «ىدسلاو ديز نباو ةداتقو كاحضلاو لتاقمو ىلكلاو سابع نبا لوقوهو (لوألا)
 هترلك ءالعإب ايندلا ىف قلب ًادمع هللا رصني نل نأ نظ نم نأ ديري هيَ دم ىلإ عجري هنأ جاجذلاو



 ةيآلا . فر> ىلع هللا ديعي نم سانلا نمو : ىلاعت هلوق ١

 . لقثيو دتشي ايف لمعتسي ام رثك أ نكل. ةنتف هلك ريخلا ناكنإو « هنودقتعيام ىلع ةيآلا

 ةقيقحلاف وهو ( هبجو ىلع باقنا ) هلوق ىنعم اف قفانملا ىف ةيالا تناك اذإ ( ىناثلا لاؤسلا )

 مذي راصف هربظأ ناك ام فالخ هناساب رهظأ هنأ دارملا ( باوجلاو ) ؟ دتريو بلقني ىَح مسي م

 . ةقيقحلا ىف بالقنا كلذو هحدمب لبق نم ناكو ةدشلا دنع ن.دلا

 ( هب نأمطا ريخ هباصأ ناف ) لاق اءلف رشلا دض وه ريخلا : لتاقم لاق ( ثلاثلا لاؤسلا )

 ةحيبقب تسيل ةدشلا تناك امل ( باوجلا ) هبجو ىلع بلقنا رش هباصأ نإو : لوي نأ بحي ناك
 .حبقلا هيف ديفيال امب هفصو لب رش هباصأ نإو ىلاعت لقي مل

 ةباصإو ةماركلاو ةرعلا ايندلا ىف رسخ هنأل كلذف (ةرخآلاو ايندلا رسخ ) ىلاعت هلوق امأ

 هتوفيف ةرخآلا ىف امأو .ًانوصم همدو هلام ىقس الو ءاضقلاو ةمامإلاو ةداهشلا ةيلهأو ةمينغلا
 . (نيملا نارسخلا وه كلذو) متادلا باقعلا هل لصحو مئادلا باوثلا

 نائوالا دبعي ىذلا كرشملا هنأ برقالاف ( هعفني ال امو هرضي الام هللا نم وعدي ) هلوق امأ

 برقالاو . مانصألا هللا نود نم وعدي نم سيلهنأل ىدوولا ىف درت مل ةبآلا نأ ىلع ةلالدلاكاذهو

 نيبو قافنلا هجو ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوعطقنا نيذلا نيكرشملا ىف ةدراو اهنأ

 دعب كلذب ىنعي نأ لمتحو ؛ مثرفكو مهلالض مظع هب دارأو : (ديعبلا لالضلاوه كلذ نأ) ىلاعت

 اطل نم قحلا نم دعبأ هضعتف اطخ هنأ ىف كرتبقي ناك نإو ةعيمج نال باوصاانع مهالض

 . ةلالض ةفاسم تدعبو تلاطو الاض هيتلا ىف دعبأ نم لالض نم ديعبلا لالضلا ريعتساو

 : ناتلأسم هيفف ( هعفن نم ب رقأ هرض نمل وعدي ) ىلاعت هلوق امأ

 نيذلا مؤاسؤر دارملا نأ ( امهدحأ ) نيبجو ىلع هريسفت ىف اوفاتخا ( ىلوألا ةلأسملا ١
 ةيآلا ىف نيب ىلاعت هللا نأ لوقلا اذه ةجحو ء اورضي نأ مهنم حصي هنآل مهلإ نوعزفي اوناك

 ولف . ًاعفانا اراض اهف روك دما نوكا ىضتتقت ةيآآلا ةبذهو ؛ مهعفنت الو مرضت ال ناثوآلا نأ لوألا

 اوباجأو نثولا دارملا نأ ( قاثلا لوقلا ) ضقانتلا مز ناثوآلا وه ةيآلا هذه ىف روكذملا ناك

 كلذو ررضلا ببسامتدابع نكسلو امسفنأب عفن الو. رضتال اهنأ ( اهدحأ ) رومأب ضقانتلا نع
 فاضأف '( 'سانلا نم اريثك نالضأ نبنإ بر ) ىلاعت هلوقك ءابيلإ ررضلا ةفاضإ ىف ىنكي

 ىلوألا ةيآلا ىف مهنع ررضلا ىنن انه اذكف « لال لا ًايبس اوناك ثيح نم مهلإ لالضإلا

 ( اهناثو ) ررضلا ببس اهتدابع نأ ىنعمب ةبآلا هذه ىف مهمل ررضلا فاضأو ةلعاف اهنوك ىنعمي

 : ةيناثلا ةيآلا ىف لاق مث عفنت الو رضن ال ةقيفلا"ى انأ كوالا ةنآلا قب نير ىلاعزو هناحبس هناك

 ' اوبلع اوفصنأ اذإ رافكتلا ناك(اهثلاثو) امعفن نم رثك أ اهررض نك ةعفان ةراض اهنوك انملس ول
 ببسب ميظعلا باذعلا نودهاشي ةرخآلا ىف مهنإ مث. ايندلا ف ررض الو عفن اهنم لصحيال هنأ

 . كعفت نم مظعأ َ ررض نإ : ةرخآلا ىف اهل نولوةي مهن اكف ؛ اهتدابع



 - ةنآآلا : فرج ىلع هللا دبي قم للاكل لم 3: لعل هل وأ

 ربخ هنأ ىلع عفرلاو لاحلا ىلع بصنلاف عفرلاو بصنلاب (ةرخآلاو ايندلارساخ) ءىرق : ةءارقلا

 كرشلل نيرهظالالاح نيب ال ىلاعت هنأ معأو ا مال ريغب (هرض نم) هللادبع فرح فو. فوذحي أدتبم

 ىفو ( فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو ) لاقف نيقفانملا ركذب هبقع انرك ذام ىلع هيف نيلداجما

 ناسالاو باقلا هدمتعم نيدلا باب ىف ءرملا نأ وهو نسحلا هلاق ام (لوآلا) نابجو فرحلا ريسفت

 ضعبل نيدلا هناساب رهظأ اذإو نيدلا ىف لماكت دقف رخالا امهدحأ قفاو اذاف ؛ نيدلا اذرح امهف

 هلوق ( ىناثلا ) فرح ىلع هللا دبعي مذلا هجو ىلع هيف لاقي نأ زاك قافتلا هيله فاو ضايرعالا

 بارطضاوقلق ىلع مهنوكل لم اذهو ؛ هبلقو هطسو ىفإل نيدلا نم فرطىلعىأ ( فر> ىلع )
 نأمطاو رق ةمينغب سحأ ناف ركسعلا نم فرط ىلع نوكي ىذلاك ةنين أمط نوكس ىلعال مهنيد ىف
 باقتنا ةنتف هتباصأ نإو « هب نأمطا ريخ هباصأ ناف ) دارملا وه اذهو . ههجو ىلع راطو رفاالإو

 فوخلاو هللا ةعاطو قحلا ةباصإ هنم ضرغلا ناكول نوكي امنإ نيدلا ىف تابثلا نآل ( هبجو ىلع
 ءارضلا دنع هنع عجريو ءارسلا دنع نيدلا ربظي هناف لجعملا ريا هضرغ ناك اذا اماف هباقع نم

 حتف كل ناكناف ) هلوةكو ( كلذ نيب نيذبذم ) ىلاعت هلوق لثم وهو امومذم اقفانم الإ نوكي الف

 5 . ( مكعم ن : ملأ اولاق هللا نم
 هللا ىلص ىنلا ىلع نومدقي اوناك بارعأ ىف ةيالا هذه تلزن ىلكلا لاق 4 ةيناثلا ةلاسملا ١)

 انسح ًارهم هسرف تجتنو همسج اهب حص اذإ مهدحأ ناكف مهتيداب نم نيرجاهم ةئيدملاب لسو هيلع

 هتأرءا تدلوو عجو هباصأ نإو هيلإ نأمطاو هب ىضر هتيشامو هلامرثكو ًامالغ هتأرما تدلوو
 كتءاج.ام هل لاقو ناطيشلا هاتأ ةقدصلا هنع ترخأتو هلام بهذو (1) هك امر تضرجأ وأ ةيراج

 ديعساو امنع هللا ىضز “سابع نأ لوق ادهو 2 هيد نع ىلقتم نكلاياده تنم الإ
 مهنم ؛ ممولق ةفلؤملا ىف تلزن كاحضلا لوق وهو ( اهناثو ) ةداتقو دهاجو نسحلاو ريبج نبا

 ناف دم نيد ىف لخدن ضعبل مهضعب لاق سادرم نب سابعلاو سباح نب عرقالاو ردب نب ةنييع

 ىردخلا ديمس وبأ لاق ( اهئلاثو ) لطاب هنأ انفرع كلذ ريغ انيصأ نإو . قح هنأ انفر ع ًاريخ انبصأ
 ىنيد نم بصأ ل ىتاف ىناقأ هللا لوسراي لاقف هدلوو هلامو هرصب بهذف دوهلا نم لجر ملسأد

 نإ :لاقي ال مالسالا نإ : ٍلسو هيلع هللا لص لاقف . ىلامو ىدلوو ىرصب بهذ ارا

 . ةيآلا هذه تلزنف « ةضفلاو بهذلاو ديدحلا ثبخ رانلا كبست اي كبسيتلمالسالا
 نإو) لاق فيك ( لواللا ) تالاّوس هيفف ( ههجو ىلع بالهنا ةنف هتباصأ نإو ) هلوق 8

 ريا نسصلاب مكولبنو ) ىلاعت لاقو ناحتما هنال هكا اضرأ 3ك ١ بجو ىلع باقنا ةنتف هتباصأ

 اذإ ناسناألا امأف ) هلوقل ءالتياو ءالب ةمعنلا نآل ةغللا ىف ريثك اذه لثم ( باوجلاو )«( ةنتف
 سيل قفانملاو ؛ عبطلا ىلع لقثيام ىلع ءالبلا مشا قلطي امإ نكلو ( همعنو همرك فدا ا

 تدرو.كلذلف . هل ندال هنآل «ىويندلا رشلا الإ رشلا هدنع سيلو . ىويندلا ريخلا الإ ريخلا هدنع

 . اضيأ كامر أ لع عمجتو « جاتالاو لسنلل ذخنت « راخلا تأ ةنوذرإلا وأ « ناضحلا تأ سرفلا ىهو ةكمر عمج كامرلا (1)



 ةيآلا . فرح لع هللا دبعي:نم سانلا نمو : ىلاعت هلوق ١٠١

 2 ال رس خه د 2 رو -

 إو هب دا 0 هاا نا فرح لع هّللأ كيعلا نم سانا ا

 موف ١ ١©6ه هى همم هس ل ىددص مق روس مد

 1 1 َكلذ رحلوا ندا رس هبجو لع لسا هني 10
 2ي21- د ملا مدا ن6 هر تاس 2 2م 20

 لّدضلا وه كلذ هعفتب المو ل هل و ةما نيب
 0 م0 6

 نمد ريشملا َسْنلَو وا نم هك «1:هديعبلا

 امأو ءردب موب لق هنأو رخل رطل اك تلو انإ انيع ما 8 0 ا 4

 هنعلو همذب نونمؤملا رمأام ايندلا ىف ىزخلاب دارملا اولاق نيعم دحاوب ةيآلا هذه اوصصخب مل نيذلا

 اذه نأ ىلاعت نيب مث ( قيرحلا باذع ةمايقلا موي هقيذنو ) هلوقف ةرخآلا ىف امأو هتدهاجو

 لدت ةيالا: هذه ةلزتعملا تلاق ؛ ةادب تمّدق ام لجل لجؤملا بانقعلا. كلذ: لجعملا ىردلا

 : بلاطم ىلع

 هلعف ناك ولف هلعفو هلمع ببسي باقعلا كلذ ىف عقو امتإ هنأ ىلع ةيالا تلد « لوألا ١

 هقلخ ال امنيحو « هنع كفني نأ ف لاحتسا ىلابتاو هناي هللا ةقلخ احح ناكل لاقت هل ًاتلخ

 كلذ ناك هيلع هبقاع اذاف هلَتف بيب باقعلا كلذ نكي الف ء هب فصتن نأ هنم لاحتسا ىلاعت هلا

 . صنلا فالخ ىلع كلذو ملظلا ضح
 مل امنإ هناحبس هنأ ىلع ليلد ( ديبعلل مالظب شيل هللا نأو ) كلذ دعب هلوق نأ 4 ىناثلا ١

 لذي كلذو باقعلا كلذ هن ق>تسا العف لعف فلكملا نأ لجالل باذعلا كلذ لعفب ًاملاظ نكي

 بيذعت زوال هنأ ىلع لدي اذهو : ًالاظ ناكل هتبج نم ردصي لعف ببسإ ال هيقاع ول هنأ ىلع

 مهئابآ رفكب لافطألا

 هلوقي ام فالخ هيلع ًارداق نوكي نأ بجوف ملظلا لعفيال هنأب حدمت هنا>بس هنأ 6 ثلاثلا ١

 . ةنسلا لهأ هلوةيام فالخ هنم كلذ حصي نأو « ماظنلا

 مهدنع نآل ملظي ال ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه لالدتسالا زو ال نأ وهو ( عبارلا إل

 رودلا مزا ىعمسلا ليلدلاب كلذ انتيثأ ولف لظ' ىفن ىلع ةفوقوه ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةوبن ةح
 . ىعادلاو ملعلاب ةضراعملا لكلا نع ( تايم

 هتباصأ نإو هب نأمطا ريخ هباصأ ناف . فر> ىلع هللا دبمإ نم سانلا نمو ل ىلاعت هلوق

 هرضيالام هللا نود نم وعدي « نيملا نارسملا وهكلذ ةرخالاو ايندلا رسخ ههجو ىلع بلقنا ةنتف

 («ريشعلا سنبلو ىلوملا سبل هعفن نم برقأ هرض نمل وعدي .ديعبلا لالضلا وه كلذ هعفنيال امو



 1 ةيآلا . لع ريغب هللا ىف لداحي نم سانلا نمو : ىلاعت هلوق

 ا 0-1 ايدلا ىف هل هللا ليبَس نع ّلضي] هفطع يَ
 ها رص ا

 ديبعلا مالقب ل 0 نو كاذب 0 قام كلذ «9 د قيرحلا

 تمدق امب كلذ « قيرحلا باذع ةمايقلا موي هقيذنو ىزخ ايندلا ىف هل هللا ليبس نع لضيل

 4« ديبعلل مالظب سيل هللا نأو كادي
 اهحتفو ءايلا مضي ءىرق (لضيل) نيعلا حتتفب هدحو نسحلا نيعلا رسكب ( هفطع ىلث ) : ةءارقلا

 : لئاسم ةيآلا ىف ىناعملا , هقيذأ ىلع نب ديز أرقو نونلاب ( هقيذنو ) ةفورعملا ةءارقلا

 ملع ريغب هللا ف لداحي نم سانلا نمو ) هلوقب دارملا نأ ىف اوفلتخا ( لوآلا ةلأسملا ١
 نمو) هلوق ىهورلوألا ةبآلاٍلسموبأ لاق ( اهدحأ ) هوجو ىلع ؟ مث نم (ديرم ناطيش لك عبتيو

 ةيآلا هذهو نيدلقملا عابتاألا ىف ةدراو ديرم ناطيش لك عبتيو ( ملع ريغب هللا ىف لداحي نم سانلا

 اكو رخالاو اني انعدخأ نك نإو معريغب لداج نيلداجّملا الك ناف  نداقملا نيعوبتملا ىف ةدراو

 نميف لاقي امنإو  دلقملا ىف لاقي ال كلذ لثم ناف ( رينم باتك الو ىده الو ) هلوق كلذ نيبو

 ًابيوصت لداحي دق انلق ؟ الداجم نوكيال دلقملاو مافن صي فيك : ليق ناذ « ةيبش ىلع ءانب مصاخيب

 نأ ( اهناث و ) ديلقتلا وه ىلبصألا هدمتعم ناك نإ و اهنم نكمت اذإ ةرهاظلا ةممشلا دروب دقو ع

 تلزن ةيآلا هذه نأ ( اهثلاثو ) لهج ىب 0 'نب رضنأ| ىف تلزن ىلوألا ةبآلا

 ]ك3 ًاضيأو مذلا ىف ةغلاخلا ركنا هدئافو امهنح هللا طر سابع نأ “لوق وهو رضا فاست

 ريغب هريغ هلالضإو نيدلا ىف هتلداجم ةيناثلا فو . ةجح ريغب ًاديلقت ناطيشال هعابتا ىلوألا ةيآلا ىف
 . مدقت امل برقأ لوألا هجولاو ةجح

 نسح قح رينملا باتكلاو ىدهلاو ملعلا عم لادجلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا 6 ةيناثلا ةلأسملا )
 . هريرقت رهام لع

 ىلإ ىدج هنال رظنلاو لالدتسإلا ىدهلابو ء. ىرورضلا معلا ملعلاب دارلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 ةلعمس الو ةيرظن الو ةيرورض ةمدقم ريغ نم لداجي هنأ ىعلاَو : ىحولا يتلا ل كلابو.ةفرعللا

 ىنوتثا ) هلوقو ( مع 0 امو ًاناطلس هب لزني ملام هللا نود نم نودبعيو ) هلوقك وهو

 نع ةرابع فطعلا ىنث نأ ملعاف ( هللا ليبس نع لضيل هفطع ىناث ) هلوق امأ ( اذه لبق نم باتكب

 ءايلا مضي ةءارقلا امأف ( هللا ليبس نع لضيل ) هلوقو ديجلا ىلو دخلا ريمصتك ءاليخلاو .ربكلا
 قحلا قيرط نع هلضيف هريغ هعبتي ىل ربكتلا رهظأو لادجلا لعف لداجملا اذه نأ ىلع ةلالدف
 ىلإ هلادج ىدأ امل هنأ ىنعملاف ءايلا حتفب ةءارقلا امأو . ريغلا لالضإو رفكلاو لالضلا نيب عمجل
 مري انااا ا ةرغكباو اناا ىلا حرش ىلاعتو هناحبس هنإ مث . هضرغ هناك لعج لالضلا
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 د ا
 «72> ريئم 4 باتك الو ىدهالو لع ريب هللأ قلد اجب نم سانلا نمو

 هلوق ) اهناثو ) عناصلا دوجو ىلع لدي ماسجالا ىلع اهدراوتو ةيفانتملا ضارعالا هذه ثودح

 فيكف ءايشآلا هذه داحيإ هلإلا نم دعبتسي مل امل هنأ ىلع هيبنت اذهف ( ىنوملا ىحي هنو لاك

 داحبإ هنم حصي ىذلا نأ ىنعي (ريدق ءىث لك ىلع هنأو) هلوق ( اهئلاثو ) تاومأآلا ها هن
 عيمج ىلع ًارداق ناك كلذك ناكن مو ةردقلاب هناذإ فاصنإلا بجاو نوكي نأو دبال ءايشألا هذه

 ةعاسلا نأو ) هلوق (اهعبارو ) ةداعإلا ىلع ًارداق نوكي نأو ديال هنإف كلذك ناك نمو تانكمملا
 ىف ةداعإلا نأ ىلع لئالدلا ماقأ امل هنأ ىنعملاو ( روبقلا ىف نم ثعبي هللا نأو اف بير ال ةينآ

 ىف ةداعإلا ىلع ًارداق هنوكب عطقلا بجو تانكمملا لك ىلع رداق ىلاعتو هناحبس هنأو هنكسمم اهسفن

 هذهرب رحت نأ ملعاو ؛هعوقوب عطقلا نم دبالف هعوقو نعربخأ قداصلاو ناكمإلا تبث اذإو ؛ اهسفن

 نم دبالف ابعوقو نع ربخأ قداصلاو ةنكممب اهسفن ىف ةداعإلا لاقي نأ ىرظنلا هجولا ىلع ةلالدلا

 تافصلا كللتل ةلباق اهقرفت دعب ماسجألا هذه نأ هيلع ليلدلاف ناكمإلا نايب امأ ءاهعوقوب عطقلا

 لك ىلع رداق تامولعملا لكب ملاع هناحبس ءىرابلاو ةلقاع ةيح امنوكح لاح اهب ةمئاق تناك ىتلا

 اهقرفت دعب ماسجالا كلت نإ انلق امل ةداعإلا ناكماب عطقلا ىضتقي كلذو ةنكمملا تارودقملا

 نال تاقوأألا نم ءىبث ىف اهل ةلبأق تناك ا تقو ىف اهل ةلباق نكت ملول اهنأل تافصلا كلتل ةلباق

 ءىثث ىف ةلقاع ةيح تناك امل تاقوألا نم ءىث ىف اهل ةلباق نكت مولو ؛ لوزت ال ةيتاذلا رومألا

 ءىرابلا نأ امأو . تافصلا هذمل ًاديأ ةلباق نوكست نأ بجوف ةلقاع ةيح تناكاهنكل ؛ تاقواألا نم
 دحاو لكءازجأب ًاملاع نوكيف تامولعملا لكب ملاع هناحبس هن الف نكمملا كلذ ليصحت هنكم هناحبس

 كلت ىف تافصلا كلت داحيإ ىلع ًارداق نوكيف ء تانكمملا لك ىلع ًارداقو نييعتلا ىلع نيفلكملا نم
 نأ تبثف . نكمملا كلذ ليض## هنكمم هناحبس هنأو ةنكمم اهسفن ىف ةداعالا نأ تبثف . تاوذلا

 مالكلاوه اذبف ءابعوقوب عطقلا نم دبالف ابعوقو نع قداصلا ربخأ اذاف . اهسفنىف ةنكمم ةداعالا

 هذه ق تانتلا ةقلخو تاناويحلا ةقلخ بتاّرم ركذل ةعفنم ىأف لبق ناف . لصالا اذه ريرقت ىف
 كلذ حص ىتمو ؛ تام 34 لكب ملاعو تانكمملا لك ىلع رداق هناحبس هنأ ىلع لدت اهنإ انلق ؟ ةلالدلا
 . نيلصاللا نيذه 1 راكنإ ىلع ها لإ داما 15 ال مصخلا ناف ةكم ةداعالا نوك ح ص كقف

 20 اناع ًارداق 3 ةعم رك ذ هباتك ىف ثعبلا ىلع ةلالدلا ماقأ ثيح ىلاعت هللا 1 كلذلو

 ناب ( اهأشنأ ىذلا !ميحي لق ) هلوقف ( ميلع قاخ لكب وهو ةرم ل وأ اهأشنأ ىذلا اهيح لق )
 ملعأ هللاو ملعلل نايب ( ميلع قاخ لكب وهو ) هلوقو ةردقلل

 هنطع ىاث.. ريتم تاتك الو ىذه الو ملع ريغب هللا ىف لداحي نم سانلا نمو ل ىلاعت هلوق
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 . ةداعإلا نع ًازجاع نوكب فيك ءايشالا هذه ىلع رداقلا ناف « مكشعب 5
 دح ىلاغت هللا هغلبي نم هنم دارملات ( ىمسم لجأ لإ .امشنام ماحرّألا ىف رقنو ) ىلاعت هلوق امأ

 عب رأ وأ ةعشت و] ريشأ ةيسرخأ نهر ةد لولا ككو رضملا عرار ح كما ل 1و ذر

 مث ) هلوق ( ةسماخلا ةبترملا ) ع. الجأ راص كلذ بتك ناذ ىلاعت هللا ردقو ءاش اك وأ نينس

 دحاو لك جرخمي نأ لمتحي و سنجلا ىلع ةلالدلا ضرغلا نآل لفطلا دحو امإ و ( الفط مكجرخت
 هلا دشأ اوغلبتل مث )كوق (ةسداسلا ةبت را ) ( ريظ كلذ دعب ةكئالملاو) هلوقك الفط طكنم

 ريغ ىف ةدش امناكو دحاو اهل لمعتسي مل ىلا عوملا ظافلأ نم وهو زييمباو لّمعلاو ةوقلا لاك

 اوغابتل ًارومأ كتي ذغأو مكتيبرت ىف له. مثملعأ هللاو دارملاو , عمجا ظفل ىلع كلذإ تيذبف دحاو ءىث

 نيب نوكيو دشالا غولب نيبو همأ نطب نم لفطلا جورخ نيب ىلا لاوحالا ىلع كلذب هبنف مكدشأ
 ةطساو دشالا غولب لاح .ادتبا نيبو ةيلوفطلا لاح نيب سيا هنأ مبضعب رك ذو ؛ طئاسو نيتلالا

 هلوق(ةعباسلاةبت رملار دشألا ىف لخدي مث ًامالغ نوكي اك الفط نركي و نسلا ىف غلبي نأ زوج ىتح

 مكنم نأ ملع دعب نم ملعب اليكل رمعلا لذرأ ىلإ دري نم مك و مكنم و)

 ىف ناك مي ريصيف ؛ فرخلاو مرحلا وهو رمعلا لذرأىلإ 0 مكنمو ؛ هلاكو هنوق ىلع قوتي نم

 ملعدعب نم ملعي اليكدل) لاق فيك ل يق ناف . مبفلا ليلق , لقعلا فيذحن , ةينباا فيعض هتيلوفط لوأ

 لثم ن'الًائيش ملعيالهناكريصيف هلقع لوزي هنأ دارملا انلق ؟ لفطلاكءايشآلا ضعب ملعي هنأ عم 0
 ىلاعت هلوةل نينم لل لحال ةلاحلا هذه لاق نم سانلا نهو . ةغا الا لج”ال ىننلا ىف ركذي دق كلذ

 مث) هلوق ىنعم نال . فيعض وهو ( تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ «نيلفاس لفسأ هانددر مث)
 نيذلا الإ ) لاق كلذل و ةبوةعلا ىرجم ىرحام هب دارملاف مذلا ىلع ةلالد وه ( نيلفاس لفسأ هانددر

 ةمح ىلع ناويحلا ةقلخ لاحب لالدتسالا مامت اذهف ( نونم ريغ رجأ مهلف تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 ضر/الا ىرتو)ىلاعتو هناحبسهلوقوهو كلذ ىلعتابنلا ةقلخلاح لالدتسالا(ىاثلا هجولا) ثءعبلا

 ( تبرو تزتها ءاسلا اهملع انلزنأ اذاف ) ةرضحلاو تابنلا نع اهولخو اهسبي اهدومهو ( ةدماه

 نساحملا نم رم“الا ناكاذإ الإ تيك و تيكل نالف زتها لاقي داكي الف رو رس ىلع ةكرلا زازتهالاو

 . تخفتااو تابنلاب تكرحت ىأ (تبرو تزتها) هلوقف عفانملاو

 اهنم تبني ضرئالا ناال زاجم وهف ( جيم جوذ لك نم تتبنأو ) هلوق امأ

 لك نم (جيمب جوز لكن*) ىعمو اكسو انهأ] قاضي ةنكللا ؛ كلذ: تيما 22 كاك هر

 جيبملا ىنعمب جيببلاو ؛ هنراضنو ”ىثلا نس> ةجببلاو ء سرغو عرز نم تاسببنلا عاونأ نم عوت
 وه ام امهيلع بتر نيليلدلا نيذه ررق امل هناحبس هنإ مث « ليما قرشملا ءىشلا وهو دربملا لاق

 وه قللاو ( قملا وه شا نأب) كلذ هلوق:(اهدخأ ) ةسمت [رومأ ركذو ةتجتتلاو براقلا
 نأ عجار ابلصاحو عناصلا دوجو ىلع ةلاد هوجولا هذه نأ نيب هناَخس ةنااكف تياثلا دوج وللا

 «0م- رخو



 قال!( ا اقعبلا نما كسار ىف متتك نإ سانلا هنأ اند ىلاعتاذلاوت /

 لدفلا ءام انهه وهو . ناك ءام ىأ ليلقلا ءاملل م ها ةفطنلاو ( ةفطن نم ا هلوق ) ةيناثلا ةيترملا )

 ةتبلا امهثيب ةبسانمال هنأ عم. رطل ءامر ناو 0 كلذ تيلق ئذلا انأ : لون هناحايس ةناكف

 دماجلا مدلا نيبو ءاملا نيب نأ كش الو « ةدماجلا مدلا ةعطق ةقلعلا (ةقلعنم مث)هلوق (ةثلاثلا ةبترملا)

 ماحرالا ىف رقنو مك نيبنل ؛ ةقلخم ريغو ةقلذع ةخضم نم مث ) هلوق (ةعبارلا ةبترملا) ةديدش 1
 «بيعلاو ناصقنلا نم ةملاسلا ءاساملا ةاوسملا ةقاخلاو , غضمب امردق ةريغصلا ةمحللا ةغضملاف (ءاشن

 نيرسفملل مث. ءاسلم تناك اذإ ءاقاخ ةرخص روق نم. هسامو هاوس اذإ 2 نقل ل

 ةخضملا مسق هناحبس هن 1 متت ل نمو قلخلا لاوحأ هيف تمت نم دارلا نوكي نأ (اهدحأ)لاوقأ هيف

 نيبف رومأألا هذه ىف ةصقانلا (امهناثو) طيطاختلاو ساوملاو روصلا ةمات ( امهدحأ ) نيمسق ىلإ

 هل 01 كاد دلاع انهو ضنا الب امان اناسإ هقلحام اهنم ةخضم هريص نأ ع لأ

 اهنمو بويعلا نم سلمأ ةقاخلا لماكو هام اهنم ةنوافتم غضملا قلخي ىلاعت هللا ناكف  كاحضلاو
 مرصقو مل وطو مثروصو مهقاخ ىف سانا توافت « توافتلا كلذ عبتف كلذ سكع ىلع وه ام

 دهاس<# لوق وهو 0 ةقا#لا' ريغو ا جرح ىذلا دلولا ةقلخلا ( اهيناث وز مهن اصقنو مهمامو

 ليكشتو طيطخ ريغنم ام قبب ىذلا وهو ةروصملا ريغ ىأ ةقاخلا ريغو ةروصملا ةقلخلا(اهئلاثو)

 براي لاقو اكلم هللاشءب ,حرلاىف ةفطنلاتءقو اذإ» : لاق هللا دبع نع ةمقاع ىور امب اوجتحاو

 « اهتفص ام براي لاق , ةقلخم لاق نإو  ًامد ماحرألا اهتجم ةقلخ ريغ لاق ناف « ةقلخم ريغ وأ ةقاخم

 باتكلا مأ ىلإ قلطنا هناحبس هللا لوقيف ؟ ديعس مأ « قشأ ءابلجأ ام ءاهقزر ام ؛ ىثنأ مأ رك ذأ
 « اهتفص رخآ ىلع ىنأي ىت> هعم لازب الق « ابخسنيف كلملا قاطنبف «ةفطنلا هذه ةفص هنم خسفتساف

 دعب قاخلا هيلع دراوتو راوطألا هيلع عباتت اف قلخلا نم ذوخأم قيلختلا : لافقلا لاق ( امعبادو )

 1 قاخنا ريغ وبف متي ملامو قلخنا وهف مث اف اولاق . هيلع قاخلا عباتتا قاخملا وه كاذف قاخلا

 0 أو ( مكانقلخ نر بلا لوأ ىف لاق ىلاعت هنأل'برقأ لواآلا لوقلاو . تاقيلختلا هيلع ذراوتي

 دق هنال طقسلا ىف دعب كلذو ًاناسنإ ريصيس نم ىلع ةقلخم ريغو ةقاخم لمحت نأ بجيف سانلا ىلإ

 ماحرأألا ىف رقنو) هلوق لجأ طقسلا ىلع كلذ تلمح اله لبق ناف ةقلخلا هيف لماكتي ملو ًاطقس نوكي
 ةمص نم عنمم ال كلذ نإ انلق . طقسلا وهو ,حرلا ىف هرقي الام هيف نأ ىلع ةلالدلاك كلذو ( ءاشنام

 نطنلا ةقلخ ضقت و : ركعلا ةقلح رمت نأ لفي نذل فقل ريعو ةفلخع ةعضملا نارك قال ؟ ذاع

 ةقاخ هيف رهظأ دق ناك نإو هرقي الام هيفو ,حرلا ىف هللا هرقي ام هيف لب كلذ لماكتي نأ بحيال
 . طقسلا هيف لخد دق هجولا اذه نم نوكسف ناسنإلا

 وه ةقلخلا ىلإ ةغضملا رييغت نأ مكل نيبنل (امهدحأ ) تابجو هيفف ( كل نيبنل ) ىلاعت هلوق امأ
 ىف متتك نإ ريدقتلا (امهناثو) قاخئريغ هضعبو ًاقلخع هضمي راض امل هالولو ءاراتخا لعافلا راشخاب

 1 كلذ مكنع ل ليزي ام مكل نيبنل دك اذك نم مكانقلخ انأ مك انربخأ انا تفبلا نهال
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 هَ س رت 0س اس 62 2 ا

 ا 0 تساذ تدبرو 0 اكل الع علا 07 ةدماه

 ا 0 م هدو نق لع 0

 1 ريد ءىش لكّلع هنأ تى وللا ىح هنأ قحلا وه هللا أب كلذ هد جيب
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 0١« روبقلا ف م 5 0 انقاشارالا ا ا ناو
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 ه2 ه-

 اهف بير ال ةينآ ةعاسلا نأو ؛ 0 1 لكىلع هنأو ىتوملا ىحب هنأو قحلاوه هللا نأب كلذ « جيمب
 . ( روبقلا ىف نم ثعبب هللا نأو

 ةقلخو)درطلا فو بلحلا ىف درطلاو بلحلا هريظنو كيرحتلاب (ثعبلانم) نسحلا أرق ةءارقلا
 ىفو(نيبنل)هلوق ىف نونلاب ةفورعملا ةءارقلا امهبصنب ةلبع ىنأ نبا أرقو ؛ءارلاو ءاتلا رحب( ةقلخعربغو
 نوتلاب ةءارقلا امأ « ةثالثلا هذه ىف ءايلاب ةلبع نأ نبا ( الفط ركجرخت مث ) هلوق فو (رقنو ) هلوق
 رقت ترفع نع كواد نع :قاريسلا يور( اهانواز ةراوشلا 07
 هنأ الإ كلذك هنع ىرخأ ةياور ىفو هبص اذإ ءاملا رق نم وهو ءارلاو فاقلا مضو نودلا حتفب
 (اهدحأ) : هوجو اهيفف ءايلاب ةءارقلا انآ كو ءازلأ كف مك :ضوازقناو ( الاثر ءازلا كضن
 (امتلاثو) مجلاو ءارلاو فاقلا مب كج رخو رب (اهيناثو 1 ءارلاو فاقلا حتفب مكجرخيو رش

 نبا ىلاعت هللا هافوتي ىأ ءايلا حتفب (ىفوتي نم ركنمو) متاح وبأ ءارلا مضو فاقلا رسكو ءايلا حتفب
 لَدَرأ لإ دريم مكمو 0 مركنمو 1 ةءارقلا ممملا ناكسا (رمعلا] شعل اراد

 تبرو ةفورعملا ةءارقلا ريغب ًاخويش ث نوكي نم مكنمو فوتي نم مكنمو هللا دبع فرح ىفو (رمعلا
 !انعاب هنأ و ءىرفاو ةرهشأا نالت هلع 1 ئورو :”ثعفرإ تا تارو اهل

 هيلع مهمذو رشنلاو رشحلا تابثإ ىف ملعلا ريغب لادجلا مهنع ىكح امل هناحبس هنأ ملعا (ىناعملا )
 وهو الوأ ناويحلا ةقلخم لالدتسالا(امهدحأ): نيهجو نم كلذ ةه ىلع ةلالدلا دروأ هناحبسوبف
 كرطف ىذلا لق انديعي نم نولوقيسف)هلوقو(ةرهل وأ اهأشنأ ىذلا اهيحلق)هلوق ىف هلجأ ل قفاو»
 3 رك كسلا نر ادعو ام م : لاق لات هناك هنااكف 6 ةره ل |
 نم رك ذ هناحبس هنإ مث« ايناث مكقلخ ىلع رداق الوأ مكسقلخ ىلع رداقلا نأ اودلعتل ىلوآلا متقلخ
 هكر( تار نْم انقلخ اناث ) لوق ( لوألا ةبترلل) : ةئيسس اوومأ لو الا ةفلخلا تناول
 لثك) هلوقل ء« بارت نم مالسلا هيلع مدأ وهو مكلصأ انقلخ انإ ( امهدحأ ) : تاهجو
 مدو ىملا نم ناسنإلا ةقلخ نأ (ىفاثلاو (٠) مانقلخ اهنم ) هلوقو ( بارت نم هقلخ مدآ
 ًاعطق ىهتني ناودحلا ءاذغو تابن وأ ناويح امإ ةيذغألاو « ةيذغألانم نادلوتي امنإ امهو ثمطلا
 ( بارت نم مكانقلخ انإ ) هلوق حصف ؛ءاملاو ضرالان م,ناوتي ان] تايشلاو:: تابنلا ىلإ لسلسالا
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 0 الا ئرف ايش لع دعب نم ع الكل رمعل لد لإ دري نم نمو

 ىلوت نم هنأ ناطيشلا عبتي نم ىلع بتك لاق هن أكف دحوم وه ىذلا هظفل ىلإ عجر هناف لداحب

 اذه نم لعبتك لاق ىلاعت هن اكف ىلاعت هنم رجز كلذو . رانلا ىلإ هادهو ةنجلا نع هلضأ ناطيشلا

 بتك دق دي رم ناظيش لك عستي و ىنعملا ناكن اطيشلا ىلإ عجر ناف : ديعولا اذهل الهأ ريصي هنأ هلاح
 :لئاسمةيآلا فو :هعابتا نع ًارجز نوكي ًاضيأ هجولا اذهىلعو . لالضىف وهف هنم لبقي نم هنأ هيلع

 هيلع ىضق ( هيلع بتك ) هلوقب دارملا ليق اذإ رابجلا دبع ىضاقلا لاق 4 ىلوألا ةلأسملا )
 , لضي هنأ ناطيشلا لع ىضقي نأ زوح ال ىلاعت هنال « ناطيشلا عبتي نم ىلإ الإ دري نأ زئاج الف
 هللا مهمحر انباككأ لاق . راذلا ىلإ هادهو ةنجلا نع هلضأ دق ؛ هلوقب هلبقي نم ىلع ىضقي نأ و

 . لامع لاحملا مزاتسمو لاحم كلذو . ًابذك قدصلا هللا ربخ باقنال عي ملولف هيلع كلذ بتك ام
 . الام عا ال ناكف

 مومذم وهف قحلا فرعي ال ناك نإ هللا ىف لداجلا نأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةينا كلا ةلأ ملا )

 . ةيرورض تسيل فراعملا نأ ىلع لديف بقاع ,

 ىلاعت هللا قلخ نم تسيل هللا ىف ةلداجلا نأ ىلع ةلالد هيف ىضاقلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ناك لب هلضي ن اطيشلا نأبلوقل 0 ناكو ؛ ناطيسغلا عابتا ىلإ ةفاضم تناكامل الإ و٠ هتدارإبو

 . ىعادلا لأسم و ملعلا ةلأ سم ةضراعملا ( باو لاو ) هلضأ دق ىلاعت هللا

 ىناثلاو بتك لعاف لوألا نئالف حتف نف رسكلاو متفلاب هنأ ءىرق 4 ةعبارلا ةلأسملا ل
 تبتكل وي اك« مالكلا اذه هيلع بتك امن أك وه ؟ بوتكملا ةياكح للعف رسكن مو ا
 . لوقلا ىنعم هيف بتك نأ ىلع وأ ليق ريدقت ىلع وأ «ديملا ىنغلا وه هللا نأ

 ةفطن نم الار اع ان تسيل ام توف كا نال ابيل ر) ىلاعت هلوق

 مث ىمسم لجأ ىلإ ءاشن ام ماحرألا ىف رقنو مكل نيبنل . ةقلخم ريغو ةقلخع ةخضم نم مث ةقلع نم مث
 نم ىملعي اليكل ل لدرأ. لإ درا. نم مكنمو وتب نم مكنمو كدشأ اوغلبتل مث الفط جر خ

 جوز لك نم تتبنأو تبارو تزتما ءاملا اهلع انلزنأ اذاف ةدماه ضرالا ىرتو ؛ ًائيش لع دعب



 0 ةيآلا . هللا ف لداحب نم سانلا نمو : ىلاعت هلوق

 ساه ها ه6

 قرض ايار ناطيش هلد و ريغب هلا ّ واحب نم سانا نمو

 :ب# [ه] -2 0 2
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 <«: ريعسلا باَذدع ىلإ هيدهمو 6 1 هازل ونا نه اع ا بنك

 الا له وأ دخأ لكل ني مويلا كلذ ةدش نإ نولوقتأ ليق نإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 مهو نورشحي ةنجلا لهأ نإو « رانلا لهأب صتخي هريغو ربك آلا عزفلا نإ موق لاق انلق ؟ ةصاخ

 سيِلو « هلاعفأ نم ئق' ىف هيلغ دال ا نطاررتع) الا هناحسم هنأآلا لكل !لضحت لإ لقد نا ١

 . قح هيلع اا

 هنأ هيلع بتك .ديرم ناطيش لكعبتيو ملع ريغب هللا ىف لداحي نم سانلا نمو ب ىلاعت هلوق
 : لئاسم هيفو 4 ريعسلا باذع ىلإ هيد و هلضإ هنإ هالوت نم

 موي لاوهأ نع مدقت امف ىلاعت ربخأ ( لوألا ) : ناهجو مظنلا ةيفيكف 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 ىف اوركذ نيذلا سانلا نم ًاموق ةيآلا هذه ىف نيب م . هللا ىوقت ىلا سانلا اعدو « اهتدشو ةمايقلا
 ةءاسلا ةلزلز رك ذب ديدشلاريذحتلا اذه عم هنأ نيب ىلاعت هنأ ( ىاثلا ) مهتلداجم نع ربخأو . لوالا

 (لوآلا) : ناهجو (سانلا نمو) هلوق ىف مث ؛ لع ريغب هللاف لداحي نم سأنلا نم ناف اهدئادشو
 . ةيآلارخآ ىلإ(ةفطن نم هانقاخ انأ ناسنإلا رب مل وأ)هلوق هيلع لديو ؛ ثعبلا نوركني نيذلا مهتأ

 دارملان وكي نأ بجوف . ثعبلا ىلع ةلالدلا ىف 0 كعبلا فصو ةيآلاهذه لبقافناذ ًاضيأو
 نآرقلاب بذكي ناك: ثرحلانب رضنلاف تلزن اهنأ (ىاثلاو) ثعبلا ىف ةلداجما وه ةلدالا هذه نم

 وهو ةيضاملا نورقلا نع هب مكن دحأ تنك 6 هب مكيتأيام لوقيو؛ نيلوألا ريطا اما معزيو

 . امهنع هللا ىضر سابع نبأ لوق

 عم ةلداجلا صيصخت نآآل , ةقحلا ةاداجلا زاوج ىلع لدن اههوبفمب ةبآلا هذهم يناثلا ةلأسملا
 هوبرض ام)هلوق نم دارملاىه ةلطابلا ةلداجلاف , ةزئاج لءلاعم ةلداجلا نأ ىلع لدي لئالدلاب ململا مدع

 نيل نه كلا مهداجو ) هلوق نم دارملا ىه ةقحلا ةلداجماو ( الدج الإ كل

 ديرب نأ زو#ب ( اههدحأ) : نالوق ( ديرم ناطيش لك عبتيو ) هلوق ف« ةثلاثلا ةلأسملا ١

 دارملانوكي نأ ( ىناثلاو ) رفكلا ىلإ ممنودنه نوءدي نيذلا رافكلا ءاسؤر موسنإلا نيطايش

 ”تانيلما ئأاءاد نم كم لاك : امال عفترملا دراملاو ديرملا جاجزلا لاق . هدونجو سيلب] كلذب

 :هلثن كح ةواج اذ] ناطسشاا نيغاف محم نإ زوو

 بتتك ام اك ىأ لثم هيلع ةبتكلا نأ (امهدحأ) : ناهجو هيفف (هيلع بتك) هلوق امأ
 8 دعإ 00 هذه نأ لعاو « باتكلا مأ ىف هيلع بتك(ىاثلاو)هلاح ىف كلذ روهظل هب ,ةرو هيلع
 نم ىلإ عجر ناف ؛ امهنم دحاو لك ىلإ ًاعجار 0 نأ لمتح ؛ ناطيشاا ركذ دعبو 1 نم
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 ( باوجلاو ) ملعأ هتلاو ءىث مودعملاف «لاحلا ىف ًامودعم نوكي ًادغ الوءفم ريصي ىذلاو . ًادغ

 كلذ قمحنو ضارعأ ام تمأق رهاوج ىهو هل رحتملا ماسجالا نع ةرابع ةلوازلا نأ لوألا ع

 . قافتالاب لب وأتلا نم دب الف ءابمدع لاح ًائيش نوكت نأ ليحتسي ةلزلزلاف : لاح ودعملا ىف

 قار نع باوجلا نه اذهوأ اتش ترراص تدجو اذإ انأ يدلل نركر
 .ىلاعت هللا همظع ام مظعأ ميظع الو ميظعلاب ةلزلزا| ىلاعت هللا فصو 4 ةسداسلا ةلأسملا ١

 ف ريمضلاو مويلا كلذ ف لهذت ىأ لهذتب بوصنم وهف (( امتورت موي ) ىلاعت هلوق امأ

 ىلإ هعوجر برقالاو ؛ امهركذ مدقتل ةعاسلا ىلإ عجري نأو ةلزازاا ىلإ عجري نأ لمتح اهنورت

 لاوهأ نم ركذ ىلاعتو هناحبس هنأ معاو . ديدشلا فولا بجوت ىتلا ىه امتدهاشم نآل ةلزازا|

 ةلزازاا ابلهذت ىأ ( تعضرأ امع ةعضرم لك لهذت ) هلوق ( اهدحأ ) ةئالث ًارومأ مويلا كاذ

 ىه ةعضرملا تألق ؟ عض رم نود ةعضر لاق م : ليق ناف ةشهد عم صاللا نع باهذلا لوهذلاو

 عاضرإلا رسما منإو ؛« عضرت نأ ا عضرملاو ىصلا امي ةمقلم ىهو عاضرالا لاح ىف ىتلا

 عيضرلا تمقلأ دقو هذه هب تئجوف اذإل وطا كلذ نأ ىلع لديل ةعضرم ليقف ؛ هب اهفصو لاح ىف

 نعاوأ ابعاضرإ نع ىأ ( تعضرأ امع) هلوقو ؛ ةشهدلا نم اهقحلي امل هيف نم هتعزن اهنذت
 لك عضتو ) هلوق ( اهيناثو ) لبوأتلا اذه يلع 0) نم ىنعمب ام نوكستف لفطلا وهو هتعضرأ ىذلا
 لدي اذهو مويلا كلذ ىلوه نم مام ريغأ 5 ماهل اهدلو طقست عا ىعملاو ( اهل لمح تاذ

 ماطف ريغب اهدلو نع ةعضرملا لهذن : نسحلا لاق ء ثعبلا لبق نوكت ام؛يإ ةلزازلا هذه نأ ىلع

 ةعضرموأ الماح تنام نم لاقي نأ لمتح: لافقلا َلاَقَو : مامت ريغل وطب ىفام لماوحلا تقلأو

 عضوو ةعضرملا لوهذ نم دارملا نوكي نأ لمتحيو . عزفلا نمابامح عضتةعضرم وأ الماح ثعبت

 سانلا ىرتو ) هلوق ( اهئلاثو ) ؛ ( ًايش نادلولا لعحي موي ) هلوق لوأت دق اك لثملا ةبج ىلع لحلا
 :, لئاشم هيفو ( ىراكش

 ةاعلاب ' سانلاو اعاف كلر وأ اماق :كتنارأ لاوقت مضلاب ىرتو ءىرق ( لوألا ةلأسملا ١
 ليوأت ىلع هثنأو هلعاف مسي ملام مسا سانلا لعج هناألف عفرلا امأو « رهاظف بصنا امأ ؛ عفرلاو
 ىراكس ؛ نامشثطعو ناعو+ ىف ىثتطعو ىعوج ريظن رهو ا قفاراكسو كك ءىرقو « ةعامجلا

 .بيرغ وهو مضلاب ىركسو ىركس ٍ شعاألا نعو « ىلايو كال وحب ىزاكسو

 نكللو . قيقحتلا ىلع ( ىراكسب م امو) هيبشتلا لع 2 ممارتو ىنعملا 6 ةيناثلا ةلاسملا)

 صايع نبا" لاق" مه زييمب ريطو مطوقع بهذأ ىذلا وه ىلاعت هللا باذع لوه نم مهقهرأ 1
 نورت الوأ ليق مل تلق ناف « بارشلا نم ىراكسب مه امو فوخلا نم ىراكس مهارنو نسحلاو
 ىهو. اهل نيئار ًاعيجسانلا لعل ؛ ةلزازلاب تةلعال وأ ةيؤرلا نآل انلق ؟ دارفإلا ىلع: ىرت لبق مث
 . مهرئاسل ًايئار مهنم دحاو لك لعجي نأو دب الف , ركسلا نم لاح ىلع سانلا نوكي ًارخآ ةقلعم

 . تاناويحلا نم مريغو ىمانالا لمشب كلذبو « ةقبقحلا ىف ءالقعلا ىلع دلقتلا لع هدم ةيككلا تلخا 1ل0 سار ل
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 « حايرلا هجرجرت قلعملا ليدنقلاك وأ جاومألا اه.رضت ةنيفسلاك ضرالا نوكتو ؛ةفجاو ذئموي

 ءىث ىلع ةلالد ظفللا ىف سيل هنأ لعاو . ةرخآلا مايأ نم موي لوأ ىف اذه ديز نباو لتاقم لاقو
  اهطارشأو اهتارامأ نمن وكتو « اهلبق ةلزازلا تناكنإو حصت ةفاضإلا هذهنآل , ماسقألا هذهنم
 . ةعاسلا تارامأو ةعاسلا تابآ انلوقك , اهعمو اهبف تناك اذإ حصتو

 هللا لوسر ىدانف نوريسي سانلاو ليللاب اتلزن نيتيآلا نيتاه نأ» ىور 4( ةثلاثلا ةلأسملا
 ايلف « ةليللا كلت نم ربك أ ًايكاب ري ملف « مهيلع امهأر قف هلو- سانلا عمتجاف ملسو هيلع هللا لص

 نيزح سلاجو كاب نيب سانلاو ؛ رودقلا اوخبطي مو ماخلا اوبرضي مو جرسلا اوطحي مل اوحبصأ
 موي كلذ لاق« ملعأ هلوسرو هلأ اولاق ؟وه مويلا كلذ ىأنوردتأ » : مالسلا هيلع لاقف 00
 نم ىنعي؟ رانلا ثعب امو مدآ لوقيف 2,« كدلو نم رانلا ثعب ثءياف مث مالسلا هيلع مدال هللا لوقي

 دلل ىلإ ةحاوو راثلا لإ توست ةعسنو ةئايعشت» فلأ لك نم لجو زعادتلا لاوكش 0

 نينمؤملا لع كلذ ربكف ءىراكس سانلا ىرتو « اهلمح لمح تاذ لك ع ضتو . ريغصلا بيشي كلذ دنعف
 ناذ اوبراقو اوددسو اورشبأ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ هللا لوسراي وجني نف اولاقو ءاوكبو

 عبر اونوكت نأ وجرال ىنإ لاق مث ءجوجأمو جوجأي هاترثك الإ موق ىف اناكام نيتقيلخ مكعم
 لاق مث, هللا اودمحو اوربكف ةنجلا لهأ فصن اونوكت نأ وجرآل ىنإ لاق مث . اوربكف ةنجلا لهأ
 او ىفأ انم نونا امص نو رشعو ةئام ةنللا لها نإ ء هلل لهآ شن اويركت نأ حلل
 لاق مث ؛ دوسألا روثلا ىف ءاضيبلا ةرعشلاك وأ ريعبلا بنج ىف ةماشلاك الإ رافكلا ف نرلا

 لك عمو معن لاق ؟ أفلأ .توعبس رمع لاقف ؛ باسح ريغب ةنجلا ىلإ افلأ نوعبس ىتمأ نم لخديو
 تنأ لاقف : مهنم ىناعحب نأ هللا عدا هللا لوسراي لاقف نصح نب ةشاكع ماقف . ًافلأ نوعبس دحاو
 نيعبسلا ف سانلا ضافن «ةشاكع اهب كقبس لاقف « هلوق لثم لاف راصنالا نم لجر ماقف « مهنم

 لوسر عم اودهاجو اونمآ نيذلا مث مبضعب لاقو ؛ مالسالا ىلع اودلو نيذلا مث مهضعب لاقف ًافلأ ٠
 نووتكلالل نذلا مه دلاقف اولاق امب لسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر اوربخأف ملسو هيلع هللا لصهللا

 . « نواكوتي ممر ىلعو نوريطتي الو نوقرتسي الو نوزكي الو
 ةعاسلا ركذب مهيلع اهبوجو للع مث ىوقتلاب سانلا رمأ هناحبس هنأ ( ةعبارلا ةلأسملا إل

 عفدو « سفنلا نع مبظعلا ررضلا اذه لثم عفد ىضتقت ىوقتلا نإ ىعمللاو ,ةفض لوهان اسس

 . ةبجاو ىوقتلا نركت نأ مزايف ؛ بوجولا مولعم سفنلا نع ررضلا

 ابا ايفو( ميظع ءىث ةعاسلا ةلزاز نإ ) ىلاعت هلوقب ةلزتعملا تجتحا ( ةسماخلا ةلأسملا)

 ردق ىذلا ءىثلاف ( ريدق ءىث لك ىلع هللا نإ ) ىلاعت هلوقب ًاضيأ اوجتحاو . ةمودعم اهنأ عم ءىث
 داحبإ ىلع ًارداق رداقلا نوك مزل الإو لاحم لوآلاو . ًامودعم وأ ًادوجوم نوكي نأ امإ هيلع هللا
 ًاضيأ اوجتحاو . ءىش مودعملاف مودعم هيلعهللا ردق ىذلا ءىثلانأ تبث اذه لطب اذإو ؛ دوجوملا
 ال وعفم ريصيام ىلع لاحلا ىف ءىثلا مسا قلطأ ( ًادغ كلذ لعاف ىنإ ءىثل ناوقت الو ) ىلاعت هلوقب
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 «ديدش هللا باذع نكلو ىراكسب مهامو ىراكس سانلا ىرتو اهلح لمحت اذ لك ع ضتو تعضرأ

 امن]و بجاو لك كرت قتيو مرحب لك قي نأ هيف لخدف ىوقتلاب سانلا ىمأ ىلاعت هنأ معا
 لعفيو مرحنا هلجال عديف ىلاعت هللا باذع نم هفاخي ام ىتتب امن قتملا نآل « نارمألا هيف لخد

 ا اه و« مادعلا ارك رب فاح ال فلكملا نآإل لفاوتلا هيف لخدي داكي هلو: بجا ولا د15
 1 باذع وقتا دارملاف ( مكبر اوقتا ) لاق اذإف باوثلا ابلعفب
 : لا هيفف ( مب ظع ءىث ةعاسلا ةلز يا

 نام الا 0 فاشكتلا تِحاص لاق كا 4 ةدش ةلزازاا ( لوألا ةلأنللا 2

 ًاردصم ةلزلدلا نركذ ىمكملا زاجل لع داشالا لولزت ىلا هاب :”كاهل ةلعافلا ريدقت ىلع نر 1

 هب لوعفملا ىرجب هئارجإو فرظلا ىف عاسنالا ةقيرطىلع اف لوعفملا ريدقت ىلع وأ هلعاف ىلإ ًافاضم
 (اهلازاز ضرالا تازاز اذإ ) هلوق ىف ةروكذملا ةلزازلا ىهو (راهنلاو ليللا ركهلب )ىلاعت هلوقك

 ىهو ايندلا ىف نوكت ةلزازلا هذه نأ ىعششلاو ةمقلع نءف اهتقو ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 دال اضع ورز اللا ايهم نوكت يلا هن لقو . امرثم نفل سمفلا عولط اهعم نوكي ىتلا

 ةخفن و « ةقعصلاة+فنو ؛ عرفلاةخفن : تاخفن ثالث هيف خفني ميظع نرق هنإ هروصلا ثب دح ىف يلم

 بولق ؛ ةفدارلا اهعبتت « ةفجارلا فجرتو لابجلا هللاريسي عزفلا ةخفن دنعنإو . نيملاعلابرل مايقلا

 ءهعغ.مهس ور تايآلا الإ ةينندم جحلا ةروس ) ىكلملا فحصملا ىف ىذلاو . ةيريمألا ةعبطملا ىف عوبطملا لصألاب اذكه (1)

 الإ ةيكم جحلا ةروس ) رخفلا ريسفتل ةريمآلا ةعبطلا شماهب دوعسلا ىنأ ريسفت ىفو ( رونلا دعب تلزن 7+ اهتابآو ةنيدالاو ةكم نيبف ءه
 « ( ةيآ نوعبسو نامت ىهو( ديملا طارص ىلإ نامصخ ناذه) نم تايآ تس
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 رز ادبع مال
 عزالا عماجبا ناو ِهِقدانَصلا عاش

 هل ةظوفحلّمنلا قوقح

 رع حا دع ةرادا ةيرصملا ةينهلا ةّمبطملاب عبط
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