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 ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو سداسلا ءزجلا تسرهف كا

 ةحفص

 باتكلا كيلع انلزنأ انإ) ىلاعت هلوق ؟مع

 ( قحلاب
 ( ليك وب مهيلع تأأامو)» و

 (اتومنيح سفن آلافوتيهللا) » د
 ةيناسنإلا سفنلا نايب

 (تايال كلذ ىف نإ ) ىلاعتهلوق

 (ءاعفشهللانودنماوذختامأ ) 5

 ( ًاعيمج ةعافشلا هلل لق ) 2

 هدحو هللا ركذ اذإو)» » مم
 نونمؤيالنيذاا ب ولق تزأمثا

 ( ةرخآلاب

 ىفاام اومللظ نيذلا نأ ولو ) ىلاءت هلوق "ا

 ( فم هلثهو ًاعيمج ضرالا

 "اي

 ( رض ناسنإلا سم اذإف ) ىلاعت هلوق ”م/

 سانلا رركأ نكلو)»

 (نوبلعي ال

000 
 (ىدنع ملعىلعهتيت وأ امنإ) هلوقب دارملا
 ( موابق نم نيذلا اهللق دق ) ىلاعتهلوق

 اوناكام منع ىنغأاف) » ه مف

 (نوبسكي

 طسب هللا نأ اودلعي ملوأ ) 1

 ( ردقيو ءاشي نمل قزرلا

 « تدرهفلا م )

 5 م



 "ةو ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو سداسلا .رجللا تسزهف

 ةحفص

 لسرلا ةفرعم نآرقلاو بتكلا ةفرعم مو

 ةمايهلاو ثعبلاو داعملا ةفرعم

 اماشتم نأرقلا نوك

 0 نآرقلا ناك 31

 هيفا رهف يللا نوك

 ةريزعشتلا

 بواقلاو دولجلا نيل ىنعم ماع

 ةمحر ىلإ لهي ملو . هللا رك ذ ىلإ لاق مل
 ؟ هللا

 ةريرعشق فوخلا بناج ىف لاق مل

 دواجلا نيل ءاجرلا بتاج فو .دواجلا

 ؟بولقلاو
 هب ىد-م هللا ىده كلذ ) ىلاعت هلوق

 ( ءاشي نم

 ءوس ههجويب قذف ىلاعت هلوق 4
 ( ةمايقلا موي باذعلا

 اوقوذ نيملاظلل لبقو) »

 (نوسْكَت منك ام

 ريك أ ةزيخآلا باذعلو )3

 ( نودلعي اوناكول
 هذه نآرقلا تود ىلع جاجتحالا

 ةيآلا
 ًايبرعأولتم ًانآرق هنوكب نآرقلا فصو 501

 نوقتيو نورك ذتي نيب قرفلا نايب
 هيفالجر الثم هللا برض ) ىلاعت هلوق

 ( نوسك اشتم ءاكرش
 نوسك اشنم ىعم

 ا

 هدحءوص

 ( لكل ادعو لاخلا هاف تل 3

 ةليرقل الثم برسل مالكتلا 1

 ( الثم نايوتسي له ر ىلاعت هلوق 8

 (نوتيم مّنإو تيم كنإ) » د

 ىوثتم مهج 2 لكلا 0 ف 03

 ( نيرفاكلل
 قدصلاب ءاج ىذلاو ) هللا لوق

 تايآلا ( هب قدصو

 خلا (قدصلاب ءاج ىذلا) نمدارملا نايب 4
 ةعب رأ ةلاسرلا ناكرأ

 ( نوقتملا مه كئلوأ ) ىلاعت هلوق 37

 ( مهردنعن وءاشيام ىل )ةما“ ذ

 أآوسأ مبنع هللا رفكيل 0

 مه رج مهيزجيواولمع ىذلا

 (هدبع فاكب هللا سيلأ ) ىلاعت هلوق
 (داهنمهلامهشاللضينمو) » و

 قاخ نم مهتلأس نآلوو 52 >
 لا

 ( هللأ

 هللا دوحوب نورقي نوكرشملا
 رشلاوريخلا ىلع اهل ةردقال مانصالا

 نم نوعدتام متيأرفأ لق ) ىلاعت هلوق 5م
 . ( هللا نود

 لكوتي هيلع هللا ىىسح لق) » وه
 (نولكوتملا

 (هرضض تافشاك نهله) » ه



 ا

- ٠ 

 زة١

 انو

 واع ١

 ام

 اونمأ نيذلا ىابعاي لق ر ىلاعت هلوق
 تايرالا ( كبر اوهتا

 هذهىف اونسحأ نيذلل) » و
 ( ةنسح ايندلا

 الملا سام
 هدابع اهب هللا دعو ىتلا عفانملا ةيمست

 رجالاب

 باسح ريغب هنأب رجلا فصو

 ثالثلا باوثلا تافص

 سانلل ركذي نأب لوسرلا ىمأ
 هل ًاصلخم هللا دبعأ نأ ترمأ ىتإ لق)

 ( نيدلا
 هللا ةدامعب مالا

 ةربابجلا كولا نم سيل هنأ ناب
 هللا لوسر هنأ ىلع هيبنتلا

 باقعلا لوصح سيل ةيصعملا ىلع بترملا

 ( هنم فوخلا لب

 ؟ وه امو لقعلا نايبو ةايحلا نايب
 هب هللا فوخم نيذلا كلذ ) ىلاعت هلوق

 اوذتجا نيذلاو . هدابع

 ( توغاطلا
 توغاطلا نم دارملا نابب
 لفسالاو ىلعالا ملاعلا ثداوح

 ( ىرشبلا ملل ) ىلاعتهلوق
 (نوعمتسي نيذلا دابعرشبف) » و

 لالدتسالاو رظنلا بوجو
 بهاذملا حيحصت ىلإ قيرطاا

"١ 

17 

 ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو سداسلا ءزجلا تبسرهف

 تأ

 فيلاكتلا باوبأب قلعتي ام
 ( هللا ماده نيذلا كل وأ ) ىلاعت هلوق

 (باذ.ءلاةملكهدلعقحنفأ) » ودم

 لالضلاو ىدملا ةلأسم ىف جاجتحالا

 لهال عفشي ال ىنلا نأب ىضاقلا جتحا

 رئابكلا
 ( ميد اوقتا نذلا نكل ) ىلاعتهلوق
 (؟رازنالا ابتح نق ىّرجت )و و

 نم لزنأ هللا نأرتمأ)» هى

 ( ءام ءامسلا

 (مالساللهردصهنلاحرشنفأ) 2

 ىلع ةلادلا تانايبلا ريرقت
 اقلاع لاقل وجو

 ( مولق ةيساقلل ليوف ) ىلاعت هلوق

 ( بولقلانامطتهتلاركذبالأ) » د
 ( قيدحلا نسحأ لزن هللا) » و

 ىنعملاو ظفللاب ثي دحلا نمسح
 نآرقلا تافص  هللاب ناممإلا
 ماسجأ وأ حاورأ لاعفالا

 ىلعالا ماعلا لاوحأ
 لفسالا ماعلا لاوحأ حرش

 هفيلاكتو هللا ماكحأ حرش

 قالسخالا لع

 حاوجلا لامعأ ىف ةلصاحلا فيلاكتلا

 ةماءايسأ ةقاردبتو هقفلا لع

 نامي ألا ىف ةربتعملا لاوحألا نايب

 ةكئالملاب رارقإلا

 . ميش



 "مه ىتارلا زفلا نم نورشعلاو سداسلا هولا تسرهف

5 300 

 33 » ( ايح ناك نم رذنل) » ده 6٠ه
 اد تايآلا(مهلانقلخانأ اوريملوأ) 5

 ١/1 م(ةهآلانودنماوذخناو) » ه» و٠.

 1/5 0 --( دتفانل- برضو )1

 ا ف ل لمج ىذلا) 5 د5

 1/4 د“  (ارضحتالا زجفلا

 181 هدي ىدلا ناحسسف):» 751 7

 رعت فقل ل. ص
 ام ١ قانا رك 20

 امو -] تايآلا(امص تلفاسلاو )

 0 ه (ايندلا ءامسلا انيزانإ) » > 5
 ١م 1 (ًاعلخشأ مأمهتفتساف ) م١ > :١

 لكك ه> (نورخسو تمجت لب) » » 17

 "ا ١ (نوركذيالاوركذاذإو) » د

 ا ه»(ةدحاوةرجزىهامإف) » » 4

 ١" مه (اولظن يذلا اورشحا) » >> ١

 1 » (نولوئسم مهنإ مهوفقو) » د 1

 1 » (مولعم قذر مهل كئاوأ) ١
 ف »  (ممملئاقلاق) ١» »ادعم

 ا » ."(الززريخ كلذآ) » ه0

 50 ». (حوت انادان دقلو) » ه> ١4

 قل 0 (مهاربإل ةتعيش نم نإو) 0

 ا 2 (نوتحنتام نودبعت أ لاق) 2 1 1

 2 ( لاق ىعسلا هعم غلب انلق) 2 007

 ع » (ىنسوم ىلع اننمدقلو) » >> 9

 فدو : (سايلإنإو) »> ١»

 0 (أطوا نإو ) 0 10 ١1"

2 2 

2 

 » ( تانبلا كبرلأ مهتفتساف)

 2 ) نلوديعت امو منإف)

 0 الك تققبس دفقلو 7

 2 ( نآرهلاو ص ) هاراوككش

 » ( رك ذ مهءاجنأ اوبحيو ) ىلاعت هلوق

2 

 د

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 » (ركذلا هيلع لزنأأ (

 » ( حونموق مبلبق تبذك )
 » ( انل لحم انر اولاقو)

 ةيالا (هعم لابجلا ان رع انإ )

 » 2 «ي(ةروشح ريطلاو)

 5 را (ةكلل امان وز

 تانآلا (مصخلا أنكاتألهو)

 » (ةفيلخكانلعج انإدوادان)
 » ( ناملس دوادل انيهوو )
 2 ( ناماس انتف دقلو )

 > ( بويأ انديعرك ةاو )
 : :( مهاريإ اتدابعرك ذاو)
 » (نيقتلل نإو ركذ اذه )
 ه» ( نيغاطلل نإو اذه)

 د( ودان انعا؟لق)
 ه ( ةكتاللل كبر لاق ذإ)

 » (رجأنمهيلع كل أس أ ام لق)
 صّرلا ةروس ريسفت

 2 2 (ضراآلاوتاوّمدلاقلخ) 2

 رض ناسنإلا سم اذإو) 2 2د

 هير اعد



 ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو سداسلا ءزجلا تس رهف نذل
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 ةيآلا (يحرلا زيزعلا ليزعت )
 » (لوقلا قح دقل)

 » ( مهقانعأ ىف انلعج انإ )

 » ( مهديأ نيب نم انلعجو)
 » ( مهترذنأأ مهلع ءاوسو)

 د (ركذلا عبتانمرذنت امتإ)

 » ( ىنوملا ىحت نحت انإ)

 بادصأ الثمر برضاور

 رم
 ةيآلا (نينثا ميملإ انلسرأ ذإ)

 تايالا (رشبالإ متنأم اولاق)

 2 ( غالبلا الإ انيلع امو )

 ةيآلا (ةنيدملا ىصقأنمءاجو)
 د( ًارجأ مل أسي الن ماوعبتا)
 ( ةلآ هنود نم ذختأأ )

 » ( رضب نمحرلاذدري نإ )
 تايآلا ( لالض ىنل ًاذإ ىنإ )

 م (ةنجلا لخدا لبق )
 ةيآلا ( هموقىلع انلزنأ امو )

 ةحيص الإ تناك نإ )
 تايالا ( ةدحاو

 2 ( انكلهأ مكاوي مأ)

 » ( ةتيملا ضرآلا مل ةيآو )

 قلخ ىذلا ناحبس )
 ةيآلا ( جاوزألا

 هنم خلسن ليلا مل ةيأو )

 | » (راهلا

2 

 ١ اهرقتسل ىرحت س مشلاو) ىلاعت هلوق (
 ةنآلا

 (0١ لام داثاثنع زمتلاو] : راعلا ة

 ا/ع

,/8 

 ١م

 اذلإ

 نأ امل ىغيني سمشلا ال ) 2

 ه ( رمقلا كردت

 , ( مهتيرذ انلحان أ ل ةيآو)

 تايآلا ( هلثم نم مه انقلخو )

 ارهتا ملل! هقاذإو)

 ةبالا ( مكيديأ نيب ام
 » ( ةيآ نم. مهتتأت امو )

 , (اوقفنأ مهل لبق اذإو)

 .» (دعولا اذهىتءنولوقيو)
 تايالا(ةيصوتنوءعيطتسي الف)

 ةيآلا ( انثعب نم انلي واي اولاق)
 » ( ةحيص الإ تناك نإ)

 م ( سفن ملظت ال مويلاف )
 تايرآلا ( ةنجلا باحصأ نإ (

 ةيآلا ( برنم الوقمالس )

 «.(( مويلا اوزاتماو )

 » ( مدآىباي كيلإ دبعأملأ )
 » ( ىنودبعا تأو (

 تايآلا(البجكنملضأدقلو)
 مك امب مويلا اهولصإ )

 تايالا ( نورفكت

 ىلع انسمطل ءاشن ولو )

 » ( مهنيعأ
 ىف هسكلت هرمعن نمو )

 ةيآلا ( قلحل



 ةحفص

١ 

"١ 

 غي 6

 رطاف ةروس

 ( تاومسلا رطاف هلل دا ) ىلاعت ةلوق
 ثايآلا

 مكلناطينشلا نإ) 5

 ةيآلا ( هلمعس وسد تزن فا ١1)

 » (حايرلا لطرأىذلااؤز )0

 » (ةرعلاديربناكنمه) » د

 ( (بارت نم مكقلخ هللاو) 2

 ”(تارجلا ىوتسياهو) ه0

 ٠ (رابلاف ليلا وي) »
 نوعمسال موعدت نإ ) 2

 2 ( ءاعد

 » (ءارةفلا تأ سانلا اهيأاي) » د
 تايآلا ( هذي أشي نإ ) م و

 (معءر نوش* نيذلارذنتاع]) 00

 ةيآلا

 ىعالا قرناس امو) » ه

 تايآلا ( ريصبلاو
 2 (.ءاشن نم عمسل هللاثإ) » د

 2 (اورفك نيذلا تذخأمث) ا

 ضيب ددج لابجلانمو) » و

 ا راو
 ةداع نه هللا ىشخن امي ) ارا

 ةيآلا ( ءاملعلا

 م --

 هدفهص

 ىزارلان يدلا رفن مامالل ريبكلا ريسفتلا نم نو رشعلاو سداسلا .زجلا

 باتك نولتي نذلا نإ ) ىلاعت هلوق ٠؟
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 ضب

”7 

18 

58 
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 ا

 ا
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 انذي

 رلكدأ
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 آى١

- 

 اى

 انا

 و١

- 

- 

- 

- 

 اىإ

- 

 تايآلا ( هللا

 » ( ريصب ريبخل هدايعب هللانإ)

 ةيالا (اهنواخدي ندع تانج)
 تايآآلا ( هلل د-+لا اولاقو )

 ( منهج ران ره اورفكنيذلاو)

 ا
 » (اهف نوخرطصي مثو)
 000 مرمعن ملوأ)

 مه (رث ذت نم هيف

 فئالخ ملعج ىذلاوه)

 تايآلا (ضرآلا ىف

 تاومسلا كسم هللا نإ )

 ةيآلا ( ضرالاو
 (مكنايأدهج هللابا 0 و)

 تايألا

 تنس الإ نورظني لهف )

 ةيآلا (نيلواآلا

 0 (ضرآلاف اوريسيلوأ)

 سانلا هللا قخاؤي ولو )

5-6 
 سي ةرولمس

 ( ميكحلانآرقلاوسي )

 ( نيلسرملا نا كنإ:)
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 ف ةيآلا . قزرلا طبي هللا نأ اوملعي مل وأ : ىلاعت هلو

 لطابلا داقتعالا كلذ مهنع ىنغأ ام ىأ ( نوبسكي اوناكام مهنع ىنغأ اف ) ىلاعت لاق مث

 ىف نيب املو . اوبسك ام تائيس مهءاصأ لب ًائيش هللا باذع نم هوبستك ١ ىذلا دسافلا لوقلاو
 ةدسافلا مهاوقأو ةلطابلا مدئاقع باذع ىأ اوبسك اه تائيس مهباصأ مهنأ نيمدقتملا كئاوأ ىف

 . ةرخآلاو ايندلا ف ىنوزجعي ال ىأ ( نيزجعمب مثهامو ) لاق

 هللا نأ اوملعي مل وأ : ىنعي ( ردقيو ءاشي نا قزرلا طبي هللا نأ اوملعي مل وأ ) ىلاعت لاق مث

 زتقيو .ىأ ( ردقيو ) هلوقو + ىرخأ ةرات:ضبشاو ؛ ةراث ءاشي نل قررلا طب ىذلا ره كانت

 كلذو «بّبس نم هل ديالو , هقيضو:قررلا ةطس ىف نيفلتحح سانلا ىر. ان ةلع لالا

 ضي رملا لهاجلا ىرنو . قيضلا دش ىف رداَقلا لقاعلاىررن نال . هلهج و لجرلا لةعوه دل تل

 ىلا ةعاسلا ىف نآل كالفآلاو مجنالاو عئابطلا لجأل ًاضيأ كلذ سيلو . ةعسلا مظعأ ىف فيعضلا

 تاناويحلا نم ملاعو سانلا نم لاع ًاضيأ هيف دلو دق . رهاقلا ناطلسلاو ريبكلا كلملا كلذ اهيف دلو
 ةريثكلا .ايشآلاهذه ثودح اندهاشاملف « تابنلانم ملاع ةعاسلا كلتىف ًاضيأ دلويو . ناسنإلا ريغ

 ةداعللا قفا روما نشل هنأ الع , ةواقشلا و ةداعسلا ىف ةقلتخ امرك عم ةدحاولا ةعاسلا كلت ىف

 اذهب حصو ؛ هناحبس هللا وه هيف رثؤملا نأ انملع . ماسقألا هذه تلطب امو ؛ علاطلا وه ةواقشلاو

 . ( ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبب هللا نأ اوملعي مل وأ ) ىلاعت هلوق ةع ىلع عطاقلا ىلقعلا ناهربلا

 : رعاشاا لاق

 لحز انيلع ىضقي سحنلا الو ٠ ىرتسفملا هب ىضقب دعنا الف

 لجو ىلاعت ةاضقلا ىضاقو. امسلا بر ركحح ةنكلو

 هللا همحر ىزارلا رخفلا مامأللل ريبكلا ريسفتلا نم نورشعلاو سداسلا ءزجلا ىلاعت هنوعب مت

 هللا ديعي ريهشلا ىواصلا ليعامسا دمح ذاتسالا ةعجأ مو حيحصتب ىلاعت

 : ىلاعت هلوةريسفت هلوأو نورشعلاو عباسلا ءزجلا هولتيو

 4« هللا ةحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ىدابعاي لق إل

 هلآو دمع قح ؛ هلاك] ىلع هللا ناعأ

 « 1 - رع عبو



 ةآلا .٠ ا ممرثك أ ن :كلو : ىلاعت هلوف ليلي

 (ةنتف ىه لب) لاقف ؛ ةحيصف ةزيجو ةظفلب ءاخرلاو ةدشلا دنع هيلع مث ايف مهتقي رط حبق ىلاعت نيبف
 ؛ ريصلا بجي اهناوف دنعو ؛ركشلا بحب الوصح> دنع نآل : ةنتف رفاكلا اذه اهلوخ ىتلا ةمعنلا ىنعي

 بهذلا تنتف لاقي 5 ةمعنلا ىتوأ نم لاحهدنع ريتخ ثيح نم ةنتف هنأب فصوب هلاح اذه نمو

 . هتصالخ فرعتل رانلا ىلع هتضرع اذإ . رانلاب

 ىل ل ناك امنإ ليوختلا اذه نأ انمدق ام ىنعملاو ( نوملعي ال ممرثك أ نكلو ) ىلاعت لاق مث
 . باوجلاو لاؤلا ضرعم ىف اهرك ذن ثاحأ ةيآلا ىف قبو . رابتخالا

 000 ارا وب هر اج راسل ا

 نورشبتسيو ديحوتلا عام نم نوزئمشي مهنأ ةيالاهذهلبق مهنع كح ىلاعت هنأ (باوجلاو) ؟واولاب

 ىلاعت هللا ىلإ او أاجتلاو ءالبلاورضلا ىف اوعقو اذإ مهنأ بيقعتلا ءافب ركذ مث 2 رشلا رك ذ عامسب

 ىف نوعقاو مهنأ ىلع لديل بيقعتلا ءاف ركذف « ناشثلا لعفلل ًاضقانم لوألا لعفلا ناك. هدحو

 ضقانم امهنم دحاو لك نأ عم لصاف ىناثلاو لوألا نيب سيل هنأو ؛ لاحلا ىف ةحيرصلا ةضقانملا

 اب ايم دوصقملا سلف 0 ةيآلا اَمأَف ::انهه ثيقعتلا ءاف رك ذ ىف ةدئافلا وه.اذهف ىناثلل

 . ءافلا فرحب ال واولا فرحب هللا رك ذ مرج الف ؛لاحلا ىف ضقانتلا ىف مبعوقو

 هيلع لضفتن نحن ىنعي . لضفتلا و هلي وختلا (باوجلا) ؟ ليوختلا ىنعم ام ( ىباثلا لاؤسلا ١)

 . قاقحتسالاب هدجو امنإ هنأ نظي وهو

 نوكي نأ لمتحي ( باوجلا ) ؟( مع يلع هتيتوأ امنإ ) هلوق نم دارملا ام 6 ثلاثلا لاؤسلا إل

 ىلع ىلع تيت وأ امنإ ؛ دارملا نوكي نأ لمتحو ؛ كلذل ًاقحتسم ىتوكب هللا لع ىلع هتيتوأ امنإ : دارملا
 ىلع تردق معلا كلذ لجال مع ىلع هتيتوأ امنإ ؛ دارملا نركب أ لمكان اك

 ؛ جالعلا ةيفيكب ىلعل ةحصلا تدجو امتإ لوقيف , هسفن مباعيف ًاضيرم نوكي نأ لثم هباستكا

 . بسكلا ةيفيكب ىلعل لاملا تدجو امنِإو

 ايمن ٠ ؛ ةمعنلا ىلع دئاع ( هتيتوأ ) هلوق ىف ريمضلاو . ةئنؤم ةمعنلا ( عبارلا لاؤسلا ل

 ؟ هيف بيسلا اف آت ؤم ريمضلا لعجل ( ةنتف ىه لب ) هدعب لاق لب ؛ ثنؤملا ىلإ داع فيك ريكذتلا

 الف ء ركذم هانعمو ثنؤم ةمعنلا ظفلف ؛ ةمعنلا نم ًائيش هانلوخ اذإ ىتح ريدقتلا نأ (باوجلاو)

 . نارمآلا زاج مرج
 امنإ ) هلوق ىلإ عجار اهلاق ىف ريمضلا مهنع ىنغأ اف ( مبلبق نم نيذلا اهلاق دق ) ىلاعت لاق مث

 ثيح هموقو نوراق مث (مهلبق نم نيذلاو ) لوقملا نم ةلمج ا ا م
 ىف نوكي نأ أضيأ زوحيو ء اهولاق مهن : اكف هب نوضار هموقو ىدنع ( ملع ىلع هتيتوأ امنإ ] ) لاق

 . ابلثم :نولئاق ةيلاخا مم مالا

 ؛ حيبق ضفقانت اذهو «؛ ةهسفن 4 لإ هد 573 هلأ نع هعطت ةجصلاو ةمالسلا لاح قو ؛ هلبأ كل
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دوا اذإ م ا 0 َناَسنالا ن 1 ا
 1 0 ( 8 4 2 

 ملي نم نيد أَ دَق 20 َنكلَو نق ه لب لع ىلع

 َنيذلآَو 0 تيس مهءاصأق «هاد َنوبسكي 0 ل اف

 هس هذ هر 60 2 را ]تشرع هرنرت تالا 6 27

 لو | مرد 00 م امو رك ذل يعم لإ كرف اويلظ

 ه0 يه مهاس لس جا“ مق

 موقل تال كه ف نإ لانس ا هاش نآ قررا طسبي ل را

000 

 «ه؟» نونمؤي

 مهسفنال ةيدف لكلا اولعجل هعم هلثم اوكلمو لاوم الا نم ضرآلا ىفام لك اوكلم ول رافكللا

 ىأ ( نوبستحي اونوكي ملام هللا نم مهل ادبو ) ىلاعت هلوق ( اهيناثو ) ديدشلا باذعلا كلذ نم

 اهيف» ةنجلا ف باوثلا ةفص ىف لاق هيلي هنأ اكو ٠ ماسح ىف نكست مل باقعلا نم عاونأ مهل ترهظ
 وهو هلثم لصح باقعلا ىف كلذكف « رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيعال ام

 اوبس اهب تاكس مهل ادبو )ىلاعت هلوق ( اثلاث )و نوبستح اونوكي ملام هللا نم مه ادبو ) هلوق

 كلت راثآ باقعلا نم عاونأ محل تربظ ىأ اهوبستك ١ ىتلا تائيسلا كلت راثآ مهل تروظ هانعمو

 هبنف ءهب نوثزّتسي اوناك ام ءازج بناوجلا لك نم (ممب قاحو) لاق مث . اهويستك | ىتلا تائيسلا

 . مباع مظع ىلع هوجولا هذه ىلاعت

 لع ىلع هتيت وأ امن لاق انم ةمعن هانل وخ اذإ مث . اناعد رض ناسذالا سم اذاف )ل ىلاعت هلوق

 كويك | ون اكام م مهنع ىف 0 ءذلا اهلاق دق ء«نوملعي ال مرثكا نكلو ةنتف ى ل /

 ؛ نيزجعم رهامو اوبسك ام تائيس مهيصيس ءالؤه نم اوءلظ نيذلاو . اوبسك ام تائيس مهباصأف

 . 4 نونمؤ, موقل تايال كلذ ىف نإ ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسي هللا نأ اوملعي ملو |

 اصلا ف عوقولا دنع منال كلذو . ةدسافلا مهقئارط هس ىرخأ ةّقيرط ةياكح اذه نأ ملعا

 هنإ مث « هنم الإ نوكي ال كلذ عفد نأ نوربو « ىلاعت هللا لإ نوعزفي ىضرملاو رفقلا ف 21

 كلذ لصخ ام هنأ معز « سفنلا ىف ةيفاعلا و 1 لال :ىف ةعسلا امإ ضو. ةمكلا مهو خ اذإ ىلاعت

 لصح ام لاق ةح ناكنإو ؛ ىسكب لصح امتإ لاق الام ناك نإذ . هدجو هدهج بيسو هيسكب

 لكلا فاضأ ةجاحلاو زجعلا لاح ىف ناكهنال ؛ ريظع ضقانت اذهو , ىنالفلا جالعلا ببسب كلذ
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 اساس بص اع رسال رخال 25 هامس

 ءوس نم هب اود ال هعم هلثمو اعيمج ضرألا ىف ام اولط نيد نأ ولو

 مهل ادب «4»» َنوبسَتَح اونوكي ل امه نم مك ادو ةميقلا موي باذعلا

 «:.د نوي اوك امم قحاب تا
 اودتفال هعم هلثءو ًاعيمج ضرأ الا ىف ام اوملظ نيذلا نأ ولو . نوفلتخي هيف اوناك امف كدابع نيب
 اوبسك ام تائيس مهلادبو . نوبستحي اونوكي ملام هللا نم مهل ادبو ةمايقلا موي باذعلا ءوس نم هب

 0 هب اوناك ام مم قاحو
 لوقت هدحو هللا تركذ اذإ كنأ وهو . نيكرشملل ةحيبقلا لامعالا نم رخآ عون اذه نأ معا

 تركحذ اذإو . مهولقو مبهوجو نم ةرفنلا راثآ تربظ ؛ هل كيرشال هدخو هللا الإ هلإ ال
 لبجلا ىلع لدي كلذو : مرودصو مهمولق ىف ةراشبلاو حرفلا راثآ تربظ ناثوالاو مانصالا
 تادانلا ىه ىتلا مانصألا ركذ امأو : تاريخلا ناونعو تاداعسلا سأر هتلارك ذ نال : ةقامغاو

 هذه ركذب مهراشبتساو هدحو هللا ركذ نع مهترفنف ٠ تاقاحلاو تالابجلا سأر وبف . ةسيسخلا

 لباقي دقو فاشكللا بحاص لاق ؛ ديدشلا قحلاو ظيلغلا لبجلا ىلع لئالدلا ىوقأ نم مانصألا

 ىتح ًارورس هبلق .ىلتمي نأ راشبتسالا نآل هباب ىف ةياغ امهنم دحاو لكذإ زازتمثالاو راشبتسالا
 ىلإ حورلا ضيقنيف هظيغو همغ مظعي نأ زازئمثالاو ؛ للهتيو هبجو ةرشب ىفرورسلا كلذرثأ ربظي
 بيجعلارمالا اذه مهنع ك> املو : ةيضرالا ةملظلاو ةربغلا رثأ هجولا مدأ ىف قبيف بلقلا لخاد

 الوأ هفصوف « ريظعلا ءاعدلا ركذ هنأ ( امهدحأ ) نيرمأب هفدرأ هداسفب لقعلا ةرطف دهشت ىذلا

 8 هلوق وهو لماكلا ملعلاب ًايناثو ( ضراألاو تاومسلا رطاف مبللا لق ) هلوق ىهو ةماتلا ةردقلاب

 "00 ]ودم ىلاعت هن وكب ملعلا نآل 2 ىلع ةردقلا رك ذ مدق امإو ؛ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلاعت

 هيف اوناك |مف كدابع نيب كحن تنأ )لاق .اعدلا اذه ركذ املو. ًاملاع هنوكب ملعلا ىلع مدقتم

 ؛ لقعلا ةييدبب داسفلا مولعمرمأ كرشلا عام دنع مهحرفو ديحوتلا نع متر فن نأ ىنعي (نوذلتخي
 بهذا او دسافلا داقتعالا اذه نع مهتاازإ ىلع د>أ ردقي الف . هيلع اورصأ دق موقلا . كلذ عمو

 تلاق ؟ ليللابهتالص قلي هللا لوسر حتتفي ناك مب ةشئاعتلأس : لاقةءلس ىبأ نع . تنأ الإ لطابلا

 ةداهشلاو بيغلا ملاعضرالاو تاومسلا رطاف ليفارسإو ليئاكيمو ليربج بر مبللا لوقي ناك
 7” ىدهتل كناو كنذإب قحلا نم هف فلتخأ امل ىندها نوفلتخم هيف اوناك ايف كدابع نيب حت تنأ

 1 « ميقتسم طارص ىلإ ءاشت نم
 ءالؤه نأ ( اهوأ ) ءايشأ مهديعو ىف رك ذ لطابلا بهذملا كلذ مهنع ىكح امل ىلاعت هنأ لعاو
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 را.ةه رش ساض  عهذنه رج ررخ 6 هوا ةهرصا ربااو ا سا ىلا رمد

 1 ةرخألاب َنونموي ال نب "كلاب هدحو هّللأ ر 0 اذإو

 ص ه- ه- ه- ه-

 هام 6 سس هل يندم

 ضرألاو تاومسلا رطاغ مهلا لق 6012 َنورشبتسي ماد هنود نم َنِل

 «/ نون هبف |وناك ف كداع سس ُظ ا داس كح ماع

 ىلع اودروأ رافكلا نأ ملعاو ؛ كاردإ الو ال روعش ال تادامج ىه ىتلا ناثوآلا دبعيال نو

 اهدبعن اممإو عفنتو رضت ةملآ اهنأ داقتعال مانصالا هذه دبعنال نحن ١ 0 : الاوَم مالكلا اذه

 كئتلوأ ريضي نأ ]> آل اهدغت,نحتف «' نيئرقملا نم هللا دنع اوناك صاخشال لثاع ا(
 اوناكولوأ لق « ءاعفش هللا نود نم !اوذختا مأ) لاقنأب ىلاعت هللا باجأف هللا دنع انل ءاعفش رباك ألا

 ةءافشلا كلب |وعمطي نأ ام رافكتلا :ال وهنأ تاكا يرقتو ( توات 101 0 امال
 طاب (لوالاو) احلل يثامت مانصاأللا هذه تاعج ن نيذلا د اهرلار ءالحلا كتلاوأ ف وأ مانصأللا هذه ن

 ُ ةعافشلا رودص لمعي فيكف | ثش لقعت الر ع كلم ال مانصالا ىهو ت تادانا هذه نال

 نوكيف : هللا نذإبالإ ةعافشلا لعدح أر دقي الو ًائيش دحأ كلمبال ةمايقلا موي ىف نال لطاب(قاثلاو)

 لاختشالا نم ىلوأ هتدابعب لاغتشالا ناكف ؛ةعافشلا كلت ىف نذأي ىذلا هللاوه ةقيقحلا ىف عيفشلا
 ريغ دحال كلمال هنأ نيب مث ( ًاعيمج ةعافشلا هلل لق ) ىلاعت هلوق نم دارملا وه اذهو هريغ ةدابعب

 اقلطم ةعافشلا ىف ل نم مهنمو ( نوعجرت هيلإ مث ضرآلاو تاومسلا كلم هل ) هلوقب هللا

 " ةعافشاا ف ذأ , ملام هياحس هنأ لسن ان ل فيعض اذهو (| ًاعيمج هعافشلا هلل لق ) ىلاعت هلوقب

 لدي اذه نآل لاول هنه ( اهتم نيحا سفن اللا قوتي هللا ( هلوق ليق ناف . ةعافشلا ىلع كح ردقي

 ىذلا قررا هلو دينو ( ها 0 اح 0 اذه دك أتو ؛ طقف هللا وه ىفواملا نأ لع
 ىف لاق ىلاعت هللا نإ م“ ( مكايحأف أنا أ متتكو هللاب نو رفكست فيك ) هلوقبو ( تيميو ىحي

 هك توألا 0 ءاج اذإ يحتار ةئلاث 9 ىف لاقو ( توملا كلم رك افوتي لق ) ئزداقلا

 نم عون را ا هنأ الإ هللا وه ةقيقحلا ىف فوتملا نأ هباوجو ( انلسر

 هتحنو سيئر وهو توما كلم ىلإ حا اور الا:ضبق:نضوقف ء كمالملا نف كلك لإ ا

 ىلإ ةيناثاا ةيآلا ىفو « ةيقيقحلا ةفاضإلاب ىلاعت هللا ىلإ ةيالا هذه ىف ىفوتلا فيضأف مدخو عابتأ

 توملا كلمل عابتألا ره مهن ال ةكئالملا رئا ىلإو لمعلا اذه ىف سيئرلا وه هنأال توملا كلم

 أ هللاو

 نيذلاركذ اذإو ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا بولق تزأمثا هدحو هللا ركذ اذإو )ل ىلاعت هلوق

 محن تنأ ةداهشلاو بيغلا ملاع ضرأالاو تاومسلا رطاف مهللا لق « نورشبتسي مه اذإ هنود نم
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 - 2 فيرشلا لماكلا ( باتكلا كيلع انلزأ انإ ) لاقف ٍعتَِِي لوسرلا بلق نع ,يظعلا فوخلا كلذ

 هللا دنع نم هنأ ىلع لدي ىذلا زجعملا وهو قحلاب ًانورقم هلازنإ انلعجو هب مهئادتهالو سانلا عفنل

 ىنعملاو ( ليكو مملع تنأ امو ) هيلإ دوعي هلالض ريضف لض نمو . هيلإ دوعي هعفنف ىدتها نف

 «مهلإ ضوفم همدعو لوبقلا لب رهقلا ليبس ىلع ناميإلا ىلع مهلهحن نأب ًارومأم تسل كنأ

 الإ نالضح ال لالضااو ةيادهلا نأ ىلاعت نيب مث . رفكلا ىلع مهرارصإ ىف لوسرلا ةيلستل كلذو
 ةايحلا نأ اكو ؛ مونلاو توملا هبشيلالضلاو ةظقيلاو ةايحلاهبشت ةيادهلا نآل كلذو « ىلاعت هللا نم

 ةيادحلا كلذكف هداحبإو لجو رع هللا قيلختب الإ نالصحب ال مونلاو توملا كإاذكو ةظقيلاو
 ؛ ردقلا ىف ىلاعت هتلارس فرع دقف ةقيقدلا هذه ف رعنمو ؛ ىلاعت هللا نم الإ نالصحال لالضلاو
 كلذ لاوزا ًابس ةقبقدلا هذه ىلع هيبنتلاريصيف , بئاصملا هيلع تناه ردقلا ىف هللا رس فرع نمو

 هنأ ةيآلا مظن ليقو « ةيآلا ىف مظنلا هجو اذبف لسو هيلع هللا لص لوسرلا بلق نع نزحلا
 . مانصالا هذه نم قحأ ةدابعلاب هنأ ىلع لديل ملاعلا'هلإلا هنأ تايثإ ىف ىرخأ ةجح ركذ ىلاعت

 الإ مونلا دنعو توملا دنع سفنألا ىفوتي ىلاعت هنأ ةيآلا نم دوصقملا < ةيناثلا ةلأسملا ل

 ىلإ ىأ ىمسم لجأ ىلإ ةمئانلا ىهو ىرخاألا لسريو توملا اهيلع ىضق ىلا سفنألا كسمي هنأ
 ىلا سفنالا ىفوتي ىلاعت هنأ ىنعي ( اوم نيح سفنالا ىفوتي هللا ) ىلاعت هلوقف اهتومل هبرض تقو
 ىنعي ( ىمسم لجأ ىلإ ىرخألا لسريو ) هلوقو ندبلا ىلإ اهدري الو ابكسمي توملا دنع اهافوتي
 . ىمسم لجأ ىلإ ةلاخلا هذه قبتو ةظقيلا دنع ندبلا ىلإ اهدرب مونلا دنع اهافوتي ىلا سفنلا نأ

 نم هيف دبال نكلو . ةقيقحلل ةقباط» ىهو ةبآلا ظفل ريسفت اذبف توملا تقو وه لجألا كلذو

 هؤوض لصح ندبلاب قلعت اذإ ىناح ور قرشمرهوج نع ةرابع ةيناسنإلا سفناا لوةنف ؛ نآيب ديزم
 نعو ندبيلا اذه رهاظ نع هقلعت عطقني توملا تقو ىف هنإ لوقنف ؛ ةايحلا وهو ءاضعالا عيمج ىف

 هوجولا ضعب نم ندبلا رهاظ نع هؤوض مطقني هنإف مونلا تقو ىف امأو . توملا وه كلذو هنطاب
 عاطقنا توملا نأالإ دحاو سنج نم مونلاو توملا نأ تبثف , ندبلا نطاب نع هؤوض عطقني الو

 ميكحلا ملاعلا رداقلا نأ ربظ اذه تبث اذإو ؛هوجولا ضعب نم صقان عاطقنا مونلاو لماك مات

 ءازجأ عيمج ىلع سفنلا ءوض عقي نأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث ىلع ندبلاب سفنلا رهوج قلعت ربد
 ضعب نم ندبلا رهظ نع سفنلا ءوض عفتري نأ ( اهيناثو ) ةظقيلا كلذو هنطابو هرهاظ ندبلا

 وهو ةيلكلاب ندبلا نع سفنلا ءوض عفتري نأ ( اهللاثو ) مونلا وه كلذو هنطاب نود هوجولا

 نع امهدح أ زاتمب مث « سفنلل ًآيفوت امهنم دحاو لك نوك ىف ناكرتشي مونلاو توملا نأ تبثف توملا
 رداقلا نعالإ هرودص نكميال بيجعلا ريبدتلا اذهلثمو « ةنيعم تافص ىف ةئيعم صاوخمب رخالا

 دارملا نوكي نأل متحيو (نوركفتي موقل تايآل كلذ ىف نإ ) هلوق نم دارملاوهو « ريكسحلا ,بلعلا

 ةكحلا هذءو ةردقلا هذهب ًافوصوم ًاهإ دبعي نأ لقاعلا ىلع بجاولا نأ ىلع لدي ليلدلا نأ اذهب



 م هسقنلف ىدتما نك 1 ب سانل َباَتكلا َكِيلَع هل
 ذأ 6 -

 الل لل اس رو جهاد نك لس لس ل رق ادق لا ا ا ا ل 7 تساهل 2

 0 نيف الا قرح هللا ليكوب مهءلع تنأ امو ايملع لضي اماف

 لِ قالا لسريَو توما اهلع سن آ كسميق م نم ف تمت ل لو
 د 7 نود ل 4 ارد م كدضن 9 موُقل ت نأ ا كلذ ف : 0 | ىمسم . لَجأ

 ةعافشلآ ل ل درجلا َنولقَعَي اَلَو ايش درك اوي ل 80

 0 0 1 مث *ضرألاو تا ومسلا كه

 . لبق ىلاغت هللا ةركذ ارع 3 را لع 0 1 ةيآلا هذه نم دوصقملا ناكف نيكرشاافيوخت ىلإ

 (هتمح رت اكسعو 2 هرضتافشاك ) ”ىرواو (ةنود نم نذلاب كنوفوخو) ىلاعت هلوقوهو ةيآلا هذه

 ثينأتلا لع (تاكسمم) و (تافشاك) هلوق فيكل يق نإف . فيفختلل ةفاضإلابو لصاألا ٍلع نيونتلاب
 فعضلا ةنظمةثونالانإف اهفعضلاه ىلع هيبنتاا دوصقملا انلق؟ (هنودنم نيذلاب كنوفو*و) هلوق دعب

 ةجحلا هذه مهلع هلل دروأ املو ؛ةانمو ىزعلاو تاللا نولوقيو ثينأتلاب !منوفصي اوناك مهنآلو
 قنوت متن ىأ ( مكتناكم ىلع اولمعا موقاي لق ) ديدهتلا هجو ىلع هدعب لاق اهل عفد ال ىلا

 ىيد ريرقت ىف أضيأ لماع إف« مكديك ديك و كركم عاونأ ىف اودهتجاف ةدشلاو ةوقلا ةياهن ىف مكن أكفأ

 1 ته رختلا هم طا 7 00 وأ ىنبيدي ىزخلاو باذعلا نأ (نوملعآ فوسف)

 لضي امنإف لض نمو هسفنلف ىدتها نف قحلاب سانلل باتكلا كيلع انلزنأ انإ ل ىلاعت هلوق
 ىضق ىلا كسميف اهمانمىف تمت ل ىنلاو 0 نيح 0 ىفوتي هللا «ليكوب مهبلع تنأ امو اهياع

 نم اوذختا مأ ءنوركفت, موقل تايآل كلذ ىف نإ ىمسم لجأ ىلإ ىرخالا لسربو توملا اهيلع

 تاومسلا كلم هل ًاعيمج ةعافشلا هلللق ؛ نولقعبالو ًاًئيش نوكلمال اوناكول وأ لق ءاعفش هللا نود

 : لئاسم ةبآلا ىف ( نوءجرت هيلإ مث ضرألاو
 كلعلف ) لاق اك رفكلا ىلع مهرارص] هيلع مظعي ناك تلكم ىنلا نأ معا « لوألا ةلأسملا 2

 ىلاعت لاقو (نينمؤم اونوكي الأ كسفن عخاب كلعل ) لاقو ( اونمؤي مل نإ ممراثآ ىلع كسفن عخاب

 نيك ر شالا بهاذم داسف ىف ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا بنطأ املف ( تارسح مهيلع كسفن بهذت الف )
 ليزي مالكب هفدرأ ديعولاو دعولا :ركذي ةراتو لاثماآلا برضب ةراتو تانيبلاو-لئالدلاب ةرآث
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 ام متيأرفأ لق هلل نلوقلل ضرالاو تاومسلا قلخ نم هلأتم نالو

 ساو ه5 هر 0 ساما ضع «ه يت 21ه ع تال ا هل 7 1

 ىدارا وأ هرض تافشاك نه له , ١ هلبأ ىندارا نإ هللا لود نم لوعدب

 هز اا اا را او م اه ثا ىف سس هس دل انوار لل شي نري ىيرذ هرم ب مور

 لق «؟4» نولك وت. ا لكوتي هيلع هللا ىسح لق هتمحر تاكسمب نه له ةمحر

 مى 39 3 - 1 26 ميه 1 هرب مس اسر - 1 راس هدم 0

 باذع هيتاي نم «4:» نوملعت فوسف لماع ىبإ ؟تاكم ىلع اولمعا موقاي

 05 8 ا وِ 0 لو

 41١« يقم باذع هيلع لحيو هيزخي

 مس ل

 رفكلل قلاخلا ناكولو ( ماقتنا ىذ زيزعب هللا سيلأ ) هلوقب نيتلأسملا نيتاه ىف مههذم ةعح لع
 . هب قئال ريغ ديدهتلاو ماقتنالا ناكل هللا وه مهف

 نم نوعذتام متيأرفأ لق « هللا نلوقيل ضرآلاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلوإل ىلاعت هلوق
 لق . هتمحر تاكسم نهله ةمحرب ىفدارأ وأ ءهرض تافشاكنه له رضب هللا فدارأ نإ هللا نود

 هيتأي نم ؛ نوملعت فوف لماع ىنإ كتناكم ىلع ولمعا موقاي لق « نولكوتملا لكوتي هيلع هللا ىح
 . 4 ميقم باذع هيلع لحو هيزخي باذع

 ىلع ليلدلا ةءاقإ ىلإ داعء ندحوملا دعو ىفو نيكرشملا ديعو ىف بنطأ امل ىلاعت هنأ معا

 : نيلصأ ىلع فييزتلا اذه ىب و « مانصآألا ةدبع ةقيرط فيبزت
 ميحرلا ميكحلا ملاعلا رداقلا هلإلا دوجوب نورقم نيكرشملا ءالؤه نأ وه « لوآلا لصالا ال

 سانلا نم نأ ملعاو ( هللا نلوقيل ضرالاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو ) هلوقب دارملا وهو
 مهنيب عازت ال قئالخلا روبمج نيب هيلع قفتم ميحرلا ميكحلا ردافلا هلإلا دوجوب معلا نإ لاق نم

 قو ضراإلاو تاومسلا لاوحأ بئاحي ىفلهأت نه ناف معلا اذه ةحصب ةدهاش لقعلا ةراطفو . هيف

 ةبيرغلا مكحلا عاونأ نم هيف امو ناسنإلا ندب بئاخي فو ةصاخ ناويحلاو تابنلا لاوحأ بئاجتي

 . ميحرلا مكحلا رداقلا هلإلاب فارتعالا نم دبال هنأ ملع ؛ ةبيجعلا حلاصملاو

 متيأرفأ لق ) هلوق نم دارملاوهو رشلاو ريخلا ىلع اهل ةردقال مانصألا هذه نأ (ىاثلا لصالاو)

 تاكسم نهله ةمحرب ىتدارأ وأ هرض تافشاكن هله رضب هللا ىدارأ نإ هللا نود نم نوعدتام

 مانصالا هذه نأ تدثو  ميحرلا ميكحلا رداقلا هلإلا دوجوب رارفإلا نم دب ال هنأ تبثف ( هتمحر

 ' فاك هيلع دامتعالا ناكو . ةيفاك هللا ةدابع تناك كل ذك الا ناكاذإو ءرمشااو ريخلا ىلع اها ةردفال

 لقاعلا تفتلب مل لصألا اذه تبث اذإف (نولكوتملا لكوتب هيلع هللا ىسح لق) هلوق نم دارملا وهو

0 
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 مهنأ دارملا ليقف ءهوجولا لك أ ىلع منع باقعلا طوقس ىلع لدي ( مهنع هللا رفكيل ) هلوقو

 كلذ 0 ةاشلا دا نمو محلا امعأ أوسأ مهنع رفكي هللا ناف 0 هيف مهيلع ءايبنآلا اوقدص

 مهيزحيالو مما أن م نساحناب مه.زجي لتاقم لاقو , باوثلاعاون أ نسحأ ميل لصويو ,نامإلا

 عم 3 نم ءىث رضي ال نولوقي نيذلا مثو ةئجرملا خيش ناك خان امم نأ معاو . ىواسملاب

 نم نأ ىلع لدت اهنإ لاقف ةيآلا هذه جتحاو « رفكلا عم تاعاطلا نم .ىثث عفني ال ا« نامإلا

 ىلع !و-آلا اذه لمح زوحب الو « اولمع ىذلا أوسأ مع رفكي ىلاعت هناف لسرلاو ءايبنألا قدص

 هللا مبفصو ام لاح ىف لصح امتإ ريفكتلا نأ ىلع لدي. ةيآلا نم رهاظلا نآل « قباسلا رفكلا
 ىأي ىلا زئابكلا هنمادارملا نوكيي نأ بجو كلذك ناك اذإو « كرشلا نم ىوقتلا رهو نا

 نوتأي ام أوسأ مهتاميإ دعب مهنع رفكي ىلاعت هنأ ىلع ًاصيضنت ةيآلا هذه نوكتن «نامي د7

 رئابكلا وه كلذو هب

 مسخ ريثكلا تافي وختلاب نيقحملا نوفوخي نيلطبملا نأ ةداعلا ترج هنأ 4 عبارلا مكحلا ل

 ريرقت دارملاو ماهفتسالا ظفلب هرك ذو ( هدبع فاكب هللا سيلأ ) ىلاعت هلوقب ةهبشلا هذه ةدام هللا

 ىنغ تانكمملا لك ىلع رداق تامولعملا عيمجب ملاع هنأ تنث هناإل ”كلذك صاألاو سوفلا ف ك1

 « تاحارلاو تاريخلاب اهلادبإو اهعفد ىلع رداقو دابعلا تاجا ملاع ىلاعت وهف تاجاحلا لك نع
 ناكاذه تبث اذإو ءدارملا كلذ ءاطعإ نع هتجا>و هلخ هعنمب ىت> اجاتح الو اليخت سيل وهو

 هللا سيلأ ) لاق اذبلف . تادارملا لكهيلإ لصويو تايلبلا ليزيو تافآلا عفدي هناحبس هنأ رهاظلا
 نم نيذلاب ك«ءوفوذو ) لاقف ةبولطملا ةجيتنلا اهيلع بتر ةمدقملا هللا رك ذ املو ( هدبع فاكب

 1 : رثك أ أرق ء الطابو ًابُح هللا ريغب فيروختلا ناك دبع فاك هللا .نأ تيثاامل عي(:

 تلاق ًاشيرق نأ ىور ( كنوفوخيو ) هل لاق هنآل ةديبع ىنأ رايتخا وهو دحاولا ظفاب هدبع
 0 عيمجا ظفلب (هدابع) ةعامج مج أرقو « ةيآلا هذه ىلاعت هلا ل زيأف , انتهلآ كلبخ نأ فاخت انإ هلك
 0 ءاجنإلاب سنويو ؛ رانلا مهاربإو « قرغلا ءافك احون نإف ءاسنالا دا لا ا
 ىلاعت هلوقل .وسلاب |اب ممودصق ءايبنالا م 37 ليقو . كلبق لسرلا ءالؤد ىنك امدمحاي كيفاك ىلاعت

 . مهاداع نم رش هللا مافكو ( مكوسرب ةمأ لك تمهو )

 ةمتاخم مالكلا متخ بيغرتلاو بيهرتلاو دعولاو ديعولا حرش ىف بنطأ امل ىلاعت هنأ معاو
 اذه ىنعي (لضم نم هل اف هللا دهب نمو « داه نم هل اف هللا للضي نمو ) لاَقف قا لصفلا ىه

 ىذ زيزعب هّللأ نسل ( هلوقو قءيفوتلاو ةيادهاب ديعلا هللا صخ اذإ الإ ت تانيبلاو عفن لضفلا

 .'رافكلل ديِدبَج ( ماقتنا ىذ

 هللا للضي نمو ) هلوةب تانئاكلا ةدارإو لامعأالا قلخ ةلأسم ىف نوكسمتي انباحصأ نآ ملعاو
 نوكسمتي ةلزتعملاو ةمولعم نيبناجلا نم هيف ثحاملاو ( لضم نم هلاف هللا دهب نمو ؛ داه نم هل اث

 «؟ رغد
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 نآرقلا نآل , هببسب ىأ هب ًاقداص راص ليقو . فيرحت ريغنم هيلع لزن اي مهلإ هادأ ىنعي دكي

 كلت ببسب ًاقداص ةلاسرلل ىعدملا ريصيف حيبقلا لعفيال ىذلا ريكحلا نمقيدصت ةزجعملاو  ةزجعم
 . قدصو ءىرقو ةزجعملا

 'ةرثك افاكح] هن قدصو قدضلاب ءاجج ىذلل تبثأ'ىلاغت هنأ معاو

 ايلكو ؛نادض كرشلاو ديحوتلا نأ هريرقتو ( نوقتملا م كئلوأ ) هلوق « لوألا محلا ١

 | ال! فرقا ديحوتلا ناكاملو ؛ لذرأو شخ ىاثلا دضلا ناك لكك أو فرشأ نيدضلا دحأ ناك

 ىذْلا ديحوتلاب ىنالاف ؛ ىناثلا دضلل اكرات نوكي نيدضلا دحأب ىنآلاو ؛ ءايشألا سخأ كرشلا ناك

 0000 لا اذظءافذراو ءاناألا سنأ وه ىذلا كرشل اكرات نوكي ءايشالا لضفأ وه

 . نيقتم ممنوكب نيقدصملا

 . ( نينسحملا ءازج كلذ مهر دنع نوءاشي أم مل ) ىلاعت هلوق نيةدصملل « ىناثلا محلا

 بوغرم هتاذإ بوبحم لاكلا نأ كشال ليق ناف , هيف فلكملا بغرياملك هيف لخدي دعولا اذهو
 رباكأو ءاييناألل ىه ىتلا ةيلاعلا تاجردلا اودهاش اذإف ءالقع مهنأ كشال ةنجلا لهأو ء هتاذل هيف

 بجوي ريخو : لاو هنإ ثيخ نه .ىثلاب ملعلاو ؛ ةلماك تاجردو ةيلاع تاريخ ابنأ اوفرع ءايلوألا

 بجوف مهسفنال تاجردلا كلت لوصح نوءاشي مهف كلذك ناك اذإو ؛ هيف ةبغرلاو هيلإ ليملا
 ؛ باقلا ةشحوو ةصغلاف اوناك دارملا كلذ ممل لصحي ملناف ًاضيأو : ةيآلا هذه محي مهل اطوصح
 مهلاوحأ نأ ىضتقب كِلَدَو ء ةرخآلالهأ بولق نع دسحلاو دقحلا ليزي ىلاعت هللا نأب هنع بيجأو

 هللا نوري نينمؤملا نأ ىف ةيالا هذه كسسمت نم سانلا نمو « ايندلا ىف هاوحأ فالخيب ةرخآلا ىف

 هلوق تحن نولخاد مهنأ كشال ىلاعت هللا نوري مهنأ نودقتعي نيذلا نإ اولاق  ةمايقلا موي ىلاعت

 ىلاعت هللا ةيؤر ديري صخشلا كلذ نإ مث  مالسلا مهيلع ءايبنالا اوقدص مهنال (هب قدصو) ىلاعت

 ةنجلا لهأ نأ لسنال اولاق ناف ( مهبر دنع نوءاشي ام ل ) ىلاعت هلوقل كلذ هل لصحب نأ بجوف

 ةلاح اهنأ كش الو . باجحلا لاوزو ىلجتلا هوجو مظعأ ةيؤرلا نال لطاب اذه اناق ؛ كلذ نوءاشي

 دوجولا عنتم بولطملا اذه نوك ليلدلاب تبث ول لب ؛رابتعالا اذه ىلإ ًارظن دحأ لكل ةبواطم
 . هسفن ىف ًاعنتمم هنوك وهو عناملا مايقل لب . بلطلل ىضتقملا مدع لجأل ال . هبلط كرتي هنإف هنيعل

 . الوصح بجوف هوءاشو هودارأ ام لكل وصح ىضتقي صنلاو ةمئاق ةببشلا هذه نأ تيثف

 صاالخإلاو ةيدمصلا ىنعمب لب ناكملاو ةهجلا ىنعمب ةيدنعلا ديفيال ( مهبر دنع ) هلوق نأ ملعاو

 ( نينسحلا ءازج كلذو ) هلوقب اوكسمت ةلزتعملا نأ لعاو ( ردتقم كيلم دنع ) ىلاعت هلوق ىف اك
 . ةدابعلا ىف مهناسح] ىلع مل قحتسم رجآلا اذه نأ ىلع

 نسحأب مثرجأ مهزحيو اولمع ىذلا أوسأ مهنع هللا رفكيا ) ىلاعت هلوق « ثلاثلا محلا 0

 هوجولا لكأ ىلع باولا لوصح ىلبع لدي ( مهر دبع نوءاشيام مف ) هلوقف ( نولمعي اوناكىذلا



 ب 3 ك١ قدصلاب ا ىذلاو : ىلاعت هلو

 2 2 0 يب مق © خم مارت ا نها اود تاج 0 سس ادع 8.26 ةضاص

 نمهل اف هللا ده نمو 451 داه ن ل هليأ للطي نذف هنود نه ندا

 سس هردق اس رادع ا ل 77

 م2 م ئذ زارع هلا سلا لضم ْ
 لا | تا ص

 نمو ءداه نم هل امه هللاللضي نمو . هنود نم نيذلاب كنوف وو « هدبع فاكب هللا سيلأ « نولمعي

 4« ماقتنا ىذ زيزعب هللا سيلأ لضم نم هل اف هللا دهي
 دعوو نيقداصلا دعو هبيقع رك ذ نيقداصال نيبذكملاو نييذاكلا ديعو نك ذ ال ىللاعت هنأ ملعا

 : لئاسم هنفو ؛ دعولا و دعولا ن وكيل ؛ نيقدصملا

 قدصلاب ءاج ىذلاو : هريدقت ( هب قدصو قدصلاب ءاج ىذلاو ) هلوق 4 ىلوآلا ةلأسلا ال

 ىذلاو دمع قدصلاب ءاج ىذلاف دحاو صخش دارملا نأ (لو'الا) نالوق هيفو . هب قدص ىذلاو

 نيرسفملا نم ةعامجو مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع نع ىورم لوقلا اذهو . ركب وبأ وه هب قدص
 ىدلاو ,ءاسن الا قدضلاب ءاج ىدلاف , قدصلاب ءاّج نم لك هنم دازملا نأ (فاثلا و مهنع هللا ىضر

 لاقي نأ رحب مل الإو ةعامج قدصلاب ءاج ىذلا نأب لوقلا اذهب نولئاقلا جتحاو . عابت“الا هب قدص
 . ( نوقتملا م كتلوأ )

 لسرملاو ةلاسرلاو لسرملاو لسرملا : ةعبرأ ناكرأب الإ متت ال ةلاسرلا نأ 6 ةيناثلا ةلالا
 قيدصتلاب ىأص خت لوأف « قيدصتلاو لوبقلا ىلع ميلإ لسرملا مادقإ لاسرإلا نم دوصقملاو « هيلإ

 اوعد » لاق هنأ علي ىنلا نع ىوري ىذلا نم نيصاقلا ضعب تعمسو ؛لاسرإلا هب مب ىذلا وه

 : 6 ةوبنلا مشت نم ةياف ركل

 ًافوصوم ناك نم لك هنم دارملا انلق وأ . نيعم صخش هب قدص ىنذلاب دارملا انلق ءاوس انأ ملعاو
 . هيف لخاد ركب ابأ نإف . ةفصلا هذه

 سانلا قبسأ لوانتي اذه ن”ال كلذو « رهاظ هيف ركب ىنأ لوخدف.( لو“آلا ربَدَعَتلا لعااهأ)

 ىلع ظفللا اذه لمحو ىلع امإو ركب وبأ امإ لضف”الا قبس“الا نأ ىلع اوعمجأو , قيدصتلا ىلإ

 نوكي ىذلا ريغصلا دلولاك ناكف .ًاريغص ةثعبلا تقو ناك مالسلا هيلع ًايلع نأال ؛ ىلوأ ركب ىبأ
 الجر ناك هنإف ر ا م ةكوشو ةوق ديزم ديفي ال قيدصتلا ىلع همادقإ ل مولعمو ؛ تدبلا ىف

 ناكف ءالسإلا قةكوشو ةزق رم ديفي قيدصتلا ىلع همادقإف . بصنملا ىف ارك نا ا

 : كاوأ ركب ىنأ ىلإ ظفللا اذه لمح

 اذه لغو  ةفصلا هذدهب ًافوضوم ناك نم لك ذارملا نوكي نأ وهف ( ىاثلا نيدقتلا لعاشأ

 . هيف الخاد ركب ونأ نوكي ريدقتلا

 ملو « سانلا هب قدص ىأ فيفختلاب قدصو ءىرق فاشكلا بحاص لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ال



 ةيآلا . هب ىدصو 0 ءاج ىذلاو : ىلاعت هلوق "1

 رمورزودعررت هس ١

 ودايم ٠١" ومما كنلوأ ب 0 قدصلاب 4 ىو

 هرم هداعد 1 ا تيا نع لو ه ساع سو

 مهزجيو اولا أوس ١ مهعهلار فكل "0*7 ينس ءازج كلذ مهير دنع

 00ه ريت همت 2 2و

 كتوفوخيو هدبع فاكب هللأ سيلأ د 0001 اوناك ىذ نسحب مهرجأ

 ا ل وار نع نأو ٠ هنإ ةيلع اوه ىدلا:لجرلا كلذ وه قمنا نأ مهنم ةفئاط لكرعزت لوقلا اذ.

 . دوصقبلل قباطم لاثملا اذه نأ تبثف ؛ لاثملا قيطني ًاضيأ ريدقتلا اذه لعو

 ىلع بصن ( الثم ) هلوقف : ةفص نايوتسي له ريدقتلاف ( الثم نايوتسي له ) ىلاعت هلوق امأ
 سنجلا نايبل دحاولا ىلع زييعلا ىف رصتقا امنإو . اهاتلا-و |هاتفص ىوتست له ىنعملاو ؛ زييعلا

 هنأ تيثو : دادنألاو ءاكرشلا تايثإب لوقلا لطب امل هنأ ىنعملاو ( هلل د+لا) لاق مث ء نيلثم ءىرقو

 مرثكحأ لب )هدعب لاق مث . هريغل ال هل دحلا نأ تبث . قحلا دحالا دحاولا وه الإ هلإ ال

 دارملا ليقو ؛هريغ ال هللا وه ةدابعلل قحتسملا نأو :هريغل ال هلد+لا نأ نوملعي ال ىأ(نرلعي ال

 روبظو تانايبلا هذه لوصحىلع هلل د+لا لاق ؛ ةرهابلا تانيبلاو ةرهاظلا لئالدلا هذه تقيس امل هنأ

 لاق تانايبلا هذه هللا مث املو . اهيلع اوفي ملو اهوفرعإ مل قلخلا رثك أ ناكنإو ؛ تانيبلا هذه

 ةرهاقلا لئالدلا هذه ىلإ اوتفتلي ملنإو ماوقألا ءالؤه نأ دارملاو ( نوتيم مهنإو تيم كنإ )
 ًاضيأ مثو تومت- كنإف اذهب دمه اي لابت الف ؛ايندلا ىف مهلع دسحلاو صرحلا اليتسا ببسب

 لصويف منيب حب قحلا لداعلاو . ىلاعت هللا دنع نومصتخيتو ةمايقلا موي نورشحت مث « نوتوميس

 وه اذهف « قيدنزلا نم قيدصلاو ؛ لطبملا نم قحلا زيمتي ذئنيحو ؛ هقح وه ام دحاو لكولإ
 ءايحأ متتك نإو . مهايإو كنإ ىأ ( نوتيم مهنإو تيم كنإ ) ىلاعت هلوقو ؛ ةبآلا نم دوصقملا
 ؛ مهلاعفأ حنابق نم رخآ ًاعون ىلاعت نيب مث ء تآ ت تآ وه ام لك نآل . ىوملا دادعأ ىف مايإو كنإف

 اوتبثأ مهنأ وهف . نوبذكي مهنأ امأ . قنا لئاقلا نوبذكي مهنأ هيلإ نومضيو نوبذكي مهأ ع

 مايق دعب لَ مام ارم ا مهنالف ٠ يب م ىلع نورصم مع امر اكرشو ًآدلو هلل

 ىوثم منبج ىف سيلأ )لاقف ديعولاب هفدرأ مث «ةوبنلا 1 ا ةعطاقلا ةلالدلا

 نال 00 ال خو ع هذهم كسسمت نم سانلا نمو ( نيرفاكلل
 «قحلا وه ىذلا بهذلل ًابذكم نوكيو . هلوق ىف ًابذاك نوكي ابلك ةيعطقلا لئاسملا ف فلاخلا

 . ديعولا اذه تحن هلوخد بجوف
 مهبر دنع نوءاشي ام مل ؛ نوقتملا مم كتئلوأ هب ع 1 و عل

 اوناك ىذلا نسحأب مرجأ «يرميو اولنع ىذلا أوسأ مهنع هللا رفكيل , نينسحملا ءازج كلذ

 كام لية للا
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 فلا ةيآلا . لجرل الس الجرو : ىلاعت هلوق

 ًاسكشاو ءاوكشر كاشي: نكش لاق نوزرضعلا نوفا نإ اشتملا ( لوألا ةلأسملا ١

 عزانتلا 1 انشتلا : ثيللا لاق . رساعت اذإ نيك 00 أ 0 لحجر وهو رسع اذإ

 « رخآلا بهذ امهذحأ ءاج اذإ ناداضتم:امهنأ ىأ. ناك اشنم رابلاو لكلا لاك رى. فدا

 :هنف اوك رتشأ لوقت [.ءاكرش ةلصةق هلو

 اس وهف لس لاقي ماللا رسكو فلآلاب املاس ورع وبأو ريثك نبا أرق <« ةيناثلا ةلأسملا ١

 9 0 اهرسكو نيسلا 6 ًاضيأ لاقيو ٠ فلآلا ريع ماللاو نيسلا حتفب الس نوقايلاو

 لس رداصم ىبف تاءارقلا رئاس امأو .ملاس وهف سم ريدقت لعافلا مسا وهف املاسأّرك نف انا

 ٠ ةعيضاا هل تيلس : مهلوق نم ةكرشلا نم هل صولخ اذ ّّ 0 )لوقو « ةمالس اذ ىعملاو

 "الر ماس ل كانهو أ ءادتنالا ىلع عف ةرلات ءىرقو

 نم لجد ىف نولوةيام مهل لقو الثم كموقل برضا : 0 ريدقت 4« ةثلاثلا ةلأسملا ١

 مهف هدبع هنأ ىعدي مهنم دحاو لكء عزانتو فالتخا مهنيب ءاكرش هيف كرتشا دق كيلامملا

 ىف جات>ا اذإو «نوقابلا بضغ مهدحأ ىضرأ الكف . هرممأ ىف ريحتم وهو مهحناوحف هنوبذاجتي

 بلطي نأب ىلوأ مهمأ فرعي ال ًاريحتم قبي وهف رخآلا ىلإ هدري مهنم دحاو لكف مهلإ مهم
 ا لجرو ؛ مرقم بعتو ماد باذع ىف ببسلا اذهب وهف : هتاجاح ىف هنيعب مهمأو ؛هاضر
 نيدبعلا نيذه ىأف : هتامهم ىلع هنيعي مودخلا كلذو ء. صالخإلا ليبس ىلع همدخ دحاو مودخم

 «توكت  ةحلالا كتاوأ“ نإف ؛ ىش ةملاآ تبث نملاح ليم دارا. انأش حز
 (ضعب ىلعمبضعب العلو )لاقو (اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول )ىلاعت لاق ا « ةبلاغتم ةعزانتم

 و: دمعت مهيأ ةيبوبر ىلعو دبعي ةهلالا ءالؤه ىأ ئزدي ال كلا اريجتم كر كاك قبيف

 وهف ًادحاو ًاهإ الإ تبثي مل نم امأ . عازوأ هبلقو , عافش همهف ؛ هقفر سمتلي نمو . هقزر بلطي

 لوألا لاح نم حالصلا ىلإ برقأ اذه لاح ناكف . هطنعأ امو هاضرأ امب فراع هفلك امب مئاق

 قبطني ال لاثملا اذه : ليق نإف « ديحوتلا نيسحتو كرشلا حييبقت ىف نسحلا ةياغف برضلثم اذهو

 نوفلتخم مانصاألا ةدبع نإ انلق ء ةسك امشم الو ةعزانم اهنيب سيلف « تادامج اهنآلمانصآلا ةدابع ىلع

 بك اوكلا نودبعي امنإ ةقيتلا ىف مهف . ةعبسلا بك اوكلا ليئامت مانصألا هذه لوي نم مهنم

 لحز نولوةي مهنأ ىرت الأ ؛ ةدك امشمو ةعزانم بك اوكلا هذه نيب نوتبثي موقلا نإ مث« ةعبسلا

 حاورالا ل |يثامع مانصالا هذه لوّقي نم مهنمو ؛ م . ظعاللا دعشلا وه ىرتشملاو مظعألا س حنلا وه

 نم حور قلعتي ماعلا اذه ثداوح ا لك ذأ اومعز لولا اذهب نولئاقلاو « ةيكلفلا

 لثملا نكي نتن: 0 اشمو ةعزانم َح اوراللا كلت نيب لصحب ذئنيحو ؛ةيوامسلا حاورألا

 مهف ءاوضم نيذلا داهزلاو ءاسلعلا نم صاخشالا ليثامت مانصالا هذه لوي نم مهنمو . ًاقباطم

 نولئاقلاو هللا دنع مل ءاعفش داهزلاو ءاسلعلا نم صاخشاللا كتل وأ ريصتل ليثاعلا هذه نودي



 ةيآآلا . الجر الئم هللا برض : ىلاعت هلوق ار

 لاس هرعت يسوع اد يس ا ع

 ُلَهلِجر اس الَجَرَ وسكان هاكَرش هيف الج ا برض
- 

 ا مس ملل تلاع ل

 ّنوتيم مهنإ و تيم كن 67 » نوعي ال مرتك أ لب هلل دما الم نايوتسي

 بدك نم َمْظأ َن 57 «؟؟> َنومصتُ بر دنع ة ميقا موب / نإ م 21

 # 6 لس لس اف لس لس

 ففرفن نيرفاكلا ىونم مج ىف «اجذإ قدصلاب لك هللا لع

 ىلع ةلاد ١ ان ١ لاا 2 01 5 رث نال انقإو ايرع هنركي هفصو هنأ (فاثلاو )
 مهتاحالطصاو برعلا عاضوأ ببسب هلوصح ناك امو ؛ مبحالطصاب و برعلا عضوب ىتاعملا هذه

 ا( 000 0] هلاو ةءارقلا نع ةراع نآرقلاو انآرقا هتوكب هفص و هنأ ( كلاثلا ) ًاثدحم اقولخم َناَك
 فورالا ىلع هوجولا هذهلك لمحت انأ (باوجلاو) ال وءفموالعف ناكفقلطملا لوعفملا وه ردصملاو

 , ةثدحمو ةثداح ىهو تاوصأاللاو

 ىف سانلل انبرض ىنعملاو لالا لع بوصنم ( ًابرع ) هلوق جاحزلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 دملا ٍلع بصي نأ زو<و هنايب و هتييرع لاح ىف نآرقلا اذه
 ًاولتم هنوك دارملاو . انآرق هنوك ( اهلوأ ) ةثالث تافصب هفصو ىلاعت هنأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ل

 هنوك ( اهناثو ١) ( نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نمت انإ ) لاق امي« ةمايقلا مايق ىلإ بيراحنا ىف
 نجلاو سنإلا تعمتجا نثل لق ) لاق امك هتضراعم نع ءاغلبلاو ءاحصفلا ريأ هنأ دارملاو ًايبرع

 ريغ ) هنوك (اهتلاثو) (ًاريهظ ضعبل مبصعب ناكولو هلثمب نوتأيال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع
 افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو ) لاق م« ضقانتلا نع هتءارب دارااو ( جوع ىذ

 . ىلاعت هللا ماكحأ ليلعت ىف هب نوكسمتي ةلزتعملاف ( نوقتي مهلعل ) هلوق امأو ( ًاريثك
 هذه ىف لاقو ( نوركذتي مهلعل ) ىلوآلا ةيآلا ىف لاق ىلاعت هنأ وهو ( رخآ ثح هيفو )

 فقوو هفرعو هرك ذت اذإ هنآل : ءاقتالا ىلع مدقتمركذتلا نأ هيف ببسلاو ( نوقتي مهلعل )ةبآلا
 . ملعأ هللاو زارتحالاو ءاقتالا لصح . هانعمب طاحأو هاوخل ىلع

 نايوتسي له ؛ لجرل الس الجرو نودك اشتم ءاكرش هيف الجر الثم هلل برض ) ىلاعت هلوق
 مكبر دنع ةمايقلا موي مكنإ مث ؛نوتيم مهنإو تيم كنإ' ؛ نوملعيال مهرثك أ لب هل دما ؟ الثم

 ' رافيطوخ وع قبلا“ ءاج ذإ قدصلاب بذ و هللا لع بذك ن :م لظأنف ٠ نومصتخ

 مه ذم داسف ىلع لديام لثم ركذي هفدرأ نافكلا دنعو حرش قف غلاب امل ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم هيفو ( الثم هللا برض ) لاقف مهتقيرط حبقو



 اين ة ين نيب ح نيس سون س شينة ست ىف ناني

 "ا هلا رك رحال اذهل: .قاعت ملوق

 بئاتكلا عارق 5200 مهفويس نأ ريغ مهف بيع الو
 ايها دكت ةةرك 0 زم هجوب نذإ مهيف بيع الف بيعب سيل وهو اذه الإ مهف بيعال ىأ

 ءاقتالا ىلع مهل ةردق الف ٠ ءاقت نر اذهو هج ولاب الإ هوجولا نم هجوب ءاقتالا ىلع نوردقي.ال

 الإ رانلا قش ناكل ابن الو هقنع ىلإ هأدب ةلواغم قلي 1 رانلا ىف قلي ىذلا نإ ًاضيأ لاق ةكلا

 01 باذعلا هوس ههج وب ى 0-1 نفأ هردهتو فوذ#<# هنأ وج: : لوقف اذه 0 اذإ , ههجو

 . هتدش باذدعلا ءوسو :هرئاظن ىف فذح !يركلا قد ناذعلا نم نما ره ند ةيانلا

 ياذع هنك لاعب تاب املو (نوبكل متنك ام اوقوذ نيملاظلل ليقو ) ىلاعت لاق مث

 نم نب منلأ ثَدَك ١ لاقف ا ءندلا ف باذعلا ُّق مبعوفو هي 4 فا اضنأ نيد ةرخالا ُْق 2 ةساقلا

 مذ ) هلوق ىف ءافلا نال ءالؤه لاح ىلع هيبذت اذهو ( نورءشيال ثيح نم باذعلا مها مهلبق

 1 الفاع فدكتلا ناك اذان ف دككلا يش تادكلا مهاتأ امإ مهنأ ىلع لدت ( باذعلا

 ةيجلا نم ىأ ) نورعءشال ثيح نم ( هلوقو 2 لولعملا ىلع ةلعلاب "ل باذعلا لوصح مزل

 ىلإ هيلع قم تادعلا مهاتأ ذإ نونمآ مه امنيب . اهنم مهيتأي رشلا نأ مهلابب رطخمالو نوبسحبال ىلا

 1 وهو ىرخلا مها اتأ هنأ أضيأ نيب ايندلا ىف باذعلا ماثأ هنأ نيباملو ءابنم صدا

 رقم مالا هنق 1 نأ وه ماتلا باذعلا نأ هلا اذه كد قنة دئافلاو ناومهلاو راغصلاو

 .لذلاو نا كا

 باذعلا مهيلع لزن نإو كئلوأ نأ ىنعي ( نوملعي اوناك ول ربك أ ةرخآلا باذعلو ) لاق مث

 .عقو ىذلا كلذ نم ظعأو ربك أ ةمايقلا موي ىف ممل رخدملا باذعلاف ؛ هركذ مدقت اك ىزخلاو

 نسئافتلاو :ةرئاكملا,دئاوفلا هذه ىلاعت هللا ركذ ايلف :بيهارتلا و كفي وختلا كلذ لك نك

 دقلو ) لاقف ماقلاو لاهكلا دح ىلإ تانايبلا هذه تغلب هنأ ىلاعت نيب ٠ بلاطملا هذه ىف ةرفاوتملا

 تاد ةلزتعملا تلاقو ء رهاظ دوصقملاو ( نورك ذي مهلعل لدم لك نم نآرقلا اذه ىف سانلل ائب رض

 لكلا نم ةفرعملاو نامبإلا ديري هنأ ىلع ًاضيأ تلدو « ةللعم هماكحأو هللا لاعفأ نأ ىلع ةيآالا

 رفتخم ( لزورت دك مهلعل ) ةيالا رخآ ىف هلوقو « ليلعتلاب رعشم ( سانلل انبرض دقلو ) هلوق نال

 ؛ملعلاو رك ذتلا لوصح ةدارإ لاثمآلا هذه برض نم دوصقملا نأب رعشمو ؛ ًاضيأ ليلعتلاب
 نآرقلا فصو مرجال 1 نارقلا ف ةدوجوم ةرهابلا تانيبلاو ةعفانلا تانايبلا هذه تناك اكو

 : لئاسم هيفو ( نوقتي مهلعل جوع ىذ ريغ ًايبرع ًانآرق ) لاقف ؛ءانثلاو حدملاب

 نأ (لواآلا ) هوجو نم ةبآلا هذمب نآرقلا ثودحب نولئاقلا جتخا ( ىلوآلا ةلأسملا )ل
 امنإ ىلاعت هنأ ىلع لدي ( نورك ذتي مهلعل لثم لكن م نآرقلا اذه ىف سانلل انبرض دقلو ) هلوق

 ميدقلا ناف ا 1 نكت خا نضل هب ىو يقلل ققلاو تدلل مهل صحيل لاثمأألا هذه ركذ

 ءاذك و انك ضرفلاع ىأ اعإ هنإ لاقي نأ عنتمي اذهو ؛لزألا ىف ًادوجوم نوكائذلا



 . رج ضير فاه“ 0

 2 7-3 , اكوا 8 2

 001( طلاء وس ةبجوب ىقتي نفأ : لاعت هلو "ا

 سحبال وهو هللا ةرضح ىلإ الوصو لاح مهولقو مهدولج نيلت ريدقتلا ( باوجلاو ) ؟ ىلإ فرح

 . كاردالاب

 نم نأ ( باوجلاو )؟ هللا ةمحر رك ذ“ ىلإ لقي ملو هللا ركذ ىلإ لاق مل« ثلاثلا لاؤسلا إل

 ' ١ الا أ نفاامأو « ةريذ ايش بحأ امتإو , هللا بحأ ام بف هتحر لجل هنا بحأ

 ىلإ مجولق و مهدولج نيلت مث لقي مل ببسلا اذبلف « ةيلاعلا ةجردلا وهو قحا بحن وه اذهف هاوس
 نأ هللا درت نف ) ىلاعت هلوق ىف ىنعملا اذه ىلاعت هللا نيب دقو . هللا رك ذ ىلإ لاق لب هللا ةمحر ركذ

 ىسوم ةمآل لاق ًاضيأو ( بواقلا نئمطت هللا ركذب الأ ) هلوق ىفو ( مالسالل هردص حرشي هيدهي
 مل-و هيلع هللا ىلص دم ةمال ًاضيأ لاقو ( مكيلع تمعنأ ىتلا ىتمعن اوزك ذا لشازس] بات )

 . ( مكرك ذأ قورك ذاف )

 نيل ءاجرلا بناج ىفو . طقف دواجلا ةريرعشق فوخلا بناج ىف لاق ل 4 عبارلا لاؤسلا إل

 نال ءفوخلا ماقم ىف اهنم لك أ ءاجرلا ماقم ىف ةفشاكملا نآل (باوجلاو) ؟ًاعم بواقلاو دولجلا

 .ملعأ هللأو حاورآلاوبولقلا وه تافشاكملال<و ضرعلاب بولطم رشلاو تاذلاب بولطم ريخلا

 نمو ءاشي نم هب ىدبم هللا ىده كلذ ) لاق تافصلا هذه نآرقلا فصو امل ىلاعت هنإ مث

 ءاشي نم هب ىدبس هللا ىده وهو باتكلا ىلإ ةراشإ ( كلذ ر هلوقف ( داه نم هلاف هللا للضي

 هبلق لعج نم ىأ ( هللا للضي نمو ) ةيادهلا هذه لوبقل الوأ هردص حرش ىذلا وهو هدابع نم
 ةيآلا هذهب انباخصأ لالدتساو ( داه نم هل اف ) ةيادحلا هذه لوبقل ًايفانم مهفلا دياب ًالظم ًايساق

 حرشي هيد. نأ هللا دري نف ) هلوق ىف مدقت ام نيع انباخصأ تاباوجو ةلزتعملا تالاؤسو

 1 ناد
 ةيساقلا ىلع كح ىلاعت هنأ ملعاف ( ةمايقلا موي باذعلا ءوس هبجوب ىقتتي نفأ ) ىلاعت هلوق امأ

 نمو ) لاق اي ماتلا لالضلا وبف ايندلا ىف مهتكسح امأ : ةرخآلا ىف حو ايندلا ىف كح مهبولق
 نأ ) هلوق نم دارهم اوهو ديدشلا باذعلا وهف ةرخآلا ىف مهمكح امأو ( داه نم هل اف هللا للضي

 نسحلا لح هنآل هجولا وه ءاضعألا فرشأ نأ هريرقتو ( ةمايقلا موي باذعلا ءوس هبجوب ىقتي

 رثأو ؛ هجولا ببسب ضعب نع سانلا ضعبزيمتي امنإو ؛ ساوحلا ةعموص ًاضيأوهو . ةحابصلاو
 هوجوو « ةرشبتسمةكخاض . ةرفسمذثموب هوجو) ىلاعتلاق هجولاىفالإ ربظيال ةواقشلاو ةداعسلا

 , برعلا هجو اي موقلا مدةمل لاقيو ( ةرجفلا ةرفكلا مم كئلوأ . ةرتق اهقهرت « ةربغ اهيلع ذئموي
 فرشأ نأ انزكذ ام تبق ءاذك وه اذك هجو ءىثلا لاح هنك ىلع لادلا قيرطلل لاقيو

 ءادفو هبجول ةباقو هدي لعجي هناف باذعلا عاونأن م عون ىف ناسنإلا عقو اذإف ؛ هجولا وه ءاضعألا

 هجولل ءادف هجولا ىوس ام لك لعجب ءاقتالا ىلع رداقلا ناك اذإ : لوقتف اذه تفرع اذإو . هل

 : ةغبانلا لوق هريظنو : ءاقتالا نع زجعلا نع ةيانك هجولاب ءاقتالا لعج نسح مرج ال

 .غ

 0 تو اجل

 ادضيضض دفع

 ٠ ل نرد لا هيعمل



 يملا ةيآلا .٠ . مهبولقو مهدولج نيل 6 ىلاعت هلوف

 مهدرلج 57 ىرخ و مثدواج رعشقل ةرات 3 تادهاشملاو 0 ا دع 1 نوفوصوم هللأ

 كلمت نأ لع اذه لذ برطضت م مع نأ لاو : وقع نأ هيف ل 2 لإ مهواثو

 دماح ابأ خيشلا نأ وهو رخآ فحب انبهه لوقأو ءنالطيشلا نه تنال كلصح والارز ١

 نجولا :ةيلع ربظي نيانلا نم ًاريثك ىرت انأ ىهو:« نيدلا مولع ءاحإ باتك ىةلأسم درو لإ

 ربظي ال تايآلا عاعس دنعو 3 رجه لاو لصوألا جرش ىلع ةلوتخلا تايبآلا عام دنع ماتلا ديدشلا

 : كرفأ انأو ١ ةريثكا هوجو, نم هيف دعاك دو لل 3 هنإ مث ,لاو>الا هذه نم ءىث هيلع

 ىلع فقو ىدلج رعشقا 7 لا نارتسأ ف!تلمأت الك ىف: ىدملا اذه نع اهورخ تل

 تدجو امو ىلع لز أ راش الأ كلت تدعم اكو تسلا 0

 (لوآآلا) ةوجو نه 0 ' ا طارصلاو مجوقلا جهلا نأ وطار ان تم سس هنا

 هللا قح ىف هتايثإو+ قلخلاب قءلت بحو  نضغيو رحم و -لضو لع ةلمسشم تاك راعش لا كل

 ءاملعلا الإ اهيلإ لصي الف هللا لالحب ةقثال ناعم ىلإ لاو>آلا كلت نم لاقتنإلا امأو « رفك ىلاعت

 فقو نف. هللا لالحب ةقئال لاوحأ ىبف نآرقلا الع لمتشي ىتلا ىناعملا امأو « ملعلا ىف نوذعارلا

 هلوق عام دع هبا رطضأ مظعي أ بجو ناميإلا رون هدنع ناك نم نإف هيلق ُّق هلولا مظع اهملع

 خياشملا ضل تك ىنأ وهو ) ناثلاو / ةيآلا 1 ىلإ ( وه الإ اهءلعي ال بيغلا حنافم هدنعو /

 سفن ةوق نآل . رثأ هل نيعملا لئاقلا نم مالكلا كلذ رودص كلذكف رثأ هل مالكلا نأ ام لاق

 غيلبتب ليربج ةطساوب هللا وه انه نآرقلا ىف لئاقلاو ٠ حورلا ىف 0 ذافن ىلع نيعت لئاقلا
 ل كااثلاو ) روجفلا 4 ةيعا ادو ةووشلا نم ه ءولع تاذدك رءام كا نه لئاقااو « موصعملا لاودرلا

 ىذلا هللا طارص « ميقتسم طارص ىلإ ىدبتل كنإو ) ىلاعت لاق قحلا ىلإ ةوعدلا ىلع نارقلا راكم

 6 ءارعشلاو ) ىلاعت لاق لطابلا ىلع هرادف رعشلا امأو ( ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هل

 ورف ةثالثلا هوجولا هذبف ( نولعفي الام نولوي مهنأو كودي داو لك ىف مهنأ رول 3 نوواغلا

 1 هيسفت نم هدب مع ري م 1 15 نإف سفن نم نادج ولاب قلعت أ عل 2 ةرهاظ

 .لعأ هللاو هترك دام لقعلاو نسفنلا س 1
 ١

 ضرعم ىف اهركذنو ةيآلا هذه ىف تالكشملا نم قب ام نايب ىف « ةئلاثلا ةلأسملا إ١ل
 تاو ل

 فاشكلا بحاص لاق ( باوجلا ) ةريرعشقلا ظفل بيكرت فيك 4 لوألا لاؤسلا إل

 نوكيل ءارلا وهو عباد فرح اهلإ ًامومضم سبايلا ميدآلا وهو عشقتلا فورح نم هبيكرت

 ىف لثم كلذو « هرعش فقو فوخلا نم هدلج رعتشفا,: لاكي دئاز ىعم لغ الاد و 1

 ..فوخا ذك

 هيدعت ىف هجولا امو ( هللا رك ذ ىلإ مهولقو ممدولج نيلت ر لاق فيك 4 ىناثلا لاؤسلا ١)

 م - رت ؟هو



 ةيآلا . مهدواج هنم رعشقت : ىلاعت هلوق م

 ىذلا دوصقملا اهلص# نوكي والإ صصقلا نم ةصق ىرتال كناف كلذل و. هللا ةمظع ريرقتو ندلا

 واحلا هللا ١ ؛ ايلقتم ه5 نم دارملا وه !ذهف . اننكذ

 هلوق دنع ةظفالا هذه ريسفت ىف انغلاب دقو (ىئاثم) هنوك نآرقلا تافص نم 4( ةثلاثلا ةفصلا 2

 00001) رز تمقو ةروكذملا ءايشالا رثك أف ةاجلاب و ( ىناثملا نم ًاعبس كاتينآ دقل و ) ىلاعت
 ة119 ضراآلاو تاومسلا لاوخأو ؛ لصفملاو لمجملاو . صاخلاو.ماعلاو , ىهنلاو رماألا : لثم

 دعولاو ؛ ىمركلاو شرعلاو ؛نيطايشلاو ةكئالملاو ؛ ملقلاو حوللاو ؛ ءوضلاو ةبلظلاو ءرانااو
 لكذأ لع لديو جوز قحلا ىوس ام لك نأ نايب هنم دوصقملاو . فوخلاو ءاجرلاو ؛ديعولاو

 . هناحبس هللا وه قحلا د> الا درفلا نأو هضيقاو هدّضب لتبه.ىث

 نيلت مث ممر نوشخب نيذلا دولج هنم رعشقت ) هلوق نآرقلا تافص نم 4 ةعبارلا ةفصلا

 ا هقول ( قااركذ ىلإ ا

 دلج ىف ثدحي ريغت ىهو ةريرعشق ,هذخأت ( مهدولج رعشقت ) ىنعم 4 ىلوالا ةلأسملا إب
 ناسحإلاو .ةمحرلا تايآ عامس دنع مهنأ ىنعملاو : نورسفملا لاق . فوخلاو لجولا دنع ناسنإلا

 ىف نورئاسلا : اولاق نيفراعلا نم نيقم#لا نإ 0 ىلإ ممولق نيلتف ف حرفلا مهل لصح ام

 بحيو. اوشاع لاما ماع نم رثأ ممل حال نإو . اوشاط لالجلا ملاع ىلإ اورظن نإ هللا لالج !دبم
 ىلع ةلادلا لثالدلا ىف لمأت اذإ ناسنإلا لوقنف « ريرقتو حرش ديزم بابلا اذه ىف ركذن نأ انيلع

 الو ملاعلا لخاد ال دوجوم تابثإ نآل ؛هدلج رعشقي انبف . ةبجلاو زيحتلا'نع هللا هيزنت بحي هنأ

 اذإ امأ ؛ دولجلا رعشقت انهبف هروصت بعصي اس ؛ لاعلا نع لصفنم الو ملاعلاب لصتم الو جراغ

 مسقنم وهف زيحتم لك نأ تبثو . ًادحأ ًادرف نوكي نأ بحي هنأ ىلع ةلادلا لئالدلا ىف لمأت

 هنهذ ىف مدقتيف لزالا ىنعع هلع طي نأ دار أ اذإ ًاضيأو . هللا ركذ ىلإ ىلإ هبلقو هدلج نيلي أذمهف

 "0ك فلا ةدلا كلت اطلع نم ةظحل لك يمص ًاضيأ مدهتي مش ةئسا كفل | اظل رادقمع

 لاق لزالا ىنعم رضحتسا هنأ نظو لغوتو غلاب اذاف نهذلا ىف ليختيو مدقتي و لاتحب لازب الو

 هذه ىلع مدقتملا دوجولا وه لزالاو هانتموهف ىف هنرضحتسا ام لك نال . ,ىثب سيل اذه لقعلا

 )0 انه لاقو راعإلا اذه كرت اذإ امآو ادلجلا عشقي و لقعلا ريحت انهبف ؛ اةيهانتملا ةدملا

 ناك نإو رخآلاو لوآلا نع هزنم ًامتاد وهف ابجاو ناك نإف . نكسمم امإو بجاو امإ جوجو

 نيلي انبهف ةيلزالا ىنعم مهف لقعلا ربتعا اذإف « ًايدبأ ًايلز زأ نوكيف بجاولا ىلإ جاتحم وهف انكم

 ةبآ عامس ىلع امهرصق بحي ال ةيالا ىف نيروكذملا نيماقملا نأ تبثف . هللا ركذ ا

 لوص> ىف رصح الو اهل دج ال بتارم هدعب و بنارملا كلت لوأ كاذ لب ٠ ةمحرلا ةيآو باذعاا

 . نيتروك ذملا نيتلاحلا كلت

 ءايلوأ نأ ىلع لد نآرقلا : لاق هنأ ةداتق نع طيسبلا ىف ىدحاولا ىور مي( ةيناثلا ةلأملا 2



 نلف شف ا هرد يشوع

 1 0 0 انك : لات هلق

 ليف نآرقلاو ع 31 1 نال قف“ ا 5 ثلا مسقلا ام 0 مْ

 لارحأ | ابنه ( تاك هب ولا ف ) ىل ع لاق مال ١| هيلع مدأ كاك لا 0 ىلع

 أف تاملكب هبر ميهاربا ىلتا ذإو ) ىلاعت لاق مالسلا هيلع يهاربإ فخ

 .:روبدلارو ليجتالا و ةاللاوللا

 حرش دق ىلاعت هللاو لسرلا ةفرعم نامالا ىف ةربتعملا لوصاالا نم ( عبارلا مسقلا امأو ١

 ( كيلع صصقن مل نم مهنمو كيلع انصصق نم مهنم ) لاق نيقابلا لاوحأ مهأو ضعبلا لاو>أ

 بوجوب.اورشب نأ ) "لاو 0 نيعون ىلع ىهو نيفلكملا لارا قاعتيام 4 سماخلا مسقلا 0

 رودصب |أوفرتعي نأ ) قاَكا| 0 5 انعطأاو انعم اولاقو ( هلوق نم دارلا 2 مهيلع فيلاكتلا هذه

 كار أ 8 مه و (
3 

 تناكامل مث (انبر كنارفغ ) هلوق نم دارملا وهو ةرفغملا اوبلط مث لامعألا كلتىف مهنعريصقتلا
 ,رثك أ ةيبوبرلا ةزع ةءلاطم ىف تافشاكملا بسحب ةيدوبعلا فقاوم ىف ريصقتلا ةيؤر رداقم

 ) ريصملا كيلإو هلوق ن ل هل ارم وهو ةمامقلاو ثحم أو داعملا ةف رعم « سداسلا مسقلا 12

 0 ربرشت َّق هل هب اهنال 2- ناار ةلأَو 2 نيدلا باط َْق ةميملا كفاطملا 4ق رعم لإ ةراشإلا وه اذهو

 هله هل ىلع لمتشي ا امراغمو ضرالا ار َْق ىرت الو اهخرفو ايفيرذلو بلاطملا

 نآرقلا لئاضف راح نم ركذن ملاهأ لع ريسفتلا اذه ىف نمأت نهو .اهنلع نآرقلا لمتكي 5 مودا
 لزز هللا) ىلاعت لاهو ناآرقلا لج وزع هللأ 0 مرجال 0 ةلأ هذه ىلع د 5 اكل 2 ةرطق الإ

 ملعأ هللاو ( ثيدحلا نسحأ

 أ رسف دقق كانكتلا| أ )م 1 انعم ١ 1 0 / ىلاعت 0 نآرقلا تافص نه 4 ةيناثلا ةفصلا 0

 نأ لع لدت ةيآلا هذه نأ ملعاف اب ًابباشتم هنوك امأو ( هنف تيرال باتكلا كلذ) لاك هلرذ ف
 باتكلا مأ نو تاكخا تان منم ىاكلا كا لان ىذا كر هلوقو . ةباشتم 51 نأ ءاإ

 هده ف ما امد هلك هنو 5 أو : ضعيبلا د | ءاشنم ضعيلا َن ولا لع لدي ) تاب اشتم رو

 (اهدحأ) رود أقف لا هاشتلا اذه كس ءاضعل هضحعل هن مدعم هلأ ع سا ع نبا لاقف 3 ةيالا

 ريذ ضعبلا نوكيو . احيصف هتاملك ضعب نوكي هناف ؛ اليوط ا اتك بتك اذإ ل بتاكلا نأ
 ذإ حيصفلا نأ ( امناثو) هنا 0 3 ة> اذن لماك حييصف هنإف اف كلذ فلاخ نآرقااو ؛ حيصق

 31 كلانا نك ةيفاولا كلت رك تا - 0 ةحصف طافلأ ةيقار ىلا 17

 السا هيلع ىسوم ةصق 06 ىلاعت هللآو 1 كا [ةككلا ف همالك ريغ ىناثلا بأ اعلا ف همالك

 د هيفأم 7-1 0 ) املاثو لا َّق ةماشتم ل و 0 اهلكو نر 2 نم هرب :5 عضاوم ىف

 عاوأ ' ال[ هند نأ 2007 ظكعل 3 0 07 ابضعب ىوشي هناف تانا ءبلاو تايالا

 1 عدلا د رم دوصقملا 0 َّق 7 هككم ةيمأ ثم اهانددع ل مولعلا نم هرعت
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 (اهعبار)و ( حقاول حايرلا انلسرأو ) ىلاعت لاقو ( هتمحر ىدب نيب ًارشب حايرلا لسري ىذلا وهو)
 ىلاعتلاقو (هتفيخ نم ةكئالملاو هدمحب دعرلا حبسيو) ىلاعت لاق ؛ قربلاو دعرلاو ةيولعاا راثآلا
 باحسلا مك ارتو راطم'الاو قعاوصلا رك ذ باسإلا اذه نمو ( هلالخ نم جرخب قدولا ىرتف )
 لاعت لاق : تاءاويجلالاوحأ (اهسداس)و « اهفانصأو اهعاونأو راعلاوراث*الا لاوحأ (اه.ماخ)و

 ىف ناسنإلا نيوكت باجي ( ابعباس )و ( مكل اهقلخ ماعن الاو) لاقو ( ةباد لكن م اهيف ثبو )
 هرصبو هم“ ىف بئاجعلا (اهنماث) و ( نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو ) لاق . ةقلخلا لوأ
 ىلإ ملاعلا قلخ لوأ نم سانلا لاوحأو كولملاو ءايبن“الا خيراوت (ابعسات) و همهفو هلقعو هناسلو

 « ةمايقلاوثعبلا ةيفيكو «توملادعبو توملادنع سانلا لاوحأرك ذ (اهرشاع)و . ةمايقلا مايق رخآ
 ىلإو : تاومسلاملاع ىف مولعلا نم عاونأ ةرشع ىلإ انرشأ دقف . ءايقش الاو ءادعسلا لاو>أ حرشو
 .ةعيفرلا ةيلاعلا مولعلا نم عاون“الا هذه حرش ىلع لمتشم نآرقلاو . رصانعلا ملاع ىف ئرخأ ركع

 نأ امإ فيلاكتلا هذه لوقنف . هفيلاكتو ىلاعت هللا ماكحأ حرش وهو 4 عبارلا مدقلا امأو ١)
 . حراوجلا لامعأ ىف وأ بولقلا لامعأ ىف لصحت

 قالخالاو ةلضافلا قالخألا زيبمت نايبو قالخالا لعب ىمسملا وهف 4 لوالا مسقلا امأ)
 لدعلاب ىمأي هللا نإ ) ىلاعت هللا لاق . بابلا اذه ىف هنم دب الام لك ىلع لمتشي نآرقلاو ةدسافلا

 رءاو وفعلا ذخ ) لاقو (  ىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنيو فرقلا ىذ ءاتيإو ناسحإلاو
 . ( نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب

 نآرقااو هقفلا لعب ىمسملا وهو حراوجلا لامعأ ىف ةلصاحلا فيلاكتلا وبف (فاثلا اذ
 . هوجولا لك أ ىلع ملعلا اذه لوصأ ةلمج ىلع لمتشم

 هللو ) ىلاعت هلوق ىف روك ذم وهف ىلاعت هللا .امسأ ةفرعم وهو 4« سماخلا مسقلا امأو )ب
 . هللا ةف رعمب قاعتي هلك اذبف ( اهب هوعداف ىتسحلا ءامسالا

 ىلاعت لاق م ةتالملاب رارقإلا ناميإلا ىف ةربتعملا لوصالا نم 4 ىناثلا مسقلا امأو ١

 لامجإلا ليبس ىلع ةرات مهتافص حرش ىلع لمتشي نآرقلاو ( هتكالمو هللاب نمآ لك نونمؤملاو )
 ىلع لدبام اهنف ليصفتلاب امأو ( هتكنالمو ) هلوقف لامجإلاب امأ ؛ ليصفتلا قيرط ىلع ىرخأو
 ىلاعت لاق .ملاعلا اذهل تاربدم اهنأ اهنمو' ( السر ةكئالملا لعاج ) ىلاعت لاق هللا لسر مهنرك
 لمحو ) لاق شرعلا ةلمح اهنمو ( ًافص تافاصلاو) ىلاعت لاقو ( ارمأ تاربدملاف ارمأ تامسقملاف )

 نم نيفاح ةكنالملا ىرتو ) لاق شرعلا لو> نوفاحلا اهنمو ( ةينامث ذئموي مهقوف كبر شرع
 نوبتاكلا ماركلا اهنمو ( دادش ظالغ ةكئالم الع ) ىلاعت لاق رانلا ةنزخ اهنمو ( شرعلا لوح
 نمو هيدي نيب نم تابقعم هل ) ىلاعت لاق تابقعملا اهنمو ( نيبتاك ًامارك نيظفاحل يلع نإو ) لاق

 . نيطايشااو نجلا لاوخأ ةكنالملا لاوحأب لصتي دقو ( هفلخ

٠. 
1 

4 : 
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 هنوكب ملعلا ( امسداسو ) ( نددلا هل نيصلم هرعداف ره الإ هلإ ال ىحلا وه ) ىلاعت لاق. ًايح هتوكب

 اا ًاعيمس هنوك (اهعباسو) (مالسالل هردص حرشي هيد, نأ هللا دري نف)ىلاعت هللا لاق . ًاديرم

 . الكتم هنوك ( اهنماثو ) (ىرأو عمسأ اكعم ىتإ ) ىلاعت ل اقو ( ريصبلا عيمسلا وهو ) ىلاعت لاق

 تدفن ام رحأ ةعبس هدعب نم هدب رحبلاو مالقأ .ةرش نم ضرالا ىفام نأ ولو ) ىلاعت لاق

 هنوك ( اهرشاعو ١ ( دعب نمو لبق نم ا تاز ىلاعت ل 0 ًارمأ 0 معسات و ) (هللا تالك

 تافصلا ةفرعمب قلعتيام اذهف ( ن 00 ماء محرلا نم رلا ) ىلاعت لاق ء كلام اماعحتر انا

 . ام هفاصتا بحب ىلا

 امأ . ماسجأ امإو حاورأ امإ لاعف”الا . ! ءاق'ءلاعفألا وهو « ثلاثلا مسقلا امأو ل

 امأو ( وه الإ كبر دونج ملعي امو ) ىلاعت لاق 5 « ليلقلل الإ اهلع فوقولل ليبس الف حاورتالا

 هوجو نم هيف ثحبلاف ىلع“الا ملاعلا امأ . لفس“الا ملاعلا امإ و ىلع“الا ملاعلا امإ ىهف . ماسج“الا

 ىلاعت لاقاكرمقلاو سمشلا لاو>أ نع ثحبلا (اهناث)و :تاومسلا لاو>أ نع ثحبلا ( اهدحأ )

 ليللا .ىشعي شرعلا - للغ ىوتسا مث مايأ ةتس ىف ضرك الاو تاومسلا قلخ.ىذلا هللا معبد ذإ)

 لاوحأ نع ثحبلا:(انهثلاث )و ( هرمأي» تارخلسم موجنلاو زْمَقلاو نسمنشلاو ًاثينح هلل 0

 سم.شلا لعج ىذلا وه ) ىلاعت لاقو (ضرا'الاو تاومسلا رون هللا ) ىلاعت هللا لاق ؛ ءاوضأالا

 دم فيك كبر ىلإ رت لأ) ىلاعت هللا لاق « لالظلا لاوحأ نع ثحبلا (اهعبار)و (ًارون رمقلاو ءايض

 ىغ نيللا راوكم) ىلاعت هللا لاق « راهنلاو ليللا فالتخا (اهسسساخر و ( ًانكااس هلع 2 ل لا

 مل لعج ىذلا وهو ) ىلاعت لاق . بك اوكلا 5 ( اهسداس ) و (ليللا يلع راهنلا روكيو راهنلا

 اهضرع ةنجو ) ىلاعت لاق . ةنجلا تاممَص'( اهعباس) و ( رحيلاو:ربلا تاملظ ىف اهب ا

 مهنم باب لكل باوبأ ةعبس امل) ىلاعت لاق « رانلا تافض ( اهنماث )و (ضر'الاو ءامسلا ضرعك

 (اهرشاع)و (هلو- نمو شرعلا نولمحت نيذلا) ىلاعت لاق . شرعلا ةفض (اهعسات )و (موسقم ءزج

 حوللا ةفص ( اهرثع ىداح )و ( ضر“ الاو تاومسلا هيسرك عسو ) ىلاعت لاق « ىمركلا ةفص
 مقااون) ىلاعت هلوقف ءلقلا امأو (ظ وفول ىف ؛ديجم نآرقوه لب )ىلاعت هلوقف ؛ حوللا م ملقلاو

 . (نورطسامو

 ( اهادحإ) ةريثك تافصب اهفصو دقو ء ضر'الا (اهلوأف) لفس'الا ماعلا لاوحأ حرش امأو
 ملأ ) ىلاعت لاق : ًادابم هن 00 7 نم دال عج ئدلا) لاغت لاق انو نر
 3200 اتاومأو ءاحأ : اتاقك ) اي لاق. افك هنوك (ث !اث)و (ًاداهد نر

 ىلاعت لاق . أطاس هن 0 0 0 لاق . لولذلا

 رحب 0 ليوط هيف مالكلاو (اجاجخل البس اهنم اوكلستل اطاسب ضرالا كل لعج هللاو)

 ىلاعت لاق : حايرلاو ءاوملا ( اهثلاث ) و (ًايرط أخ هنم اولكأتل رحبلا كلا رن ىذلا وهو) ىلاعت لاق
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 اا 0 لا نشا كرك نآ ام , ثيدحلا نبحأ نآرقلا نوك 4 ةيناثلا ةلأملا ١
 . غسل شمال

 ( لوألا ) : نيهجو نم كلذو هظفل بسحب ثيدحلا تيصتأ/ اوكف نأ ( لوأالا مسقلا ل

 «بواسالا ىف مظنلا بسحت نوكي نأ ( ىناثلا ) ةلازجلاو ةحاصفلا لجاال نسحلا كلذ نوكي نأ

 وه لب  لئاسرلا سذج نمالو . بطخلا سنج نمالو ؛ رعشلا سنج نمسيل نآرقلا نال كلذو
 . هذاتسيو هبيطتسي ميلس عبط ىذ لكذأ عم لكلا فلاخم عون

 هنأ (لوئالا) : هوجو هيفو ؛ ىنعملا لجأ ال ثيدحلا ندحأ هنوك نوكي نأ 4 ىناثلا مسقلا 0
 ( ًاريثك ًافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناكولو ) ىلاعت لاق اك  ضقانتلا نع هزنم باتك

 ىلع هلاهتشا ( ىناشلا هجولا ) تازجعملا نم كلذ ناك ضقانتلا نع الخ اذإ باتكلا اذه لثمو

 . ًادج ةريثك هيف ةدوجوملا مولعلا نأ ( ثلاثلا هجولا") لبقتسملاو ىضاملا ىف ةريثك-!ا بويغلا
 نونمؤملاو ) هلوق ىف هباتك ىف هللا هرك ذ ام ىه ةعفانلا مولعلا : لوقن نأ مولعلا هذه طبضو

 الآ ردع املأ و انعمس اولاقو ةهلسرنم دحأ نيب قرفتال , ةلسرو هبتكو هتكنالمو هللاب نمآ لك
 . ةعفانلا مولمال هرك ذ نكي طبض نسحأ اذهف ( ريصملا كيلإو انبر

 تاذلا ةفرعم : ماسقأ ةسمخ ىلع لمتشي هنأ لعاف , هللاب نامبإلا وهو 4« لوآلا مسقلا امأ ل
 . هءاقبو همدقو هللا دوجو ملعي نأ ىهف تاذلا ةفرعم امأ .ءامسالاو ماكحالاو لاعفالاو تافصلاو
 : ناعون ىهف تافصلا ةفرعم امأو

 هنو ءاوجالاو ءاضعاللا نم 1 1في ميال او . هنع ههءزبت بحب ام (اهدحأإب

 هذهو ءالو امو ملو سيا : ةعبرأ هيزنتلا ىلع ةلادلا ظافلألا نأ ملعي نأ بيو ؛ ةهجو ريح أضتخع
 . هيزنتلا نامبل ىلاعت هللا باتك ىف ةروك ذم . ةروكذملا ةعبرالا

 هل نكي ملو ؛ دلوي مو: دلي ل) هلوقف : مل ةملك امأو ( .ىث هلثثك سيل ) هلوقف. سيل ةملك امأ
 ةملك امأو (دلو نم ذختي نأ هلل ناك ام) : (ًايسذ كبر ناكام و) هلوقف : ام ةملك امأو ( دحأ ًاوفك

 ؛ (هيلع راح الو ريح وهو) ؛ (معطي الو معطي وهو) ؛ (مون الو ةنس هذخأتال) ىلاعت هلوقف ؛ ال
 . ( هللا الإ هلإ ال) نآرقلا نم ًاعضوم نيثالثو ةعبس ىف هلوقو

 : هللاب ملعلا (اطو آف) نآرقلا نم اه ًافو صوم هنوك بحب ىلا تافضلا هو و(فاثا عونلا امأو)
 ا و و) ( ضراللاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل دخلا ) ىلاعت لاق ًاقلاخ امي ةئاوكب ملعلاو

 هذهرخآ ىف لاقو ( هنانب ىوسن نأ ىلع ننرداق للي ) ةمايقلا ةروس لوأ ىف ىلاعت لاق . ًارداق هنوكب
 وه ) ىلاعت لاق . أملاع ىلاعت:هنوكب ملعلا ( اهئلاثو ) ( ىنوملا ىحي نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ ) ةروسلا

 ىلاعتلاق ؛ تامولعملالكب املاع هنوكب ىلعلا (امعبارو) ( ةداهشلاو بغلا ملاع وه الإ هلإ ال ىذلا هللا
 علا (!مماخو) ( ىثنأ لك لمحت ام لعب هللا ) ىلاعت هلوقو (وه الإ اهماعي ال بيغلا حتافم هدنعو)

 اة
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 اذإ :رفك ىلع ارفك ناسنإلا كلذ دادزاو.نآعإ لع ًاناعإ رد كادر ت1 ادكش 5

 ةردهاطلا سوفنلاىف نانئمطالاو ةيادهلاو رونلا بجوي هتلارك ذ نوب نأ أضيأ دعبي مل اذه تفرع

 لؤوقتف اذه تفرعالذإ . ةينأطيبقلا ةثيلا سؤقنلا ف قيل نع او 2 ١

 سوفنلا ضعبل قفت١ اذاف « ىلاعتهللاركذوه اهسيئرو ةيناحورلا ةحصلا ديففت ىتلا ةيودأللا سأر نإ

 ةلاوز قجرت الل اضارء سفنلا كلت ىض رم ناك ايضررع هاد 0 لالا نإ

 نم مءولق ةيساقلل ليوف) ىلاعت لاق ىندملا اذهاف ؛ ةءادرلاو رشلا.ةياهن ىف تناكو هجالع عقوتي الو

 لدي امب هفدرأ كلذ ىلاعت نيب املو . قةحب لماكم الك اذهو ( نيبم لالض ىف كئلوأ هللا ركذ

 نأ نابب هنم دودقملاو : نانثمطالا. ةدايزوةيادهاو ءافشلاو وزنا لوصال يبس نآكااإ 7
 لد ةوسقلاا ديزمل ًاببس راص ناسنإلا كلذ ق> ىف هنإ مث , تافصلا هذه ًاعوصوم ناكاملل تآرقلا

 ىلاعت هنإ لوقنف . تاياغلا ىصقأ ىلإ ةساسخلاو ةءادرلا ىف غلب دق سفنلا كلت رهوج نأ ىلع كلذ

 . لكلا تافص نم عاوناب نآرقلا فصو

 : لئاسم هيفو ( ثيدحلا نسحأ لزن هللأ ) ىلاعت هلوق 4« ىلو آلا ةفصلا ال

 هنأ ( لوألا ) : هوجو نم ةيآلا هذهب اوجتحا نآرقلا ثودحب نولئاقلا ( ىلو الا ةلأسملا ل
 ( هلثم تيدحي اًيألف ) ىلاعت هلوق انه ىرخأ كايا, فو تاب الا هده ىف ايدح هوك ب2 ك1

 تيدا لب ]نولاق ؛ مداخن وكي نأأو يال تر دابا و (قودهدم متنأ كيدحلا اذيفأ) ىلاقت لوقا

 اذهو « قيتعب سيلو ثيدح اذه لاقي نأ حمصي هناآل ثداحلا نم ثودحلا ىلع ةلالدلا ىف ىوقأ
 ثيدجحلا ىعمو .:تيدحلاب دنهعلا تيرق نوكي ىذلا وه'ثيدخلا,_نأ تبت( ثداحت سلو

 ةعابسو الق لاح ثدخت تاركلاو نورا كاتو :تايكلاو فورا نه فلو ل0

 . هجولا اذهريررقت مام اذهف . ةعاسف

 نوكي لزعملاو هلزن هنأب هفصو ىلاعت هنإ : اولاق نأ موقلا لالدتسا ناب ىف ( ىناثلا هجولا ) امأ
 . ثداحو كدح وهف:كل ذك نوكي امو .'ريغلا فرد 12

 نأ ىضتقي ثيدحلا نسحأ هلوق نإ : اولاق نأ موقلا لالدّتسا نايب ىف (تلاثلا هجولا) امأو
 اكراشم. دز نوكي نأ ىضتقي ,ةوخالا لضفأ در هلق نأ 5 ثرداحالا ياس سنحت نىك

 . ثيداح آلا رئاس سنج نم نآرقلانأ تبق « مهسنج نم نوكيو ةوخالا ةفصوف ماوقأالا كئلوأال

 . مداح َناآَرَقْلا نوكي نأ: اطر جو ةداخ كذا الاانا

 قم قتقم باتكلا وأب انك اينوكي ههضو اع ه1 سولاف ن) كولد اذ عبارلا هحولا) امأ

 ىلع لدي كلذو . فرصتم فرصت لحمو عماج عومب هنأ ىلع لدي اذهو : عامتجالا ىهو ةبتيكلا

 تاوص'الاوفورلان م فلؤألا مالكلا ىلع ليلدلا اذه له لون نأ (تاوجلاو ) امدح هنوك

 . لعأ هللاو قولذخع ثدحم اندنع مالكا كلذو . ثارابعلاو ظافل'الاو
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 ةبآلا . مهولق ةيساقلل ليوف : ىلاعت هلوف مسد

 قلخ ىلاعت هنإ لوقنف : انبه ليلق مالكةداعإب سأبالو : ةيادحلا ريسفت ىفو ردصلا حرش ريسفت ىف
 000 0١1 تاطألا لإ ةثأم ةفيرش ةينارون ةريخ اهضعبف ةيهاملاب ةفلتخم سوفنلا رهاوج
 سمأ توافتلا اذه ىفو تابنامسجلا ىلإ ةلثام ةسيخ ةردك ةلذن اهضعب و ءاتاناجورلاب لاصتالا

 لوقف اذه تفرع اذإ ؛ كلذك مالا نأىلع لدي ءارقتسالاو . ةيرشبلا سوفنلا رهاوج ىف لصاح

 كلذ ناك اذإو « سفنلا ةرطف ىف دوجوملا ديدشلا دادعتسالا كلذ وه ردصلا حرشب دارملا
 تي ربكلا لثم .بب س ىندأب لعفلا ىلإ ةوقلا نم ةلاحلا كلت ججورخ ىئنك الصاح ديدشاا دادعتسالا

 00 ١و ةسدقلا ايذلجلا هذه لوق نع ةديعبب سفنلا تناك اذإ امأ ؛ ران ىدأب لمتدشي ىذلا

 تناكف تايهلالل ةبسانملا لاو> آلا نعرثأتلا ةليلق تاينامسجلا بلطف ةقرغتسم تناك لب ؛ ةيناحورلا
 [متوسق تناكر ثك أ اهلعةرهابلا نيهاربلاو ةينيقيلا لئالدلا داريإ ناك املكو . ةيناءلظ ةردك ةيساق
 وهف رونلا امأو « هانرك ذ ام وهف ردصلا حرش امأ . لوقنف ةدعاقلا هذه تفرع اذإ . لقأ اهتلظو

 لصاحلا ناكاذإو : ايناث رونلا لصح مل الوأ ردصلا حرش ل صحب ملامو : ةفرعملاو ةيادلا نع ةرابع

 ةدايزل ًاببس لئالدلا عامس راص امبرو : لئالدلا عامسب ةتبلا عافتنالا لصحي مل ةيناسفنلا ةوقلا وه
 و رل] ةلكم ىح ناسنإلا دنع ةمواعمن وكن نأ بحب ةننضي ل وصأ هذهف ةرفنلا ةدشلو ةوسقلا
 مدقت دقف هيلع موصخلا مالكو ردقلاو ربجلا ةلأسمىف انباتصأ لالدتسا امأ ؛ تايآلا هذه ىناعمىلع

 . ملعأ هللاو كانه

 هللا حرمت نفأ : ريدقتلاو ( تناق ود ندأ ) هلوق ىف كربلا فوذحم نم 4( ةيناثلا ةلأسملا ل

 مالكا نآل كورت٠ باوجلاو  هتوسقل دتم ملف هبلق ىلع عبط نك ىذتهاف مالسالل هردص

 . ( هللا رك ذ نم مه ولق ةيساقلل ليوف ) ىلاعت هلوق وهو هيلع لد روك ذملا

 هللا رك ذ نأ وهو  لاؤس هيف ( هللا رك ذ نه مهولق ةيساقلل ليوف ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ا.
 فيكف ( بواقلا نئماعت هللا رك ذب الأ ) لاق كنانئمطإلا ةدايزو ةيادهاو رونلا لوصحل ببس
 رهوجلا ةثيبخ تناكاذإ سفنلا نإ لوقننأ باوجلاو . بلقلاةوسق لوصحلاببس ةيآلا هذهىف هلعج
 ؛ ةميمذلا قالخالاو ةيميهلا عئابطلا ىلإ ليملا ةديدش تايناحورلا ةبسانم نع ةديعب رصنعلا ةردك
 دحاولا لعافلا نإف ةلثمألاب مالكلا اذه ريرقتو ؛:ةرودكو ةوسق اهديزي هللا رك ذإ اهعامس ناف

 ةرارحو :هبوث ضيديو راصقلا هجو دوسي سمشاا رونك لباوقاا فالتخا بسحب هلاعفأ فلتخت
 ا يلج اف لذا و مالك كدب ادا اناننإ ئزتدقو , حاملا دقعتو عمشاا نيلت سمشلا
 نمو . سوفنلا رهاوج فاللت+ا نم هانرك ذام الإ كاذ امو : هريغ ههركتسيو دحاو هببطتسف

 ( نيط نم ةلال- نم ناسنإلا انقلخ دقلو ) ىلاعت هلوق لزن املو . سوفنلا كلت لاوحأ فالتخا

 ىلاعت هلوق ىلإ اكو هللا لوسر ىبتنا انملف رخآ ناسنإو باطخلا ني.رمع كانه رضح دق ناكو

 قلك هتال وسر لاقف ( نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ) مهنم دحاو لكلاق ( رخآ ًافلخ هانأشنأ مث )

 نلييصرد دول

 ئ4

 يع ب ا ا ا
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 و ةنالا .٠ ماللس > هردص هلأ 2 5 كلا موف

 - ه- مله لس 3 يل م مد 6 1 رت ساو ا جاده اا 6226 10

 ةيساقلل لب دوف 0 6 رون ىف اع ورق ءالثالا هردص هللا حرش نا

 سودرق اس داس هع 2 ما دع عا ١ 6006 مار

 5 0-0 لزب ا 625١ نيمه 2 فق كنلوأ هلل ركذ نهد ممولف

 ا 112 ا 2 001 م - 00

 م د واج ني مث و ا وش د 33 واج 4م رم 0 0 أامشتم 5

 هه را دم 3 ا

 1 اف هللا للظا نمو*4 اش نمهب ىد هلل 0 َكاذ هللا رك كك 7

 َنيلاَظل ليقو ميل موب , باذعلا , وس لم هبوب سس مَ «؟؟» داع

 : ريف 2 هرصرراخ وجا © 2 : 10

 نم باذعلا مههتاف م لبق نم نيذلا 2 نو ا 5
 ه-ذ

 سا ضاع اس يَ د 0

 هس ١ًّعهردم ١ سس مدع ه مهرص خاص ْجرتام ل2 2 - يارا الا ا

 َه رخالا تاَدعلَو ند ةويحلا ىف ىزخلا هللا مهقاذاف 6222 نورعشل جال ثيح

 تلا

 طر ل 0

 لم م لك نم نا+ ناءر ا ىف سانا 85 نعل 62١ 0 اوناكول رك أ
 هه

 4-2 02 0 0-20- 0 ه2 2 سس و رش هق سد

 2( نوهت 0 دج اذ يع ريغ 2 انا رو نم نو 18 مهلعل

 00 1 امال لت وذ ةنار نق رو 2 وهف مالا اهرب هردص 1 حرش : نفأ ) ىلاعت هلوق

 دولج هنم زعشقت قاثم امماشتم اباتك تيدحلا نسحأ لزن هللا ؛ نيس لالض قى كئارادلا ٠

 َنِماو ءاسي "نم اهب قدج هلل ىده كلذ هللا رك ذ ىلإ مهولقو مثدولج نيلت ' ممر نوشخي نذلا

 متنك ام اوقوذ نيملاظلل ليقو ةمايقلا موي باذعلا ءوس هبجوب ىقتي ن نفَأ ءداه نم هل اذ هللا لاضي
 0 مهقاذأف ؛ نوزدشيا ال” تح نما تاذعلا مهاتأف 0 منذلا تذك ءنو 1

 لك نم نآرقلا اذه ىف سانلل انبرض دقلو ؛ نودلعي اوناك ول ربك أ ةرخآلا باذعلو ايندلا ةايحلا
 : لئاسم هيفو ( نوقتي مرلعا جوع ىذ ريغ أيب رع ًاتآرق « نوركذتي مهلعل لثم

 ىلع لابقإلا بوجو ىلع ةلادلا تانايبلا ريرقت ىف غلاب امل ىلاعت هنأ ملعا < ىلوالا ةلأسملا ١)

 لبكي ال تانايبلا هذم عافتنالا نأ كلذ دعب نيب ايندلا نع ضارعإلا بوجوو ىلاعت هللا ةعاط

 (هبر نم رو: ىلعوهف مالسالل هردص هللا حرش نفأ) لاف بواقلارونورودصلا هللا حرش اذإ الإ

 (مالسالا هردص حرش هيد نأ هللا درب نف) هلوق ريسفت ىف ماعنألا ةردد فاانعلا معاو

 « اب رثتاح +



 يل] . كلف ءام ءامسأأ نم لزنأ هللا نأ رتملا : ىلاعتهلوف ا

 م .٠ جر ه6 هدم 0 2س مداد ل م ف رع ما« رادع ان 0 0 ساادم ند لاس هس

 جرخم مث ضرالا ىف عيباني هئلسف ,ام ءامسلا نم لزنا هللا نأ رت ملا

 كل ١ راحل ا - ا 18

 د لإ 6 رفصم هبرتف جيم مث هناول 2

 3 و
 2 6 0 6 دق 3

 «؟١ باملالا 1و ىذا

 وهلب ديعولا بناحي ًاحرصت سيل ىدل لولا لدببام هلوق انلق (ديبعلل مالظب انأ امو ىدل لوقلا

 . ملعأ هللاو قح هانرك ذ ىذلاحيجرتلا نأ تبثف ؛ ديعولاو دعولا ىنعأ نيمسقلا لوانتي ماع مالك

 اعرذ هب جرخي مث ضرألا ىف عيباني لبق ا ماسلا وم ل نأ هللا نأ رت ملأ إب ىلاعت هلوق

 (« بابلالا ىلوآل ىركذل كلذ ىف نإ ًاماطح هلعجي مث ًارفصم هارتف جيم مث هناولأ ًافلتخم
 فصو اهيف بابلآلا ىلوآل ةميظعلا ةبغرلا بجوت تافصب ةرخآلا فصو امل ىلاعت هنأ ملعا

 ليقورطملاوهو ءام ءامنلا نملزنأ هنأ نيب ىلاعت هنأ كلذو ءاهع:ةرفنلا دادتشا بجوت ةفصب اننذلا

 هكلسيف همسقي مث عضاوملا ضعب ىلإ هلزني ىلاعت هنإ مث  ءامسلا نم وهف ضرألا ىف ناك ام لك
 ىف قورعلاك ىراجمو كلاسمو . ًانويع ضرآلا ىف عيياني همظنيو هلخديف ىأ :ضرآلا ىف عيبانب
 ًافاتعوأ : كلذ ريغو ضايبو ةرفصو ةرمحو ةرضخ نم هناولأ افلتخم ًاءرز هب جرخم مث . ماسجألا

 نإو. هتبانم نعلصفني نأ هلذاج هفافج مت اذإ هنأل كلذو . جيب مث مسعسو ريعش و رب نم هفانصأ

 كلذ ىف نإ ( أسباب 58 ريصل مش قرفت ن ال تجاه امك ءأ رجالا كلتفا هؤازجأ قرفتت م

 كلذك ناسنإلاو ناويحلا لاوحأ نأ لع تابنلا ىف لاو> الا هذه دهاش نم نأ ىنعي ( ىركذل
 ؛ءازجالاو ءاضعالا مطحنم نوللا رفصم ريصي نأ ىلإ ءاهتنالا نم هل دبالف هرمع لاط نإو هنأو

 هذه لثم لوصح هركذت تادنلا ىف لاوحآلا هذه ةدهاشم تناك اذإف . توملا هتبقاع نوكست مث

 تايآالا ىفىلاعت هنأ لصاحلاو . اهتابيطو ايندلا ىف هترفن مظعت ذئنيخ . هتايح ىفو هسفن ىف لاو>ألا

 حرشف ؛ايندلا نع ةرفنلا ىوةيام ةيآلا هذه ىف رك ذو ؛ ةرخالا ىف ةبغرلا ىوقيام ركذ ةمدقتملا

 امنإو . ايندلا نع ةرفناا ىوقي ايندلا تافص حرشو « هللا ةءاط ىف ةبغرلا ىوقي ةمايقلا تافص

 ريفنتلاو ء تاذلاب دوصقم ةرخآلا ىف بيغرتلا نآل . ايندلا نع ريفنتلا ىلع ةرخآلا ىف بيغرتلا مدق

 ْق مالكلا مامي اذهف ؛. ضرعلاب دوصقملا ىلع مدقم تاذلاب دوصقملاو ؛ ضرعلاب دوصقم ايندلا نع

 وهو عوبش عمج عيبانيلاو : ىدحاولا لاق ؛ ظافلاللا نع ثحبلاب قلعتي ام انهه قب ؛ ةبآلا ريس

 هلوقو ؛ءارفلاو ىناسكلا اهركذ تاغل ثالث عبني و عبفيو عبني ءاملا عبن لاقي عبفي عبن نم لوعفي

 فجبام ماطخلاو: رضخم ىأ جيبي مث عيباني ىف هكلسف ريدقتلا نآل ضفاخلا فذحت بسن ( عيباني )

 يل هه ايمو تتفدرو . تينلا
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 يف ةمانلا ةقلابلل ىلع ابنت .ارجلا قاوفاعأو طرشلا ف في1! 11 00100107
 د . راح اا كلذ

 ىلاعت هن”ال كلذو . لالضلاو ىدهلا ةلأسم ىف ةيآلا هذهب بادص"الا يتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا

 ؛ ةعاطلاو ناميإلا لعف هنم عنتما هيلع باذعلا ةملك تقح اذإف ( باذعلا ةماكه يلع قح نفأ ) لاق

 ىف (ىاثاا هجولاو ) لاحم وهو الهج هءلع بالقناو . ابذك قدصلا هللا ريخ بالقنا مز الإو

 ناميإلا رودص نم ماتلا راكنتسإلا بجوت باذعلا ةملك ةيق>ح نأب مكح ىلاعت هنأ ةيآآلاب لالدتسالا

 راكنتسالا اذهل قبب مل هنم ةعنام باذعلا ةملك ةيقح نكست ىلو انكم كلذ ناك ولو : هنع ةعاطلاو

 . ىنعم داعيتسالاو

 لاق. رئابكلا لهال عفشيال قلي ىنلا نأ ىلع ةيآلا هذهب ىضاقلا جتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا
 مكح ىلاعت هللا نأو . رانلا نم مهذاقنإ ىرجم ةيراج نوكت ةعافشلا كلتف باذعلا مهياع قح هبال

 قحب فيكو باذعلا مهلع قح دق رئابكلا لهأ نأ مسن ال هل لاقيف . داعبتسإلاو راكنإلاب مهيلع

 (ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ ) لاق ىلاعت هللا نأ عم مهلع باذعلا

 . ملعأ هللاو ( ًاميمج بونذلا رفذي هللا نإ ) هلوق مو

 نكل ) ىلاعت هلوق اوبانأو اوبنتجا نيذلا ءالؤه هللا اهدعو ىتلا ءايشالا نم 4« ىناثلا عوتلا ال

 رافكلا فصو ىف رك ذ امل لباقملاك اذهو ( ةينبم فرغ اهقوف نم فرغ مهل مهر اوقتا نيذلا

 ىب اذإ لزملانآل اذاق ؟ (ةينبم) هلوقىنعمام لبق نإف (للظ مهتحن نمورانلا نم للظ مهقوف نم مهحل)

 قودي نام نإ هناا ( ةينبم ) هلوةف ىناتحتلا نم ءانب فض قاقوفلا ناك دنع د | لذ ىلع

 لضح قاتحتلاو قاقاوفلا لذنلا تأ لضاحلاو :لفسالا لونللا وام ةذئشلاو ةركإ ف

 ةواخرلا هناصقنو عافتزالاو والا هتليضفف ىتاقوفلا امأ . ةصقنمو ةليضف امهنم دحاو لكىف
 هاو لئاضفلا لكل ةعنمجتسم نوكتم اهناق ةنجلا لزاتم امأ ءاةنمالضلاف قاتحتلا ان 0

 قوف اهضعب ةيذملا فرغلا هذه مالسإلا ءمكح لاقو . ةدشلاو ةوقلا ةباغ ىف نوكتو ةعفت م ةيلاع

 جتاتنلاو ضععبلا ىلع ًاينبم نوكي اهضعب نإف ةيبسكلا مولعلا ةينافنلا لاو>آلا نم هلاثه . ضعبلا
 دولابى. تكتب ل ةزوقلا ةباغ فنوكت هتافصو هللا تاذ ةفرعم نع ةرابع ىه ىتلا ةرخآلا

 . ةيمدبلا ةيلصالا مولعلاكةدشلاو

 هللا فلخبال هللا دعو ) لاقف مالكلا ,تخ مث , مولعم كلذو ( رامنالا اهتح نم ىرجب ) لاق مث

 ىو كلذ هللا مدعو ىنعم ىف ( فرغ مهل ) هلوق نآل دك ؤمردصم ( هللا دعو ) هلوقف ( داعيملا

 فاخمال هنأو هللا دعو اذه نأب حرص دعولا تادآ نم ريثك ىف ىلاعت هنأ ىهو « ةفيرش ةقيقد ةبآلا
 دعولا بناج نأىلع لدي كلذو « ةيوقتلاو ديك أتلا اذه لثم ةتبلا ديعولا تابآ ىفركاني لو . هدعو

 لد, ام) ديعولا بناج ىف لاق هنأ سيلأ اولاق نإف« ةلزتعملا هلوقيام فالخ ديعولابناج نم حجرأ
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 ةيآلا . هللا ماده نيذلا كنل وأ: ىلاعت هلوق اا

 . هاوس ام كرتيو عمس ام

 ماده نيذلا كئلوأ) لاق نأب هنسحأ نوءبتيف لوقلا نوعمتسي نذلا ىلع كح ىلاعت هنأ لعاو

 حورلاو لقعلا ىف ةيادملا لوصح نأىهو ؛ ةبيجي ةقيقد كلذ ىفو (بابل الا اولوأ مه كئلوأو هللا
 َكءلوأ ) هلوق نم دارملا وهو هناحبس هللا وهف لعافلا امأ . لباقو لءاف نم هل دب الو . ثداح رمأ
 ناسنإلا نإف ( بابلأالا اولوأ مث كئلوأو ) هلوقب ةراشإلا هيلإف لباقلا امأو ( هللا ماده نيذلا

 هذهل لعافلا نإ انلق امتإو . هبلق ىف ةيق+لا فراعملا هذه لوص> عنتما مهفلا لماك القاع نكي ملام

 داقتعالاو قحلا داقتعالل لباق لقعلا رون نم اهف ام عم سفنلا رهوج نال كلذو : هللا وه ةيادحلا
 رهاالا ناك ىتمو . ةيوسلا ىلع امهملإ لباقلا كلذ ةبسن تناك ندضلل الباق ءىثلا ناك اذإو : لطابلا

 الباق ناك امل مسجلا نأ ىرت الأ : نيفرطلا دحأ ناحجرل آببس لباقلا كلذ نوك عنتءا كلذك
 هرخآلا ىلع نيفرطلا دحأ ناحجرل ًاببس مسجلا تاذ ريصت نأ عنتما . ةيوسلا ىلع نوكسلاو ةكرحلل

 دحأ ليص#ت ديري هنإ لوقن لب : نا>جرلا اذه بجوب لّمعلاو سفنلا تاذ نإ لوقن ال اولاق نإف

 امنأ 6 سفنلا تاذ نال ؛ لطاب اذه لوقنف ؛ ناحجرلا كلذل ًابس ةدارإلا كلت ريصتف , نيفرطلا
 رهوج نوك عنتميف ؛ ةدارإلا كالتل ةداضم ةدارإل ةلباق لقعلا تاذ كإذكف . ةدارإلا هذهل ةلباق

 ( لعافلا امأ ) لباق نمو لعاف نم املدبال ةيادملا لوصح نأ تبثف . ةدارإلا كلتل ًابس سفنلا

 اذهلف. سفنلا رهوج وهف ( لباقلا امأو ) ىلاعت هللا وه لعافلا لب . سفنلا وه نوكي نأ عنتميف
 باذعلا ةيلك هيلع ق- نفأ ) لاق مث(بابل الا اولوأ مث كئلوأو هللا ماده نيذلا كئلوأ) لاق ببسلا

 : لئابم فال( نآثلا ىف نم دقت ثنأفأ

 (باذعلا ةملك هيلع قحنفأ) لاق هنإ لاقي هنأ وهو لاؤس ةيآلا ظمل ىف ( ىلوأالا ةلأسملا ١

 ديزأ لاقي الف . ًاعم ربخلا ىلعو مسإلاىلع مابفتسالا فرح لخدي نأ ىبرعلا مالكلا ىف حصي الو
 كلذكف . ءازجلاٍلعو طرشلا لعماهفتسالا فرح لخد ام هنأ وهو . رخآ ءىث انهه لب ٠ هلتقتأ
 فاتخا لاؤسلا اذه لجأالو (ذقنت تنأفأ) «(قح نفأ) هلوق وهو أعم امهلع ءافلا فرح لخد
 ةملك هيلع قح نففأ ريدقتلاو ناتلمج ةيآلا:ىتاسكلا لاق (لوأالا) اهوجو هيف اوركذو نويودلنلا

 مالكلا لصأ : فاشكلا بحاص لاق (ىناثلا ) رانلا ىف نم ذقنت تنأفأ . هيمحت تنأفأ , باذعلا
 ءاف ءافلاو راكنإلا ةزمهاملع لخد ةيطرش ةلمج ىهو . هذقنت تنأفأ باذعلا ةملك هيلع قح نأ

 كلام تنأأ ريدقتلاو باطخلا هيلع لدي فوذحم ىلع فطعلل اهلوأ ىف ىتلا ءافلا تلخد مث . .ازجلا

 ىنعم ديكوتل تررك ىلو' الا ىه ةيناثلا ةزمهلاو :هذقنت تنأفأ باذعلا ةملك هيلع قح نف ؛ مهرمأ
 ( كلاثلا ) ةدحاو ةلمج اذه ىلع ةيآلاو .ريمضلا عضوم رانلا ف نم عضوو ؛ داعبتسالاو راكنإلا

 اذه هراكتتسا ناك املو : راكنإلا ىنعم ةدافإل انهه درو امنإ ماهفتسالا فرح نإ لاقي نأ دعبب ال
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 م ةيالا . لوقلا نوعمتسي نيذلا : ىلاعت هلوق

 كلذ ناكو ىرشبلا مهل !وبانأو اويذتجا نيذلا نأ نيب امل ىلاعت هنإ لاق نم مهْمو ؛فرلا اذه ىلع

 كلذو ؛ نيرثك الل نامرملا ىضتقي مولع ةداعسلا رصقو ؛ نولوألا الإ اهيلإ لصي ال ةيلاع ةجرد

 ىف ناك باب لك ىف نسحألا راتخا نم لك لاقف معأ مكحلا لعج مرج ال « ةماتلا ةمحرلاب قيلي ال
 : دئاوف ىلع لدت ةيآلا هذه نأ ملعاو . ءادعسلا ةرمز

 حالفلاو ةيادلا نأ نيب ىلاهت هنال كلذو . لالدتسالاو رظنلا بوجو 4 ىلوالا ةدئافلا ١

 نمو: بتوحالا نسح الا اوه ام انين راتك نانا ةررتك النا تاكد دا عمس اذإ امب ناطيت رم

 ا ا 0 نآل . عامسلاب لصحاال هاوس امع بوصالا نسحألا زييمت نأ مولعملا

 زيي - نأ تل هيف كرتشم ردق عامس | نأىلع كدب (كوَقلا + نوفل ,ذلا) هلوق نآل . لكلا نيب

 قافحتسال بجؤملا ن أ لعل اذهو « لقعلا ةجح 0 عار عامسلا د قات ال ةاوكإا معنسحالا

 .لالدتسالاو رظنلا ىلع رمآلا ءانب و لّقعلا ةجح ةعباتم ءانثلاو حدملا

 ةجحلا ةماقإ (امهدحأ) نامسق نايدآلاو بهاذملا حيحصت ىلإ قيرطلا نأ 4 ةيناثلا ةدئافلا إل

 نم دحأو لك ى"ضوخلاب الإ هليص# نكم ال“رمأ:كاذو : ليصحتلا لييش لع هنحح لع هيلا

 ضرعت اهفينزتو تاهسشلاو اهريرقت و لئالدلا نع ثحبلا لبق انأ ( قاثلاو) ليصفتلا لغ لئاشلا

 . لوبقلاب ىلوأ ناك لك أو لضفأ هنأب لقعلا لوأ ك-املكف . انلوّمعىلع اهدادضأو بهاذملا كلت
 اراك[ ن1 وأ ميحر ميكح مي اح رداق ملاعىح ماعلا هلإ نأب رارقإلا نأب دهاش ث لقعلايرص نأ ةلاثم

 ناك ام نا كلم ىف ىرحب ال ىلاعت هللا نأب رارقإلاو « ىلوأ بهذملا كلذ ناكف ؛ كلذ
 ًاًضِنأو « هتدارإ فالخ “لع هللا ناطلس قف ئرجم اهارثك أ نأب لوقلا نم لوأ هتتيتف نا 1

 ؛ اقل وم ًاضعبتم ةنوكب لوتقلا نم ليوا ءاضعالاو بكارتلا نع هزنم يح د قرف هللا ك1
 هللا نأب لوقلا ًاضيأو . امهملا هجايتحاب لولا نم ىلوأ ناكملاو نامزلا نع هئانغتساب ل 0 ًاضيأو
 لخدت باوبالا هذه لكو ؛ ةتبلا هنع وفعي ال هنأ, لوقلا نم ىلوأ باقعلا نع وفعي دق رك محر
 تاو 3 نسحالا رايت*+اب قلعتي ام اذهف ( م نوءيتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا ) هلوق تحن

 . تاداقتعالا

 اهتمو.. تادابخلا تاوبأ نم نوكي ام "اهنم نيمسق لع وهف تفيلاكتلا تاوبأب لتس ا

 زبك أ هللا ابعرحت ىف ركذي ىتلا ةالصلا انلوق لثف تادابعلا امأف ؛ تالماعملا بابأ نم نوكي ام

 تققاوملا ىف ةنينأمطلاب اهف ايو . ةحاقلا ةروس ابف ارقي و : ريكسلا ةيراقم ابق ةثلا كركك
 ىلالو ا لصلا قم,ندلحا انآ كش داذأ مكيلع مالسلا هلوقب اهنم جرخيو ؛ دهشتلا اهيف ارقيو ءاةعبلل

 كرتي نأو ؛ ةالصلا هذه. ر اتي ' نأ لقاعلا لع بجوتو «لا اوحاالا هذه نماءئش اهف عاد

 عرش ىلاعت هنأ لثم كاذكف تاللماعملا امأو . تادابعلا باوبأ عيمجىف لوقلا كانكو اء 1

 سابع نبا نعو(ىوقتلل برقأ اوفعت نأو)لاقف وفعلا ّ بدن هنكلو ؛ وفعلاو ةيدلاو صاصقلا
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 تاريخ نم مكتاف ام ببسب اونزحت الو ةمايقلا لاوحأ نم هنولبقتست ايف اوفاخت ال ىنعي ( اوفاخت ال
 لاقف تاداعسلاو تاريخلا لوصحت مهرشب تاهوركملا هذه مهنع هللا لازأ املو . ايندلا

 نيب مهرون ىعسي تانمؤملاو نينمؤملا ىرت موي ) ىرخأ ةيآ ىف ضيأ لاقو ( ةنجلاب اورشبأو )
 هيهتشتام اهفو ) ًاضيأ لاقو ( رامنألا اهتمت :نم ىرحت تانج مويلا كارشب معامابو مهدبأ
 نوكي نأ لمتحي لوقنف ؟ وه نم رشبملا نأ ( ثلاثلاو ) ( نودلاخ اهيفمتثأو نيعالا ذلتو سفنألا

 دعب امإو ( يلع مالس نولوةي نيبيط ةكئالملا ممافوتت نيذلا ) هلوقف توملا دنع امإ : ةكنالملا مم

 ىقع معنف مريص امب كيلع مالس باب لك نم مهيلع نولخدي ةكئالملا ) هلوقف ةنجلا لوخد
 . (مالس هنوقلي موي مهتيحت) لاق اي هناحبس هللا وه نوكي نأ لمتحيو ( رادلا

 هلوقف رصحلا ديفي هنأ ( اهدحأ ) تاديك أتلا نم عاونأ هيف ( ىرشبلا مهل) هلوق نأ معاو

 هللا ريغ ةدابع بنتجا اذإ الإ دحأل ةراشب ال هنأ ديفي اذهو : مهريغل ال مه ىأ ( ىرشبلا مهل)
 ديفيف ةيهابلل ديفم ىرشبلا ظفل ىف ماللاو فلآلا نأ ( اهناثو ) ىلاعت هللا ىلع ةيلكلاب لبقأو ىلاعت

 نيبو رابخإلا نيب قرفال نأ ( اهثلاثو ) مهريغل بيصن اهنم قبب ملو . ءالؤحل اهمامّب ةيهاملا هذه نأ
 ايندلا ىف هوعمس ام لك لوقتف اذه تفرع اذإ . تاريخلا لوصح لوآلا ربخلا وه ةراشبلاو ةراشبلا

 نأ تبثف. ًارابخإ الإ نوكيال كاذف ربقلا ف وأ توملا دنع هوعم اذإ ريخلاو باوثلا عاونأ نم

 اهوفرع ام قوف تاداعسلا نم رخأ عاونأ لوصح رابخإلا لصح اذإ الإ ققحتت ال ةراشبلا هذه
 ( نيعأ ةرق نم مهل ىخأام سفن ملعت الف) ىلاعت لاق : اهب زوفلاىلاعت هللا لأسن ايندلا ىف اهوعمسو

 تادوجوملا لك أو ءاظءلا مظعأ وهو ىلاعت هللا وه ( ىرشبلا مهل ) هلوقب ربخلا نأ ( اهعبارو )
 لابقإلاو ىلاعت هللا ىوس امع بانتجإلا وهو ميظع طرش ةراشبلا هذه لوصح ىف ريتعملا طرشلاو

 ميظعلا طرشلا كلذب ىنأ نمل لاق مث . |يظع ًاطرش ركذ اذإ مظعلا ناطلسلاو هللا ىلع ةبلكلاب
 ىلع لد: مبظعلا طرشلا كلذ لوصح ىلع ةبترملا ميظعلا ناطاسلا نم ةرداصلا ةراشبلا هذبف 5

 لوقعلا اهحرش ىلإ لصي ال ثيح ىلإ ةعفرلاو لاكلا ىف غلب دق هب ةراشبلا تعقو ىذلا نأ
 هوجولا هذه نم ةداعسلاو لاكلا ةيابن ىلع لدي ( ىرشبلا مهل ) هلوق نأ تبثف : راكفالاو
 . لعأ هللاو

 ىرجم ىرحي مالكب هفدرأ لمجماك اذه ناكو ( ىرشبلا مهل ) لاق امل ( ىلاعت هنأ لعاو )
 هدابعب دارأو ( هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا دابع رشبف ) ىلاعت لاقف هل حرشلاو ريسفتتا
 سأر نأ ىلع لدي اذهو مثريغال اوبانأو اونتجا ن.ذلا :هننحأ نوعتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا

 0 لابقالاو . ىلاعت هللا ريغ نع ضارعالا وه تاماركلا ندعمو تاريخلا زكىمو تاداعسلا

 6 1 57 2 مث :اوبانأو ترغاطلا اوبنتجا نيذلا نأ ىلع هيبنتلا ظفللا اذه نم دوصقملاو . هللا ةعاط لع ةيلكلاب
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 مهذب ةيآلا . ىرشبلا مهل : ىلاعت هلوف

 ضارعإ رم دارملا سيل انلق ءملاعلا اذه ىف .تابدسملا ىلإ ةيضفملا ب راسألا دهاشي سجلاب هنأ

 فرعي نأ دارملا لب ؛ لطاب وهو ةطسفسلا ىف لوخد كلذ ناف مدعلاب املع ىضشب نأ ايتع كلل

 ناك ام لكو:هناذلا دوجولا نكمباهإف هاوسام لك نأو نحارب كلل سلا

 هني وكت لحج ىلا هتو.هناحبس هبإب مث .هداحيإو بجاولا نيوكي الإ كورال هان لالا ٠

 نوكي ام اهنمو ؛ تايناحورلاو تاوم.لا ماع ىهو ةطساو ريغب نوكي ام اهنم نيمسق ىلع ءايشأألل

 لكلا نأ تفرع هجولا اذه ىلع ءايشآلا تفرع اذإف , لفسألا ملاعلاو رصانعلا لاع وهو ةطساوب

 .تان.كمملا هذه نع هرظن عطقني ذئذيحو ٠ 0 رثؤم الو وه الإ نادم زل هنأ و ,هتئايو هللا ل

 ةناحورلا بابسالا عضو دق ناك نإ هبإ«لوآلا دجوملاو لوألا 300 وغشم
 ىضفي ال ثيحت عضو دق ناك نإو 0 ءقمأا, انهف.تواطا اا ذه' ىلإ ىدات كرك ةينامسجلاو

 تافتلا هيلق ىف قبب الو لكلا نع هرظن عطقتي قيرطلا اذهب و « لصح مل 0 اذه لوص> ىلإ

 لاملاو ضرعلا ظفح ىف نايصلا ضعب مصنأ تنكى نأ قفتا دقو ؛ لوالا دوج وملا ىلإ الإ ءىثملا

 هذه تلقف . هردقو هللا ءاضق ىلع دامتعالا ب لب دهجلاو دجلا ىلع دامتعالا زوجال لاقو ىنضراعف

 هناحبس هنأالإ ىلاعت هللا نم لكلا نأ ةممشال هنال كلذو.. اهانعم تفرعاه كنكتل و انت ند هكا

 ريغ نم هثدحام اهنمو ةمولعم باس 1 8 هلوص>و هتودح لعج ام اهنم نيمسق ىلع ءايشالا رو

 . بابسالا هذه ةطساو

 لفسألا ملاعلا اذه ثداوح وبف « لوألا مسقلا امأ ١

 بلط نم لوقنف اذه تي اذإو ؛ىلعالا ملاعلا اذه ثداوح وهف « ىناثلا مسقلا امأو )ل
 ىف هلل 0 كحعلا اذه ناك لات هللا اع ىلا كاسالا نمل زدسالا 7 اذه ثداوحأ

 ةنيعملا بايسالا كلت ىلع ءانب ءايشالا هذه ثودحب مح ىلاعت هللا نإذ . هريبدت ىف افلا هتدكح
 نع 0 ءالا 0 ىف مالكلا وه اذهف ء بابسالا كلت نم ال اهليصحت ديرت 50

 0 ىلإ ةراشإ (توغاطلا اوينتجا نيذلاو ) ىلاعت هلوقف ىلاعت هللا ىلع ةيلكلاب لابقإلاو هللا

 ىلاعت هنإ مث . هللا 0 ىلعةيلكلاب لايفإلا ىلإ ةراشإ ( هللا ىلإ اوبانأو ) ىلاعت هلوقو هللا ريغ نع

 تابحي قلعتت ةماكلا هذه نأ لعاو ( ىرشبلا محل ) ىلامت هلوق (اهدحأ)) ءايشأاءال رع

 ىف عضولا دنعو توما نم برقلا دنع صحت !منإ لوةنف ؟ لصحت ىتم ةراشبلا هذه نأ ( اهدحأ )
 دنع و ريعسلا قف قر رفو هنا ,ق قرف ريصلنراف دنع و ةماعلا َةَطرَع ىق فروقولا دنعو ربقلا

 حورلاو ريا نم عوذب ةراشبلا لصحت فقاوملا هذه نم فقوم لك“ ةنجلا نونم ولا لخدي ام

 لاوزب لصحت ةراششبلا هذه نإ لوقنف ؟ لصحت اذامف ةراشبلا هذه نأ (اهناث و) ناحبرلاو ةحارلاو
 (اونزحت الو اوفاخت ال نأ) ىلاعت هلوقف تاهوركملا لاوز امأ ؛ تادارملا لوصخبو تاهوركملا

 نأ ).هلوقت ةنضاملا لاوخاألا تبسي نوكم امإ: نردلاو ليفتسلا نم نوكاع ]فرد
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 هال ارت هر سو 5 لع ل ه دص رق

 000 | ادادلا ةك هيلع قح نأ 21 بانألآ ارو مكن

 مق هع ا مت ا ةهملاو

 هلم فرغ اهكوت نم فرغ م مهر اوقتأ يذلا نكل «14:'راثلا ى

 #68 .» داعمملا 30 ولع اهلل رو ,راطدلا تك نم قر
 هر 38 0 --

 نم ىرحت ةينبم ف رغمهل مه.ر اوقتا نيذلا نكل « رانلا ىف نم ذقنت تنأفأ باذعلا ةملك هيلع قح

 . 4 داعيملا هللا فلخال هللا دعو راهنالا اهتحت

 امتدابع بنتجا نم دعو ركذ ناثواآلاو مانصألا ةدبع ديعو ركذ امل ىلاعت هللا نأ معا

 هيفو ؛بيهرتلاو بيغرتلا لاك لصحيف ًادبأ ديعولاب انورقم دعولا نوكيل ؛ كرشلا نع زرتحاو
: 

 توكلملاك نايفطلا نم تولعءف توغاطلا : فاشكلا بحاص لاق 4 ىلوأالا ةلأسملا إ١ٍ

 (اهدحأ ) ةغلابملا نم عاونأ ظفللا اذه ىفو  نيعلا ىلع ماللا مدقتب الق اهيف نأ الإ توحرلاو
 ةمحرلا تومحرلا نإف ةغلابملا ءانب ءانبلا نأ ( اهيناثو ) نايغطلا ءىثلا كلذ نيع ن"اك ردصملاب ةيمسنلا

 امنإ اذه لثمو نيعلا ىلع ماللا ميدقت نم انرك ذام (اهثلاثو ) طوسبملا كلملا توكلملاو ةعساولا

 . ةغاامملا دنع هيلإ راصي
 هنإ ليقف « ناثوآلا مأ ناطيشلا انهه توغاطلا نم دارملا نأ ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ناك امل منصلا ةدابع ىلإ ىعادلا انلق ؛ منصلا اودبع امتإو ناطيشلا اودبعام مهنإ ليق ناف ناطيشلا

 تيمسو منصلا توغاطلاب دارملا ليقو « ناطيشلل ةدابع منصلا ةدابع ىلع مادفإلا ناكناطيشلا وه

 نايغطلا لصح امل هنأ الإ امنودبعي نيذلا مه ةاغطااو . اهل لعفال هن "ال زاجلا ليبس ىلع ثيغاوط

 «رهاظلا بس< ببسلا ىلع ببسملا مسإل ًاقالطإ ةفصلا هذبب تفصو ؛ اهنم برقلاو اهتدهاشم دنع

 ةدابع ىف لص' الا نإ حيراوتلا ىف لاقيو ؛ توغاط وبف هللا نود نم عاطيو ديعيام لك ليقو

 ىف ةفلتخم راونأ اهنأ ةك0الملا ىفو : يظع رون هنأ هلإلا ىف اودقتعا ةبيشم اوناكموقلا نأ ؛ مانصالا
 ليثاقلا كلت .نودبعي اوناكف تالايخلا كلت قفو لع ًاروصو ليثامت اوعضوف , ربكلاو رْغصلا

 (توغاطلا اوبنتجا نيذلاو) هلوق ىف مالكلا لصاح لوقأو « ةكئالملاو هللانودبعي مهنأ داقتعا ىلع

 ىلإ ةيلكلاب اوعجر ىأ ( هللا ىلإ اوبانأو ) ىلاغت هلوق . هللا ىوسام لكةيدوبع نع اوضرعأ ىأ
 ؛ كيلقّلكب كيل] بجأ ىس وماي : ىسومل لاقىلاعت هللا نأ « ةاروتلا نم سمان ارفسلا ف تنأرو . هللا
 ةباجإلا لصحمت امنإ و : هبلق لككب ههلِإ باجأ ام وبف هللا ريغ ىلإ تافتلا باقلا ىف قبب مادام لوقأو

 عس» اهبنع ضرعي فيكف تاعاطلا باب نم هللا ىو. ام لك نع باقلا ضرعأ اذإ بلقلا لكب
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 2يزتص حاب اس حآ تاذه ١ د ا ا 6-4 سة ورق م سمه دس لا يدم

 هللا حده نيذلا كن ني عشق لوقلا نوعمتس نيذلا 8 داع
 0 0 2 و 0 5و ا

 ه- 2 2 -2 1

 لاو>اللا ىف ع 3 فاوجلا عيمج نم مهمراذلا ةطاحإ ا (للظ مت 0 للظ مهثوف

 لاا لبق ناف « ناسنإلاب ةميمذلا قالخلألا رئاسو نصرطنا و تاس دكار اوشا ا
 مسأ قالطإ نان نم كي أ (لوآلا) هو>+>و نم نأ وجلا و؟ناظلاب هتام ىبمعت فيكف ناسنالا ىلعام

 5 55 4 وكي قل أ ( ناك :اا ١ ؛ ( ابلثم ة ةئيس نش ءازجو ( هارقكا حالا _ 00 0

 اذإ ةناتحتلا ةلظلا نأ ( تلاثلاو:) 0 ةنجلا نأ 6 تاكرد رانلا نال هتحن حا ناد
 لجال رخآلا ىلع اههد>أ 5 ١ قلطأ 2 ءاذبالاو قارحإلاو ةرارلا ّق ةيناقوفلا 0 0 تناك

 ريظنو 34 مهن كم 0 مهقوفام كورد نال نم نيتقيط نيد ُ نسحلا لاق 5 ةماشملاو ةلث املا

 نم مهل ) ىلاعت هلوقو ( مهلجرأ تحن نمو مهقوف نم باذعلا مماشعِي موي ) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه

 . ( شاوغ مهقوف نمو ؛ داهم منهج
 باذعلا فص و نم هركذ مدقت ىذلا كلذ ىأ ( هدابع هب هللا فوخ كلذ ) ىلاعت لاق مث

 نالوق (هدابع هب هللا فوخن) هلوق ىو . ربخ ( هدايع هب هللا فو ) هلوقو ادتبم ((كلذ ) كرش

 اذ انآ 8 نيئم ولا ئأ هدايع 4 هللأ فوخن ىنذلا وه رافكلال نحل باذعلا كلذ ريدقتلا ) كوالا (

 اوعمس اذإ مهنأ لجأل نينمؤللل افيو ناك ام ناعالا لهأب ضن نآَرقلا ىدابسلا طفل نأ

 ُْق مالكلا اذه نأ ) قاتلا هجولا ( ةعاطلاو ديحوتلا َّق اوصاخاف اوفاخ مدقتام ركل ل نأ

 2و لا نان هنع يحرر ميظعلادحلا اذه ىلإ نيك اسملا ءالوهت دعي نأ كيب قيلب تيكف 1

 في وختلاب الإ متي ال فيلكتلا ناك اذاف ء لالضلا و رفكلا نع لالضلاو رافكلا فيوخت ةئم

 نم عونلا كلذ لاخدإ بجو دوجولا َّق : ىذا كلذ لاخدأب الإ 4 عافتنالا لمكيال فيوختلاو

 5 رق ىدنع لولا هجولاو 2 فيلكتلا وه ىذلا بولاطملا كلذل اليصحت دوجولا ف باذعلا

 اوم وان ةنم ةاررللا نأ هم رهظالا ( داع اب ) هلوقو ( نواف دايع اب ؛ ) هدعب لاق 1 هيلع لم ادلاو

 اوغلاب َن ومؤوملا 8 .أايف نيزم ولا فيوخت نيئمؤملل را امككا باذع 7 نم ةوصقلا لد هل 0

 : دابع رشبف ىرشبلا محل هللا ىلإ اوبانأو اهودبعي نأ توغاطلا اوبنتجا نيذلاو ل ىلاعت هلوق

 بائاآلا اولوأ ُم كبل وأو هللأ ماده نيذلا كل وأ هير نوءبتيشل وهلا نوءمتسإ نذلا

 عم -رثغ ع مع »
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 هسفن ر سألت كلذمرح رانلا لهأ نم ناكذإو : كلذ ىطعأ عاطأ ناف ءةنجلا قف امثيو الهأو "لات

 كلذ فصو ممارس هللاحرش املو : نوبغملا رساخلاو ؛ نيلسملا نم هريغ هثروو هلزب»و هلهأو
 (ىناثلا ) ديك ألا لج ال ريركسلا ناك ( نيبملا نارسخلا وه كلذ الأ ) لاقف ةعاظفلا ةياغب نارسخلا
 ىلع لدب عضوملا اذه ىف هيبنتلا رك ذو هيبنتلل وهو الأ فرح ةملكلا هذه لوأ ىف رك ذ ىلاعت هنأ

 ةلكنأ ( ثلاثلا ) اهل اوهبنتف اهيلإ ملوقع لصت ال ثيح ىلإ ةمظعلا ىف غلب هنإ لق هناك مظعتلا

 الك هتلباقم ىف ريصي هنإف نارسسخ لك لبق هن اكرصحلا ديفت ( نيبملا نارسخلا وه ) هلوق ىف ( وه )
 هنوكى بع لدي ةبآلا ظفلنأ انيب دق لوقأو « ليوهتلا لع لدي (ًانيبم) هنوكبهفصو (عبارلا) نارسخ

 لإ كرمأ نايب ىلإ رقتفن لوقأو « آنيم ًانارسخهنوك ةيلقملا ثحابملا بسحب نيبثلف (انيبم ًاارسخ)
 طعأو « لقعلا ىطعأو ةايحلا هذهىطعأىلاعت هنأ هريرقتف (لوالاامأ) ًانيبمهن وكمثآنارسخن وكي نأ

 . ةرخآلاىف ةببطلا ةايحلاامف بستكي نأ اهنمدوصقملاف ةايحلا هذه امأ ؛ لاملاسأر كلذ لكوةنكملا

 ىنعمالر كفلاو : رظنلاو لاملاس أر ىه مولعلا هذهو ةيهدبلا مولعلا نع ةرابع هنإف لّعلا امأو

 ةامسملا ةيهيدبلا مولعلا كلتف . ةيبسك مولع ليصحت ىلإ بيترتلا كلذب لصوتيل مولع بيترت الإ هل
 اهبيكرتو لاملا سأر ىف ّرجاتلا فرصت هبشي ةصوصخلا هوجولا ىلع اهبيكرتو لاملا سأر لقعلاب

 لوصح ًاضيأو . يرلا لوصح هبشي ةجيتنلاب ملعلا لوصجو .ءارشلاو عسيبلاب هوجولا ىلع

 ريخلاو ربلا لامعأ ليصخمت ىف ةوقلا كلت لاهعتساو.. لاملا سأر هبشي لامع الا ىلع ةردقلا

 اذه تبث اذإ ٠ حبرلا هيشي ربلاو ريخلا لابعأ لوصحو ؛لام لا نمأر ىف رجاتلا فرضت هش

 قحلا ةفرعم ال اهنم دفتسي مل هنإ مث ء نكقملاو لقعلاو ةايحلا هللا هاطعأ رم نإ : لوقنف

 ةيلكلاب لاملا سأر عاض دةف تام اذإو . ةيلكلاب حبرلا نع ًامورج ناك ةتبلا ريخلا لمعالو
 ناسا كلذ نوك ناب وهو (قانثلا اأو ) :انارشخ هنّوك نايب اذبف «ًانارسخ كلذ ناكف

 ديزم هل لصحي مل ماذهف . راضملاو تافآلانم ٍلس كلذ عم هنكلو ةدايزلا حبري ل نم نأوبف ًانيبم

 ملام سأر ىه ىلا مهوقع اولمعتسا دقف رافكلا .الؤد امأ ء ررض ديزم ًاضيأ هل لصحب مل عفن

 لاعفأ ىف مثردقو مثاوق اولمعتساو . تالالضلاو تالاهجلا ةيوقتو تاهبششلا هوجو جارختسا ْى

 مهنادبأ اوبعتأ مهنأ (اهوأ ) ةءادرلا ةياغ ىف رومأ نيب اوعمج ذق مهف . داسفلاو لطابلاو رشلا
 سأرمهنع عيضي توملادنع مهنأ (اهيناثو) ةدسافلا لامعاألاو ةلطابلا دئاقعلاكلت ىف ًابلط مهلوةعو

 كلت ةرصنف ايندلا ف ةدوجوم تناك ىلا ةديدشلا بءاتملا كلت نأ (اهئلاثو) ةدئاف ريغ نم لاملا
 ىناعملا هذه ىلع فوقولا دنعو ؛ توملا دعب مظعلا ءالبلاو ةديدشلا ةبوقعلل الانا ريصت تالالضلا

 . هنم هللاب ذوعنو ؛ مهنامرح نم مظعأ نامرحالو ؛ مهنارسخ نم ىوقأ نارسخ لقعيال هنأ رمظب
 اورصتقي مل مهنأ نيب ٠ مهنارسخ ةيفيك نيبو حبرلا نع مهنامرج لاوحأ ىلاعت هللا حرش املو

 نم ىف ) لاقف.. ديدشلا باقعلاو مظعلا باذعلا قاقحتسا هيلإ اومهض لب ؛ نارسخلاو نامرحلا ىلع

 ان يعل لا يع اذ
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 ان ةنآلا . هلاوذ ن م م : ام اودعأت ! لاحت هلوق

 ةنآلا 20 م َْق هلو دارا وهو 2م رهاظلا لأ امعالاب مالا سلا هيلع ليربج ريح َّق مالسإلا نع

 انالل (ترمأ) ظفل ريركست ىف ةدئافلا ام لوقي نأ ل ئاقل سيلو (نيملسملا لوأ نوك أ نآل ترمأو)

 اريركي اذه نر الو حراوجلا لمع ىف ًايناثو بلقلا لمع ىف الوأ ( ترمأ ) ظفل رك ذ لوقت

 نم.ال وسر هنوك لع ةينتلا (نيلسملا لوأ نرك )نال تردار 4« ةثلاثا ةدئافلا ١

 نال هللا لوادر الإ ناوكب نأ نكم ال هلل عئارشف نيبلسملا لوأ نال, .ةعاطلا بحار كلا

 صالخإلاب هرمأ ىلاعت هللانيب املو : غلبملا لوسرلا وه فيلاكتلاو عئارشلا كلت فردي نم لوأ

 رمال كلذ نأ نيبببدنلا لمت و. توجولا لمت مالا ناكر .ةعرشخلا لا لإ تل
 : دئاوف هيفو ( ميظع موي باذع ىبر ثيصع نإ فاخأ ىنإ لق ) لاقت بوجولل

 ١ هسفن ىلع مالكلا اذه ىرحب نأ سو هيلع هللا لص ادع أ هللا نأ (« ىلوآلا ةدئافلا :

 تجواذإ هتوذ فرشو هردق ةلالح عم هل ىصاعملا نع ريغلارجز َّق ةغلامملا هنم دوصقملاو 0

 .:ىلوأ كلذي هَريفف يصاعلا نع اردح انتان

 فوخلا لب باقعلا لوصح سيل ةيصعملا ىلع بترملا نأ ىلع ةيالا تلد 4« ةيناثلا ةدئافلا ال

 دنع مزاللا نوك-يف ؛ةريبكلاو بنذملا نع وفعي دق ىلاعت هللا نإ انل وق قباطي اذهو « باقعلا نم

 : باقعلا لوص+  نيفنال تاقعلا.نم كفوا وه ةيضللا ك7

 لوأ ىف لاق هنأل كلذو ء؛ بوجولل سمألا رهاظ نأ ىلع ةيآلا هذه تلد ( ةثلاثلا ةدئافلا ل

 ( ميظع موي باذع ىبر تيصع نإ فاخأ ىنإ لق ) هدعب لاق مث ( هللا دبعأ نأ ترمأ ىفإ ) ةنآلا

 مالا كرات نوكي نأ ىضتقي كلذو.؛ هرك ذ مدقت ىذلا سالا كرت نايصعلا اذه ىءم نوكسيف

 . كلذ الإ بوجولل ىنعمالو . باقعلا نه فوخلا هيلع بترتي ىصاعلاو ؛ ًايداع

 هل ًاصلخم دبعأ هللا لق ) هلوق اهرك ذي نأ هلوسر هللا مأ ىتلا ءايشآلا نم « ثلاثلا عونلا ١
 لق ) هلوقو (نيدلا هل ًاصلخم هللا دبعأ نأ ترمأ ىنإ لق ) هلوق ىف ريركستلا ىنعم ام ليق ناف ( ىنبد

 نايتإلاب هللا ةهج نمرومأم هنأب رابخإ لوآلا نآل ريركستب سيل اذه اناق :؟ (ىنيد هل ًاصلخم دبعأ هللا

 ( هللا دبعأ نأ تّزمأ ) هلوق نال كلذو « هللا ريغ آدخأ ديعيال نأب أ ةنأب رابخإىناثلاو ؛ ةداسلا
 هاوس ًادحأ دعأ الو دبعأ هللا ىنعي رصحلا ديفي ( ذبعأ هللا لق ) ىلاعت هلوقو رصحلا ديفيال

 ليك اا( هنود نم م ام اوديعاف) هدعب لاق )د .عأ هللا لق ) دعب لاق امل هنأ هلع للدلا

 نايبلا غلب امل 0 هناك ارجارلا نم دال 00 ( هنود نم متشام اودبعاف) هلوق نأ ىف

 لاي ىلاسدت نيب م . كسقنأب فرعأ متنأ كلذ دعبفا ىروصقلا ةياعلا لإ :ديحاوتلا ةياعر ترد 5

 مظعأ كاله 0 ال كاله ق اهعوقول ( ( مهسفتأ ا :ءذلا نيرساخلا نإ لق 0 هلوقب رجزلا

 نِإو . مهنا [ورسح © مورس دعم ناتلا لعأ نيل اوناكنإ ممالاعأ لمآ ارسل 5

 لجر لكل نإ : سابعنبا لاقو . َةتيلا هدعب عوجرال أب , اهذ مهنع اويهذ دقف . ةنجلا لهأ ندا
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 باوثلا نأ ( ىناثلا ) لضفتلا ريغ رج“الاو , قحتسملا رجالا الإ اوطعي ل ولو ء باسح ريذب هنأب

 «ةياهن ريغب هانعم (باسح ريغب) هلوقو : مهل رجالا ةمئاد نوكت اهنأ (اهدحأ) ةثالث تافص هل

 اهنأ ( اهيناثو ) باسحلا نع ًاجراخ ناكدل ةياهن ال اف  هانتم وهف باسحلا تت لخد .ىش لكنأال
 نإ » علي لاق ؛ باوثلا كلذ هنك ىلإ لصي ناكام عيطملا لّعو ٠ امسفنأ ىف ةلماك عفانم نوكست

 عاونأ نم هنودهاشي ام لكو « رشب بلق ىلع رطخ الو تعم نذأ الو تأر نيع الام ةنجلا ىف

 '00011] لاقي دف «ناسسنإلا ةعقوتي الامو . هوعقوتو هوروصت ام ديزأ هودجو باوثلا

 لهأ باوث نأ ليوأتلا ف (ثلاثاا هجولاو ) ىنعملا اذه ىلع لو ( باسح رغب ) هلوقف ؛ هباسح
 هللا بصني » لاق هنأ ملي ىنلا نع فاشكلا بحاص ىور ؛لايكملاو نازيملاب ردقي ال ءالبلا

 ةقدصلا لهأب وي و ؛ نيزاوملاب ممروجأ نوفويف ةالصلا لهأب تف  ةمايقلا موي نيزاوملا
 بصيو؛ ناويد مهل رشنيالو نازيم مه بصنيالف ءالبلا لهأب قوي و « نيزاوملابمثروجأ نوفويف
 ةيفاعلا لهأ ىنمتي ىتح (باسح ريغب مثرجأ نورباصلا ىفوي امتإ) ىلاعت هللا لاق « ًابص رجالا مهيلع

 . لضفلا نم ءالبلا لهأ هب ل ضيراقملاب ضرقت مهداسجأ نأ ايندلا ىف

 دبعأ نأ ترمأ ىنإ لق) ىلاعت هلوق اهركذي نأ هلوسر هللا مأ تانايبلا نم 4 ىناثلا عونلا ال
 ىذلا نيدلا اذه ىلع كلمحب ام ٍلظَع ىنال اولاق شيرق رافك نإ : لتاقم لاق ( نيدلا هل ًاصاخم هللا
 لق ؛ هللا لزنأف ! ىزءلاو تاللا ناودنعي كموق تاداسو كدجو كيبأ ةلم ىلإ رظنت الأ ؟ هب انتيتأ

 صاالا ( امهدحأ ) ناعون فيلكتلا نإ لوقأو « نبدلا هل. ًاصلخم هللا دبعأ نأ ترمأ ىنإ دمحاي

 ةبترملا ىلع ةمدقم ىلوآلا ةبترلاو : ىغبني ام ليصحتب رماالا ( ىتاثلاو ) ىغبني ال امع زارتحالاب
 ىغنيالام ةلازإب مالا مدق ىلاعت هنإ لوقنف اذه تبث اذإ ؛ ةمزاللا ةبجاولا ةيترلا بسحب ةيناثلا

 ىغبذي ام ليصحتب ىماألا هبيقع رك ذ مث ىغبنيال امع زارت>إلا ىه ىوقتلا نآل ( مبر اونا ) لاقف
 مالا ( امهدحأ ) : نيدبق لع لمتشي اذهو ( نيدلا هل ًاصاخم هللا دبعأ نأ ترهأ ىنإ ) لاقف
 « خلا كرشلا بئاوشو ىلجلا كرشلا بئاوش نع ةصلاخ ةدابعلا كالت نوك ( ىناثلا ) هللا ةدابعب

 «ريغلل بيغرتلاك وهف ق-أ كلذب هريغ نأ لع هبذل ملا اذهب لؤسرلا ىلاعت هللا صخ امنإو

 كسمت نم لوأ ىنإ دارملا نأ ىف ةهيشال ( نيملسملا لوأ نوكحأ نآلل ترمأو ) ىلاعت هلوقو
 : ناتدئاف ةيآلا هذه ىفو : اهب تلسرأ ىتلا تادابعلاب

 مثو ءايشأب سانلا نورمأي نيذلا ةربابجلا كولملا نم تسل ىفإ لوقي هناك« ىلوآلا ةدئافلا ١
 . هيلع ةموادم مهرثك أو هيف ًاعورش.سانلا لوأ انأف هب مكترمأ ام لك لب ٠ كلذ نولعفي ال

 لمع و بلقلا لمع نانكر امل ةدابعلاو ( هللا دبعأ نأ ترمأ ىفإ ) لاق هنأ 4 ةيناثلا ةدئافلا

 هل ًاصلخم ) هلوقوهو فرشألا .زجلا ركذ مدقف ؛ حراوجلا لمع نم نقرأ بلقلا لمع :حراؤجلا

 ملسو هيلع هللاىلص ىنلا نإف ؛ مالسإلا وهو حراوجلا لمع وهو نودآلا هبيقع رك ذ مث ( نيدلا هل
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 ع ةيآلا . ةنسح انذلا هذه ىف اوتسحأا نذل : نانو

 مز ةنمآو «ةفيترش اهنإف .قرخألا لا وحب قبلي امنإو .ةعظفم_ ١ ظ ا(

 ةرخآلا ىف لصح امنإ ةهلاصلا لامعالاو ديح وتلاب نسحملا باوث نأ( اثلاو)ض ارقنالاو ءاضقنالا

 ةياقكلاو نمآلاو ةحصلا نم ايندلا ةمعنف ًاضيأو ( تبسك امب سفن لك ئرحت مويلا ) ىلاعت لاق

 ايندلا » هلي لاق اك .نمؤالل اخوصح نم مثأو رثكأ رفاكلل اطوصخ ًاضيأو ؛ رافكسال ةلصاح
 جراعمو ةضف نم افقس مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل انلعجل ) ىلاعت لاقو « رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس

 هنأ ىعمب ء رصحلاا ديفي (ةنسح ايندلا هذه ىف اونسحأ نيذلل) هلوق نأ (ثلاثلا) . ( نو رهظي اهلَع
 ىلع ةسجلا هذه انلمح ول امأ . لطاب اذهو:. اوتسحأ نيذلل الإ لصحم ال اندلا هته ةندحل نإ د
 ضرأو ) ىلاعت هللا لاق مث : ىلوأ ةرخآلا ةنسح ىلع هل ناكف . رصحلا اذه حض ةرخآلا ةنسح

 نإ مهنإ ىتح « ناسحإلا ىف نيرصقبلل ةتبلا رذع ال هنأ دارملا (لوآلا ) نالوق هيفو ( ةعساو هّللأ

 : هيلإ محلا فرصو ناسحإلا ىلع ةرفوتلا نم اهيف نونكمتي ال مهنأو ؛ مهدالبو مهناطوأب اولتعا

 ىلع اهف نوردقت دالب ىلإ دالبلا هذه نم اولوحتف . ةريثك هدالبو ةعساو هللا ضرأ نإف مهل لق

 ؛ مثدالب ريغ ىلإ ممترجابم ىف نيحلاصلاو ءاسنالاب اودتقاو « تادابعلاو تاعاطلاب لاغتشالا

 ةكم نم ةرجهلا ىف بيغرتلا هنم دوصقملاو ؛ مهتعاط ىلإ ةعاطو « مهناس>إ ىلإ ًاناسحإ اودادزيل

 نيمعضتسم انكا 1و ؛ منك ميف اولاق ) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ نطولا ةقرافم ىلع ربصلاو ةنيدملا ىلإ

 عنتميال : لسموبأ لاق (ىاثلا لوقلا)و (اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأن كت ملأ اولاق «ضراألا ىف
 «هللأ ةيشح ىهو ىوقتلاب نينمولنا صأ ىلاعت هناأل كلذو ؛ ةنجلا نضرأ لضرالا نم دارلا توكل

 هتنج ىأ « هللا ضرأ نأ نيب مث  ةنجلا ىف دولخلا ىهو « ةنسحلا ةرخآلا ىف هلف قتا نم نأ نيب مث

 ضراألاو تاوهسلا ابضرع ةنجو)ىلاءت هلوقو (ءاشن ثيح ةنجلا نم أوبقت ) ىلاعت هلوقل « ةعساو

 ( باسحريغب مثرجأ نورباصلا ىفوي امنإ )هلوق نآل ؛ ىلوأ ىدنع لوآلا لوقلاو ( نيقتملل تدعأ

 :.لئاسم ةءآلا هذه قو": لاوآلاب الإ قل

 دارملاو ؛ ةرقبلا ةروس ىف هانرك ذ دقف ؛ ربصلا ةيهام ىف مالكلا قيقحت امأ (ىلوآلا ةلأسملا))
 ايالبلا لامتحاو صصخلا عرجت ىلعو . مثرئاشعو مهناطوأ ةقرافم ىلع اوربص نيذلا نيرباصلاب اذهه

 . ىلاعت هللا ةعاط ىف

 ىلع لمعلا نأ مهو رجأالاب ربصلا ىلع اهب هللا دعو ىتلا عفانملا ةيمست ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 هيلع سيل لمعلا نأ للع ةرهاقلا لئالدلا تماق هنأ الإ« قحتسملا وه رجالا نآالا باوثلا
 . قاقحتنالا بسح ال «دغولا بس ارجأ هنوك لع رجالا ظفل لح بِحرفا ار

 ( لو”الا ) هوجو هيفو ؛ باسح ريغب هنأب رجالا كلذ فصو ىلاعت هنأ 4 ةثلاثلا ةلاالملا 2

 اوطعي مل واو . باسح ريغب وهف الضفت نودادزيو نوةحتسي ام نوطعي مهنأ ئمملا: قايل لل

 رج”الا فصو ىلاعت هللا نال  ميحصب سيل اذه ىضاقلا لاق « ًاباسح كلذ ناكل قحتسملا الإ
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 مهسفنأ اورسخ نيذلا نيرساخلا نإ لق هنود نم متش ام اودبعاف « ىنيد هل ًاصاخم دبعأ هللا لق

 , للظ مهتحت نم و رانلا نم للظ مهقوف نم مهل ؛ نيبملا نارسخلا وه كلذ الأ . ةمايقلا موي مهيلهأو

 .4 نوقتاف ىدابعاي هدايع هب هللا فوخ كلذ

 نأب هلوسر سمأ نأب هعبتأ ؛ ملعي ال نم نيبو ملعي نم نيب ةاواسملا قن نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 : مالكلا نم عاونأب نينمؤملا بطاخي
 سمأ ىلاعت هللا نأ دارحلاو ( مكبر اوقتا اونمآ نيذلا ىدابعاي لق ) هلوق 4 لوألا عونلا ل

 ' ٠ ةيصعملا عم قبي ناميإلا نأ ىلع لئالدلا لوأ نم اذهو ؛ ىوقتتلا ناميإلا ىلإ اومضي نأ نسما

 باوثلا مل ملي رئابكلا نم ءاقتالا دنع نآل . مهماميإ اوطبحب اليكل ىوقتلاب مرمأ ىضاقلا لاق
 ىوقتلاب نينمؤملا ىمأ امل هنأل , ىلوأ كلوق دض ىلع لدي نأب اذه هل لاقيف « طبح اهيلع مادقإلاب و

 . ناميإلا ليزي ال قسفلا نأ ىلع لدي كلذو . ىوقتلا مدع عم ًانمؤم قبب هنأ ىلع كلذ لد
 ىلاعت لاقف . دئاوفلا نم ءاقتالا اذه ىف ام مهل نيب ٠ ا و هنأ لعاو

 (اونسحأ) هلوقل ةلص نو < نأ لهتح (ايندلا هذه ىف) هلوقف (ةنسح ايندلا مدع 1 ودنيحلا نيذلل)

 ىهو ؛ ةرخآلا ىف ةنسح' مهلك ايندلا هذه ىف اونسحأ نرذلل هانعم لوآلا ريدقتلا ىلعف : ةنسهل وأ

 .املاك هنك ىلإ لقعلا لصي ال ةنسح ىنعي ميظعتلل ( ةنس> ) هلوق ىف ريكنتلاو ؛ ةنجلا لوخد

 لوقلا اذهب نولئاقلاو « ةنس> ايندلا هذه ىف مهلف اونس>أ نيذلا هانعف ( ىناثلا ريدقتلا ) ىلع امأو
 قالك هلوق ىف ةروكذملا ةثالثلا ىلع لمحت نأ ىلوآلا لوقأو . ةيفاعلاو ةحصلاىه ةنسحلا هذه اولاق
 لدبو ىلوأ لوآلا لوقلا لاق نم سانلا نمو «ةيافكلاو ةحصلاو نمالا : ةياهن اهل سيل ةنالثد

 قيلي ال كلذو « ةعفرلاو ةلالجلاو ةياهنلا ىلع لدب (ةنس>) هلوق ىف ريكنتلا نأ (لوآلا) هوجو هيلع

 هاا“ +٠



 «منذ ةيآلا . كبر اوقتا اونمآ نيذلا ىدابع اي لق : ىلاعت هلوق

 هت دلال سا ح6

 نيش ادا هى ل نذل مكيراوشا اوس داع
 ِس همس ا هارخاسش 06 2ا ىي تام دعا 00 مق 0 ري هوم

 1 اناا ربع 05 نوواصا © 1 | ةعساو هللا ضراو

 « هسفن 53 7-7 الفاس ايف (ةرخآلا رذحب 2 فرشلا اذ 127 لاق' هنأ عه ةئلاثاا ةدئافلا 1

 . ىلاعت هللا ةرضحي قيلأو لك أ ءاجرلا بناج نأ ىلع لدي اذهو . هسفن ىلإ هفاضأ ءاجرلا ماقم ىفو

 ليالا ىحناك هنآل نامثع ( لدللا ءانآ تناق وه نمأ ) هلوق نم دارملا ليق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 فوك رك نإك نم زك هتمضا 11 حيحصلاو . ةدحاو ةعكر ىف نارفاأ هواة 2 ىف
|| 

 : 3 ةرصتقم ريغ ةبآلا نذل هريغو ناهع هيف م هيصلا هذه

 اك] و ءةريمك تنام وه ندر دعتلاو :اننح مالكلا ىف نأ ىف ةمشال 4 ةعبارلا ةلأسملا 0

 لق ) اهدعب ركذو رفاكلا ةيالا هذه لبق ركذ ىلاعت هنألل . هيلع مالكلا ةلالدأ فذحلا اذه نسح

 مثو نوهلعي نيذلا ىوتسي له لق ةيالا ردقتو ( نودلعيال نيذلاو نودلعي نيذلا ىوتسي له
 ءالبلا 1ع مههصو نيذلا مثو نوملعيال تادلاا 5 0 اعمر انآ نونه مهنأ مهص نيذلا

 اً دارا رهظ ريدقتلا اذه انردق اذإف ش نو ةغارفلاو ةحارلا دنعو نودحوب فرك

 « ملعلا ليصخ نعا وضرعأ مهنأ الإ معلاةل آ هللا مات نإو منال « نودلعيال مهنأ رافكلا هللا فصو

 . مس ولقو مهو ةعب أوعفتني : مهن ثيح نم تيانلالا ىلو' اوس مم اك مهلعج لإ اذهاف

 ك _ 2 وهف ) 0 نيذلاو نوملعي نبذل ىوتةسإ له لف ) ىلاعت هلوق 0

 نوت 0 1 0 1 «نوتااقلا مو 3 ذ قيس ناذلا نوعي نيذلاب دارأ فافكملا

 هقو لاق مك ٠ ملاع ريغ وهف لمعي نم نأ ىل اع هيذت وهو ع ءاملعلا مم نيتناق ملا لعج هناك لذحلا اذم

 . ةلمج هللادن عم مف ايت دلاب نونتفي مآ *اهبف نونتفو ٠ نوتنقيالمث مولعلا نوئنتهي نذلاب مظع ءاردز)

 لاملانم لضفأ 1 نولوةت مكنإ : ءاملعلا ضعبل لبق ؛بابلالا اول وأ الإ أضيأ هفرعيال لاهجلاو

 لابجلاو ؛ هوبلطف عفانملا نم لاملا ىفام اوملع ءاملعلا نآل ملعلا ةليضف ىلع لدي ًاضيأ اذه نأب ملاعلا

 . هوك رت مرج الف عفانملا نم ملعلا ىف ام اوفرعي مل

 0 اندلا هذه ف رك نر كلل عبر أوقتا ا قرذلا ىدايعاي لق زر للاكفلا هلوق

 اصلع هتلادتعأ نأ'ترمأ نإ لو تاس مثرجأ نورباصلا ىفوي امإ . ةعساو هللا ضرأو
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 . رانلا ىلإ هريصم نوكي مث . ايندلا ىف هعتمت هلو هفرعي نأو  رجزلا

 حرشب هفدرأ ىلاعت هللا ريغب مهكسمت مث ؛ نيلاضلاو نيكرشملا تافص ىلاعت هللا حرش املو

 وه نمأ ) لاقف . هللا لضف ىلع الإ مهل داهنعا الو هللا ىلإ الإ م عوجرال نيذلا نيقحنإ لاو>أ

 : لئاسم هيف ( امام ادجاس# يللا انآ تناف

 امأ . ديدشتلاب نوقابلاو ممل ةففذع ( نمأ ) ةزمحو ريثك نباو عفان أرق 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 ا” ان[ طاوم نم لع ةلحاد ماهفتسالا فلآ فلآلا نآ ( لوآلا) نابجو هيف ةفضختلا
 نأ ( ىناثلاو ) هركذ قبس امب ىتك اف ًادادنأ هلل لعج ىذلاك ليقو . كلذك سيل نكر يدقت ىلع

 مأ لصاللا ءارفلا لاقف ديدشتلا امأو , ةنجلا لهأ نم تناق وه نماي ليق هناك ءادن فلأ نوكي

 . ورمع مأ لضفأ ديزأ كلوق ىف ىتلا مأ ىه لوقلا ل دأف نم

 ملتَو هيلع هللا لص هلوق هنمو ٠ ةعاطلا نم هيلع بحب امب مئاقلا تناقلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 رع نبأ نع. امتاقوعدمهنال حبصلا ىف تونقلاهنمو : اهف مايقااوهو «تونقلا ةالص ةالصلا ل ضفأ»

 ( تناق وه نمأ ) التو مايقلا لوطو نآرقلا ةءارق الإ تونقلا لعأ ال لاق هنأ هنع هللا ىضر
 (ليللا ءانآ ) ةداتق نعو : نوعيطم ىأ ( نوتئاق هل لك) هلوقل : هللا ةعاط تونقلا سابع نبا نعو

 نم مججرأ هنأو ليللا مايق لضف ىلع هيبنت ةظفللا هذه ىفو ؛هرخآو هطسوو هلوأ ليللا تاعاس

 ءايرلا نع دعبأ نوكتف نويعلا نع رتسأ ليللا ةدابع نأ ( لوألا ) هوجو هدكؤ يو « راهنلا مايق
  نرعع اغراف بلقلا راص اذاف ؛ عامسلا نم عنمب قلخلا مونو راصبإلا نم عنمت ةملظلا نأ ( ىتاثلا )

 نأ ( ثلاثلا ) هتمدخو هللا ةفرعم وهو ؛ لصألا بولطملا ىلإ داع ةيجراخلا لاو>الاب لاغتشالا

 ليللاةئشان نإ ) ىلاعت هلوق ( عبارلا ) رثك أ باوثلا نوكيف قشأ:نوكي هكرتف مونلا تقو ليللا

 ربخ دعإ ربخ هنأ ىلع مكاقو دعاتب ىرقاوفزلاخ (ادجاس ) ةلاؤقو ( اليق موقأو ادا

 . نيتفصلا نيب عمجلل واولاو
 امأ « لعلاركذب اهيف متخو لمعلا ركذب اهف أدب هنأ اههوأف : ةبيحيرا رسأ ىلعقلاد ةيآلا هذهنأ لعاو

 اذهو (نويلعيال نيذلاونوملعينيذلا ىوتسي له) هلوقف ملعلا امأو : امئاق ًادجاسآتناق هنوكف لمعلا

 . ةياهتلاوه ةفشاكملاو لعلاو ةيادبلا وه لمعلاف ؛ نيدوصقملا نيذه فروصح ناسنإلا لاك نأ لعل دب

 ًابظاوم ناسنإلا ناك اذإ لصح امنإ لمعلاب عافتنالا نأ ىلع هبن ىلاعتهنأ 4 ةيناثلا ةدئافلا 2
 نأ ىلع لدي كلذو . تاءاطلا نم هيلع بحي ام أَمماَف لجرلا نوك نع ةرابع تونقلا ناف : هيلع
 لامعاألا ىفانصأ ىلإ ةراشإ ( ًامئاقو ًادجاس ) ةلوقو . ناسنإلا هيلع بظاو اذإ ديف. امنإ لمعلا

 ىف هل فشكني ةبظاوملا دنع ناسنإلا نأ ىلإ ةراشإ ( هبر ةمحر وجريو ةرخآلا رذح ) هلوقو

 ةمحر وجريو ) هلوق وهو ةمحرلا ماقم هدعب مث ( ةرخآلا رذحب ) هلوق وهو رهقلا ماقم لوألا

 (نودلعيال نيذلاو نودلعي يذلا ىوتسي له ) هلوقب دارملاوهو تافشاكملا عاونأ لصحب مث ( هبر
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 و ةنألا .اذادنأ هلل لمجو : لاك ذا

 . ةضقانتم بالا اذه ىف مهتقير رط 8 تدثف 5 لا 00 4

 ةعيبر نب ةبتع لثم نونيعم ماوقأ:ناسنإلاب 'دارملا ليقف ( ناسنآلا سم اذإوأ) ىلاعت هلوق امأ

 . مدقت دوبعم ىلع جرخم مالكلا نال , هرك ذ مدقت ىذلا رفاكلا هب دارملا ليقو « هريغو

 : هدلوو هلهأ وأ هلام ىف وأ همسج ىف ناك ءاوس هراكملا عييمج هيف لديف ( رض ) هلوق امأو
 فشك ىف لمؤي ملو هادانو هبرب راجتسا ىأ ( هبر اعدو ) دييقتلل ىنعم الف قلطم ظفللا نال

 ىه ةبانإلا نال رضلا كلذ ةلازإ ىف هدحو هيلإ ًاعجار ىأ ( هيلإ ًابينم ) لاق كلذلف « هاوس رضلا

 نا جو هتقيقح ىفو: فاشكتلا بخاص لاق ؛ هاطعأ ىأ ( هنم ةمعن هلوخ اذإ مث ) عوجرلا

 هب مايقلا 50 لام كا لئاخ وه مطوق نم لام لئاخ هلعج (امهدحأ)

 لاخ نم لوخ هلعج (ىاثلاو) « ةظعوملاب هب رع ناك هنأ» يليها لوسر نع ىورام هنمو
 ::ترعلا تلاق ىنعملا قو « رختفاو لاتخا |ذ]

 ساق انلا لب اوط ىدلانفإ

 لهتيو هيلإ عرضتي ناك ىنذلا هبر ىسن ىأ ( لبق نم هيلإ وعدي ناك ام ىسن ) ىلاعت لاق مث

 نودباع متنأ الو) ىلاعت هلوقو ( الاوز رك نلا قلخ,امو.),كلاعت .هلاوقكا نم ع

 هللا وعدي ناك ىذلا رضلا ىسن ليقو ( ءاسنلا نم مك باط ام اوحكناف ) ىلاعت هلك (نينعأ ا

 قيقحلا نايسنلا هب دارأ ولو. هبر ىلإ عزفي ل هناك هءاعد كرت ىأ ىن 0 نم دازملاو هفشك للا

 م داق هاك ل1 تاور , عوفي ال نأ ىسن هادا ملا نرك 2 همذ ال

 هللا عم ءاكرشلا

 : لئاسم هيفو ( هليبس نع لضيل ًادادنأ هلل لعجو ) ىلاعت لاق مث

 ىلع ءايلا مضي لضيل نوقابلاو ءايلا حتفب لضيل ورم ع كنا رق ( لوألا ةلأملا ١

 . هريغ لضيل ىنعم

 دنعف « نيتلاحلا نيتاه دنع مهتضقانم نم ءالقعلا بجعي ىلاعت هنأ دارملا « ةيناثلا ةلأملا ١

 .ةعم هلأ داحأ' ل]' نود وت ةمعتلا كنعو هاوسراك لإ عزفم آل: هنأ 1 ةرووشسل را

 ءرشلاو ريخلا ىلع رداقلا وه هنأ لجأل رضلا لاح ىف هيلإ عزفي امبإ ناك اذإ ىلاعت هنأ مولعمو

 ةضقانملا بجوبام نيتقولا نيذه ىف مهلاح رير#ت ىف ناك غارفلاو ةحارلا لاح ىف قاب ىنعملا اذهو
 . لقغلا ةلقو

 هسفن لضي .نأ ىلع كلذ ىف رصتقيال هنأ ( هليبس نع لضيل ) هلوق ىنعم 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 هلوق ىف ماللاو . همثإ ىلع امثإ دادزبف ؛ كلذ ىف هكراشي نأ ىلإ هلوق وأ هلعفب امإ هريغ وعدي لب

 هللا رك انكار“ مانوتو اودع ل نوكيل 5 00 هلوةك ةقاعلا مال ( لضيل )

 لب سال هنم دارملا سيلو ( اليلق كرفكب عتمت لق ) لاقف مدده ضقانتملا لعفلا اذه مهنع ىلاعت

 2« رشا معو



 © 1)9. رض ناسنإلا لم اذإو : لأغت هلوف 1

 ىسن هنم ةمعن هلوخ اآذإ مث هنلإ ينم هر 0 ناسا 4 "ا
 ١ ب 54

 ه تيم هر 0 ل م 0 را و دعها اص اريلزح ار 2 رج 0 22 ل سل ضن

 مم لق هليَس ْنَع ّلضبل اداَدْنأ هلل لحج لبق نم ِهْبلِإ وعذي نانا
 ادجاس اللا ءانا تناق 1 0-0 ن باح نم كن اليل 091 ةكب

 3 2 ان 7 . 3 2 3 2 .٠

 0 هوم ع مدعم هسا ة م 50 42 نسا معا لك جز غل ىلا 0 6 ترا

 نوملعي نيذلا ىوتسي له لق هنر ةمحر رو الل مناك

 ١« د 5 ا

 هر

 : لئاسم هيفو ( مكعجم مكبر ىلإ مث ) هلوقب
 ١ ًارارم هنع انبجأ دقو ةبج ىف ملاعلا هلإ نأ ىلع ىلإ ظفلب اوكسمت ةهيشملا 4 ىلوآلا ةلأسملا .

 عوجرلا ظفلب اوكستو داجالا لبق تناكحاورالا هذه نأ موقلا معز 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 . تايالا 9 ا

 ةمايقلاو ثعبلا تايثإ ىلع ةيآلا هذه تلد 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 1 قلقا لوقول عطل ةراشبو ىصاعلل ديدهت اذهو (نويلعت منك ام مكينيف ) لاق مث

 : تامولعملا عنيمجب ملاع نيالا مكلامعأب 6 نأ هنكمي 55 ىنعي ؛ قيس امل ةلعلاك ( رودصلا تاذب

 ىلإ الو عكروص ىلإ رظني ال هللا نإ د تلي لاقو فراوصلاو ى عاودلا نم ٌمكبولق ىف ام ملعيف

 . « ملامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو « كلاوقأ

 ناكام ىسن هنم ةمعن هلو اذإ مث ؛هيلإ اد اوه ناينألا نسق و را ىلاعت هلوق

 «رانلا باحصأن م كنإالءلق كرفكب عتمت لق : هليبس نع لضيل ًادادنأ هلل لعجو . لبقنم هيلإ وعدي
 '0| ف اد ل لق. ةير ةمحر وجر و ةرخآلا رد امئاقو ادجاتم لبللا انآ .تناقاوه.:نمأ

 4 بابلآلا اولوأ ركذتي اس نوملعي ال نيذلاو نودلعي

 ىف نيب , دبعي نأ بحي ىذلا وه ىلاعت هللا نأ نيبو كرمثلاب لوقلا داسف نيبام ىلاعت هللا نأ معا
 عون مهسم اذإ منال كلذو ةضقانتم مانصألا نودبعي نيذلا رافكلا ءالؤه ةقيرط نأ ةيآلا هذه

 ةدابع ىلإ اوعجر مهنع رضلا كلذ لاز اذإو ؛ هللا ىلإ الإ هعفد بلط ىف اوعجري مل رضلا عاونأ نم
 لاصيإ ىلع رداقلا وه هنآل ؛ رضلا لوصح دنع ىلاعت هللا ىلإ اوعجر امنإ مهنأ مولعمو مانصألا

 اوفرتعي نأ مهيلع بجاولاناكلاو> آلا ضعب ىف كلذك رمآألا نأ اوفرع اذإو ٠ رضلا عفدوريخلا

 توملادعب هلاو>أ نيب مث رفكلا نع هاهبنوركشلاب هرمأ نأب هعبتأ مث ؛هتدكحو هيلعو عناصلا ةردق
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 0001 7 7 7 | ز ز ز زا

 6 1 عجرم مير ىلإ مث ا

 3 ب ارسل ًانبع ) لاقو )أ اوه نحت هلا ىلع نوشعي نيذلا نم رلا دا ع 2 ءو) ىلاعت هلأ لاق 5 نينم والاب

 (رفكلا ”اا هلوق ردقتلا اذه لعن( ن ناطاس مهبلع كل سيل ىدابع نإ) لاقو (هللا دابع

 لرش لو كك هنا دار اارفكللا لو ايل( ( ىناثلا ) ان ريضيال كلذو ؛رفكلا نيم ودل طر 7

 (نينمؤألا 01 ىلاعت هللا لاق ؛ هلعفب ءانثلاو هيلع حدملا نعةرابع .عاضرلا نآل هلل اضرب هنإ

 | را : 00 هللأ همحر رع نيدلا ا دلاولا خيشلا 0 ) ثلاثا ( مهيلع ىلا موحد ىأ

 نبا كرو هيلع ل ).ادلاو؛ ةدارإلا نع ةراع سشنلو ضرع ذ موللا كر ةرابع

 "افلا فرط 0 طخ اذ نآك نم اصر نسملا: لغاو ايف تنصر

 نأ الإ ةدارإلا وه اضرلا نأ به ( عبارلا )و هاناق ام ىلع لدي كلذو رسقلا عم اضرلا تبثأ
 نم رفكلا ديرب ىلاعت هنأ ىلع ةلادلا تايآلاب هصيصختف ؛ ماع ( رفكلا هدابعل ىضرب الو ) هلوق

 . ملعأ هللاو ( هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو ) ىلاعت هلوةك رفاكلا

 هنأ نيب رفكلا ىضري ال هنأ نيب امل هنأ دارملاو ( كلا هخرب اوركشت نإو ) ىلاعت لاق مث

 : لكان 4ع قو 2 ركشلا ىكر

 ورعوأ و مف قانا 0 اهدحأ) هج وأ هثالث ىلع (هضري) ٠ اهىف ءارقلا فلتخا 4 ىلوآلا دل أسملا )9

 ضع َّق 5 رم و وار وأ أرق ( اهيناثو ) ةعبتم ريغ 5 ءالا طياةرعدو مص نباو

 نياَو 0 تاياورلا ضعب ىف عفان أرق ( (ملاثو ) فيفختلل ءاحلا ةنك اس هضري تاياورلا

 قمللأ ىتح .احلا عبشأ نم ءارقلا نم هللا هحر ىدحاولا لاق ؛ ةعبششم ءاهلا ةءومضم نادك وا
 7 م50 هبرض 7 00 حم ءاطأ لبق ام نآل ادار

 سس سيل مزجلل ةفوذحما فلالاو هاضري لصالا نو ولا قحلي ملو اك كر نس

 ..انهه اذكف ارازلا تانإ ورجال 0 ءاقب عمو « ةيقابلاك تناكف اهفذح مزاي

 رارقإلا وهف (لوقلا امأ ) لبعو داقتعاو لوق نم ةبك سم ةلاخ ركشلا ةيناثلا ةلأسملا ١

 . معنملا كلذ نم ةمعنلا رودص داقتءا وبف ( داقتعالا امأو ) ةمعنلا لوصحي

 بذءي نأ زو ال ًاضيأو : هيلع مهذعي نأ زاج امل مثرفك هللا لعف ولف « هريغ لعف ىلع ًادحأ
 ىلع ةيدلا برض بوجو ركنأ نم أضيأ جتحاو . موقلا لوقي ام فالخم . ءابآلا بونذي دالوالا

 . ةيآلا هذمم ةلقاعلا

 نأ ناسنالل بلاطملا مأ نأ ًاريثك انركذ انأ ملعاو ( مكعجم كبر ىلإ مث ) ىلاعت لاق مث
 فرعل نأ هيوم كلا 5 8 اجلا هذه َّق هعفت امو هرضنام فرعي 0 ناكمإلا رده هعلاخ فرد

 لاك بع ل انساللا ماعلا و ىلعالا ماعلا ن 9 ةريثكلا لك الدلا نك ةيآلا هذه ىف 0 ه ؛توملا لعل هلاوحأ

 "ا امه ل هدا ناو ”الا) هوجو نمارلل سارا نه نع كاس



 ةيآلا رفكلا دابعل ىضرب الو : ىلاعت هلوف 590

 عناقلا امهنيب ىرحيو ًارداق اكلام امهنم دحاو لكن وكي ذئنيؤ كلملا هل ناكناف ؛ كلملا هل نركي
 ةردقلا نم ءىث ىناثلل نكي مل نإو . لاحم كلذو (اتدسفل هللا الإ ةحلآ امهبف ناكول) هلوق ىف تبث اك

 نأ بجو: هللا الإ كلمال هنأ ىلع ليلدلا لد امل هنأ تبثف . ةيحلالل حاصيالو ًاصقان نوكف كلملاو
 كلب ناس هنأ ملعا مث ء دمصلا قحلا دحاألا هللا الإ نيعمجأ قلخلل دوبعم الو نيملاعلل هلإ ال لاقي

 نيك ر شملا ةقيرط فييزت هيلع بتر. هتحرو هتككحو هناحبس هللا ةردق لاك لئالدلا هذمب نيب
 امأ . ةلزتعملا هب جتحتو انباحصأ هب جتحي ( نوفرصت ىتأف ) هلوق ( لوألا ) : هوجو نه نيلاضلاو

 تانايبلا هذه نع مبسفنأب اوفرصني مل مهنأ ىف ةحيرص اهنأ : ةيآلا هذهب مهل لادتسالا هجوف انباهصأ
 دحاو لك نآل كلذ ىوقي لقعلا ليلدف ًاضيأو : هللا الإ ريغلا كاذ امو « مهريغ مهنع اهفرص لب

 نم هنأ انيلع لالضلاو لهجلا لصح امتإو كلذ لصحب مل الف ء باوصلاو قا ليصحت هسفنل ديرب
 اذه نم بجعت ( نوفرصت ىتأف ) هلوق نأ : مهل لالدتسالا هجوف ةلزتعملا امأو : هنمال هريغ
 . ىنعم بجعتلا اذهل قبب ل ىلاعت هللا وه فرصلا كلذل لعافلا ناكولو ٠ فارصنالا

 رجيل نيفلكملا فلك ام ىلاعت هللا نأ ىنعملاو ( مكنع ىنغ هللا نإف !ورفكت نإ ) ىلاعت لاق مث
 رج هقحىف عنتميو : قالطالا ىلع ىنغ ىلاعت هنال كلذو . ةرضم هسفن نع عفديل وأ ةففتما هبسأل]

 بجاوو هتاذل دوجولا بجاو هنأ ( لوآلا ) : هوجول ىنغ هنإ انلق امنإو ؛ ةرضملا عفدو ةعفنملا
 ًاجاتحم ناكول هنأ ( ىناثلا ) قالطإلا ىلع ًاينغ ناك كلذك ناكنمو . هتافص عيمج ىف دوجولا

 ناكام لزأالا. ىف قلخي نأ مزل الإو لطاب لواآلاو . ةثداح امإو ةميدق امإ ةجاحلا كلت تناكل
 اهلاوي ةجاحلا نال طابىناثلاو . ضقانتم لز“الاو قلخلا نال : لاحم كلذو هيلإ ًاجاتحي
 ةوومشلا حصت له هنأ ىف كششلا قبب هنأ به (ثلاثلا) هسفنل ناصقنلا ليصحت ىلإ ىعادلا هوعدي ال
 0 ةرورضلاب مولعملا مم امأ ؟ ال مأ هيلع ةجاحلاو ةرفنلاو
 ةثالثلا ديلاوملاو .ةعبر”الا رصانعلاو ىمركلاو شرعلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرأالاو

 امب تبثف ؛ كاذ مايص مدعو اذه ةالص مدعبرضي نأو ء ورمع مايصو ديز ةالصب عفتتي نأ عنتمي

 . مهنع ىنغ هللا نإف لهجلا ىلع اورصأو اورفك ول نيملاعلا عيمج نأ انرك ذ

 هرضيب الو ناميإ هعفني ال ناك نإو هنأ ىنعي ( رفكلا هدابعل ىضري الو ) هدعب ىلاعت لاق مث
 ةربهلا نأ ( لو'الا ) : نيهجو نم ةيآلا هذهب ىتابجلا جتحاو . رفكلاب ىضري ال هنأ الإ نارفك
 ص”الا ناكولو لاق .باوصو قد هقلخ ام ةبج نم هنإو دابعلا رفك قلخ ىلاعت هللا نإ نولوقي
 رفكلا ناكول ( ىناثلا ) ةيآلا دض كلذو . هقلخ ىذلا هجولا نم رفكلا ىضر دق ناكل كلذك

 افيتجا ثدفعو ؛اكنجاو ىلاغت' هللا ءاضقب اضرلا ن”ال هب ىضزن نأ انيلع بجول ىلاعت هللا ءاضقب

 تاعأو .قلامتارقإ ءاضرب اضيأ سيلو هللا ءاضقب سيل هنأ تنث رفك رفكلاب اضرلا نأ ىلع ةمالا
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 ال وأ كلملا هل نوكي نأ امإ هلإلا كلذف . رخآ هلإ تبثول هنالوه الإ هلإ ال هنأب لوقلا بجو هل الإ

 نفي تيم و يو ديعج



 عه ةيآلا . مكبر هللا مكلذ : ىلاعت هلوف

 قعلاو ناضااوؤكبلاو لبالا نعَو (جاوزأ ةينامت ماعنالان نم كل كنور لاه هلع نزولا ذعر

 ( .فد ايف كل اهقلخ ماعنالاو ) هلوق ىف عناصلا دوجو ىلع تانا 0 هذه ةلالد ةيفيك انيب دقو

 فودوم هبكحو هريدقتو هللا ءاضق نأ ( لوألا ) : هوجو ( ل لزنأو ) ىلاعت هلوق ريسفت فو

 ناوي+لانم ًائيث نأ ( ىناثلا ) نوكي نئاك لك ظوفحملا حوللا ىف بتنك هنأ لجال ءاهسلا نم لوزفلاب

 ريدقتلا راصق ءاهساا نم لزني ءاملاو « بازتااو ءاملاب الإ مودي ال تابنلاو تابنلاب الإ شيعي آل

 ىأ ( جاوزأ ةينامث ) هلوقو ضرأ الا ىلإ اهزنأ مث ةنجلا ىف اهةلخ ىلاعت هنأ ( ثلاثلا ) اطزنأ هناك

 وهف درفنا اذاف ءرخآ هعم دحاو لكل مسا جوزلاو ء زعملاو نأضلاو رقبلاو لبإلا نم ىثنأو ركذ

 . ( ىتاآلاو ركذلا نيجوزلا هنم لعجل ) ىلاعت لاق هنم درف

 : ثاحبإ هيف و ( قلخ دعب ال َُق ملح ) ىلاعت لاق مث

 نوقاملاو 7 الا حتفو ةزمحلا رسكب ىتاسكلاو ؛ ميملاو كفل ال1: ركب ةزمح أرق 6 لوألا )

 . مملا حتقو فل "الا مضي تا

 هفدرأ مالسلا هيلع مدآ وهو دحاو صخش نم سانلا قيلخت رك ذ امل ىلاعت هنأ 4 ىناثلا ١

 بيقع زك.ذ' مث .«ناسنإلا دعي تاناويملا فرش اهنا ركذإ انءابصت اعل هانا

 ًاقلخ ) هلوقو مهتابعأ نوطب ىف ةقولخم اهنوك ىهو ماعن الا نيبو ناسنإلان يب ةكرتشم ةلاح امهرك ذ

 نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقل دقلو ) هلوق ىف ىلاعت هللا هرك ذ ام هنم دارملا ( قلخ دعب نم

 انوسكف ًاماظع ةخضملا انَقفن ةغضم ةقلعلا انقلفت ةقلع ةفطنلا انقلخمث , نيكم رارقىف ةفطن هانلعج مث

 لبق ( ثالث تاملظ ىف ) هلوقو ( نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ء رخآ ًاقلخ هان أ شنأ مث اخ ماظعلا
 هذه لالدتسالا هجوو نطبلاو محرلاو بلصلا ليقو ةميشملاو محرلاو نطبلا ثالثلا تاسلظلا

 ا فيك ماحرآلا ىف كروصي ىذلا وه ) هلوق ىف هانرك ذ دق تالاخلا

 دل ايغلا كلذ ىأ ( مر هللا مكلذ ) لاق اهفصوو لئالدلا هذه حرش امل ىلاعت هنأ 0

 0 هزنم ىلاعتو هناحبس هنوك ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىو ؛ مير لل وه هلاعفأ بئا < فرع

 هدابع فزع نأ دا ازأ امدنع لاعت هنأ كلذو. ةيناكملاو ةيملسلا نع 8 دناوكا لعو ءاضعاللاو

 ناكل ءاضءاألا نم ًايكرم امج ناكولو  ءايشألا هذهل العاف هنوك الإ رك ذي مل ةصوصخلا هتاذ

 هلاعقأو فلا َوَخَأت هب رعت امو. هتقيقح ءاوجأب 'ءىتلا اه رك ءاضعالاو لرش لإ كلل

 كلذ ناكل و.« قاثلا نم لك 1 لوألا .ثفي زقتلاو . هتاذنع.ةجراخ روهأب هلل تفي رعت كأدف

 امك ل11 نأ انلبن كاع ريغ كلةر اقوا نيصست نتا مسقلا ادي ءامتك لا ناكل | انكم مسقلا

 ىلاعتو هناحبس هنوك ىلع لدي كلذو . دوجولا عنتم لاحت لوآلا مسقلا نآل نسح اسمإ مسقلا اذهب
 00 ءاضَءاإلاَو ةمسجلا نع الا

 كلم ال هنأ تبث املو .هريغل ال كلملا هل ىأ رّصحلا ديفي اذهو ( كلملا هل ) ىلاعت لاق مث



 ةيآآلا . راهنلا لع ليللا روكي : ىلاعت هلوق ١4

 تاومسلا قلخ ( اهدحأ ) ماسقأف ةيكلفلا امأ ؛ ةيرصنع وأ ةيكلف نوكتت نأ امإ . هتيهلإ تابثإ
 هلوق ريسفت ىف اهانح رش ةريثك هوجو نم رداقلا هلإلا دوجو ىلع لدي ىنعملا اذهو ء ضرالاو

 وهو راهنلاو ليالا لاوحأ فالتخا (ىناثلا ) و ( ضرالاو تاوهسلا قاخ ىذلا هلل دما ) ىلاعت
 ةيلظااو رولا نآل كلذو ( ليللا ىلع رامنلا روكيو راهنلا ىلع ليللا روكي ) هلوق نم انبه دارملا
 ىلع لدي كلذو . ىرخأ اذه كاذو ؛ ةراث كاذ اذه بلغي موي لكىفو . نايظع نابيهم ناركسع

 هربقو هريبدن تحن نانوكي امهل رهاق بلاغ نم دب الو ؛ روبةم بولغم امهنم دحاو لك نأ
 ١) 01, ام ردقب امهم داو لك ىف ديزي هنأ ريوكنلا اذه نم دارملاو , ىلاعتو هناحبتس هللا وهو

 ” لا دعب رولا نم هّللاب ذوعت و ثيدحلا ىف دروام راهلاو ليللا رنوكت نم دارملاو ءرخآلا

 ىلع ليلا روكب ) هلوقب ىنعملا اذه نع ربع ىلاعتو هناحبس هنأ معاو :لابقإلا دعب رابدإلا نم ىأ

 لعج ىذلا وهو ) هلوقبو ( رامنلا ىف ليللا جوي ) هلوقبو ( راهنلا ليلا ىشغي ) هلوقبو ( راهنلا
 00000 |[ ١ 3 اوكلا لاوحأ نابتعا (ثلاثلا ) و. ( ركذي نأ ٍدارأ نمل ةفلخ راهنلاو .لاللا

 امه ةطوبرم ملاعلا اذه ملاص» رثك أو ؛ لاللا ناطلس رمقلاو راهناا ناطلس سمشلا ناف  رمقلاو

 مويلا اذه ىلإ ناي رحب نالازيال؛ ةمايقلا 0 ىمسملا لجالا ( ىهسم لجال ىرحب لك ( هلوقو

 ريخستلا اذه نم دارملاو ( رمقلاو سمشلا عمجو ) ىلاعت هلوق هريظنو ءابهذ ةمايقلا موي ناك اذاف
 ءامسلا ىوطت هدنعو ةمايقلا موي ىلإ دحاو دح ىلع نونجنملا نارودك رودت كالفآلا هذه نأ

 كلا لل

 ىنعملاو ( رافغلا زيزعلا وه الأ ) لاق ةيكلفلا لئالدلا نم ةثالثاا عاونألا هذه هللا ركذ املو

 ةمحرلا ميظع رافغ هنأ الإ ةردقلا لماك ىأ ًازيزع هن وك ىلع لد نإو ةميظعلا مارجألا هذه قلخ نأ

 ةبهرلاو فوخلا بجوي ةردقلا ميظع هن ركل قفراخالا ناك انمل هيا , ناسحإلاو لضفلاو

 ركذ عبت أى اعت هنإ مث « ةبغرلاو ءاجرلا بجوت ةمحرلا ةرثكو « ةمحرلا ةرثك بجوي ًارافغ هنوكف

 مكقلخ) لاقف ناسنإلا ركذي أدبف ؛ لفسأألا ملاعلا اذه نم ةذوخأملا لئالدلا ركذب ةيكلفلا لئالدلا
 اهنابب قبس دق راتخلا هلإلا ىلع ناسنإلا نوكت ةلالدو ( ابجوز اهنم لعج مث ةدحاو سفن نه

 ( اهجوز اهنم لعج مث ةدحاو سفن نم مك-ةلخ )لوي نأ زاج فيك ليق ناف ٠ ةريثك ًارامم

 نوك نايبل ءىحت 5 مث ةملكنأ ( لوألا ) هوجو نم هنع اوباجأ ؟ مهقلخ لبق قولخم جوزلاو
 لوقك ءرخآلانع نيمالكلا دحأر خأت نايبل ءىحت كلذكتف . ةيناثلا نع ةرخأتم نيتعقاولا ىدحإ
 مث : ًائيشْويلاكتيطعأ دق ًاضيأ لوقيو ؛ بيأ ناكس مأ تعنصام م“ , مويلا تعنصام ىنغلب لئاقلا

 اهنملعجمث اهدحو تقلخ سفن نم مكقلخ ريدقتلا نوكب نأ ( ىناثلا) رثك أ سمأ كتيطعأ ىذلا

 . ءاو> كلذ دعب قلخ مث رذلاكه ربظ نم مدآ ةيرذ ىلاعت هللا جرخأ ( ثلاثلا ) اهجوذ

 لالدتسالا هبيقعرك ذ عناصلا دوجو ىلع ناسنإلا ةقلخي لالدتسالا رك ذ امل ىلاعت هنأ ملعاو
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 الو رهان رك يذلا تررملاب [رورقم نكت كلا قل الكا جاتحلاف ؛ هماقم موي دلو ىلإ

 لئالد ىلع ةلمتشم ظافلأ نابقلادحاو !| هللا وه) هلوق نأ تبثف ءالاحت هقحىف دل ولا ناك ريغ هروقي

 . ىلاعت هللا نع دلولا ن ىف ةعطاق

 . ليللا ىلع راهنلا روكب و راهناا ىلع ليللا روكي قلاب ضرالاو تاومسلا قاخ ل ىلاعت هلوق
 مث ةوحأو سفن خف فل راق: نيزعلا قه الأ ئفلسم لجل ئرج لكن معلاو نشسلا 007

 دعب نم ًاقلخ كتاممأ نوطب ىف مكةاخي ؛ جاوزأ ةينامث ماعنالا نم مكل لزنأو . ابجوز اهنم لعج

 هللا نإف او رفكت نإ «نوفرصت ىتأن وه 9 هلإ ال كلملا هل مكبر هللا كلذ « ثالث تاملظ ىف قلخ

 لإ مث ىرخأ رزو ةرذاو رزت الو“ مكل هضري اوركشت نإو رفكلا هدابعل ىضري الو مكنع ىنغ

 4 ( رودصلا 0 ىلع هنإ نولمعت مت كا مسبق تلا

 | رابقو ًادح رام 3 535 لو ١ نع اهزنم هنو " نب ىلاعت هنأ ىلع و ةمدقتملا ةيآلا نأ ملعا

 08 ىلع لدي ام اهبيقع ركذ لوصالا هذه ىلع ةلأسلا كلت ىنب ايلف ء ةردقلا لماك ام ىأالاَع

 اهرايتعاب ىتلا تافصلا اقع ركذف مانصألا ةيطإ ىف نعط ىلاعت هناف ًاضيأو . ءانغتمالا لاك للعو

 ىف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا لئالدلا نأ باتكلا اذه نم عضاوم ىف انيب انأ معاو ؛ ةيهلإلا لصحت



 ةيآلا .٠ قطصال أدلو ذختب نأ هللا دارأ و |: : ىلاعت هل وف "ا

 قيرطلا اذه نوكف٠ هن الظب ىلع لادلالء ادلا هعمسي كلذ دعبف هبلق نع ر ارصالا ل1 0 هيلق

 جضنملا لوانتب ناف لهسملا قس ىلع جضنملا ميدقت نم دبال نولوقي ءابطألاو . دوصقملا ىلإ 3

 كلذكف  ماتلا ءاقنلا لصح كلذ دمإ لهسملا هتيقس اذاف ؛ لاوزال ةلباق ةوخر ةدسافلا داوملا ريصآ

 ىرحب اناث ليلدلا عامسإو ءالوأ جضاملا قس ىرجب ىرحب الوأ فيوختلاو ديدهتلا عامس انهه
 . ديدبتلا اذه مدقت ىف ةدئافلا وه اذبف . ايناث لبسملا ق< ىرحب

 رفكلاو بذكلا ىلع رصأ نم نأ دارملاو ( رافك بذاك و هنم ىدمال هللازإ ) ىلاعت لاق مث

 عم ةدابعال ةقحتسم ةحلآ اهنأب مانصآلا هذهل مهفصو بذكلا اذهب دارللاو ف اذا نع ًاءورحب قب

 هذه فصو نأب لصاح ىرورضلا ملعلاو ؛ ؛ اهيف اوفرصتو اهوتحت مثو ةسيسخ تادامج ابن | مهدلع

 ىلإ عجارلا رفكلا هنم دارملا نوكحي نأ لمتحف رفكلا اأو . ضع بذكا ةيحلألاب ءاتستكلا

 . رفك و لبج ةيحلإلاباهيف مداقتعاو  بذك ةيهلإلاب اهل مبفصو نإف كلذك انبه رمآلاو : داقتعإلا
 قيلتال ميظعتلا ةياهنو ميظعتلا ةيان ةدابعلانأ هيف ببسلاو ؛ ةمعنلا نارفك دارملا نوكي نأ لمتحيو

 اهل لخدم ال ناثوالا هذهو ىلاعتو هناحبس هللا وه معنملا كلذو  ماعنإلا ةياغ هنع ردصي نم الإ

 . قحلا معنملا ةمعن نارفك بجوي ناثوأآلا هذه ةدابعب لاغتشإلاف ماعنإلا كلذ ىف

 (رابةلادحاولا هللاوه هناحبس ءاشيام قلخي امن ؤطصال ًاداوذخت, نأ هللا دارأ ول) ىلاعت لاق م

 (لوآلا) هوجو نم هناسو دلولا نع يا ىلع ةرهاقلا لئالدلا ةماقإ مالكلا اذه نم دارك

 هناحبسهنأ (ىناثلا) تنبلا هيلإ متبسن فيكف نيإلاوهو دالوآلا لكأب الإ ىضر امل ًادلو ذخناول هنأ

 جاتحال ابك ناكول هنأألف قيقح دحاو هنأ امأ « دلو هل نوكي نأ عنتم قيقحلادحاولاوقيةحدحاو

 . هتاذإ نكم ريغلا ىلإ جاتحناو هريغ ىلإ جاتحي ناكف « هريغ هؤزجو هئازجأ نم دحاو لكملإ
 (لواألا) هوجولف دلو هل نوكي ال دحاولا نأ امأو « هتاذل دوجولا بجاو نوكي ال هتاذإ نكمملاو

 .دلاولا ةروصل ةيواسم ةروص هل لصح مث ؛ هنع لصفني ءىثلا ءازجأن م ءزج نع ةرابع دلولا نأ
 طرش ( ىناثلا ) هيف كلذ لاقي ال قلطملا درفلاو ءزج هتم لصفني ىذلا .ىثلا ىف لقعي امنإ اذهو
 ىلع ةلو# ةيعون ةقيق> ءىثلا كلذ ةقيقح نوكنتف دلاولا ةيهاملا مامت ىف الثام نوكي نأ دلولا

 لصح ال نأ مزل ةيهاملا كلت مزاول نم ناكنإ امهنم دحاو لكن ييعت نآل لاح كلذو ؛ نيصفش
 7" كلذ ناك ةيهاملا كلت مزاول نم نييعتلا كلذ نكي م نإو  دحاولا صخشلا الإ ةيهاملا كلت نم
 جاو الإ هنوك نأ تبثف .. هتاذ دوجولا بجاو ًا] نوكي الف «”لصفنم بيسب ًامواعم نيمعتلا

 . «هل دلولا توبئنم عنمي هتقيقح ىف ًادحاو هنوكو « هتقيقحف ًادحاو هنوك بجوي هتاذل دوجولا

 3 ةجوزلاو جوزلا نم الإ لصحم ال دلولا نأ (ثلاثلا) دلولا تو نم عنمب انجلو هنرك نأ فيض

 7 نم هتجوز تناكلب ًادحاو ناكامل دلو هل ناكولف , دحاو سنج نم انوكي نأو دبال ناجوزلاو
 . جاتحيف تومي ىذلا وه دلولا ىلإ جاتحنا نآلف هل دلولا توبث نم عنم ًارابق هنوك نأ امأو ؛ هساج



 01 ةبآلا . ىاذ ا هل مثديعتأم : كاك هلو#

 كلذ سيال هنأ ملع لاحلا ىف هنع بوتب نأ ىلع مزع اذإ هنال « ديعبف ىضاقلا هركذ كلا قال
 أو لك قح ىف امأف « ةلمجا ىف رئابكلا نع وفعلا لوصح عطقت انأ انبهذم لوقن مث . ةتبلا بنذلا

 لوصحم مطقف (ءاسشي نمل كلذ نودام رفغيو ) لاق ىلاعت هنآل هيف كوكشم كلذف سانلا نم
 قح ىف لب دحأ لك قح ىف نارفغاا اذه لوصح< عطقي مل ىلاعتو هنا>بس هنأ الإ : ةلمجا ىف ةرفغملا

 . ىلع ءأ هللاو الضاح ءارغإلا نكي الف الضاح فوذلا ناككاذك ناك اذإو ءاش نه

 نأ هعفر نم قحو لاق مث « عفرلاب نيدلا ءىرق فاشكتللا بحاص لاق هب ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ( صلاخلا نيدلا هلل الأ ) هلوةقباطي ىتح ( هلل مهنيد اوصلخأو ) ىلاعت هلوقل ماللامتفب ًاصلخم أرقي
 مهوقك ىزاجما دانسإلا ىلع هبحاص ةفصي نيدلا فصو هنأ الإ دحاو صلخلاو صلاخلاو

 مذ ةفدرأ ديحوتلا ف نضالخألا اهسكرووب تاداشلا سار نإ ندا كاب ملعاو ؛ رعاش

 ( ىئلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهديعنام ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو ) لاقف نيكرشملا ةقيرط

 ىلعو « ىئاز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهديعنام نولوقي ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو مالكلا ريدقتو

 الإ مديعن ام ) هلوق ىف ريمضلا نأ ملعاو ٠ « نولوةي هلوق وهو فوذحم نيذلا رب ريدقتلا اذه

 ربغو ءالقعلا نامسق ىهو . هللا تترود نم تدبع ىلا داع ىلع دئاع ( ىلز هللا ىلإ انوبرقيل

 نودبعي سانلا نم ريثكو . ةكمئالملاو ًاريزعو حيسملا اودبع ًاموق نأ وهف ءالقعلا امأ « ءالقعلا

 اهنأ غم تدبع ىتلا ءاسشاللا امأو « ةقطان ةلقاع ءامحأ اهنأ اف نودقتعيو موجنلاو رمقلاو سمشلا

 رافكلا هركذىذلا مالكلا لوقنف اذهتفرع اذإ « مانصالا ىنهف لقعلاو ةايحلاب ةفوصوم تسيل
 ( مهدبعنام ) لوقف 000 (لوآلا) نيهجونم هنايبو ؛ قيليالف ءالقعلا ريغب | امأ القلاب ىذل

 زيزعلاو حيسملا ىف رافكلا كنا وأ دقتعي نأ دعبيال هنأ ( ىناثلا ) مانصآلاب قيلب الف ءالقعلل ريض

 هيرقت اهنأ تاداملاو مانصألا ف دقتعي نأ لقاعلا نم دبي امأ , هللا دنع مل اوعفشي نأ ةكئالملاو

 ديعي ال لقاعلانإ لاقي نأ نكميو ؛ هللاىلإ ممر قت اهل مهتدابع نأ مهدارف ريدقتلا اذه ىلعو « هللا ىلإ

 انا وأ تك ااوكتلا ليام ا 5 هنوديشي انمإاو رجح وأ! تفح هلإ تك منصلا

 هيجوت اهتدابعنم مدوصقم نوكيو ء اوضم نيذلانيهلاصلاو ءايبنآلا ليثا# و |, ةيوامسلا حار الا

 . ال ًاروص ليثاعلا هذه اؤلدج لا ءاسشاألا كلت ىلإ تاذانلا

 قئاللا نكلرشبلا هدبعي نأ نملجأ مظعالا هلإلا نإ اولاق نأ مانصألا دابعل مالكلا لصاحو

 اهنإ مث . ةيوامسلا حاورألا لثمو بك اوكسلا لثم هللا دابع نم رباكألا ةدابعب اولغتشي نأ رشبلاب

 . ( ىاز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام ) مهوق نم دارملا وه اذهف « ربك آلا هلإلا ةدابعب لغتشت

 باوجلا ف رصتقا هنأ ( لوألا ) : هوجو نم اهنع باجأ مههاذم كح امل ىلاعت هللا نأ معاو

 رك ذ اذإ لظبملا لجرلا نأ معاو ( نوفلتخ هيفا منيب مكي هللا نإ ) لاف ديدهتلا دري ىلع

 نعرارصإلا كلذ لاوز بجوت ةليحت لاتحب نأ هجالعف قيرطلاف « هيلع ًارصم ناكر الطا 5

 6« ركتاس ماد



 6 نيا ناسا ا او

 ةيآلا . صلاخلا ندلا هتن الأ : ىلاعت هلوف 1

 "الإ اورمأ امو ) ىلاعت هلوقب اذه دك أتو صولخلا ليبس ىلع ةابعلاب نايتإلا بحب هنأ ىف يرص

 ةععادلا هوجولا ىبف صالخالل ةيفانلا هوجولا نرايب امأو ( نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل

 نوكي نأ ( اهناثو ) لخدم هيف ةعمللاو ءايرلل نوكي نأ ( اهدحأ ) : ماةأ ىهو كيرشلل
 نأ دقتعيو اهب ىنأي نأ ( اهتلاثو ) رانلا نم صالخلاو ةنجلاب زوفلا ةعاطلاب نايتإلا نم هدوصقم
 رئابكساا نع تاءاطلا كلت صاخب نأ وهو ( اهعبارو ) باقعلا عفد وأ باوثلا باحيإ ىف ًاريثأت اه

 . ةلزتنملا لوق لع ربتعي امن] لوقلا اذهو ( ةلوبقم ريصت يح

 هلإ ال نأ ةداهمش هنم دارملا (نيدلا هل ًاصلخم هلا دبعاف) لاق نم سانلا نم ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 لخد نمو ىص- هللا الإ هلإ ال » لاق ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ يور الع اوجتخاو ,ها الإ

 عمم ةعاطلا عفنت ال اي ناعإلا عم ةيصعملا 'رضتال : لوي نم لوق اذهو « ىناذع نم نمأ ىصح

 اذهو :ىهاونلاو رءاوألا نم هب هللا فلك ام لكل ةلوانتم ةيآلا اولاقف نورثك لا امأو ء رفكلا

 نأ تصوأ اهتافو برق امل قدذرفلا ةأرما نأ ىورو « ماع ( هللا دبعاف )هلوق نآل ىلوألا وه
 تددعأ ىذلاام سارف ابأ اب قدذرفلل لاق تنفدو اهلع ىلص ايلف ء الع ىرصبلا نسحلا لصي

 نيف ؟ بنطلا نأف دومعلا اذه هنع هللا ىضر نسحلا لاقف . هللا الإ هلإال نأ ةداهش لاق؟رمألا اذهل
 امأف ىضاقلا لاق : ةميخلاب عافتنالا نكمي ىتح بنطلا عم الإ هب عفتنيال ةميخلا دومع نأ اذهب

 ىنأ فنأ مغر ىلع قرس نإو ىنز نإو » ءادردلا ىبأو ذاعمل لاق ملو هيلع هللا ىلص هنأ ىوريام
 فلاخم هنآل ربخلا اذه لوبق زحي ملالإو ةبوتلا طرشب هيلع لمحي نأ بحي هنإف حص نإف « ءادردلا

 ًايدعتم نوكب ال نأو , ةقرسلاو ائزلا ع ًاروجزم ناسنإلا نوكي ال نأ بجوب هنالو ؛ نآرقلل
 حيبقلاب ءارغإ كلذ نئاكف نيتداهشلاب هكسمتعم هرضيال هنأ لعب حيبقلل هتوهش ةدش عم هنآل امهلعفب

 بجوي ةبوتلاب هررض لوزي هنأب لوقلاف كلذ لاقي نأ مزاي الو ىلاعت هللا ةمكح ىفاني لكلاو
 حيبقلا لعف نأ دقتعا دقف ةبوتلاب لوزي هررض نأ دقتعا نم نإ لوقت ان"ال . حيبقلاب ءارغإلا ًاضيأ

 عم رضيال حيبقلا لعف نإ لوقي نم لوق فالخم ةبوتلا لعفب ررضلا كلذ ليزي هنأ الإ ةرضم
 نآرقلل فلاخم ةرفغملابلوقلا نإ كلوق امأ : هل لاقيف . ىضاقلامالك ما: اذه . نيتداهشلاب كسلا

 كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ ) ىلاعت لاق هيلع لدي نآرقلا لب كلذك سيلف

 ريمألا تي أر لاقي اك مهملظ لاح ىأ ( مهملظ ىلع سانلل ةرفغم وذل كبر نإو ) لاقو ( ءاشي نا

 م,فنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ىدابعاي ) لاقو . ابراشو الك هنوك لاح ىأ هبرشو هلك أ ىلع

 ءارغإلا بجوي كلذ نإ هلوق امأو . ( ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقتال
 نيبدادغبلا بهذم اذهو ءالقع هنارفغ حبقي نأ بجو كلذيك رمأالا ناك نإ هل لاقيف . حبقلاب

 مزليف ًاضيأو . القع زئاج بنذملا باذع نأ نييرصبلابهذم نأال ؛ هب لوقتال تنأو . ةلزتءملا نم
 امأو . رجزني مل هل هللا رفغ بات مث بنذأ اذإ هنأ لع اذإ هنآل : ةبوتلا نارفغخاا لصحال نأ هيلع
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 قو كبالكلا ليزمت )لاق بشألا اذهلظ ,اويرع لامك. هتوك ضلك 5
 5ك زعلا هللا

 : نالاؤس هيفق ( قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأ انإ ) ىلاعت هلوق امأ
 جيردتلا ليبس ىلع ًامحي ًامحي هيلع هلزنأ ىلاعت هنأب رعسشي ليزعتلا ظفل ( لوألا: لاؤسلا ال

 قرفلا مص نإ(باوجلاو)!مهنيب عملا فيكف ةدحاو ةعفد هيلع هلزنأ ىلاعت هنأب رعشيلازبإلا ظفلو

 انك كح انئكح انإ ىنعملا لاقي نأ عمبا قيرطف مترك ذ ىذلا هجولا نم لازنإلا نيب و ليزتتلا سس

 قفو ىلع كيلإ ًامجن ًامجي هانلصوأ مث :لازنإلا وه اذهو « باتكلا اذه كيلإ لصوي نأب اهزج
 . ليزغتلا وه اذهو ملاصملا

 ناهجو هيف(باوجلاو)؟(قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأ انإ) هلوق نم دارملاام 4 ىناثلا لاؤدلا ل

 هابعدوأ ام لك ىنعم: لع باوضلاز قدصلاو ىلا استلم( كيلا باتكلا انازنأ ) دارا نكن
 ريصملاو هب لمعلا بك قدصو ق>وهف فيلاكتلا عاونأو .داعملاو ةو.ئلاو ديحوتلا تايث ]نم هيف

 باتكلا نأ لع لد قت ليلد لع ءانب ( باتكلا َكِيَلِإ انلزنأ انإ ردارملا نوكي نأ ( فاتلا كل

 ال ًازجعم نكي مل ولو : هتضراعم نع اوزي ءاخصفلا نأ وه ليلدلا كلذو . هللا دنع نم لزان

 ر . هتضراعم نع اور

 : لئاسم هيفو ( نيدلا هل اصلخم هللا دبعاف ) لاق مث

 اذه نأ ( قملاب باتكساا كيلإ انلزنأ انإ ) هلوق ىف نيب امل ىلاعت هنأ « ىلوألا ةلأسملا ال

 نأ وهو قدصلاو قالا نم هيفام ضعب انه:فدرأ باوصلا رو قدّصلاو قحلا لع لمتشم تاتكلا

 , ةياكلاب ىلاعت هللا ريغ ةدابع نع أربتيو صالخإلا ليبس ىلع ىلاعت هللا ةدابعب ناسنإلا لغتشي

 : ( ًاصلخم هللا دبعاف ) ىلاعت هلوق نم دارملا وهف صالخإلا ليبس لع ىلاعت هللا ةدابعب هلاغتشا امأف
 ( هلل الأ ) هلوق نآل ( صلاخلا نيدلا هلل الأ ) هلوب دارملا وهف ىلاعت هللا ريغ ةدابع نه هتءار امأو
 ةدابعلا نأ لعاو ؛ روكدملا ريغ نع ىئتنيو روك ذملا ف حلا تبثي نأ رصحلا ىنعمو . رصحلا ديف
 هوجولا نأو وهام صالخإلا نأو ىهام ةدابعلانأ انفرع اذإ الإ ةَقيَمح فرعت ال صالخإلا عمم
 : اهنع ثحبلا نم دبال ةثالث رومأ هذهف ىه ام صالخالل ةيفاثملا

 ةب مالا نأ داقتعا درحن هين نو لوق كرت وأ لعف كرت وأ لورق وأ لف ىف اانا

 . هلوبق بحب مظع
 دانقتالا اذه درع كرتلاوأ لعفلا كلذ ٌنايتإلا ىلإ هل عادلا نكت ن] ربه ضالخلا ١١"

 بناجلا ىلع احجار ةعاطلا ىلا ىعادلا بناج نوكي نأ امإف رخآ عاد هنم لصح ناف ؛ لاثتمإلاو

 ىعادلا ناكاذإ امأو ؛طقاس حوجرملاو لداعملا نأ ىلع اوعمجأو .اخوجرم وأ هل الداعم وأ رخآلا

 ةلأسملا هذه انرك ذ دقو .ال مأ ديفي له هنأ, ىف اوفلتخا دقفرخ آلا بناجلا لع حجار هللا ةعاطوملا
 (ًاضلخم هللا دبعاف)هلوق نآل «:صواخلا ليس لع هب نانتإلا توجو لع لدي نآرقلا ظل ارا“
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 001 د ف را اني انأ . رب رشم يضرصملا اهو مرخ نمآل ءاَقا نب نركب بلتكلا
 امر فتيحو . هقا نم باتكلا ليزغت اذه ريدقتلا راص أدتم ا انرضأ اذإ انأ ( ثلاثلا ) ةشتافلا

 قتتيَخ « ةلزنتم ةروسلالب ٠ ليزغتلا سغ تسيل ةروسلاو : ةروسلا ىلإ ةراشإ اذه نآل . رخآ زاحب
 . ةدورضل ال هانلمحت زاحب وهو لوعفملا ردصملا نم دارملا لوقن نأ ىلإ جاتحي

 هتوكب نآرقلا فِصو ىلاعت هنإ اولاق نأب اوجتحا نآرقلا قلخي نولئاقلا « ةيناثلا ةلأسملا ١
 | لع ةظنفقلا ذم لمحت انأ (باوجلاو)قولخلا تدحلاب الإ قيلي ال فصولا اذهو : الزتمو اليزنت

 ف ءرحلاو عيصلا
 : النت رخآ تايآو اليزنت هنوكب نآرقلا فضو ىلع لد ةريثكنلا تابآلا ( ةثلاثا أسما ا

 ١ . الزنم هنوك ىلع

 | لاقو ( ديح ريكح نم ليزغت ) لاقو . ( نيملاعلا بر ليزنتل هنإو ) ىلاعت هلوقق (لوآلا) امأ
 . ( ميحرلا نمحرلا نم ليزمت مح )

 ١ ملعت تنآو (لزن قحلابو هانلزنأ قحلاب و ) لاقو . ( ركذلا اتلزن نحت انإ) هلودق (قانلا) امأو
 نم دارملا ناكنإ هنآل آضيأ زاحجي الزنم هتوكق . الي زتت هتووك نم ةقيقملا ىلإ برقأ الزعم هنوك نأ

 4 فقورحلا هنم دارملا _-راكنإو . لوزتلاو لاصقتإلا لقي ال وبق هقا تاذب ةماعلا ةفصلا نآرقلا

 اغلب ىدلا كلملا لوزن لوزعلا نم دارملالب :لوزتلاو لاقتالا لبقت ال ضارعأىهف تاوصالاو
 : . كم ل وسرلا ىلإ

 هتوك ىلع لذي ظفلللا اذهف بلي ال ىدلا رذاقلا وه زيزغلا ةلزتعملا تلاق ( ةعبارلا ةلأملا ١
 اًدَهو ءةوبشلا ةعادإ ال ةكملا ةيعادل لعقي ىذلا وه يكحلاو هل ةياهت الام ىلع ًارداق ىلاعت

 انه َتبن اذإ تاجاحلا عيمج نع ىتغ هنأو ٠ . تامولعملا عيمحي ملاع ىلاعق هنأ تين اذإ متي امتإ

 ةردقلاو. . تامولعملا عيمجي للعلا . ةئالثلا تافصلا ءذه ىلع لدي (ايكح ًازيزع) ىلاعت هنوك لوقتق
 ' .محينأو حيبقلا لعفي نأ عتتما كلدك ناك نف . تاجاحلا لكن ع ءاضتسإلاو . تانكمملا لك ىلع
 . نآرقلاعافتإلا لوقتف اذهتنن اذإ .ًاباوصو ةكح نوكي هلعفيام كف كلذك ناكاذإو . حيقلاب
  نوك زجعملاب تبث هنأ هيلع ليلدلاو  هقلا مالكنآرقلا نأ معي نأ ( امهدحأ ) : نيلصأ لع فقوتي

  نيتمدقملا نيتاه عومج نم لصحن هقلا مالكنآرقلا لوقي ناك هنأ رتاوتلاب تيثو . ًاقداص لوسرلا
 ءاحل ةعوضوم ىه ىلا ىتاعملا ظافلالا هذ دارأ هقا نأ ( ىناثلا لصآلاو ) هقا مالك نآرقلا نأ

 " كاذو ايي ناكل كلذ اهب دري ملول هنآل ةيعرشلا وأ ةيفرعلا ةنيرقلا بسحب وأ ةغالا بسحب مأ
 ر | هيلسالا نقع يلق دب الإ لصحال  نارقلاب عافتالا نأ انرك ذامب تيثف ريكحلاب قيليال
 "ليال نأ تيثو ٠ ايكح ىلاعت هنوك تائإب الإ نيلصالا نيذه تابثإ ىلإ لييسال هنأ تبنو
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 ه2 مرمر هع عاردم يي زا ١ مفه َسش مهر رو

 هبف مهام ىف مه مح هللا نإ فلز هللا لإ وبري الإ مديعت ام الو هنود

 هه #آ

 7 هر هه رئاره ع 2م ا لا 6اس اس | ل عا ١ شل واس

 دخت نا هللا دانارإ 66 رافك بذاك وه نم ىدهيال هلأ نإ فون نويل

 «هد راها هلا 1 وه ا اشي ئ قلك 2 قطص ل دلو

 (ميحرلا رجلا هللا تسب

 هل ًاصلخم هللا دبعاف قحلاب باتنكسلا كيلإ انلزنأ انإ . ريكسحلا زيزعلا هللا نم باتكسلا ليزنت ل
 قلز هللأ لإ ان وبر عيل الإ مثدبعل م 1 هيود نم اوذخا نيذلاو صالاخلا نيدلا هلل هلأ 0 نيدلا

 دخت نأ هللأ دال ول 2 امك بذاك وه نمد ىدبب ال هللأ نإ نوفاتخ هيف 3 مف ممل َّ هللأ نإ

 . < رابقلا دحاولا هللا وه هناحبس ءاشي ام قلخي اع نطصال أدلو

 : لئاسم ةيآلا ىف نأ معا

 نوكي نأ ( امهدحأ ) نمجو ( ليزعت ) عفر ىف : جاجزلاو ءارفلا ركذ ( ىلوآلا ةلأسملا (
 ليزنت اذه ريدقتلا نوكي نأ (ىتاثلاو ) ربخ ( مّيك-+لا زيزعلا هللا نم ) هلوقو أدتيم ( ليزنت ) هلوق

 هوجول لوألا هجولا مهضعب لاق ؛ ةروس هذه ىأ(اهانلزنأ ةروس)هلوقك أدتبلا رمضيف ؛باتكلا

 انأ ( ىناثلا ) انه ةرورض الو  ةرورضل الإ هيلإ راصي الف « لصالا فالخ راضإلا نأ (لوآلا)

 ليزنت نأ نس 2 ةفب رش ةدْياف دافأ ريخلاو دل نه ةما ةلج ) هللأ نم تاتكلا ليزنت ) انلق اذإ
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 7 7 ةيآلا . رجأ نم هيلع كلأسأ ام لق : ىلاعت هلوف مم

 نارا لأ نقأ لع ِلْغَي ىذلاو . اهوجو هيف اورك ذ : نوزيسفملاو نيفلكتملا' نم بأ .اموأ: اقف
 دهشي نيد وه لب « ةريثكلا تافلكتلا ىلإ هت ةفرعم ىف جاتحب سيل نيد هيلإ كرعدأ ىذلا اذه نأ

 ههيزنت ىلإ ( ًايناث ) ركوعدأ مث (الوأ) هللا دوجوب رارقإلا ىلإ ىوعدأ ىنإف : هتحصب لقعلا يرص
 ىلإ (ًنلاث) ركوعدأ مث ؛ هلاثمأو (ءىش هلثك سيل)هلوق كلذ ىوقي ؛ هب قيلي ال ام لك نع هسيدقتو

 هنوكب رارقإلا ىلإ(ًاعبار) مكوعدأ مث: ةمحرلاو ةمكحلاو ةردقلاو ملعلا لاكب ًافوصوم هنوكب رارقإلا
 ىه ىتلا . ناثوالا هذه ةدابع نع عانتمإلا ىلإ(اسءاخ) رك عدأ مث . دادضإلا و ءاكرشلا نع ًاهزنم
 ميظعت ىلإ([سداس) رك وعدأ مث ؛ اهنعضارعإلا ىف ةرضم الو اهتدابع ىف ةءفنم الو ةسيسخ تادامج

 ةمايقلاو ثعبلاب رارقإلا ىلإ (ًاعبا-) مكوعدأ مث ءايبناآلاو ةكئالملارهو . ةسدقملا ةرهاطاا حاورألا

 ضارعإلا ىلإ(ًانماث )يك و عدأ مث(ىنسحلاب اونسحأ نيذلا ىزحيو . اولمع امب !وءاسأ نيذلا ىزجيل)
 هللا نيد ىف ةريتعملا ةيوقلا لوصألا ىه . ةيناغلا لوصالا هذهف : ةرخالا ىلع لابقإلاو ايندلا نع

 .ةيناقلا لوصآلا هذه ةحصب ةدهاش راكفاآلا لئاوأو . لوقعلا هئادبو هتِلَي د نيدو . ىلاعت

 « ميقتسم عبطو ميلس لقع لك ىل ء ابيلإ قلخلا وعدأ ىنلا ةعيرشاا ىف نيفاكملا نم تسل ىنأ تبثف
 رك ذ الإ وه نإ ) هلوق نم دارملا وهو داسفلاو لطابلا نع اهدعبو : اهتلالجو !متحصب دبشي هنإف
 ىلع مررصأ نإ مكنأ ىنعملاو ( ني> دعب هأبن نيلعتلو ) لاق تامدقملا هذه نيب املو ( نيملاعلل

 نيبيصم متنك مكنأ نيح دعب نوملعتسف . اهانرك ذ ىلا تانايبلا هذه لوبق متدبأو « ديلقتلاو لهجلا
 هيلع ديزمال امم ةمدقتملا تانايبلا كلت دعب ةملكلا هذه لثم رك ذو , نيثطخم وأ ضارعإلا اذه ىف

 ْش . ملعأ هللاو .بيهرتلاو في ؤختلا ىف

 رهش نم ىناثلا ءاثالثلارخآ ىف سينا موب ةروسلا هذه ريفت مع : هيلع هللا ةمحر فنصملا لاق

 ىف هدابع نم نيرهطملا ىلع ةالصلاو . هئاعنو هثالآ ىلع هلل دما و , ةثامتسو ثالث ةنس ةدعقلا ىذ
 معو هئايلوأو هئايبنأل ماتلا ميظعتلاو . هئامسأو هتافصب قيلي اي ءانثلاو حدملاو ٠ هئامسو هضرأ

 .نيدلا 0 ىلإ اريثك الست



 27 ةيآألا : 0 نم هيلع علطأ م نا . ىلاعتال 1

 0 هر

 أره «مك» نينكش نما يا ز» هيلع مكئسا ام م لق

 سه سا رق 2 سس اه رن

 «88» نيد دعب هأسن نلكلر «/لا/د نيل
 2 ل - -

 بصنلاب نوقايلاو 5 لا (قحلاو) عفرلاب (ق ةحلافز ة ه 0 0 ة ىلوآلا كانا 0

 هللاو كللوقكا «قلاف ىأ مسقلا ىلعف بصنلا امأو . ىمسق قحلاف هريدقتف عفرلا امأ .امهف

 .( لوقأ )كوقب ( قحلاو ] هلوق:تصتا(لوول ىحلاو ر هلق اع 11
 ةيرذ نم ) ممم كعبت نمو ( نيطاينشلا مثو 2 تا نم ىأ (كنم) هلوق 4 ةيناثلا ةلأاسلا 03

 فاكلا أ . مهنم ىف ريمضلا هب دكؤ ب نأ قمتحت :انلق ؟ اذا دك ات (نيسمجأر هلوق ل نإ
 7 مم كَ 3 ال نيعباتلاو نيعو عا نه مهج نك هأئ مدعمرف ؛ كعبت نم 0م ل

 (لوآلا) هوجو نم هللأ ءاضقب لكلا نأ هل ٍ ف لا هذه انب نادكأ جتحا 4 ةاغلا 3 ها 0

 رابخإ اذهف (نيدلا 0 ىلإ ىتنعل كيلع نإ و . ريجر كنإف اهنم هر قح ىف لاف لا
 رودص ناكذ 2 لا ع وهو دك قدصلا هللأ ريح باقنال 0 ولف ن هوب ال 3 نا هللا نم

 هنم ملع ىلاعت هللاف ( نيممجأ مهني وغال كتزعبف )لاق هنأ (فاثلا و) هب سمأ هنأ عم الاح هنم ناميإلا

 عنمب ١ اذإ عنملا ىلع رذاقلاو 2 كلذ نع هك ىلع ًارداق ناكو.٠ ىوعدلا هذه هنم معو مير ل

 سيلبإ صاخت عنلا كلذ نآلا ٠ «كساف لوق اذعا نق كس عنملا كلذ لعل اولاق نإف 3 هن اع 6

 5 هنأ ريخأ ىلاعت هنأ (ثااثلا) 1| ةحالصألا نبيع أآذهو لاللضلا نع مدآ ىب صاخبو ٠ لالضإلا نع

 نأ دارأ ول هنأ (عبارلا ) ىلاعت هللا ق> ىف لهجلاو بذكلا مزا درفت من

 بلق ثيحو ؛ نيطايشلاو نسلبإ تيمي نأو . نيهلاصلاو ءايبنالا قبب نأ بجول رفاكلا رفكي ال
 نامعإلاب مهفيلكت ىذتم 2 ناميإلاب رافكلا كعءا وأ فياكت نأ 0 ) دساف هي أ انيلع مالا

 اونمؤي نأب نيفاكم أآوريصي نأمزلي دليحو 5 ةتيلا نكونمؤي ال مهنأ ىلع ةلاد ىه ىلا تايآلا هذ

 . ملعأ هللاو . قاطي ال ا فياكت كلذو . ةتبلا نونمؤي ال م

 ءانءملاعلل رك ذ الإ وق: نإ : نيفلكتملا نق انأ اهو. رجأ ْنِم هيلع مكلأسأ ام لق ل ىلاعت هلوق
 .٠ 4 نيد دع 1 قلل

 ةريثك ًاقرط رك ذ ىلاعت هنأل كلذو  ةفيرشلا ةمتاخلا هذهب ةروسلا هذه متخ ىلاعت هللا نأ معا

 بدي هلإ سمانلا وعدأ ىنذلا اذه : 0 دنع لاق مث , ندلا بلط َْق 0 تحالا بوو ىى اع ةلاد

 اياك . انأ/ وهو" ىعادلا+امأ  :لطاب 1 قح هنأ رهظيل ةوعدلا لاَ قو“: ئعادلا لاج ىف راظتي نأ
 بلط نع 5 0 الل نارك 5 هأ الغلا نمو ءالامو 1 ةوعدلا هده ىلع ََ اأاسأ ال

 ةوعدلا ةيفيك امأو . ايف ةبغرلا مدع ايندلا نع ًاديعب ناك علي هنأ رهاظلا نم ناكو « ةتبلا لامل



 ةيآلا : نيعمجأ مهنيوغاألل كتزعبف : ىلاعت هلوث م

 الف مجرلا وهو ةراجحلاب ىري دقف درط نم نأ رهاظلا نآل ؛ درطلا نع زاحي هنأ( لوالا ١

 هلوق انلمحولف نعالا وه درطلا اولاق نإف درطلا نع ةيانك مجرلا لعج درطلا مزاول نم مجرلا ناك
 نيبجو نم باوجلاو ًاراركت ( ىتنعا كيلع نإو ) كلذ دعب هلوق ناكل درطلا ىلع ( ٍمجر )
سلاا نم وأ ةنجلا نم درطلا ىلع مجرلا لمحت ابا ( لوالا /

 ةمحر نم درطلا ىلعنعللا لمحت و تاوم

 نأ ىلع ( نيدلا موي ىلإ ىتعل كيلع نإو ) هلوق لمحو درطلا ىلع مجرلا لمح انأ ( ىناثلاو ) هللا
 . ًاريركت نوكي الو ةدئاز ةدئاف اذه نوكيف ةمايقلا رخآ ىلإ دتمب درطلا كلذ

 نيموجره نيطايشلا نوك وهو ةقيقحلا ىلع هلمحت نأ مبجرلا ريسفت ىف 4 ىناثلا لوقلاو إل
 0 كلت عاطقنا ىضتقي ( نبدلا موي ىلإ ) هلوقف ةياغلا .ابتنإل ىلإ ةملكل بق نإف . لعأ هتلاو ببشلاب
 " موي ءاج اذاف ايندلا ىف هيلع ةيقاب ةنعللا نأب فاشكلا بحاص باجأ ؛ نيدلا موي .ىجي دنع ةنعللا
 . ةيسف٠ اهروضح عم ةنعللا ريصت باذعلا نم عا 'رنأ ةئعللا عم لعج ةمايقلا

 راظناآلا بلط امتإ لبق ( نوثعبي موي ىلإ فرظنأف ) لاق ًانوءام راص امل سيلبإ نأ لعاو
 )2 ثعبلا موب لبق تمب مل ثعبلا موي ىلإ رظن اذإ هنآلل توملا نم صلختي نأ لجل نوثعبي موي ىلإ
 7 ىلإ نيرظنلا نم كنإ ) ىلاعت لاقق توملا نم صلختي ذئنيخ ًأضيأ تومب ال ثعبلا موي .ىجب دنعو

 70 ليل! لاَظ ؛ هاوس دحأ هلي الو قا هنلعي موي ىلإ ني رظنملا نم كن] ةانعمو(مولعملا تقولا مي
 " هت ىلإ ءاوغإلا فاضأ انببف ( نيعمجأ مهيرغأال ) هناطلسو هللا ةزعب مسق وهو ( كتزعبف )
 " وه ام ىلع هللا ىلإ ءاوغإلا فاضأف ( ىتيوغأ اب. بر ) ىرخأ ةرم لاقو ردقلا بهذم ىلع وهو
 ؛ 210 مخ ىفدس] عل دل هك ناكل لقد

 : : دئاوف هيفق ( نيصلخملا مبنم كدابع الإ ) هلوق امأو
 ١ بذكلا همالكى عقبال نأ ءانثت-الا اذه هرك ذ نم سيلبإ ضرغ ليق 4 ىلوألا ةدئافلا 2 "

 ءاوغإ نع زجعي نيح هبذك ربظب ناكل لكلا ىوغي هنأ ىعداو ءانثتسالا اذه ركذي ملول هنآل ١ "

 مالكلا اذه ىف بذكلاعقيالتل .انثتسإلا اذه ترك ذ امنإ لاق سيلبإ ناكف . نيحلاصلا هللا دابع «2 ”"

 ليق نإف؟ هيلع مادقإلا لملاب قياي ففيكف سيلبإ هنم فاكتتسي .ىث بذكلا نإ لاقي اذهدنعو 70

 قلأ ىنمت اذإ الإ ىن الو لوسر نم انلسرأ امو ) هلوق نيبو ةيآلا هذه نيب عملا فيك الشيطان  "
 وهو مهنيوغال لاق لب نيحلاصلا هللا دابع ءاوغإ دصقأ مل ىفإ لقي مل سيلبإ نإ انلف ؟ ( هتينمأ ىف 00
 مهوغي ال هنأ الإ .اوغإلا دصقي ناكنإو . :

 ىف ىلاعت لاقو . نيصلخلا هللا دابع ىوغي ال سيلبإ نأ ىلع لدت ةيآلا هذه ية يناثلا ةدئاملا

 فسوي ىوغأ ام سيلبإ نأ نيتيآلا نيتاه ومج نم صنف (نيصلختا ان دابع نم هنإ) فسوي ةفص

 .حتابقلا نم مالسلا هيلع فسوب ىلإ نوبسنب ايف ةيوشحلا بذك ىلع لدي كلذو ؛ مالسلا هيلع
 كنم منهج نآلءال لوفأ قحلاو قحلاف ) ىلاعت هللا لاق مالكا اذه ركذ امل سيلبإ نأ معاو

 : لئاسم هيفو ( نيعمجأ مهنه كعبت نمو
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 - يالا ٠ ميجر كنإف اهنم جرخأ : ىلاعت هلوف

 لاعفتإلا'نم لطف لغفلاو نضرآلا وه لاعفنإلا ةوق ىف اهلكاأو راثلا وه لحفلا ةوق ىف ةعزراإلا

 (لوآلا) ًاهوجو ًاضيأ اوركذفرانلا لع ضرآلا ليضفتب نولئاقلا امأ . ضرالا نه لضفأ رانلاف
 هتمل-أ ام لكدسفت ةنئاخرانلاو ةرمثم ةرجش كيلإ اهتدر ةبح اهتعدوأ اذاف حلصم نيمأ ضرألا نأ

 ثلاثلا ) ىسمللا سحلا هلوقي ام عمتسيلف )١( رانلا ىلع ىنثأ ىرصبلا سحلا نأ ( ىناثلا ) اهيلإ
 . ةصلاخلا ضرالا ىف رثؤتال اهنإف رانلا امأو « رانلا ءىفطت اهإف رانلا ىلع ةيل وسم ضرالا نأ

 هذه نأ ملعاف ؛ هنم ريخ وهف هلصأ نم ًاريخ هلصأ ناكنم نأ ىهف 4 ةثلاثلا ةمدقملا امأو ل

 نيطلا وه ةرمثملا را الاو ةهذنلا نيتاسيلا لصأ و :رانلا دافرلا لصأ نآل كإذ واذ دة

 تجوب ةهجلا ةََه رابتعا نأ.ٍبهذباّضيأو ..دامرلا نم ربح ةرمثملا راك الا نإ ء را 1 7

 راع تيسن ناسنإ لثم ناحجرلا تج وت ىرخأ ةهجي ًاضراعم ريصي نأ نكي اذه نأ 0 0

 ملعلا ريثك ن وكي دق اين نوكي الن ىذلا نآءالإ ةلاحجسر كج وب ةيسن تإف ا
 ىذلا سا.ةلا ىف ةيذاكلا ةمدقملاف , امل دح ال تاجردي بيسنلا كلذ نم لضفأ وه نوكت د

 فيك نكل سايقلا اذه ف اطخأ سيلبإ نأ به لتاق لاق نإف. ةمدقملا هذه وها 1|
 صأ (اود#ا) ةلوق نأ ( لوآلا ر هوجو نم لاؤسلا اذه نايبو ؟ ةفلاخلا كات نم رفكلا همز

 : رفكلا نع الصف ناصعلا بج وت ال تذدنلا” ةفلاخخو ثّدنلا لت توجولا ضن كار

 ًارهاظ الامتحا بدنلل المتحمي هنوك نوركتي ال مبف بوجوال ىمأالا نإ نولوقي نيذلاف ًاضيأو
 بوجولل هنأ به ( ىناثلا ) رفكلا نع الضف نايصعلا مزلي فيك رهاظلا لامتحالا اذه مايق عمو

 به ( ثااثلا ) سيلبإ هيف لخدي ال مدآ دوجسب ةكمالملا ىمأف ةكمالملا نم ناك ام سيلبإ نأ الإ

 سايقلاب رمالا كلذ مومع نع هسفن صصخت زئاج سايقلاب ماعلا صيصخت نأ الإ هلوانتي هنأ

 بجوب الو نايصعلابجوي ردقلا اذه نأ الإ هب ًارومأم ناك هنأب هيلع عمدجسي مل هنأ به(عبارلا)

 نكلو بوج+ولا لع لد ال رمآلا ةنيص نأ به (باوجلاو ) رفكلا هما فلكلو راككلا
 ىلاعت هلوق ىهو نئارقلا كلت تلصح انهو ؛ بوجولا ىلع لدي ام نئارقلا نم اهيلإ مضني نأ نوي

 كلذ رك ذ امتإ هنأ ىلع كلذ لد دسافلا هسايقب سيلبإ ىتأ املف ( نيلاعلا نم تنك مأ تربكتسأ )

 لوقف اذه تفرع اذإ . رفكلا بجوي كلذو هفيلكتو هللا رمأ ىف حدقلا ىلإ هب لسوتيل سايقلا

 . ( ميجر كنإف اهنم جرخا ) ىلاعت لاق دسافلا سايقلا اذه نك ةاانن سلا نإ

 كلذ نوك ىلع لدب بسانملا فصولا بيقع مكحلا رك ذ نأ هقفلا لوصأ ىف تبث هنأ معاو

 صنلا صصخ هنأهنع كح ام بيقع درو اهجر هوك محلا انههو فصولا كلذ اللعم محلا

 ةنجلا نم ىأ (اهنم)هلوقو : كلا اذه بجوي سايقلاب صنلا صيصخت نأ ىلع لدي اذبف . سايقلاب

 : نالوق هيفو موجرملا مجرلاو تاومسلا نم وأ

 ملا ىلإ كتر هلكلو ا ١ ناك اب. فرتص الونللا سلا نأ كن ىداح اعلان لع ان مل ملعن امف ىرصبلا سحلا نال ةفحصم ةرابعلا (9)

 . رانلا لمع ٍضرآلا لضف ناب امهبسيف . ضرآلا ةعيبط نم امهو سمللاو رصبلا الإ هربظي مل رانلا لضف نأ ىه ىرخأ ةزحان نم
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 : د لاق : ىلاغت هلوق ككل

 2 ا يلدا لمعلا مزأ رت ةيدسلا ةيانملا تناك !ذاف ؛ لمعلا كلذ ىلإ ةفو صم هتبابع ةياغ
 . ملعأ هللاو . بابلا اذه ىف هانصخلام اذبهف ٠ 2 لئالدلا مايق دنع هنع ًازاحي

 ًاذبأ تنك مأ نآلا تربكتما : ىنعملاف ( نيلاعلا نم تنك مأ تريكتسا ) ىلآعت هلوق امأ

 ( نبط نم هتقلخو ران نم ىتتةلخ هنم ريخ انأ ) هلوقب سيلبإ باجأف « نيلاعلا نيربكنملا نم
 هنم ريخ انأو فيكف هل ىدوجسب ىرمأ حبقي مس و 1 ذأ ىنعملاف

 لع سب يح هلصأ نأ حصف.« نيطلا نم فرش رانلاو رانلا نم هلصأانأب نم اريخ لوك ني
 : هث الث تامدقم هذرف هنم ريخ وبف ةلضأ م 1 ل 7 7

 نافل ) هنع ةباكح لامت هلوق هيلع لدي رآنلا نم قولخم سيلبإ نأ 4« ىلوألا ةمدقملا ١

 . ( مومسااران نم لبق نم هانةلخ ناجلاو ) ىلاعت هلوقو ( د نم. ةتفلخو زال نم
 مارجالا نأ (لوآلا ) هوجو هيلع لديو نيطلا نم لضفأ رانلا نأ 4 ةيناثلا ةمدقملا ١

 هنع اهدمبأ ضرالاو كلفلا نم رصانعلا برقأ رانلاو ةيرصنعلا مارجالا ةدمرما كل
 اذه ةءاضإ ىف رمقلاو سمشلا ةفيلخ رانلا نأ ( ىتاثلا ) ,ضرألا نم لضفأ رانلا نوك بجوف هنع

 ضرالا نم لضفأ ةءاضإلا ىف امهتفيلخخ . ضرالا نم فرشأ رمقلاو سمشلاو امهتبيف دنع ملاعلا

 نال ةدوربلا نم لضفأ ةرارحلاو ةدوربلا وأ ةرارحلا امإ . ةيلصألا ةلعافلا ةيفيكلا نأ ( ثلاثلا )

 ةفاطللاو ةفيطل رانلاو ةفيثك ضرالا ( عبارلا ) توملا بسانت ةدوربلاو ةايحلا بسانت ةرارحلا

 (سداسلا ) ةيلظلا نم ريخ رونلاو ةءلظم ضرالاو ةقرشم رانلا ( سماخلا ) ةفاثكلا نم فرشأ
 نم لضفأ رانلاف د-جلا نم لضفأ حورلاو دسجلا هبشت ةليقث ضرالاو حورلا هبشت ةفيفخ رانلا

 نأو داسجالا بيك رت ىلع نوعأ نيليقثا نيرصنعلا نأ ىلع اوقبطأ ءابطالا نإف كلذل و ضرالا
 دعاصلاو ةطباه ضرالاو ةدعاص رانلا ( عباسا' ) حاورالا دإ وت ىلع نوعأ نيفيفخلا نيرصنعلا

 ءاوتسإلا ةطقن نم أدبي ىذلا وه هنآل للا وهكلفلا جورب لوأ نأ ( نماثلا ) طباحلا نم لضفأ
 رانلا ةعيبط ىلعامهو حورلاو بلقلاو ناويحلا ءاضعأ فرشأو رانلا ةعيبط ىلبع لملا نإ مث.ىلامشلا

 تناك املك ةيضرأآلا ماسجالانأ ( عساتلا ) ىضرأس باي دراب وهو مظعلا وه ناويحلاءاضعأ سخأو

 ةياقمو ةرؤدكو ةفاثكو ةربغ رثكأ تناك الكو فرشأ تناكرانلاب ةماشمو ةنارون دشأ

 ةينارونلا ةفاصلا راجحالاو توقايلاو بهذلا رانلاب ةببشلا ماسجالا هلاثم :سخأ تناك ضرألاب
 0 وهف ةربغو ةيضرأ رثك أ ناك ام لك نأ امأو . هنم ذختي امو مسيربإلا بايثلا نم ًاضيأ هلاثمو

 ' الر اهلمع متي الو ةلالجلاو فرشلا ةياغ ىف ةوق ةرصابلا ةوقلا نأ ( رشاعلا ) رهاظ ىمالاف سخأ
 سنشلا نه قامسجلا ملاعلا ماسجأ ا نأ ( رشع ىداحلا.) رانلاب هيبش مسج وهو عاهشلاب

 - متتال ةايحلاو مضحلاو جضنلا نأ ( رشع فاثلا ) هرثأو هلو كروم قرانا عفا كح الو

 3 | يضر ىوفأ نأ (رشثاعلا ثلاثلا) تاكرملا تدلوتو جازملا مت امل ةرارحلا ةوق الولو ةرارحلاب الإ
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 ندبلاب د اا :| دارملاو ةرهاظ نالف ق> ىف نالف ىدانأ لاقي ةمعنلا نع ةرانع ديلا ( ىناثلا )

 لئاقلا لوقك ديك أتلل دازب دق ديلا ظفل نأ ( تلاثلا ) ايئدلاو نيدلا معن وأ ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا

 . ( هتمحر ىدد ني ا ) ىلاتت هلوقكر كادي تيسك ١ام اذه ناسللا ىنج نإ

 ةيالارهاظ نأ(لوآلا )هوجو هيلع لديرو ؛زئاج ريغ انهه ةردّاا لع ديلا لمحل وةينأ لئاقلو

 نأ (ىباثلا ول )طاب وهو هلل نيت ردق تانثإ مز ١ ةردعلا نع ةرابع دمبأأ تناك ولف ءن 0 || تانثإ ىذتق

 ديلا تناك ولف. ةكتالفلل ًادوجتم هنوكو هتليضف بج وب نيديلاب اقولخم مدآ نول نأ ىضتق هلا

 نأ امكف ىلاعت هللا ةردقب ةقولخع .ايشالا ميمج نكل ؛ ةردقلاب اقولخم مدآ ناكل ةردقلا نع ةرابع

 نورك نأ ريدقتىلعو ىلاعت هللا ديب قولخم سيلبإ كلذ كف .ىلاعت هللا ديب قولخم مالسلا هيلعمدآ

 نوكي نأ نم ىلوأ سيلبإل ًادوجسم مدآ نوكل ةلع ةلعلا هذه نكن مل .ةردقلا نع ةراغ دا

 للص هنأ ثيدحلا ىف ءاج هنأ ( ثلاثلا ) لطببو ةيآلا مظأ لت ذاليحو ٠ 00 ًادودشم نذل

 0 رمل فضلا اعط تس رن لآق ملسو هيلع هللا

 ( لوآلا ) هوجول لاب ًاضيأ وبف نيتمهنلا ىلع نيديلا لمح وهو ( ىناثلا ليوأتلا امأو )
 نأ لع لدي ةيآلا زهاظو (اهؤصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو ) لاق م ةريثك ىلاعت هللا من نأ

 ذئنيخ هلل ةفولم ةمعنلا لوةنف ةمعنلا نع ةرابع ديلا تناك ول ( ىناثلا ) نيتاثإلا ىلع ديزت ال ديلا

 ناصقتلا ديزل يبس نوكي نأي كلذو « تاقولذلا ضءيل اق ولخم نوكي لب ىلاعت هلل اً 0 نوكيال
 ةلوق ناكل ةمعتلا نع ةرابع ديلا تناك ول.( فلاثلا) لاكلا ديزا انيس نوك نأ ل ل

 كتمعنب هانعم «ريخلا كديب»هلوق ناكلو كلملا هتمعنب ىذلا كرابتهانعم (كلملا هديب ىذلا كرابت)

 .دساف كلذ لكنأ مولعمو . ناتطوسبم هاتمعن هانعم ( ناتطوسبم هادي ) هلوق ناكلو ريخلا

 ظنفل لوقنف' ديك أتلا "لجل ةدايز ركذي ادق ديلا ظل نإ هلوق وهو ( كلاثلا ليوأتلا اأو
 ةلضاح وضعلا اذه نوكي ال نم قح ىو هل الصاج وضعلا اذه ناوك نم قد قل

 اذه ىف بيسلاو كادي تبسك ام اذه هناسلب ىنج نم قح ىف مهطوةكف ( لوالا امأ ) هقح ىف

 ديلا ظفل نم دارملا ريصيف ريدقتلا اذه ىلبعو . ةردقلا ىلع ديلا مسا قاطأف ديلا وه ةردقلا لحم نأ

 نيب) هلوقو (ديدش باذع ىدي نبب) كوّمكف ( ىناثلا امأو ) هجولا اذه لاطبإ مدقت دقو . ةردقلا

 , ًادرطم نوكم الو هيلع ساقي ال زاخغاو روك ذم ظفللا اذه زا اذه لوقن انأ الإ (ةعاشلا 0

 هلوق نأ من نحنو ؛ةعاسلا ديبو باذعلا ديب لصح اممإ ىنعملا اذه نإ لاقي نأ زوحي ال مرج الف

 ةيآلا هذه ىف روك ذملا امأ . ةلصلاو ديك أتلا هب دارب نأ زوجي دق(هلوسرو هللا ىدي نيب اومدقت الز

 طقس دقف الطاب تازاجا ىف سايقلا ناكنإو ( ىديب تقل ) ىلاعت هلوق لب ظءللا اذه سيل

 . بابلا اذه ىف ثحبلا ىهتنم اذهف  ةيلكسلاب مكءالك

 تناك اذإ الإ هديب ءىث له ىلع ردقي ال مظعلا ناطلسلانأ بانلا اذه ىف ىدنع صخلت ىذلاو
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 نإو . تملاك ناك كر حتي ا الر باربقل الو لكأب ال ناك نإ ( : ةماخلا ةجحلا ١

 .لطاب كلذو عاقولاو برشااو لك "هلا ىلإ اباَتَع ةميتلار يشك انانإ ناك ءاشاالا انجل ناك

 نيح مهل لوقف « ايندلا ءامسلا ىلإ شرعلا نم ةليل لك لزني هنإ نولوقي مهنأ (ةسداسلا ةجحلاإ)
 ىف قبب ال ذئنيح و «شرعلا لع ناك ني> ايندلا ءاممال ًاردم قبيو شرعلل ًأربدم قبب له : هلوزن

 . تاومسااو شرعلا ةيهلإ نع الوزعم ربصي هلوزن دنمف شرعلل أربدم قي مل نإو ؛ ةدّياف لوزا

 "اا ةيفاألا رعرعلا نإو ٠ شرملا قد 3 ىلاعت هنإ نولوقي مهنأ © ةمواسلا ةجحلا إل
 الا تناك كلذك ناك اذاف ءايندلا ءاململا لإ هذي ىتح بينرتلا اذه لعوأ ىئركلا ةمظع ىلإ

 ًاريغص ربصي هلإلا نإ لاقي نأ امإف لزن اذإف ٠ 0 7 ةيسنلاب ةرذلاك هللا ةمظع ىلإ ةبسنلاب ايندلا

 7 .لطاب كلذ لكو . شرعلانم مظعأ ريصت ايندلا ءامسلا نإ لاقي نأ امإ و . ايندلا ءامسلا هعسنا ثيحب

 "ىلإ ةبنلاب تحت ناك موق ىلإ ةبسنلاب قوف ناكنإف ؛ ةرك ملاعلا نأ تبث ( ةنماثلا ةجحلا
 | 2١ نمولاعلا اذه ًاظيحم امسج نوكي ةئنيف- . لكلا ىلإ ةبسنلاب قوف ناك نإو  لطاب 1 رع

 ٠ . كالف“الا نم اكلف لوقلا اذه ىلع ملاعلا هلإ نوكيف . بناوجلا لك

 0000000 هلال لكف تارك تااومسلا تناكو ءةرك ضرتالا ت كام ح ةمسانل حلا ١

 ١ نم لزن ولف ء ضراوعلا ةرك ناك. نم نينيعم ماوقأ قح ىف ليللا ثلث نوكت اهنإو تاعاسلا

 5 . ةتبلا شرعلا ىلإ عجري ال نأو « نشرعلا نع الزان ادبأ قي نأ بجو ليللا ثلث ىف شرعلا

 00 هتوك (اهل وأ)بويعلا نم عاونأ ة.الثل رمقلاو سميشلا ةيطإ انفيز امنإ انأ « ةرشاعلا ةجحلا

 0 مابتلانو) ايعانتم دوغ هنؤك,( اهناثوا) ضاخب'”الاو ءازج”الا نم غلوم

 : : 1ك ناك ءازج'الاو ءاضع“الا نم ًافلؤم ةهبشملا هلإ ناك اذإو . بورغلاو عولطلاو نوكسلاو

 " ًافوصوم ناكهيلإ عجربو شرعلا نم لذفي ناك نإو : ًايهانتم ًادودحم ناك شرعلا ىلع ناكاذإف
 70 «اهرسأب اهنع هلإلا هيزعت بجو ةيهلألل ةيفانم تناك نإ ةثالثلا تافصلا هذبف .نوكسلاو ةكرحلاب
 70 ةيهلإ ىف نعطلا ىلع دحأ ردقيال ذئنيخ ةيهلأآلا ةيفانم نكست مل نإو ؛ ةهبشملا لوق لطبي كلذو
 ش .:ربقلاو نا

 . ةدحولا ىف ةغلابم دحالا ظفلو ( دحأ هللا وه لق ) ىلاعت هلوق « ةرشع ةيداحلا ةجحلا إب

 . ضاع ”الاو ءازدج الا نم اكرم كفاك كلذو

 1 الا نم اكرم ناكولاو ( .ا رقفلا متن 0 هللاو ) ىلاعت هلوق « ةرشع ةيناثلا ةجحلا ١

 لوقلانأ هوجولا هذهم تدق « حل اخ ء هْي وك نم عنمي كلذو اهملإ اج اتيناكل ضاعب'الاو

 " هذه نع ىلاعت هللا هبزنت بوجو ةينيقيلا لئالدلاب تبث املو : لاحم هلل .ازجألاو ءاضعألا .تانثإب

 برعلا لوقت ةردقلا نع ةرابع ديلا نأ (لوآلا) ًاهوجو ديلا ظفل ىف ءاملعلا ركذ لوقنف « .اضعالا

 70 ٠ (حاكتلا ةدقع هدي ىذلا وفعي وأ ) ىلاعت لاق ٠ ةقاطو ةوق نم ىأ . دب نه ىمآلا اذه ىلام

1 
0 
9 
5 
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 امأو .ليوظ.هيف 1 ْ ا 27 هجوانإلا شب ىلا ا ةيمهولا ةوقلا وه دجسي مل ىذلا سيلبإو

 2كئالملا نم لضفأ هنوك ىلع لدب هلم كلت نأدا مدال ةكئالملا دو#' ةيفيك : ىهو لئاسملا ةيقب

 مدقت كلذ لكف .ال مأ ًايلصأ ًارفاك ناك له هنأو ء ال مأ ةكئالملا نم ناك له سيلبإ نأو ء ال مأ
 . اهنريغو ةارقثلا ةروساق

 نأ كعنم ام ) ىلاعت هلوقب ىلاعت هلل حراوجلاو ءاضعالا تبثأ نم جتحا  ةمبارلا ةلأسملا ل
 ريصملا بجوف . هيلع لدي ةنالا رهاظ اولاق نأب . ىلاعت هللا ندي تايثإ ىف ( ىدبب تقلخ ال دجست

 . هب عطقلا بجوف « ةيالا هذه قفو ىلع ةدراو ةريثكلا تايآلاو ؛ هيلإ

 تقبس دق . ءاضءاللاو ءازجاألا نم يكس امسج ىلاعت هنوك ىن .ىللع ةلادلا لئالدلا: نأ ملعاو

 نم.تكىم هنإ لاق نم نأ ( لوألاف ) ةرهاظلا تامازلإلا:ىرجم ةيراج ًاتكن انهه كنت انأ الإ

 نأ امإإو . اهيلع كين. الو نآرقلا: قااهركاذ دزوو ىلا ءاضعالا تش نأ اما 1 1

 تانثإ - هنأل «حسقلا ىف اهلع دازب نأ نكي ال ةروص تايثإ هزل لوألا ناك نإف « اهيلع ديزي

 تكاد همزليو ( 5 ءىث لك ) هلوقل هجولا ةعقر درجي الإ هنم دجوي ال ث.ح هجو

 اترسحاي.) ىلاعت هلوقل ًادحاو ًاينج تدي نأو ( اننيعأب ىرججت ) هلوقل ةريثك انوع: ةعقرلا كلت ىف

 تلمع امي ) ىلاعت هلوقل د بنجلا كلذ: لع تبثي نأو ( هللا بنج ىفتط فا م ىلع

 رجحلا » ِمْتِلَع هلوقل دحاو بناج ىلع ارهالك ن وكي نأ تمي هنإخ نادي. هل نروكي نأ ريدقتيو اذ لأ
 ( قاس نع بنيعتكم موي )كات هلوقل :ادعاو ماس هل تيب نأ 6 ضلال فردت كي 1

 دجاو. ”بنجو ةريثك :نؤيع اهاع نيوكيو:مجولا,ةقر درت :.ةززوضصلا: هذه نم. لاخلا نا

 ًاذيع ده ناك لو رولا حبقأ ةروصلا هذه نأ مولعمو. « دحاو قاسو ةريثك ديأ هيلع نوكيو

 . ةروصلا هذبب فوصوم نيملاعلا بر نإ لقاعلا,لوقي فيك . هئارش ىف دحأ بغي ل

 ضقني و. دي زب لب .نآرقلا ىف ةروكذملا ءاضع الا لع رصتقي ال'نأ وهو.: ىناثلا مسقلا ان

 نم 0 رهلوظلا دز لع للا قبه تنعتم لطي تقع: تالا 7 ل
 : لقعلا ل

 رضع هل اة: ناك لاك د ا[ 00 اذإ مهنإ موق لاطبإ ىف « ةيناثلا ةجحلا ١

 خلات. : نينع ول ىصختوبف اهوفن نإ نٌلا ويف ءاشنلا وضع هلاوتتأ نإ و: لك

 . اريك ًاولع نوملاظلا لوقي انكي هللا

 نوكشت ةتيلا رمعتي المالم وس نوكيا امل لاه ومات هنا كل 4« ةثلاثلا ةجحلا

 .كلذ نع هللا ىلاعتو ؛ قوملاو قرفذلل الباقات كركم تانالل البا# نورك نل امإ ون الطا

 .زجاعلا دعقملا نمزلاك ناك. هءاكم نع كرحتي نأ هنكمال ثيح ناكنإ هنأ (ةعبارلا ةجحلا ل

 .(نيلفالا ب>أ ال )هل وق تحت لخدف ؛ تاريغتلل الحب ناك.هناكم نع كرحتب نأ هنكع ثيحناكنإو
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 ١) را نم هقلخ هلأ ركذ تايآلا رئاس ىفو ؛ نيط ن٠ رشبلا قلخ هنأ انبه رك ذ « ىناثلا 7١
 | هلرقكو ( نونسم اح نم لاصاص نم ) هلوقكو بارتنم هقلخ هنإ مدآ فىلاعت هلوفك ءايشألا
 .( لحي نم ناسنإلا قلخ )

 ١ نيط نم ًارشب قلخ هنأب ةكنالملا ربخأ امل ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ « ثااثلا 1

 اودروأ مهنأ نيب ( ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىفإ ) لاق ىلا ىهو ىرخاألا يالا و٠ ا

 نأ الوأ مل فصو ةناحبس.هن اكن يدقتلا نأ لو آل! نع با وبلاو : ضقانت امنق باوجللاو لالا
 نم ًارشب قلاخ ىفإ ) لاق ايلف ؛ ةيكلملاو ةيناطبشااو ةيعبسلاو.ةيميهللا ةوقتلل عماج صخش رشبلا

 تافصلا كلتل عمجتسملا صخشاا كلذ لاق هن اكف ( نيط ٠ نع باوجلاو .نيطلا نم هقلخأ امنإ

 نرسل الإ همن رفآر ؛ قبطلا هتم يرقأو : بارزلا وه ةدعبلا ةداسملا نأ يناثلا 1 00
 ةرّقبلا ةروس ىف ةروك ذملا ةيآلاىف هنأ ثلاثاانع باوجلاو ؛قكلانيب ةافانم ال هدأ تبتف لاصلصلا

 .نيطلانم قولخمرشب ةفيلخلا كلذ نأني ا « ةفيلخ ضرالا ىف قلخ هنأ مهل نيب

 متيال رشبلا قيلخت نأ ىلع لدي اذهو ىح ور نءهيف تخفن و هتبوس اذافلاق 4 ةيناثلا ةلأملا 2

 ' نيقلو دبع نم بكرم ناسنإلا نال ج اذهو. 8 حورلا خفت مث ؛ «.الوأ ةبوبستلا 59 مأب الإ

 طالخالانم دلوتي امنإ وهو ثمطلامد نم دلوتي امنإ ىملاو ٠ ىملا نم دلوتبامتإ هنإف دسجلا امأ
 رادقم ةياعر نم ةيوسقلا هذه لوصح ىف ديالو ٠ ةعبرالا ناكرألا نم دلوتت امتإ ىهو ؛ ةعبرالا

 اهلثم ىف ىلا ةدملا ةياعر 0 اهتاببكرتو امتاجازنءا ةيفيك ةياعر نمو . اهنم دجاو لكل صوصخم

 . ةقطانلا سفنلا لوبقل دادعتسالا لصح هلجال ىذلا جازملا كلذ لصح

 لد هسفن ىلإ حورلا فاضأ الو ( ىحور نم هيف تخفنو ) هلوقب ةراشإلا اهباإ» سفن اق

 ااا 1 طمبلا ل لدي نم هك نأ ق] .ةنيلولحلا كيهذو.ب ىيدق ىواع فيزش ره وج هنأ لع
 وهف لكو ءزج هل ام لك نآل . داسفلا ةياغ ىف اذهو « ىلاعت هللا ءازجأ نم ءزج حورلا نأ مهوب

 .ثدحبو هياذلاةونحارلا نكفو بك

 . ةينارون ةفافش ماسجأن ع ةرابع سفنلا رهوج نأ برقالا نأ ملعاف « حورلا خفن ةيفيك امأو
 ىف رانلا نايرسو ...اوملا ىف ءوضلا نايرس ندبلا ىف ىرست ىهو ؛ رهوجلا ةيسدق ؛ رصنعلا ةيولع
 : لايق هللا الإ هيلعي ال ايف خفنلا كلذ ةيفيك امأ . مولعم ردقلا اذهف ؛ رحفلا

 تب مت اك هنأ ىلع لدت ( نيدجاس هل اوعقف ) هلوق ىف ءافلا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 1 هدف لخد.وأ٠ ضرالا ةكئالم دوجسلا كلذي رومأملا نأ امأو+٠ د وجسلاب مهملع هللا ا

 حورلا موقي موي ) هلوق ىف روكذملا رظعاألا حورلاو ؛ ليئاكيمو لبربج لثم تاوهساا ةكنالد
 ءمدآل دوجسلاب. اور ن نيذلا ةحئالملا : ةفوصلا ضعب لاقو . ةقيمع ثح أيم هيفث ( ًافص ةكئالملاو

 , ةقطانلا سفنلا مداوخ نراسنإلا ندب ىف اهنإف« ةيكرحلاو ةيسحلا ةيناويحلاو ةيتابنلا ىوقلا مه



 نا ةيآلا 5 لاق ذإ : ىلاعت هلوق
 دمتم 9 ل1 هفتقأ ذات < كت“ ك2

 ه-
 ه2 همة هس ات ه2 5

 تلح هنم ريح لق :٠٠ نيانآ 0 ا ىديب تقلخ ال

--__0© 2 
 ل مق

 0 نإ «3170» م ركنا اهنم . جرخأت 1 «ا/ك نيط ن م هنَلَحَو 1 نم

 ا 2 0 همه

 1 300 نلودعس عى ل ىقرظنا 0 را «/8م» نيدلآ موي ىلإ 7

 مي كلم زعبش 81 »8١١« موال تقولا موي 9 ١2د نيرظنملا نم

 تا تا

 22 ج0 هرق 3

 ل وقأ ىلا نطاق لاق َنيصاخنآ مهنم كداب الإ مد َنيعَمجأ
- -_ 

 سه 6 2 ا ل ساق سس هه 5-هع

 «/وهد نيعمجأ 3 كعب نمو كتم 0 نالمال

 ريح انآ لاق . كك 7 ا ا 00 ل قدي 5 دج : نأ كتم (5 نسا ل

 «نردلا موي ىلإ ىتتعل كلعنإو « يجر كناف اهنم جرح اف لاق . نيطنم هتقلخو ران نم ىتتقلح هنم

 كتزءبف لاق . مولعملا تقولا موي ىلإ . نيرظنملا نم كناف لاق . نوثعبب موب ىلإ ىن رظناذ بر لاق

 نمو كنم ممنهج نآلمآل لوقأ قلاو قملاذ لاق . نيصاخلا مهنم كدابع الإ . نيعمجأ مهني وغأل
 14 نيعمجأ مهنم كعبت

 انعإ 2 قدلبإ "نآل كلذ: راككلاو ندا زف عنملا ةصقلا هذه 15 رقما ملعإ

 دشللا تيس: مالا هيلع ادم وعزا "انع]' رافكتلاو ا ركلاو دسملا كبشت ف عقو ايف عقو

 نيتموهّدملا نيتلضلا نيتاه نع ل ًارجاز ايعايش ريظل انهه ةصقلا هذه ركدذ ىلاعت هللا 10

 رك ذو .دياقتااو رارصإلا نع مهعنمو ؛ لالدتسالاو رظنلا ىف نيفلكملا بغر ىلاعت هنأ لصاحلاو

 لاؤس ةصق نأ (ىتاثلاو ) هيف طايتحالا بجيف ميظع أن هنأ ( املوأ ) ةعبرأ ًارومأ هريرقت ىف
 ةعاطلاو ةفرءملا وه مدآ قيلخت ىف ةيلصاللا ةمك-حلا نأ ىلع لدي رشبلا قيلختىف ةمكملا نع ةكئالملا

 بجيف ربكلاو دسحلا لجأل مالسلا هيلع مدآ مصاخ امن سيلبإ نأ ( ثلاثلا ) ربكتتلاو لهجلا ال

 مدقت دق ةصقلا هذه نأ ملعاو ؛ تايآلا هذه ىف مظناا هجو وه اذهف . امهنع زرتحي نأ لقاعلا ىلع

 : لئاسم ايفو هنم دءالام الإ ةداعإلا ىف ةدئاف الف « ةريثك روس ىف اهحرش

 ١ تالاؤ ( نبط نم ًارشب قلاخ ىنإ ) هلوق ىف ( ىلوآلا ةلأسملا :
 دحيم ااَنَأ لبق اذإتا . قوطلا نمل ربثبلا قلخ كير را حصي ا مظنلا اذه نأ ( لوآلا )

 : ةّضفلا نم ةداحا نكفأ ول ميقتسي امإ اذهف . بهذ نس زار



 ةيآلا كئآللل كبر لاق ذإ : ىلاعت هون 1

 2206-222 ”س اسس

 ثخفن و يسلك 010 نيط نم ارَشب قلاَخ ىنإ دلل كرك
 54 مييوص نع عنج

 ١ وم هدد مرق |[ ص وادم صدع ع ةيعاا رشاد -

 0١ نوعمجا مه 3141 دج 70 َنيدِجاَس هل اوُعَفَف ىحور نم هيف

 دجست نأ كَم ام سيل ب َلَق /4» َنيرفاكلآ نم َناكَو راتسا سيلبإ الإ

 وهو بضغلا ءاضمإبو ( اف دسفي نم ) هلوق نم دارملاوهو ةوبهشلا ءاضقب نولغتشي مهنأ عب رشبلا

 ملعأ ىنإ ) ىلاعتو هناحبس هللا لاقف ( كدمحت حبسن نحنو ءامدلا كفسيو ) هلوق نم دارملا
 ىلع ةيلقعلا ةمسقلا بسحع تاقواخلا نإ لاقي نأ ؛ ملعأ هللاو باوجلا اذه ريرقتو ( نودلعتال ام

 مهو ةوهشلاو سفنلا مل لصحت ملو ؛ةمكحلاو لقعلا ل لصح نيذلا ( اهدحأ ) : ةعبرأ ماسقأ
 مئاهبلا ىهو ةمكمجلاو ملعلا مهل صحي ملو . ةوهشلاو سفنلا مهل ]صح نيذلا ( اهيناث ) طقف ةكئالملا

 لصح ىذلا وهو (عبار م-ق) يسقتلاىف قب و تاداملا ىهو . نيمسقلا نع ةيلاخلا ءايشآلا (اهلاثو)

 درعلاو ريكتلاو ديلقتلاو لهجلا وه سيل ناذإلا قيلخت نم دوصقملاو ناسنإلا وهو نامأللا هيف

 هلوقف . ةعاطلاو ةمكحلاو ملعلا روهظ هقباخت نم دوصقملا لب عابسلاو مئاهبلا تافص كلذ لكن اف

 ىلإ ةيعادلا ةوهشلا هيف تلصح نإو . تاقولخملا نم عونلا اذه نأ ىنعي ( نوملعت الام لعأ ىنإ )
 ةبحلاو ةفرعملا ىلإ هوعدي ىذلا لقعلا هيف لصح نكل . ءامدلا كنفس ىلع هل لماحلا بضغلاو داسفلا

 ناسنإلا ٍلع بجو باوجلا اذه. ةكئالملا باجأ امتإ ىلاعت هنأ تبن اذإو ؛ ةمدخلاو ةعاطلاو

 ديلقتلاو لهجلا ةقيرط نع زرتحي نأو .اهباتك ١ ىف دهتحب نأو ؛ تافصلا هذه يصح ىف ىعسي نأ

 :اهلع هفوقو راص ةعقاولا هذه ةيفيك ىلع فقو نم لككف كلذك ناك اذإو . ريكتلاو رارصإلاو

 اهدادضأن ع هل ًارجاز ةلضافلاقالخاألاو ةقحلا فراعملا باستك !ىف داهتجالاو دجلا ىلإ هل ًاعاد
 نأ زوحبال ةكنالملا ليق ناف . ماقملا اذه ىف مالكا اذهيللاعت هللا رك ذ بب.لا اذهلف . اهتالباقمو

 هللا عمم ةمصاخلا ناف ( .امدلا كفي و اهتف دسفي نم اهيف لعجتأ ) مهلوق ببسب انومصتخا مهنإ لاقي

 ةلع ةبءاشملاو ةرظانملاو ةمصاخلا هباشي كلذو ء باوجو لاؤس كانه ىرج هيأ كش ال انلق . رفك

 هيلع هللا اص دمع ىلاعت هللا ىمأ الو . هيلع ةمحاخللا ظفل قالطإ نسح ببسلا اذهلف . زاجما زاوجل

 ( نيبم ريذن انأ امتأ ىلإ ىحوي نإ ) لوقي نأ هرمأ زمرلا ليبس ىلع مالكلا اذه ركذي نأ مسو
 ريصالو اهب ركرذنآل ةصقلا هذه ىلإ هللا ىحوأ امنإو ؛ ىحولاب الإ ةمصاخلا هذه تفرعام انأ ىنعي

 . ديلقتلاو لهجلا نع زارتحالاو ةعاطلا ف صالخإلا لبع كل ةلماح ةصقلا هذه

 نم هيف تخفنو هتبوس اذاف . نيط نم ًارشب قلاخ ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإ ب ىلاعت هلوق
 ٠ نيرفاكلا نم ناكو ريكستسا سيلبإ الإ . نوءمجأ مهلك ةكئالملا دجسف . نيدجاس هل اوءقف ىحور

 كل هوي سلاحا

 ده اد هدب

 هنا ذي

 1-7072 رارعأ ب نة يوسي ربع يح



 اير ةيالا . داع 00 ىلاعت هلو#

 عضو ىلا ذه ىف هتافض نمر 7 ىلاعت هنإ ا 2 1 لا هذه ريسفت ف ئرخأ 5 ةقب ٍرط 6

 نب هيف فالخلا عقو ىذلا وهف ادحاو هنوك امأ .رافغلاو زيزعلاو برلاو رابقلاو دحاولا ةسمخ

 ةلالدلا هذ هج و لنبي قو ارابق هنوكب ًادحاو هنوك لع ىلاعتلدتساو نيتك رشملا نيبو قحلا لقا

 ركذيىلاعت هفدرأف ديدشلا ف وخلا بجو هنأ الإ ةينادحولا تابثإ ىلع لد نإو ًارابق ةنوك نأ الإ

 امهنيب امو ضرأالاو تاومسلل ابر ةنوك ( اهوأ ) مركسلاو لضفلاو ةمحرلا ىلع ةلاد ةثالث تافص

 رضاصلاو قضراالا و تاوهسلا قلخ ىف لاحت هللا ةمكح نا انآ ىف رظنلاب هتفرعم م مك ام اذهو

 هده واخ قافتخاو و هتكح اراثآ ىف كلمأت اذا هل ل سال رخ كلذ ' هدانا كا

 ى ةدئافلاو ًازيرع ةنوثا( اهناثو ) مظعلا ءاجرلا ديفي كلذو لكلل هتييرت ذئليح تفرع ءايش الا

 ناجح اف كا رودفملا 4 رداق ريغهنأ الإ مركو ىفرمو بر هنأ بهلوقي نأ ل ئاقل نأ هركذ
 ًاراَفَع هنوك ( اهثلاثو ) .ىبت هلغي الو لكلا تلغي وف 'تانكمملا لك لع رداف ىأ 000

00 
 نع همسا ليزأ ىتاف بات مث ةنس نيعبس رفكلا ىلع قب نم نأب هنع باجأف « ةدابعلا ىف نيصاخلا
 نَسَعو تراهنأء كه لود نأ لئاق نأ هاك د

 هنأ معاو : را الإ تاك رد لإ 1 هبونذ عبمج ىمحرو ىضفب هيلع 1 نيينذملا ناويد

 ًاهوجو لمتحي ميظعا انا اذه ( نص ردم هع متنأ مظع اين وه لقر.لاق كلذ سنام لاحت

 ةوبنلاب لوقلا نأ دارملا لاقي نأ نكميو «ربظع أن دحاو هلآلا نأب لوقلا نأ دارملا نوكي نأ نكف
 نال كلذو“ أبن ةمايقلاو رششنلاو ريشحلا تابئإب لوقلا نأ دارملا لاقي نأ نكميو « ريظع

 0110 5 دام لكل مالكلا رجبنا ابلجأالو ةروسلا لوأ ىف ةروكذم تناك ةثالثلا بالا هذه

 تاكا) هلوذاقاهك هال 5 مدقت دق 0 دق ًاضيأ اذه نال ارعف ن[رق نورك د ملأ اوك نأ ًاضيأ نكميو

 من ميظع ع وه لق) لاقام ىلع هنع اوضرعأ ما و للا ءالؤهو (هتايآ اوريديل كرابم كيلإ هانلزتأ

 نم عنمو لالدتسالاو رظنلا ىف بيغرت ( نوضرعم هنع متنأ) هلوق نأ لغاز ( نو م

 روي قالا ىلع امف ناسنإلا نوكي نأ ريدقتب نإو « ةملاع ةفيرشش بلاطم بلاطملا هذه ن ا ديلقتلا

 ةواقشلا باوبأ مظعأ ىف عقو لطابلا ىلع اهف ناسنإلا نوكيي نأ ريدقتبو « ةداعسلا باوبأ مظعأب

 ىنأي نأ نانإلا ىلع بجوي لقعلا حيرصو ؛ ةيهب ةيلاع بلاطمو ةميظع ءابنأ ثحابملا هذه تناكسف
 . ةحعاسملاو ةلهاسملاب تكي ال نأو ماتلا طايتحالاب اهبف

 َنيفاكملا بغر ىلاعت هنأ لعاف ( نومصتخ ذإ ىلعالا ًالملاب لع نم ىل ناكام ) ىلاعت هلوق امأ

 لك نأ ( لوألا ) : هوجو نم بيغرتلا كلذ ىف غلاب و « ةعبرألا لئاسملا هذه ىف طايتحالا ىف

 نسحأو اومصتخا ىلعألا الملا نأ ( ىناثلا ) هيف طايتحالا بحي ريظعلا أبنلاو « ميظع أبن اهنم دحاو

 كفسيو اهيف دسفي نم اهنف لعجتأ اولاق ةفيلغ ضرالا ف لعاج ىنإ ) لاق امل ىلاع# هنأ هيف لبق ام

 قلخ ىف ةدئافىأ اولاق مهنأ ىنعملاو(نودعتالام ملعأ ىنإ لاق ؛ كس دقنو كدمح حبست نمو ءامدلا

 «5١8-رظ -؟وو



 ةيآلا .راهقلا دحأولا هللا الإ هلإ نم امو : ىلاعت هلوق فرأ

 هلإ الإ هلإ ال هنأ ىلإ سانلا اعد امل الك ادمع نأ ةروسلا لوأ ىف ىكح امل ىلاعت هنأ ملعا

 اورهظأ رافكلا كتلوأ» . ق> ةمايقلاب وفل نأ لو ءفش) دبط نم نام لو ردنا لاو ادحاو

 نيهجول ءايبناألا صصق رك ذ ىلاعت هنإ مث . هلوقب اًؤزهتساو باذك .رحاس هنإ اولاقو ةهافسلا
 ةهافس ىلع ربصلا ىف مالسلا : مه اع .اننآلا / بانل ىلع تلي دمحم الماح كلذ ريصيل ( لوآلا )

 لوبقىلإ ًايعادو ةهافسلا ورفكتلا ىلع رارصإلا ىلع رافكلل اعدار كلذ ريصيل ( ىاثلاو ) موقلا

 حرشو باوثلا لهأ ميعن حرش وهورخآ قيرطب هفدرأ قيرطلا كلذ ىلاعت هللا مب املو « نامإلا

 لوأ ىف ةروك ذملا بلاطملا ريرقت ىلإ داع تانايبلا هذه ىلاعت هللا ممت املف . باقعلا لهأ باقع
 7 ا را رثزلا نه دب الو رذتم انأ امن] دمتاي لف لاَقَف ء ثدبلاو ةوااودموتلار يرقت ىهو ةروسلا

 اهنعباحيو الوأ موصخلا تاهشرك ذن نأ حيحصلا بيترتلا ناف . راهقلا دحاولا هللا الإ هلإ نم ام
 ىلع هبن و مهتبش نع ىلاعت هللا باجأ انبه اذكف ؛ بولطملا ةمصىللع ةلادلا لئالدلا اهييقع ركذت مث

 تارثإ لع ةمدقم ىغبنيالام ةلازإ نال ء بلاطملا هذه ةحص ىلع لدي أم هبيقع رك ذ مث ؛ مهتالك داسف

 اذه ىف رظن نمو « هيف ةححصلاش وللا بتك ىلع مدقم ةدسافلا ش وةنلا نم حولا ل |غو. ىغنيام

 . مظنلاو بيترتلا هوجو نسح أ ىلع ءاج دق اهرخآىلإ ةروسلال وأ نم مالكلا نأب فرتعا بيترتلا

 « داعملاو ةوبنلاو ديحوتلا ركنأ نم باقع لاو>أ غلبأ ىنعي ( رذنم انأ امتإ لق ) هلوق امأ

 اولاق مهنأ مهنع ىح ثيح ديحوتلا ةلدأب ةروسلا لوأ ىف أدب اكو . اهب رقأ نم باوث لاوحأو
 دحاولا هللا الإ هلإ نم امو ) لاقف دي>وتلا ريرقتب انهه أدب كلذكف ( ًادحاو أ ةدآلا لعجأ )
 نأ هنايبو « ريظنلاو كيرشلا نع ًاهزنم هنوك ىلع لادلا ليادلا ىلإ ةراشإ ةءلكلا هذه فو( رابعا

 ملاعلا ف فرصتاا ىلع قالطإلا ىلع ًارداق ًادوجوم نوكي نأ امإ . ةيهلإلا ىف هل اكيرش لعحجب ىذلا

 قالطإلا ىلع ًارداق كي رش ناكول هنآل لطاب (لوالاو) ًازجاع ًادامج نوكي لب ؛ كلذك نوكيالوأ
 لوصحخ نكي مل .ىثلاكلذ دض هكيرش ديريو ًائيش وه ديري نأ ريدقتب نآل : ًارهاق ًارداق وه نكي مل

 ًارداق نوكيال ذئئيحو . رخآلاب امهنم دحاو لكعافدنا ىلإ ىضفيف ء رخآلا نمىلوأ نيرمالا دحأ
 ىلإ ةراشإ (راوا دحاولا هللا الإ ) هلوقف . ةيهلالل حاصيال زجاعلاو « ًافيعض ًأزجاع ناك لب ًارهاق

 ردقيال هل اكيرش لعج ىذلا نإ لامي نأوهو ( ىلثلا امأو ) ًادحاو هنوك ىلع لدي ًارابق هنوك نأ
 رداقلا هلإلا ةدابع نأب كحي لمعلا يرص نال دساف ًاضيأ اذبف , ناثوأالا هذه لثم ةنبلا ءىش ىلع

 الإ هلإ نم امو) هلوقف ًائيش كنع ىنغي الو رصبب الو عمسي ال ىذلا داما ةدابع نم ىلوأ رهاقلا

 ,فيوختلاو بيهرتلاب رعشمأ رابق هناحبس هنوك نأ لعاو . لئالدلا هذهىلعلدي (رابقلا دحاولاهللا

 امهني امو ضراالاو تاومسلا بر ) لاقف بيغرتلاو ءاجرلا ىلع لدي امب هفدرأ كلذ ركذ ايلف
 | لم اراق كولا نر دولا مزكللاو نانيحالاو ةبيرثلاب رعصم ابر هتوكف (رافغلا ريرعلا

 .هباوثوهلضف ىحريو هباقع ىثخم ىذلاوه هنأال. هتدابع بحت ىذلا وه دوجوملا اذهو : بيغرتلاب
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 لصوب ( مانذنختا رارشأالا نم ) ىاسكلاو ةزمحو و ور دعاوبأ آرق ( لوألا ةلأسملا ١)

 ماهفتسالا نال أرقي لصولابو ديبع وبأ لاق . ماهفتسالا ىلع اهحتفب نوقابلاو ( مهانذختا ) فلأ
 آل رع اندلاق نيتمّوللا 0 َكوكشيال نيك, رمل كال ؛(الاجر سال انلام 0( هلوق ىف مدقتم

 كَ نديمك( كذ كوسنأ ى 3 َ 0 1 وقح ى كلذ مهنع ربخأ دق لاعت هلال

 بيبجمتلا هأن عم كحل ماهفت حا ند اذه لاق ناب هنع ءارفلا اج 0 هوملع ءىش نع اومهفتس

 ماهفتسالل ةزمهلا قأ نم لوق هجو امأ ؛ مولعملا ءىشلا نعزئاج ماهفتسالا اذه لثمو ؛ خبب وتلاو
 ةلمجلا اف ليق ناف ( مهنع تغاز مأ ) هلوق ىف مأب ( مهانذختا ) هلوق لداعيل هيلإ ريصملا نم دبال هنأ

 تغاز مأ مم نودوصقملا ىنعملاو ةفوذحم اهنإ اناق ؟ 1 ةءارقلا ىلع (تغاز مأ) هلوقل ةلداعملا

 -او ىنعمب امه ليقو . اهرسكب نوفابلاو نيسلا مضي ( ًايرخس ) عفان أرق 4 ةيناثلاةلأسملا ١
 . ريجتس تلا و ليلو رع 8 داو مولا وه سكش ف

 ةءارةلاامأ نيت روك ذملا ني:ءارقلا ىلع ان نبل رق ىلع ةيآلا ظن ىف اوفلتخا 4 ةثاثلا ةل أسملا م

 مهنأ ا ا م6 راقحل مما لجال نيرضاح مهازن ال انل ام ريدقتلاف رابخإلا ليبس ىلع

 ليبس ىلع ةءارعلا امأو ( ابر ممايذخما ) مهو قب ممتراقح نع ريبعتلا عقوو راصيالا مهنع تغاز

 هنأ لجل مأ ءرانلا اولخدب ف كلذك اوناك امو ايرذع مهانذختا دق انأ لجال ريدقتلاف , ماهفتسالا

 مهنع انيكح ىذلا كلذ نإ لاق ةرظانملا هذه مهنع ىكح الا معاد ,راصبألا مهنع تغاز

 0 اعإ و (نإَع !الهأ مصاخت) لاق 29 فىهام منع هانيكح ىذلا نأ نيب مث ءهب اوملكت نأ و دبال قل

 0 ال متأ ل ) ) عابتالا لوقو (مم ًابحرمال) ءاشوارلا لوق نال ًاصاخت تايلكلا كلت كلاعَت هللأ

 . ةموصخلا باب نم ( مكب

 ضراألاو تاومسا! بر ؛ راهقلا دحاولا هلا الإ هلإ نم امو رذنم انأ امإ لق ب ىلاعت هلوق
 ذإ ىلعالا لملاب مع نم ق ناك م 34 نو وص ردم 4ع متن ميظع ا وه لق 2 رافغلا زيزعلا امهنين' مو

 . 4 نيبمريذب انأ 5 الإ ىلإ حوت نإ ؛ نومصتخي
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 9 جوف اذه) هلوق .هف ( لوألا امأ ) آناث ايندلا ىف مهلءادعأ اوناكن يذلا عم مث. الوأ ايثدلا ىف
 ىكحام نأ ليلدب ضعبل ضعبل مهضعب هلوقي رانلا لهأ ءاسؤر مالك ةياكح اذه نأ ملعاو ( مكعم محتقم

 نإ ليقو « (انل هومتمدق متتأ مكب ًاحرمال من ::أ لب اولاق ) هلوق وهو عابتاألا لاوقأ نم اذه دعب

 مع مهب ابحرمال ) هلوقو ٠ دكا ءاسورا دو لأ نس #14 7

 محتقا دق فيثكع مج اذه ىأ ( كعم رحتقم ج حوف اذه ) هلوقو ؛ ء.اسؤرلا مالك( رانلا اولأص مهن

 راذلال خد ىأ رانلا مكعم رحتقا ىنعمو ؛ لالضلاو لهجلا ىف مكعم اومحتقا دق اوناك اي رانلا 3
 . ةدشلا ةمحقلاو ءاهف لوخدلاو ةدشاا بوكر ماحتقالاو . مكتب ىف

 ىأ ًابجرم هل وعدي نمل لجرلا لوقي : ميعابتأ ىلع مهنم ءاعد ( مهم ًابحرمال ) ىلاعت هلوقو
 «ءوسلا ءاعد ىف ال ةملكه يلع لخدب مث . ًابحر كدالب 9 را اقم دلا قام كنا

 هذه ريظنو  مهيلع ءاعدلا محاجيتال ليلعت رانلا اولاص مهنأ مهيلع وعدملل نايب ( مه ) هلوقو
 ( مكب ًابحرمال متأ لب ١ عابتالا ىأ اولاق ( اهتخأ تنعل ةمأ تلخد املك ) ىلاعت هلوق ةيآلا

 متنأ ) مهوقب كلذاو العو ؛ هب قحأ متنأ ءاضاؤرلا امأ انيلع هب موعد ىذلا ءاعدلا نأ نوديرب

 بجوأ ىذلا انلق ؟ مهل باذعلا مهم دقت ىنعمام لبق ناف . مهلصل وأ باذعلل ريمضلاو ( انل هومتمدق
 نأ الإ ( كيديأ تمدق امب كلذ . قيرحلا باذع اوقوذو ) ىلاعت لاق ءوسلا لمع وه مدقتلا

 لعجل انل هومتمدق متنأ ليق هيلع مهءازج باذعلا ناكو مها وغإب هيف ببسلا مث اوناك امل ءاسؤرلا

 نايغطلا نع ةيانك ( هومتمدق ) هلوق ىف ريمضلاو . مدقملا وه ءازجلا لعجو نيمدقملا مه ءاسؤرلا
 نكسملاو رقتسملا سب ىأ ( رارقلا سدبف ) هلوقو ( ب آه رشل نيغاطلل نإو ) هلوق هيلع لد ىذلا

 فعض اذ هانعمو ًافعاضم ىأ ( ًافعض ًاباذع هدزف اذه انل مدق نم انبر ) عابتالا تلاق مث : مثب
 انعطأ انإ انبر ) ىلاعت هلوق كلذكو ( ًافعض ًاباذع مهت آف انولضأ ءالؤم انبر ) ىلاعت هلوق هريظنو

 ضرفي رادقم لك ليق نإف ( باذعلا نم نيفعض م1 انبر . اليبساا انولضأف انءاربكو انتداس

 . زوحيال هنإو ًالظ ناك هيلع ًادئاز ناكنإو . ًافعاضم نكب مل قاقحتسالا ردقب ناكن اف باذعلا نم

 موب ىلإ ام لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةّئيس ةنس نس نمو » مالسلا هيلع هلوق هنم دارملا انلق
 . ملعأ هللاو لالضإلا باذع ىناثلاو ؛ لالضلا باذع نيمسقلا دحأ نوكي هنأ ىنعملاو « ةمايقلا

 مهلاوحأ حرش امأو ؛ ايندلا ىف مهل ًابابحأ !وناكن يذلا عم رافكلا لاو>أ حرش رخآ انههو
 ( رارشالا نم مهدعن انك الاجر ىزنال انلام اولاقو ) هلوق وهف ايندلا ىف مهل ءادعأ اوناك يذلا عم

 " انك الاجر ىزنالانل ام) نولوقي ذئنيخ هج بناوج ىلإ اورظن اذإ رافكلا يطا“

 ١ ىنعمب امإ ءرارشآلا نم مومو مه هبؤي ال نيذلا نيماملا ءارقف نونعإ ( رارشالا نه مهدعن
 ا" ًارارشأ ممدنع اوناكف مهنيد' فالخ ىلع اوناك مهنآل وأ . ىودج الو مهبف ريخال نيذلا لذارالا

 : لئاسم هيفو ( ايرخ مهانذخما ) اولاق م
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 ق> ىف لصح دق نإيغطلاب فدولا نأ لع لدي اذهو ( ىنغتسا هآر نأ ؛ ىغطيا نانإلا نإ )
 اذه تفرع اذإ . ىغط دقف اهادعت و ىلاعت هللا فيلاكت نع زواج نم لك الو . ةزيبكلا بحاض

 ىأ فام 13 مك لدا[ ويذك و, اودط نذلا نأ ىعملا). امهتع هللا ىضر اعنا لاق: لردك

 بآه رش محل نيغاطلا نأب مكح امل ىلاعت هنأ ىنعملاو ( !منولصي منبج ) لاق مث  ريصمو عجرم رش

 مهقوف نمو داهم منهج نه مهل) هلوقك وهو ( داهلا سُمد) لاق مث (امنولصي مج ) هلوقب هرسف

 . مئانلا هشرتفي ىذلا دابملاب رانلا نم مهتحن ام هللا هبش ( شاوغ

 : ليطيم هوانا 0 ا

 ميح اذه ريدقتلاو . ريخأتلاو ميدقتلا ىلع هنأ ( لوآلا ) ناهجو هيف 4 لوألا ةلأملا ١

 :ىدتببا مث هوو 2 اذه ايلا كف 0 منبج ريدقتلان وكي نأ ( ىناثاا ) هوقوذيلف قاسغو

 . قاسغو م : لوقيف

 نم قسغي ىذلا هنأ ( لوآلا ) هوجو هيف ديدشتلاو فيفختلاب قاسغلا 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 مهنم ليسي ىذلا حبقلأ وه رمع نا لاقو . اهعمد لاس اذإ نيعلا تقسغ : لاقي « رانا لهأ ديدص

 نأ كرهمالا ءكدو هدر قرع قانضلاو . : كورد ميجا لبق ( ىناثلا ) هنوقسيف عمتحجي

 جاجزلا ىكح نتنملاقاسغلا نأ ( ثلاثاا ) راهنلا نم دربأ هنأل قساغ ليلل لبق اذهلو ؛ درابلا قساغلا

 لهأ :تنتنال ٍترغا ا: ىف ةرظق هنم ترطق ولو ترغللا لهأ تئتتالا قرشملا ىف ةرطق هه تاما

 . ةيحو برقع نم ةمح تاذ لك مس الإ ليسي منهج ىف نيع قاسغلا : تع لاق عبارلا) قرشملا

 ناك ثيح نيسلا ديدشتب قاسغ مصاع نع صفحو ىناسكلاو ةزمح أرق 4 هثلاثلا ةلأسملا ١

 نوكي نأ نم لختتمل هد اذإ هنال تفيفخالا راتخالا قسراقلا لعاوبأ لاق ..فيفحتلاب كرا
 معقأ دقف ةفص ناك نإو ءالياق الإ نزولا اذه ىلع .ىحيت مل ءامسألاف امسا ناك نافع ةفص 2

 0 نأ لصاللاو فوصوملا مام

 : لكاعم هيف( خاوزأ هلكش نم رخ 1و ) ىلاعت لاق مث

 نم رخأ فانصأ ىأ ىرخأ عمج ىلع فلاآلا ا رمع وبأ أرق ( ىلوآلا ةلأسملا ١)

 هلوقف ىلوألا ةءارقلا ىلع امأ ءرخآ باذع ىأ اا دهاج ةءارقزوهو ؛ تادكلا

 ىأ جاو زأ, م ةعاظملاو ةدغلا قهلثم نمائأ.. ىوذملا اذه لكش نما رخأ تاقودم نى

 0 خال ةفص 8 اوزأوأ رح 0 باذعو ريدقتلاف ةيناثاا ةءارقلا 1 اما 2

 فاشكلا بحاص لاق . هلكش نم رخآو قاسغو ممح مهو ةثالثلل ةفص اأايورط نك

 . ريعإل زنيكلا ل 0 مف ان و« ةْغل ىهو رسكلاب هاكش نم ءىرقو

 مهل ءابحأ اوناك نيذلا مهاو>أ يح موك أم 0 نكسم فصو امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ةرهاظ امهنب ةبسانم الو جنغلاو لكشلا نيب رسفملا امركم ةيرتلا ةنراقم اهلملو لصالا ف اذكف ([)
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 6« راثلآ

 ميمح هوقوذيلف ل مايل لات كيوب رع تا رشل نيغاطال نإو اذه )اعت لزق "
 اولاق ءراناا اولاص ممنإ مم ًايسرم ال كم محتقم جوف اذه . جاو 1 هش وم حا و: قانبع و

 ًافعض ًاباذع هدزف لذه انل مدق نمانبر اولاق . رارقلا سْمف انل هومتمدق متنأ ركب ًابحرم ال متنأ لب
 مهنع تغاز مأ ًايرخت م ماندخأ :ارقالا رم رفعت اكس الار فر ال ناار" ؛راثلا ىف

 . ( رانلا لهأ مصاخت قل كلذ نإ ؛ راصب'الا

 ًاروك ذم ديعولا نوكيل , نيغاطلاب اقع هدعب فصو ؛ نيقتملا باوث فصو مل ىلاعت هنأ لعا
 نيف رتلا قع يهادلا و مده لإ بديع

 اذه ) اقف : ممآمو مبعجرم ( لو'الاف ) ًاعاونأ رانلا لهأ لاوحأ نم رك ذ ىلاعت هنأ لعاو
 لاح ا نيبف ( بام نسل نيقتملل نإو ) هلوق ةلباقم ىف اذهو ( بام رشل نيغاطلل نإو

 ,رافكلا ىلع هولمح نيرسفملا رثك أف , نيغاطلاب دارملا ىف اوفلتخاو . نيقتملا لال داضم نيغاطلا
 جت>او ؛كلذك اونوكي مل وأ ًارافك اوناك ءاوس رئابكلا باوحأ ىلع لوم هنإ : ىتنابجلا .لاقو
 ؛ مهريغ ثنأآم ن ا رشل ) هلوق نأ (لو'الا) هوجوب نولوأ الا

 كلذو ( ايرخ مهانذختا ) اولاق م أ مبنع ىح كاتعلا هنأ ( ىناثاا ) رافكلاب الإ قلب ال كلذو

 قلطملا مسالاو ؛ مذ مس | هنأ (ثلاثلا) ًايرخ نمؤملا ذختي ال قسافلا ن*ال , رافكلاب الإ قيلب ال
 ىلاعت هلوةب هلوق ةلص لع ىئابجلا جتحاو ٠ رفاكلا وه نايغطلا ىف لماكلاو ؛ لماكلا بع لوم

 اب جوج مساسا د“ ةيساوط
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 نأ ةيآلا . :اهؤاج اذإ ىتح : ىلاعت هلوق

 ؟لايشإلا لدي نم وهو «لجرلاو دبلا ليزر ترص كلارتل" تارادا 7

 تاننجا) هلوق كوكي نأ ريدقت ىلع ع هلا ةحتفم ( ندع تانج ) .ىرق ( ةيناثلا ةلأ ملا ١

 . ( م هحتفم ندع تانج) وه 1  كفوذدَع ا ربخ امهالكو , هربخ ةحتفمو 6 (ندع

 ١) لوآلا ) ءايشأ ةيآلا هذه ىف ةنجلا لهأ لاو-أ نم فصو ىلاعت هنأ ملعا 4 ةثلاثلا ةلأملا (
 مهنك 6 لاوخأ ٠ نيتاسو تانج +7 ) اضن )نب سأ ىلع لدبي ( ندع تان ) هلوهف

 ) ءاضقنالا نم ةنمآ ةمتاد امنوك ( ىناثلاو .

 نانجلاب نيلكوملا ةكئئالملا نأ ىنعملا نوكينأ (لوألا) هوجو (باوبالا محل ةحتفم) هلوق ىفو
 رعأ ىلع ةكئئالملاب ًافوفحم كلذك لخديف . مالسلاب هويحو اهاوبأ هل 0 جا !وأراذإ

 متبط مكيلع مالس اهتازخ مهل لاقو اب اوبأ تحتفو'اهوماج اذ ئح ).كلاعت لاق «ةئره ]جاء الا

 ارت دانأ اكو مل تحتفنا اهحاتفنا اركان كارت كلت نأ( 0 ٠١) ( نيدلاخ اهولخداف

 نويعلاةرفاسم و .؛ةعسلاب نك اسملا كلت“ فضاو-« حتفلا اذه نم دارملا (ثلاثلا) مطل تقلغنا اهقالغنا

 . ةيبطلا ةذيذللا لاو> الا ةدهاشمو.أ ف

 ثحابم هيفو . ايف نوعدي ( اهيف نيئكتم ) ىلاعت لاق مث

 تايآلا رئاس ىف رك ذو . ةنجلا ىف نيدكستم مهنوك ةبآلا هذه ىف رك ذ ىلاعت هنأ 4 لرالا 2

 ىلع نيتكستم ) ىرخأ ةبآ ىف لاقو ( نوئدكستم كئارئالا ىلع ) ةنآ ىف لاقف ؛ ءاكنالا كلذ ةيفيك

 .( رضخ فرفر

 (امف نوعدي) هلوة وهو اهف لماعلا ىلع حمدق لاح ( اهف نيد ل هلوق © ىناثلا تحب )

 ةككاقلا ناو رت 0 ةبك افب )لاق مث (اهيف نيدكستم) تانجلا ىف نوعدي ىنعملاو

 رايذنأ ىعملا اذه. رك د قنييلاو . ريثك تارقو ةريثك ةيكافب ندقتلاو اا

 . هيف ىلاعت هللا مهبغرف « ةبرش'الاو هكاوفلا ةليلق ةراح برعلا

 لاقف ءحوكنملا مأ هبيقع رك ذ بورشملاو لوك أملا سمأو نكسملا ىمأ ىلاعت نيب املو

 وك ) ىتعملاف ةلمججابو ؛ تافاصلاو ةروس ىف هريسفت قيس دقو ( فرطلا تارصاق مثدنعو )

 « دحاو نس ىلع ىأ (بارتأ) هلوقو . مهتبح ىلع بلقلا تاروصقم مهريغ نع ( فرطلا تارصاق
 رابتعا ىف ببسلاو : لاهقلا لاق ؛ جاوزألل ًابارتأ نهنوك لمتو . ًابارتأ ىراوجلا نوك لمتحو

 قضتقي كلذو ؛ ةيوسلا لع نهملإ ليملا ناك ةيلحلاو نسلاو ةفصلا ىف نهباشت اسال نهنأ . ةفصااهذه

 . ةريغلا مدع

 باوثلاب نيقتملا دعو ىلاعت هللا نأ ىنعي ( باسحلا مويل نودعوت ام اذه) ىلاعق لاق. مث

 نم هلام انقزرل اذه نإ ) لاقف باوثلا اذه ماود نع ربخأ ىلاعت هنإ مث . ةفصلا هذهب فوصوملا

 . ( دافن



 . ةيآلا راج نسل اناقرر اذه نإ : ىلاعت 38 م4

 سان 6 22 ضع

 6601 د نمل وَ

 . 6 داقن نم هام انقؤرل اذه نإ

 ءايبن*الا .الؤه لاوحأ رك ذ حرش ا:إ ىلاعت هنأ ( لو“الا ) نيهجو ( رك ذ) هلوقفف نأ معإ

 قيرطلا اذه ناب ممت اسلف هموق ةهافس لمحت ىلع مالسلا هيلع دمع ربصي نأ لج“ال مالسلا مهاع

 نعنيبابلا دحأ زيمب نأ دارأو  لاهجلا ةهافس ىلع يصل بج ا ري ايات رك ذل نأ دآرأو

 فنصملا نأ !ي(نيقتلل نإ و) لاقف ىناثلا بابلا ريرقت ىف عرش مث . (ركذ اذه) لاقمرجال ء رخآلا
 عورشلادا رأو هباتك نم لصف نمبتاكلا غرف اذإو ٠ ار باباذهلاق ًامالك < اذإ

 هفدرب نأ دارأو ةنجلا لهأ ركذ متأ امل امنأ هيلع ليلدلاو ؛ةتيكو لك نال اذكاراع رأى

 قو فرش اذهدارملا نأ 0 لاق رانلا لهأ ركذ.

 . حيحصلا وه لوآلاو . ًادبأ هب نورك ذي مالا مهيلع.ايبنآلا .الؤهل ليمج

 . ( بام نسحل نيقتملل نإو ) هلوق امأ

 ا هوفصو نأب عل ىنلا ىلع متهافس 00 3 ىلاعت هنأ ملعاف

 ه0 لع رتسلاب اذمع نأ اذه دنس (انلقنل لجانب ) ءاروتسالا لبس ىلع هل اولاقو.ءباذك
 نيمدقتملا ءاببناألا نأ نيب امل ىلاعت هنأ ( لوآألا ) نيبج و نم مزال ربصلا كلذ نأ نيبو : ةهافسلا

 ىف نيب ىلاعت هنأ (ىاثلا) ىنعملا اذه ىف مم. ىدتقت نأ كيلع بجيف . دئادشلاو هراكملا لع اوربص
 اذك باقعلا نم هل ناكهفلاخ نمو . اذك و اذك باوثلا نم هل ناك هللا عاطأ نم نأ ةيآلا هذه

 ..فيطل بيترتو نسح ظن اذهو « ىلاعت هللا فيلاكت ىلع ربصاا بجوي كلذ لكو : اذكو

 حاورالا مدقب نولئاقلا جتحاو . عجرملا « بآملا ( بام نسحل نيقتءلل نإو ) ىلاعت هلوق امأ

 قدصي امنإ عوجرلا ظفل نأ ؛ لالدتسالا هجوو عوجرلا ظفل ىلع لمتشت ةيآ لكبو  ةيآلا هذهب
 «قادنآلاب تقلعت مث هللا لالج ةرضح ىف تناكو ؛ داسجالا لبق ةدوجوم حاودألا هذه تناك ول

 نأ ىلع لدي امنِإف لد نإ اذه نأ ( هءاو> -و) هوجو كلذ نمشي ناذبألا تار اها نلف

 . حاورالا مدق ىلع لدي الو .نادباللا لبق ةدوجو. تناك حا ورالا

 | وأرللا ل تحتمو ان مش (لامنل) قوق نم كدب وهو ( ندع تانج ) ىللاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو
 ةحتفم هاتعم : ءارفلا لاق( لوألا ) ًاهوجو ظفللا اذه ليوأت ىف اور ذ« ىلوآلا ةلأسملا 9

 نس> لجرت تررم : برعلا لوقت : ةفاضإلا نم ًافلخ ماللاو فلآلا لعجت برعلاو ءاهياوبأ مل
 مهل ة>تفم) ىنعملا : جاجزلا لاق ( ىناشلاو ) ةفاضإلا نم لدب هجولا ىف ماللاو فلالاف . هجولا

 ١ ةحتفم هريدقت و 0 ريمضل صلأا نم لدب (باوبآلا) : فاشك )! بحاص لاق ) ثلاثلا ) امم (باوبالا



 اهل الان نيفتملل نإو ر " ذ اذه : ىلاعت هلو

 مرتل ت 2 2 هال رع ل راو هس ينمو

 مهل هج قم كدع تانج «4» أ 5 نيقتملل 0 00 0

 ه- ب ب -
! 

 0 2 6 رت وة ورص

 مدنعو ؛01 باَرَش و ةريثك ةبك 0 ايف َنيئكَمم ه0» باوالا

 اًده ْنِإ ه١ باّسحلا مويل نودع وتاماذه ه8 تارا بفرص ك0

 كش هالا 0 را لطالالو سل ا فو اعملا وأ لامع“ الا نم نيمسقلا ندهن ىو سان

 . نيتلاحلا نيتاه نإ ةراشإ ( راش الا

 : ناتلأ سم هيفو ( رادلا ىرك ذ ةصلاخم مهانصلخأ انإ ) ىلاعت لاق مث

 (مانصاخأ) ريدقتلا راك نون نف ةفاضإلاو نيونتلابءىرق ( ةصلاخن ) هلوق ( ىلوألا ةلأسملا ١

 ةفاضإلاب أرق نمو رادلا ىركذ ىهو اهف بوش ال ةصااخ ةلصخ ببسي انل نيصلاخ .هانلعج ىأ

 هلا 'ريغل نوكت دقو هللا نوكت دق نادلا ىرك > نأ ىعي :رادلا ىركاذ نم ضاخ 046
 . ركذلا اذه نم صلخ ام ببسب مهانصلخأ انإ ىنعملاف

 رادلاىرك ذىف اوقرغتسا مهنأ دارملا ( ىلوالا ): هوجو رادلا ىرك ذ ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 عيفرلا ليلجلا رك نلا لوصح .دارملا (قاثلار ايندلا اوت تحك إركذلا اذه ىف اودلبو ةرخألا

 هلوق ىف مهءاعد لبقو ايندلا ىف ليمجا رك ذلا مهقأ ىلاعت هنأ دارملا ( ثلاثلا ) ةرخآلا رادلاف

 . ( نيرخآلا "ىف ىدص ناسسلا ل لكجا و ]

 رايخ “الا. منج ءانبأ نم نيراتحلا ىأ ( رايخ“الا نيفططملا نمل اندنع مهنإو ) ىلاعت لاق مث

 تايثإ ىف ةيالا هذهب ءاملعلا جتحاو . تيم وأ تيم عمجف تاوم'اك فيفختلا ىلع ريخوأ ريخ عمج

 ةيربخلا لوصح معي اذهو . قالطإلا ىلع اناا برع لع كح ىلاعت هنآآل !ولاق ءايبناألا ةمصع .

 . لامجإلا عفد ليلدبو ءانثتسالا ةحص ليلدب تافصلاو لاعف”الا عسيمج ىف

 نم نورخآ موق مو ( رايخ“الا نم لكو لفكلا اذو عسيلاو ليعامسإ رك ذاو ) لاق مث
 ءال وه تافص ىفو ءامس'الا هذه حرشف مالكلا انرك ذ دقو « هللا نيد ىف دئادشلا اولمحت ءايبن*الا

 صصقىف مالكا رخآ انههو . ةداعإلا ىف ةدئافالف « ماعن*الا ةروس ىفو ءاببنآلا ةروس ءايبن'الا

 . ةاؤوسلا هذه ق ءاسلا

 اهيفنيثكستم : باوب“الا رطةحتفم ندع تانج بأم نسحل نيقتءلل نإو رك ذ اذهل ىلاعت هلوق

 «باسحلامويانودعوتام اذه . بارتأ ف رطلاتارصاقمثدنعو ؛ با رشو ةريثك ةبك اهباهفن وعدي

 ع+ كك رخ 2و



 خب

 ةآلا . كيكو قغااو يعار ! اندابع ر ؟اذاو : ماب هلوق ظ61

 .«ه» راصبألاو ىدبألا ىلوأ بوُم 1-0  [دابع زو

 ه ماس هراوردع هاسو

 رايخألا نيَفطصملآ َن اندنع مب مهنإو 4:0 راذلا ىَركذ ةصلاخت ممَنصل 8

 فدل رابخألا نم 10 لفكلا اذو عَسيلاو يعم 1 2ع

 ا لاق لك بن طعل تعم و ؛ ابا 0 لص ا دبعلا مفي رشنإنأ ىلع لدي اذهو

 مثلا مظع ىرخأ م راي َلخ ب رنأ قع قو. ةران مالسلا هيلع ناملس ق> ىف ( دبعلا معذ) ىلاعت

 انجت[حاناف . مظع في رشت ناهلس قح ىف (دبعلا م ءذ) ىلاعت هل وف نإ اولاقو هَنلَي دم ةءأ بولق ىف

 لمخت لإ انجتحا نإَو « هلع ردقن مل فيرشتلا اذه ا تامل 3 لثم ةكلمب قافتا ىلإ

 معنو ىلوملا م مَن هلوق ىلاعت هللا لزنأف . هلمصحت ىلإ لييسلا فيكف . هيلع ردقن مل بويأأ لثم ءالب

 ىف . لوضفلا كنم ناك نإو ( ىلوملا معن ) ) انأف ( ديعلا معن ) نكت مل نإ كنأ دءارملاو ( ريصنلا

 :ةردسعلااو ها :ث . ريصقتلا كنم ناكنإ و . لضفلا

 مهانصلخأ انإ . راصبألاو ىدياآلا ىلوأ بوقعيو قحسإو مهارإ اندابع رك ذاوإل ىلاعت هلوق
 لفكلا اذو عسيلإو ليعمسا رك ذاو : رايخآلا نيفطصملا نمل اندنع مهنإو « رادلا ىرك ذ ةصلاخم

 ]تان ةيالا ىف « رايخاآلا نم لكو

 ا لوطا« سابع نيا ةءارق ىهو دحاولا لع ( اندنع:) ريثك نبا أرق « ىلوآلا ةلأسملا إل
 نبروك ذملا سانلا مظعأب ًاصوصخم فيرشتلا اذه ن وكي نأ بجوف ء مظع فيرشت ( اند.ع ) هلوق

 قىرجأ دق .ايبنالا نم ميهاربإ ريغ نال اولاق ( اندابع ) نوقابلا أرقو مي .هاربإ وهو ةبالا هذه ىف

 حون ىفو ( دبعلا منن ) بويأ ىفو ( هيلع انمعنأ دع الإ 0 ءاج فصولا اذه هياع

 ىلع هتيرذ فطع مث هل ناب فطع هدحو مهاربأ لعج اندبع أرق نف ( أ روكش ًادبع ناكهنإ )

 . اندابعل نايب فطع بوقةعيو قحاو ميهاربا لعج اندابع أرق نمو ؛ بوقعيو قمس] ىهو اندبع
 ( دواد اندبع رك ذاو نولوقي ام لبع ربصاف ) لاق ىلاعت هناك ةيآلا ريدقت 4 ةيناثلا ةلأسملا ا

 ربصو ؛ رانلا ىف قلأ نيح ميهاربإ ربص دم اي رك ذاو ىأ ( ميهاربإ اندبع رك ذاو ) لاق نأ ىلإ

 .( راصب الاو ىدي.الا ىلوأ ) لاق مث . هرصب بهذو هدلو دقف نيح بوقعي ربصو . عبذلل قححإ
 دبلاب لمعلا نع ريبعتلا نسخل , تاكاردإلا ىوقال ةلآ رصبلاو لامع؟الا رثك "ال ةلآ ديلا نأ لعاو

 ” اوال اهنا كا نامل فلانا شا لرهف اقام كفرخ اذ] ءارملااب كارزدالا نعو
 ةفرعم اهنع ردصي ام فرشأف ةملاعلا ةوقلا امأو . هللا ةعاط اهبنع ردص» ام فرشأف ةلماعلا ةوقلا امأ

 - ىلا
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 ع ةنألا . ارباص هاندجو انإ كاك 1

 : هلبأ نذاب 4 :طاب نموه رهاظ ن ءادلا بهذف 4 ىرخاللا نم برشو امههادحإ نم لستغاف نانيع

 اهنه برشف ةدراب نيع تعينف ىرسيلاب مث اهنم لستغاف ةراح نيع تعبنف ىنهلا هلجرب برض لبقو

 . مهلثم مريغ ليقو ٠ مهلثم ةدايزو هلهأ نيع مه لبق دقف ( هلهأ هل انبهوو ) ىلاعت لاق مث

 مهضعب لاقف اوفلتخا مث .ةرورض ريغ نم هنع لودعلا زوحب الفرهاظلا وه هنآل ىلوأ ( لوالاو )

 ةدلا مهنع انلزأ مانعم

 . ةمدخلاب و ةرشعلاب لصتي ف ةشاوتكمر مهنم 0ك مهضعب لاقو . اوقرفت نأ دعب

 اوعمتجاو هنع اوباغ نأ دعل هددع اورضح لب مهضع) لاقو 3 .,اوكأ اوداعف م

 راصو هلسن رثك ىت> هاوقو هلامب و هتحصب هعتم ىلاعت هنأ برقألاف ( مهعم مهلثمو ) هلوق امأ

 مهايحأ ىلاعت هنأ لهالا ةبم دارملا : هللا هحر نسحلا لاقو . كلذ فاعضأو ناك ام فعض هلهأ

 : رك نأ دعب

 ليبس ىلع ال ؛ ةمحرلاو لضفلا ليبس ىلع لاعف الا هذه لك انلعف اسعإ ىأ ( انم ةمحر ) لاق مث

 . موزللا

 ءالبلا هنع انلزأ مث ربصف الوأ هيلع ءالبلا انطلس ىنعي ( بابل"الا ىلو "ال ىركذو ) لاق مث

 هاد رصمملاو نفط ريض قا د رإ لع تال الل لراال امنت ؛:ءاعتلاو هللا هال

 ( دواد اندبع ر ؟ذاو نول وةيام ىلع ربصا ) دمحمل هلوق وهو هب مالكلا هاذا عقوام ىلع هينتلا

 ضارغالا هذمل اهاتلعف اعإ مع ( كت تالازلا لود رك دوامة ) ىلاعت هلوق ةلزتعملا تلاقو

 بابلا اذهىف مالكلاو ملاصملاو ضارغالاب ةللعم هماكحأو هللا لاعفأ نأىبع لدي كلذو . دصاقملاو

 .ةره ريغ رض دف

 نم ةريغصلا ةمزهلا ثغضلاو ضكرا لع فوطعم وهف ( ًاثتعض كدبب ذو ) ىلاعت هلوق امأ

 هنأ ريخلا ىفو « هنم نيمع مدقت ىلع لدي مالكلا اذه نأ معاو كادر ناحير ا

 ةعاط ىف هتبغر امنإ لبق ام دعبيو ؛ اهيلع فلح هلجال ىذلا ببسلا ىف اوفلتح ١ مث ؛ هلهأ ىلع فلح

 هل 3 ماعِطلا. ىلإ رطضملا نال اهسأز نع تئاوذلا 'كعطق اهنأ:ىورام اضيأ ادعت و, ناس

 كلك تأطبأق :تامبملا ضعيف تبهذ امنأ كلذو , تامبملا ضعي قف ةتقلاخ انأ ثرفالا 2

 ءىش نوه هنيمي هللا للح مرجال هل ةمدخلا ةنسح تناك املو « ءىرب اذإ ةئام اهنب رضيل هضرم َّق

 الاكثع اوذخ » لاقف ةمأب ثبخ مذجمب ىنأ هنأ هيلي ىنلا نعو « ةيقاب ةصخرلا هذهو ؛ اهيلعو هيلع

 . « ةيرض هب هوب رضاف خارمش ةئام هيف
 باوجلاو . هيلإ ىكش دقو ًارباص هدجو فيك ليق ناف ( ًارباص هاندجو انإ ) ىلاعت لاق مث

 ناكن يح ملآلا نأ ( ىتاثلا ر دحأ ىلإ هنم ىكشامو هيلإ ناطيسشلا نم ىكش هنأ |( لولا )ةةرخر

 نأ ( ثلاثا ) عرضتف نيدلاو باَقلا ىلع فاخ سواسولا تمظع اقنناتش "© ذب مل دسجلا ىلع

 (ةباوأ هنإ دعلا معن ) لاق مث . ربصلا ىف حدقت ال بيبحلا ىلإ ودعلا نم ةياكشلاو . ودع ناطيشلا



 2 جلا . كلر ضكرأ : ىلاعت هلوق "ع

 3 ناعزانتي نيلج رلا لع رمأ تنك ىنأ ملعي هللا نأ ريغ نالوقتام ىردأال لاقف . مالسلا هيلع بو.أل

 ( سماخلا ) «قملا ىفالإ ىلاعت هتلاركذي نأ ةيها رك امهنع رفنأف ىتدب ىلإ عج رأف ىلاعت هللا ناركذيف

 مهنأ قفتاف بويأ ىلإ هب .ىجنو ترقلا ردق مهنم ذخأتف سانلا مدخت تناك هتأرءا فإ ليق

 « تلعفف ترقلاردق اهبطعتنأ ىلع اهتباؤذ ىدحإ عطق اهنم ءاسنلا ضعب بلطو ةتبلا اهومدختسا ام
 كرحتب نأ دارأاذإ مالسلا هيلع بويأ ناكو . ةياؤذ اهل قبي لف كلذ لثم تاعفف ىناثلا مويلا ىف مث

 دنغف ؛ همغ ٍدَيْشا و هبلق ىف ةيذؤملا رطا وخلا تعقو ةباؤذلا دحي مل املف : ةباؤذلا كلب قلعت هشارف ىلع

 دقل براي مكبا9) نعي ىف لاق( سدانللا ) ٠ ( باذعو بصنب ناطيشلا ىنسم ىنإ ) لاق كلذ

 نبالو ءاهق لمارألل تنك لاملا ىنتيطعأ املو ؛ كتعاط ترثآ الإ نارمأ ىلع عمتجاام تيلع

 00 ا ا ا دل لق نم ىدرق اا ىلا انك لولا

 بصنب ناطيشلا ىنسم ) لاف لوآلا رطاخلا نم فاخ مث براي كن. لاقو ؛ هسأر ىلع هعضوو

 نإ 0 دوييلا ضعب تعمسو ؛لاحلا ةقيقحت لعأ هللاو ؛ ىرخأ الاوقأ اوركذ دقو ( باذعو

 بونأ نأ باتكلا كلذ لصاحو ؛ بويأ ةعقاو ىف ًادرفم ًاباتك مالسلا هيلع نارمع نب ىسومل
 ةقفشلاو ىلاعت هللا رمال مظعتلا ىف ًاغلابم . ةدابعلا ىلع ابظاو٠ ىلاعت هلل ةعاطلا ريثك الجر ناك
 ناك ناف ؟ ال مأ ةمكحل كلذ ناكل وف « ميظعلا ءانعلاو ديدشلا ءالبلا ىف عقو هنإ مث . هللا قلخ ىلع

 كلذ ةلباقم ىف باذعلا كلذ لعحجي ىتح قباسلا نامزلا ف مرحب ىنأ ام هنأ مولع ملا نف ةكحل كلذ
 هيلإ ةعفنمو ريخ لك لاصيإ ىلع رداق ميحرلا مكحلا هلإلاف باوثلا ةرثكل كلذ ناكنإو ؛ مرجلا
 ضارماألا كلت ىف قبال ذئيحو . ةهءركلا مجبل ةليوطلا مالالا كللت طسوت ريغ نم

 ليلعتلا ,زع ةهزنم لالجلا ىذ لاءفأ نأ ىلع ةلاد ىهو ةيلج ةرهاظ تاملكهذهو : ةدئاف تافالاو

 راسل قوت 1 لاببأل م1 ) عرملا ىملاو ءدساقلاو لاما

 ناطيشلا نم لصح امتإ باذعلاو بصنلا كلذ نأ ىلع لدي ةيآآلا ظفل 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل
 ىناثلا لوقلا ىلعو  ضارمالا نم هندب ىف لص> امع ةرابع لوالا لوقلا ىلع باذعلا كلذ مث

 لعفلا تابثإ مزايف نيريدقتلا ىلعو « سواسولا ءاقلإ ببسب هبلق ىف ةلصاحلا ناز> الا نع ةرابع
 دبعلا لعف لوقن انك ناطيشلل لعفلا تايثإ ركننال انأب هللا مهمحر انباحصأ باجأو . ناطيشلا

 . مولعملا ليصفتلا ىلع ىلاعت هلل قولخم .

 ." ليزي نأ هبر لأس هن اكف  ناطيشلا نم .ىكش امل هنأ ىنعملاف ( كلجرب ضكرأ ) ىلاعت هلوق امأ

 ؛ لجرلاب ىوقلا عفدلا وه ضكرلاو ( كاجرب ضكرأ ) هل لاق نأب هيلإ هللا هباجأف ةيلبلا كلت هنع

 ضرالا كلت هلجرب برض هنإ ليق . كلجرب ضكرأ هلاذلق ريدقتلاو ؛ سرفلا كضكر هنمو
 ظفللا رهاظو : كنطاب أرييف هب لستغت ءام اذه ىأ ( بارشو دراب لستغم اذه ) ليقف نيع تعبنف
 هل تعبن اولاق نورسفملاو . هنم برشو هيف لستغا ءاملا نم ةدحاو نيع هل تعبن هنأ ىلع لد



 كو ةالا  ناطيقلا سم نإ كلك 1

 ( كلج قضكولا نأ ةيلإ' وأو ءيناعداشا تاجأف( تاذعو بصي ناطقلا ىسن كإ
 ؛ةيطايو ةزرهاظأف ,ءاد لك هنعا هللا بهذأف : انم لستغاف ةببط ةدزراباننع هلجر تحن نم هللا ربظاف

 . هلامو هلهأ هيلع درو

 ليلدلاو  مالالاو ضارم”الا ىف سانلا عاقيإ ىلع ةتبلا هل ةردق ال ناطيششلا نأ : قاثلا لوقلاو

 لعلف « ناطيدشلا ؛:نم ْنضَرملاو ةحصلاو ةايخلاو توملا لوصخ انزوج ول انأ (لوأالا) هوجو هيلع

 , تاداعسلاو تاريخا نم اندنع لصح ام لك لعلو . ناطيشلا لعفب ةايحلا دج و اسمإ انم د>اولا

 توللاو اللا طعم !نأ نفرعن نأ ىلإ ليساانل ان وك, الدم و ءناطسغلا زا
 لتق ىف ىعسي»ال لق كلذ ىلع ردق ول ناطيبشلا نأ (ىاثلار,'كاعت ارد مقسلاو ةحضصلاو

 ع ح3 هلا هنأ ثلاثلا ر مهدالوأ لتقي المو ؛مهرود برخب ال ملو ؛ءايلوالاو ءاين اذا

 ةردق ال“ هنأب م جتساف كت وعد نأ الإ ناطاس نم كيلع ىل ناك امو ) لاق هنأ ناطيشلا

 نإ .لوقي تم'لوق لع لدي كلذو ؛ ةدساملا زطاوالاو سواسولا ءاقلإا لعل ثلا 1

 |ءافلانإ لاَ نأ زوال مل : لئاق لاق ناف. تافآلاو ضارمالا كلتىف هاقلأ ىذلا وه ناطيبلا

 00 دبال ناك اذاف انلق ؟ ناطيششلا ساٌقلا قفو ىلع نكل ىلاعت هللا وه لاو>الا هذهل

 لب ؟ كلذىف ةطساو ناطيشاا لعج ىف ةدئاف ىأف . ىلاعت هللا وه ماقسالاو مالالا كلت قلاخ نأب

 ةدسافأ] وا ولا ءاقل اهل ٍإ كفا ) 0 بصب ناطينقلا ىدسم نإ ( هلوق نم دارملا نأ قل

 كلتنأ ىف اوفلتخا لوقلا اذه نولئاقلا مث ء ءا 0 :أ ىف هيقلي ناك ةنطابلا رطاولاو

 تلاط مث .ملآلا ةديدش تناك هتلع نأ 00 هوجو هفاورك ذو تناك تفك ا

 هتأماَو 3 ةتبلا لاوماللا نم ءىش هل قم مو 0 هتروا 6 أآورفنو سائلا هرذقتساو ةلعلا كات ةدم

 ع هيو راو دتم نأ كل سنع ىناكلا 5 عن تلد مث ؛.توقلا ردق هل لصحمو سانلا مدخم تناك

 2 تالضح ىلا تافالاو تناك ىلا 3 هرك ذي ناك ناطسغلا و 2 مهم دخت لاغتشالان مو مهلع لوخ دلأ

 لاقو 0 هللأ ىلإ عرضتو تفاح هءلق ىف سواسولاك لت تسوق ايلف 1 نسواسولا كلت عقد َّق لات ناكو

 . دشأ اهنم هيلق ملأ ناكوثك أ رطاوخلا كلت تناكابلك هنآل ( باذنعو بصنب ناطيشلا ىتسم ىنإ)

 عزجب 5 نأ كا هير نم هطنقب ناكو ناطيشلا هءاج ضرملا هلم تلاع ك1! | اهنأ (قاثلاأ

 ؛ ( ناطيشلا ىنسم ىفإ ) لاقو ىلاعت هللا ىلإ عرضتف هبلق ىف طونقلا رطاخ نكات 02

 ترك ذف تافالا هده هكيدع .ت اال كجوَر ىنعاطأ ول هنأ ال لاق ا َن اطيشلا نإ ليق ( ثلاثلا )

 ىلاعت هللا ىلإ عرضتف هيلع كلذ قشف هنيد ىف عمط ناطيشلا نأ هنظ ىلع بلغف . كلذ هل ةأرملا

 قب هنأ » ٍلسو هياع هللا لص ىنلا نع ىور ( عبارلا ) . (باذعو بصنب ناطيشلاىنسم ىنإ ) لاقو

 هيحاصل امههدحأ لاق مث 2 نيلجر الإ ديعتلاو بب رقثأأ هضفر ىد ع ةرشع ناك هابل ف ا

 كلذ اوركذف : ءالبلا اذه لثم ىف مقو ام هالولو : نيملاعلا نم دحأ هب ىنأ ام انذ.,ت بأ كنذأ قا



 : ةيآلا . ايكاالدي دعو, 00 "1

 655 رت رو هدم - ص نت نع اح

 «؛؛» ْتاوأ هنأ دس ارباَص كانو انإ ثم الو

 ( باوأ هنإ دبعلا رمذ أرباص هاندجو انإ ثنحت الو هب برضاف ًاتغض كدي ذخو
 ناهلسو دواد نأ ملعاو . ةروسلا 0 روك ذا صصقللا نم ةثلاثلا ةصقلا وه اذه نأ معا

 ' ءالبلا عاونأب ىلاعت هللا هصخ نم ناك ب ويأو ؛.ءامنلاو ءالآلا فانصأ ه لع هللا ضافأ نم اناك

 كموق ةهافس ىلع ربصا دهعاي : لاق ىلاعت هللا ناك . رابتعالا صصقلا هذه عيمج نم دوصقملاو

 17 ] ناك امو ء ماللا اميلع نال سو :دؤاد نم اهاجو الامو ةمشن رثك أ ايندلا يقف ناك اههنإف
 نأو دجال ظتنت ال ايندلا لاوحأ نأ فرعتل ءالؤه لاوحأ ىف لم 02-552

 : لئاسم هيفو ؛ هراكملا ىلع ربصلا نم هل دب ال لفاعلا

 ىفأ ) هنم لامتشا لدب ذإو . نايب فطع بويأ : فاشكلا بحاص لاق 4« ىلو "الإ ةلأسملا )

 « بئاغ هنالا يشدد لاقل كحي مل ولو . هيبسب هاد ا دلل هيالكل يطا ياس قلب 0

 دشرلاك؛ نضل بصنلاف ءابهضو ةبحتفو داصلا نوكس عم اهحتفو نونلا مضإ (بصنب) ءىرف

 ا 000110 ارز لأ ل بمناو : قناو راسلاو أ مديااو مقاوم دخرلاو

 . لالاو باذعلاو ةقشملاو بعتلا وهو ؛ دحاو ىنعملاو
 لوصحو تاريخلالاوزببسب ديدشلا مغلا : هوركملا نم ناعون هدنعلصح دق ناكهنأ لعاو

 ىلاعت هللا رك ذ ء مرج ال ناعونلا ناذه لص> املو. مسجلا ىف ديدتشلا ملالاو ؛ تاهوركملا

 . باذعلاو بصنلا انهو نيظفل

 ىف ةلصاحلا ماقس'الاو مالآلا نأ ( لوأالا ) نالوق عضوملا اذه ىف سانلل « ةيناثلا ةلأسملا ل
 هذه ىف فاضملا باذعلاو . هللا لعفب تلصح ام اهمأ (ىناثلا) ناطيشلا لعفب تلصح امنإ همسج

 .ةدسافلا رطاوخلا.ءاَقلإ و ءةسوسولا باَدع وه.ناطيشلا نإ ةيآلا

 ىتطلس ول نم كديبع ىف له لاقف؛ هبر لأس سيلبإ نأ ىورام هري رهف : لوأالا لوقلا امأو

 تفتلي الو ًانايع سيلبإ ىرب وهو هسواسوب هيتأي لعل ؛ بويأ ىدبع معن : هللا لاقف ؟ ىنم عنتمي هيلع
 ءاذكو اذك كلام نمكله : هل لوقي و هئيحب ناكو . هلام ٍلع ىطلسف ىلععنتما دق هنإ براي لاقف ؛ هيلإ

 . هدلو ىلع ىنطلسف هلامب ىلاسي ال بويأ نإ براي لاقف : هللا دمحم مث , ذخأ هللاو ىطعأ هللا لوقيف

 هلامب ىلابي ال براي لاقف . هيلإ تفتلب ملف هب هريخأو هءا . ةيلكلاب هدالوأ كلهف رادلا لزازو ءاخل

 ةديدش مال آو ةميظع 7 ناروتو للتو[ دلع قف تفعو او نذألا# بج هج ندم هللزو

 رقلمو سجال جر هدلب لهأ هرذقتسا ثيحن راص ى> ؛ نينس ءالبلا كلذ ىف ثكف. هيف

 «ءالبلا اذه نم هتصلخل ىن ناعتسا كجوز نأ ول لاق و. هنأ ا ىلإ ناطيشلا ءاخل , دحأ هنم برقي

 لاق ةءقاولا هذه دنعو ؛ةدلج ةثام امندلجيل هللا هافاع نثل هللاب فلخل . ابج وزال كلذ ةأرملا ترك ذف



 ألا ترا ادع يقال كال

 هيا 2 ناوي يه دع ار 2 مو م 06 7 6 ا

 2١ انا ذع كنعد ناطي خلا لس 1 هن ىدات ْذِإ وبا انديعارث ذأ و

 50 حاصلا سام اخر مل ع د ل ه ررثة ص

 مهلثمو هلها هل انيهوو 0 َباَرَشَو درإ لس كلج ضكرا

2 
 ه ادعي <”<وه 0 - كي

 هب برص اتعض كدي دو 4100 ب بابلألا ىل كمال ىك دا م ةمحر
 7 ه- هه ]#آ

 نيطايش ا هذه اهانإ 0 3 ل امو مدي لإ مالسلا د 0 2 0 )| َْق صورو ,غلا ىلع

 2 ةساخلا حيد ناك نم مثأري نأ بجو لو اللا كك نإف ةفيط 0- مثدأ ع 3 ا 5 امإ

 ةلئاه تاوصأو ةيلاع لابج انترضح نوكتت نأ رجيلف. 1 3 ؟ عم مهارن ال نأ زاج ولذإ
 . ةفيثك تسيل مداسجأ نأ وهو ىاثااناكن إو , ةطسفسلاف لوخد كلذو ؛ اهعمسن الو اهارن الو

 مهداسجأق رفتت نأ مزل ًاضيأو . ةديدشلا ةوقلاب اة وصوم نوكي نأ عنتمي اذهلثف . ةقيقر ةفيطل لب

 ةينباآلا ءانبب ميفصو نم عنمب كلذو ,لاحلا ىف اوتومب نأ ةيوقلا حايرلا ببسب قزمتت نأو

 ءاسلعلا نولتقي ال ملف .ةدشلاو ةولا هذهب نيفوصوم اوناكنإ نيطايشلاو نجلا ًاضيأو « ةيوقلا

 1 مهوادعو مهنعل راهظإ فن وغلا بم ولسا نأ عمو 5 سانا نا نوبرخال ملو؟ ؟ اننامز ىف داهزلاو

 . فيعض نيطارشلاو نجلا تايثإب لوقلا نأ انيلع ؛ كلذ نم ءىش سحب مل تيحو

 نأ دعبي ال ًاضيأو  اهارن ال انأ عم ةفيثك مبماسجأ نوكت نأ نوزوحب انباحصأ نأ معاو

 امأو . قزملاو قرفتلا لبقت ال اهنأ ىنعمب ةبلص اهنكلو ؛ نوللا مدع ىنعمب ةفيطا مهماسجأ لاقي

 ؛ ناملس نمل َّق 0 24 اناا نأ 0 2 3 . 0 دقق فابجلا

 0 5 72 00 0 1 2 را ا نك

 دل اذه نم الإ سل نيطايشلاو ا

 سابعنا لاق (لوآلا) نال وة هيقو (باس> ريع كل 1 نئماف ان ؤاطع اذه) لاقت لاق ع

 تيطعأ ايف جرح كيلع سيل ىأ « باسح ريغب تْئش نم عنماو تْئش نم طعأ : امهنع هللا ىضر

 ناوررخشملا|]نيطاخقلا الع ئعملاو: ةضاخل :نيطاتساا أ ىذه نأ ( قاتلا )ات كك امفو

 . باسح ريغب لمعلا ف مونم كلش ن زم سيحاو ٠ هنع لك نبط اذهل نم تس نم ىلع نئماف ان ؤاطع

 نإو ) لاف . ةرخآلا ىف هيلع هماعنإب هقدرأ ؛ايندلا 0 لعب ذأام ىلاعت هللارك ذ املو

 نمكر ا* تاذعو بص ناطنعلا ئتما قالك فا كن ويزرع سلو 3 ىلاعت هلوق

 «بالالاىلوأل ىرك ذو انم ةمحر مبعم مهلثمو ةلمأ هل انهو و: كتاَرشو دراب لستغم اذه كاجرب



 ظ يلا. هرمأب ىرجت حيرلا هل انرخسف : ىلاعت هلوث 1
 ةحصلا ىلإ داع مث ضرم امل مالسلا هيلع هنأ باوجلا ىف ( ىناثلا هجولاو ) هتضراعم ىلع دحأ

 لقتني نأ نكميال اكلم هبر لأسف ءرخآ ببسب وأ ثرإب ريغلا ىلإ ةرئاص ايندلا تاريخ نأ فرع
 نأ نكمبال اكلم ىأ ( ىدعب نم دح ال ىغبني ال اكلم ) هلوقب هلأس ىذلا كلذو ٠ هريغ ىلإ هنم

 اهيلع ةردقلا عم ايندلا تابيط نع زارتحالا نأ باوجلاىف ( ثلاثلا هجولا ) ىريغ ىلإ ىنع لقتني

 رشبلا كلامملعةقئاف ةكلم ىطعأ ىهلإاب : لاق هن "أكف ؛ اهلع ةردقلامدعلاح اهنع زارتحالا نم قشأ

 سانلا نء ( عبارلا هجولا ) لضفأو لمك أ ىناوث ريصيل اهيلع ةردقلا عم اهنع زرتحأ ىتح , ةيلكلاب

 ةرخالا تاداعسو ةرضاح تاذلاا هذه نآل ؛ بعص رسع ايندلا تاذإنعزارتحالا نإ لوي نم

 ةنكمملا كلاملا مظعأ نوكست ةكلمم براي ىنطعأ ناملس لاقف : ةئيسنلاب هعيب بعصي دقنلاو . ةئيسن

 ايندلا لوصح نأ قلخلل رهظيل اهنع زارت>إلا ةياغ ىف ةلماكلا ةردقلا كلت عم قبأ ىنأ ىتح ؛ رشبلل
 نظيف الإ باقلا تفتلم قب ايندلا ىلع ردقي مل نم نأ ( سماخلا هجولا ) ىلوملا ةمدخ نم عنمب ال

 فقي ىتح كلاملا مظعأ ىنطعأ ةزعلا براي ناهيلس لاقف . ةعفان تاريخو ةميظع تاداعس اهبف نأ
 تفتلي الو اهنع بلقلا ضرعي ذئنيحو ةدئاف اهف سيل هنأ ل قعلل ربظي ذئنيخ « اطا> لاك ىلع سانلا

 حيرلا هل انرخسف) لاق مث ءايندلا قئالعب بلقلا لوغشم ريغ سفنلا نك اس ةيدوبعلاب اغتشأو ؛ اهيلإ
 ةنيل تناك اذإ حيرلاو ةواخرلا نم ىهو ةنيل ةوخر ىأ ءاخر ( باصأ ثيح ءاخر تر

 حيرلا ناملسلو ) ىرخأ ةيآ ىف لاق ىلاعت هنأ سيلأ ليق ناف « ةبيط تناك هيلع عنتمت الو عزعزتال

 كلت نأ دارملا ناف نيتيآلا نيب ةافانم ال ( لوأالا ) نيهجو نم باوجلا انلق ( هرمأب ىرحت ةفضاع

 هجولاو) ءاخر تناكف ةبيط ةذيذل تناكهرمأب ترج امل امنأ الإ ةفصاعلا حايرلا ةوق ىف تناك خيرلا
 ىلاعت هلوقو نيرمأ الا نيب ةافانهالو ىرخأ ةفصاعو ةرم ةنيل تناك حرلا كل نأ باوجلا نم ( ىاثلا
 أطغأف باودلا باصأ نولوقي مهأ برعلا نع ىمدحأالا كحو ؛ دارأو دصق ىأ ( باصأ ثيح )

 نبأ لاقف . امهملإ جرفن ةملكلا هذه نع هالأسيا هادصق ةغللا لهأ نم نيلجر نأ ةبؤر نعو . باوجلا

 هرمأب ىرجت تراص ىت> هل ةرخسم حيرلا لعج ىلاعت هنأ دوصقملافةلمجاب و . انب ولطماذه الاقف ؟ نابيصت
 ىلع فطع نيطايشلا فاشكلا بحاص لاق ؛ صاوغو ءانب لكن يطارلاو لاق مث . هتدارإ قفو ىلع
 اوناكلكلا نم لكلا لدب وهو (ءانب لك ) هلوق ىلع فطع نيرخآو نيطايشاا نم لدب ءانب لكو حيرلا

 لابهلاىف مهنرق لاقي (نينرقم) هلوقو  ؤاؤالا نوج رخةسيف هل نوص وغيو ةينب الا نم ءاشام هل نونبي
 : ةغبانلا لاق . ًاضيأ ةيطعلا دفصلاو دفص اهدحاو لالغألا ( دافصألاو ) ةرثكلل ديدشتلاو

 دفصلاب نعللا تيبأ ضرعأ و

 هتيطعأ نم لكو . هتدفص دف ًاقيثو أدش هتددش نم لكف دقلا دفصلا اذه" ىلعف
 ' اهل نيطايشلا نأ ىلع ةلاد تايآلا هذه نأ وهو . ثحب انيهو . هتدفصأ دف اليزج .ءاطع

 اوردقو ءرشبلا اهبلع ردقي ال ىتلا ةيوقلا ةينبالا ءانب ىلع اوردق ةوقلا كلت ببسبو . ةميظع ةرق



 عاف ةيثالا .. ىقش, ال احلم ىل بهو.ىلارفغأ بو لاق: لاعت هلو

 ذر خل لسير شيل تءاجن ةدجتا واذا رمال الإ مح ملف نييلع فاطف . هللا ءاش نإ لقي ملو هللا ليبس

 هللا ليبس ىف مباك اودهاجل هللا ءاش نإ لاق ول هديب ىسفن ىذلاوف .هرجح ىف مضوف ةسرك لع

 ضرهتبدب ( ناملنب انتفدقلو) هلوق (ثلاثلا ) ( ناملس انتفدقلو )'هلوق كلذف « نوعمجأ اناس

 فيكضل|ف لاقت: باوجلاو ١ لضولاةيمل كلذو (ادسج) هنم(هسار؟ لعاتيةلأ )هلع تاداقا
 هوجولا هذ لمت ظفللاف ؛ ةحص' لاحىلإعجر ىأ ( بانأ مث ) حورالب مسجو مضو ىلع مش 5

 هالتبا هنإ لاقي نأ ًاضيأ دعببال لوقأ ( عبارلا ر ةكيكرلا هوجولا كلت ىلع هلمح ىلإ ةتبلا ةجاح الو

 فوخلا كلذ ةوق ببسب راصو . هيلع تاه+لا ضعب نم ءالب عقوت وأ فو طيلستب ىلاعت هللا

 ناكام ىلإ هداعأو ء فولا كلذ هنع هللا لازأ هنإ مث . ىمركسلا كلذ ىلع قلملا فيعضلا دسجلاك

 : بلقلا بيلظو ةروقلا نم هلع

 هنم ةلزلا رودص ىلع مدقتملا مالكا اولمح نيذلا نأ لعاف ( ىل رفغا بر لاق ) ىلاعت هلوق امأ
 ناسنإلا نأب هنع باجي نأ نكمت و «ةرفغملا بلط امل بنذلا متدقت الول هنإفةيآلا: هذم اركشم
 راربألا تانس> نال ةرفغملا بلط ىلإ جاتحي ذئنيحو . ىلوأآلاو لضفالا كرت نع ةتبلا كفي ال

 ىنإ » ِمتلَب لاق مك. عوضخلاو ةلذلا راهظإو « سفناا مضه ماقم ىف ًادبأ مهنالو . نيب رقملا تائيس

 ىنعملا اده ةملكلا هذه نم دارملا نوكي نأ دعبي الو « ةرم نيعبس ةليللاو مويلا ىف هللا رفغتسال

 . ملعأ هللاو

 مدقت بحب هنأ ىلع ةنآلا هده تلد ( ىئدعل ند 1 ىغبفي ل بهو) ىلاعت لاق مش

 لدت ةيآلا ًاضيأو . ةكلمملا بلط هدعب مثال وأ ةرفغملا بلط ناهس نآل ء ايندلا مهم لع نيدلا مهم

 بلط ناهس نآل . ايندلا ىف تاريخا باوبأ حاتفنال ببس ىلاعت هللا نم ةرفغملا بلط نأ ىلع

 ىكح ىلاعت هدأ ًاضيأ لءف اذكه مالسلا هيلع حونو . ةكدلمملا بلط ىلإ هب لسوت مث الوأ ةرفغملا

 لاومأب مكددميو « ًاراردم مكيلع ءامساا لسري ؛ ًارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا تلقف ) لاق هنأ هنع
 نإف ( كقزرن نمي ًاقزر كلأسن ال الع ربطصاو ةالصلاب كلهأ سماو ) متلي دمحم لاقو (نينبو

 نيلئاقلا نأ هنع باوجلاو . دسحلاب رعشم ( ىدعب نم دحال ىغبنيال اكلم ) مالسلا هيلع هلوق ليق

 اكلم هللا هيطغي نأ وه . ىدعب نم دجال" ىتبني ال هلوق ىنعم اولاق هتكلمم لع ىلوتسا ناطسشلا نأ

 (لوأآلا) هوجو نم هنع اوباجأ دقف كلذإ نوركتنملا امأف « ةتبلا هماقم اوموةينأ نيطاشلا ردقتال

 اهيلع ىرادتقا ريصيل « ةتبلا ىريغ اهلع ردقيال ءاينْثأ لع ىتردقأ دارملا ناكف ةردقلاوه كلملا نأ

 هل انرخسف هبيقع) لاق ىلاعت هنأ مالكلا اذه ةحىع ليلدلاو . ىتلاسرو ىنوبن ةىلع لدت ةزجعم

 كششالو « بيجيك هو ةبيجيةردق هرمأب ًايراج حيرلا نوكف (باصأ ثيح ءاخر هرمأب ىرحت حيرلا
 نال ىدملا اذه وه ( ىدعت نم دح"ال ىنبنيال اكلم ىل به ) هلوق ناكف هت وبن لع ةلاد. ةزجبعم هنأ
 ردقي ال ىنعي ( ىدعب نم دح ال ىغبنيال ) هلوف « امتضراعم ىلع هريغ ردقي ال نأ ةزجعملا طرش
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 موي لك هنوطعيف كمسلا مهل لقني نيك امساا مدخي ذخأ مث ؛ هويسو بازنلا هيلع ا وح نامل انأ

 نم لستغي الو اههد ىف انم ةأرما عدب ام نلقف ؛ ناهيل- ءاسن فصآ لأسو ناطيشلا مك ليئارس

 ” هتعلّب اف رحبلا ىف متاخلا فذقو ناطيشا || راط مث . نيم الإ .ىث لك ىف هككح ذفن لب ليقو 9

 ' ررودقل ادجاس مقوو هب رت ماحلاب وم اذإف امطب رقبف نامل- دي ىف حملا تعقوو ةكمس

 . رحبلا ىف اهاقلأو ةرخص ىف هلخدأو ناطيشلا كلذ ذخأو هكلم هيلإ

 ناملس نئ:فا ةروصلا كلت ةدابع ىلع كمانق امل ةأرملا كلت نأ ةيوشدلل 1 ةيناثلا ةياورلاو 2

 1 هللا ىلإ بتف كبتذب نوتفمل كنإ فس هل لاقف . ابف كسامن الو هدي نم مهاذلا طقسي ناكو

 لاقف ؟ سانلا نونتمت فيك نيطايشلا ضعبل لاق ناعلس نإ اولاق مل 4 ةئلاثلا ةياورلاو ١)

 . هيسرك لع ناطيشلا اذه دعقو هكلم بهذف رحبلا ىف هذبن هايا هاطعأ املف كربخأ كمناخ ىنرأ
 اها كإ ةياكحجلا ع

 هالتبا ىلاعت هللا نأ ( ناملس انتف دلو ه) هلوق نم دارملا اولاق القيق تاناوزا هذه تفرع اذإ

 . ةيسرك للع ناظيشلا كإذ سولج وه ( ًادسج هيسرك ىلع انيقلأو ) هلوقو

 قاأو كلم بلسف مايأ ةثالث سانلا نع هياجتحا هتذتف ببس ناك هنأ 6 ةعبارلا ةياورلاو إل

 . هل ةيوقع ناطيش هريرس ىلع
 ىلع ردق ول ناطيشلا نأ ( لوألا ) هوجو نم مالكلا اذه اودعبتسا قيقحتلا لهأ نأ معاو

 نيذلا .الؤه لعلف . عئارشلا نم ءىث ىلع 0 ءاببن الاب ةقلخلاو ةروصلاب هبشتي نأ

 اوهبشت نبطايش اوناكلب كئلوأ اوناكام مالسلا هيلع ىسومو ىسيعو دمت ةروص ىف سانا متآر

 ناطيشلا نأ (ىناثلا) ةياكلاب نيدلا لطبي كلذ نأ مولعمو . لالضإلاو ءاوغإلا لج آل ةروصلا ىف مهب
 ءاسلعلا عيمج عم اهلثم ىلع ردقي نأ بجول ةلءاعملا هذه لثمب نايلس هللا ىن لماعُي نأ ىلع ردق ول

 قح ىف كلذ لطب امو « مهرايد برخي نأو مهفيناصت قرمب نأو مهلتقينأ بجو ذئيحو ؛ داهزلاو

 هباسحإو هللا ةكحب قيلي فيك ( ثلاثلاو ) ىلوأ ءايبنآألا رباكأ قح ىف هلثم لطب, نآلف ءاملعلا داحآ
 كلتل نذأ نايلس نإ انلق ول ( عبارلا ) حيبق هنأ كش الو ؟ناهلس جاوزأ ىلع ناطيشلا طاسي نأ
 فيكف ؛ ةأرملا كلت ىلع بنذلاف ةتباا هيف نذأي مل نإو ؛هنم رفك اذرف ةروصلا كلت ةدابع ىف ةأرأ ا
 : ءايشأف بابلا اذه ىفقيقحتلا لهأ اهرك ذ ىتا هوجولا امأف ؟ هنع ردصي مل لعفب ناملس هللا ذخاؤي

 هيأ لثم انيلع طلسم راص نئاغ نإ نيطايشلا تلاقف نا هل دلو هنأ نايلس ةنتف نأ (لوالا
 دلولا كلذ قلأ ذإ هتامبمب لغتشم وه امنييف باحسلا ىف هيبرب ناكف كلذ ناميلس لعف هلتقن نأ انليبسف
 نع ىور (فاثلا) بانأو هبر رفغتساف هللا لع هيف لكوتي مل هنأ ىف هتئيطخ ىلع هبنتف هيسرك ىلع اتي
 7" ىف دهاحجم سرافب ىتأت'ةدحاوو لك ةأرما نيعبس ىلع ةليللا نفوطال ناملس لاق » لاق هنأ قلع ىنلا

 وسم و

 لل
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 ةوح ىلع ليلد لدي ملو , مالسلا مهلع ءاربنالا ةمصع ىلع تماق ةريثكلا ةلالدلا نأ انباو+ و هيف
 ماوقأ نع تاياكحلا فيكف ؛ةيوقلا لئالدلا ةضراعم حلصت ال داحآلا ةياورو تاياكحلا هذه

 ملعأ هللاو « مهلاوقأ ىلإ تفنلي الو مهم ىلابي ال
 ىل بهو ىلرفغا بر لاق ؛ بانأ مث ًادسج هيسرك ىلع انيقلأو ناملس انتف دقلو )) ىلاعت هلوق

 اظاضأ ك7 ارد ما رح عيرلا هل انرخسف ؛ باهولا تنأ كنإ ىدعب نم د ال ىنبنيال اكلم

 ريغل كسمأ وأ نتماذاناواطع اذه . دافصاللا. ف نيتارقم نرخ صاوغو ءاب لك طاش

 22 بأم نّسعو قلزل اندنع هلانإو ؛ تانج

 دقلو ) هلوق نم دارملا ىف اوفلتخاو مالسلا هيلع ناهلسل ةيناث ةعقاو حرش ةيآلا هذه نأ ملعا

 لهأ لوق امأ ءرخآ لوق قيقحتلاو ملعلا لهآلو . لوق هيف ةياورلاو وشحلا لهالو ( ناييلس انتف

 تاياكح هيف اورك ذف وشحلا

 اهذخأت عيرلا هاجت هدد اهلإ | جرف ةنلودلا ف ةيدم رح هع 1 نإ ! اولاق « ىلوآلا ١

 ا ا م اًهافطنلا ًآبجو شانلا نسحأ نم هداج ابتسا«هل اتنبانخ أو ات

 تناكو هتوسك لثم اهتسكف اهببأ ةروص اهل لثف ناطميشلا ناملس رمأف اهببأ ىلع أدبأ ىبت كناكو

 رسكف كلذب ناياس فصآ ربخأف ءاهل ندجسي اهيراوج عم ًايشعو ةركب ةروصلا كلت ىلإ بهذت
 تناكو ؛ ىلاعت هللا ىلإ ايئات هيلع سلجل دامرلا شرفو ةالف ىلإ هدحو جرخ مث . ةأرملابقاعو ةروصلا

 همباخ ىف هكلم ناكو اهدنع همتاخ عضو ةأرما ةباصإل وأ ةرابطلل لخد اذإ ةنيمأ اه لاقي دلو مأ هل

 متختف ىمتاخ ةنيمأاي لاقو . ناهلس ةروص ىلع رحبلا بحاص ناطيشلا اهاتأف اموت اهدتع ةفحإ
 كلل ةنيمأ تأت ناملسةتيه تزيغت و ءسنإلاب نلعاو زيطلا هلعىأف ناملس ىم_؟لع لير ١
 لاق اذإو . ففكستي تويبلا لعر ودي ناكف هتكردأدق ةئيطخلا نأ فرعف. هتدرطو هت ركن أف متاخلا
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 بر بطاخ هنأ ( اهعبارو ) ةتبلا ةبانإلاو ةبوتلاب لغتشي مل ميظعلا بنذلا اذهب نايتإلا دعب هنأ

 , سيسخلا مداخلا عم الإ فيصحلا لجرلا اهركذيال ةلك هذهو ( ىلع اهودر ) هلوقب نيملاعل
 هللا ىلص ىنلا نع ىورو . اهقانعأو اهقوس ىف ليخلا رعب ىصاعملا هذه عبتأ هنأ 2

 ىلإ اهوبسن رئابكنلا رم عاونأ هذبف ؛ « هلك أمل الإ ناويحلا بذ نع ىهن » هنأ ملسو هيلع
 امنإ صصقلا هذه نأ ( اهسداسو ) اهنم ءىث ىلع لدي مل نآر ةلا ظفل نأ عم مالسلا ةيلع ناملس

 اوغلب امل رافكلا نأو (باسحلا موب لبق انطق انل لحي انبرا ولاقو) هلوق بقع لاعت هللا اهركذ
 م6مهافس ىلع د##اي ربصأ ملسو هيلع هللا لص دمحمل ىلاعت هللا لاق دحلا اذه ىلإ ةهافسلا ىف

 لاق ىلاعت هنأ ريدقتلا ناكو ٠ ناملس ةصق اهبيقع ركذ م . دواد ةصق ركذو ( دواد اندبع ركذاو )

 ًاقئال نوكي امن مالكلا اذهو « ناملس اندبع ركذاو نواوةيام ىلع دمعاب ربصا مالسلا هيلع دمحمل
 ىلع ريصو . ةديملا قالخألاو ةلضافلا لامعألاب ةصقلا هذه ىف ىنأ مالسلا هيلع ناماس نإ انلق ول

 مالسلا هيلع ناملس ةصق نم دوصقملا ناكوا امأف ؛ تاذللاو تاوهشلا نع ضرعأو « هللا ةعاط
 ًاقثال ةصقلا هذه ركذ نكي مل ةميسجلا بونذلاو ةميظعلا رئابكلا ىلع مدقأ هنأ عضوملا اذه ىف

 0 و درلاب ةدسافلا لاوقالا هذه ىلع ىداني ىلاعت هللا باتك نأ تبثف ٠ عضوملا اذبم

 ًايودنم ناك ليخلا طابر نإ لوقن نأ باوصلاو نآرقلا ظافلاآل قحلل قباطملا ريسفتلا لب لاطبإلاو

 سلخ وزغلا ىلإ جاتحا مالسلا هيلع ناهيلس نإ م * الكم دمع نيد ىف كلذك هن هنأ اك مهنيد ىف هيلإ

 امنإو . سفنلا بيصنو ايندلا لجأل اهبحأ ال : رك ذو اهئارجإب رمأو ليخلا راض-! رمأو
 رمأ مالسلا هيلع هنإ مث ءىبز ركذ نع هلوق نم دارملا وهو هنيد ةيوقت بلطو هللا رمآل اهحأ
 كلت اودرب نأب نيضئارلا رم م .هرضب نع تباغ ىأ باجحلاب تراوث ىد اهريستو اهئادعإب

 اا دآم كلن سعرا و ءاهقانعأو اهقوس حسمي قفط هيلإ تداع الف هيلإ ليخلا

 هنأ رهظي نأ دارأ هنأ ( ىناثلا ) ودعلا عفد ىف ناوعاألا مظعأ نم اهنوكل اهتزعل ةنابإو اهل ًافيرشت

 ملعأ ناك هنأ ( ثلاثلا ) هسفنب رومآلا رثك أ رشابب ثيح ىلإ عضتي كلملاو ةسايسلا طبض ىف
 لدي ام اهبف له معي ى> اهقانعأو اهقوس حسمبو اهنحتمب ناكف . ام ويعو امضارمأو ليخلا لاوحاب
 انمزاي الو . ًاقفاوم ًاقباطم ًاقباطنا نآرقلاظفل هيلع قطني هان رك ذ ىذلاريسفتلا اذهف . ضرملا ىلع
 هذه اولبق فيك سانلا نم بجعتلا ديدش انأ لوقأو ؛ تاروذحلاو تاركنملا كلن نم ءىث ةبسن

 ليق نإف ؛ ةجح نع الضف ةهش !متابثإ ىف مهل سيلو . اهدرب لقنلاو لقعلا نأ عم ةفيخسلا هوجولا
 : ناماقم انهه انل لوةنف ؟هف كلوق اف . هجولا كلذي ةيالا اورسف روهمجاف

 , او ركذي ىنلا هوجولا كللت نم .ىثث ىلع لدي ال ةبآلا ظفل نأ ىعدن نأ ( لوألا ماقملا إب
 . هيف لقاعلا باترن ال هروبظو « هانرك ذ ؟ رمآلا نأ هلل داو رهظ دقو

 كلوق اهف . سانلا هرك ذ مالك هنأ الإ هيلع لدبال ةبآلا ظفل نأ به لاقي نأ (ىتاثلا ماقملا ١

ْ 
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 و د قودقلا م ل ىلاعت هلو

 هرصب عقو نيح هنأ هانعم ناك با 1 فاما ترا وت' دا لا الف ولف: باسل تا

 دارا انلق ولو ٠ هك نع كيباع نأ ىلإ ةملكلا كانه لرش . ناك ام رج لاح اهيلع

 تق لإ لضحلا لف : قويوملكلا هد نيع دعب ناك هنأ هانعم ناك تاما لا تراوت ىد

 سمتشلا ىلإ ترا وت ىح هلؤق.ف ريمضلا دوعب انئكحول انأ ( ثلاثلا ) دعبلا ةباغ ىف اذهو : برغل

 (ىبر ركذ نع ليد يح تيبحأ )اهل وقل [نفاتم اذه ناك رصعلا ةالض كرتهنأ لكظفللا 2

 هلأ رتدقد هنإ (عبارلا) هللا ركذ كرت املو ةالصاا ىسن امل هللا ركذ نع تناك ول ةبحنا كلت ناف

 أينذ كلذ ناكف .؟ رصعلا ةالص تتافؤو سمشلا تبرغ ىح ليخلا كلتب الوغشم 5 مالسلا هيلع

 َلْزوَدَي نأ لمأف ءرةب وتلا ناهظإ. ىف ةغلاملاو ءاكبلا و عرضتلا ةلاخلا هذمن قلالاف كاي رق ام |مظع

 لك نع ةيراعلا ةماكلا هذه لثمم ىلع اهودر . نيملاعلا بروولاعلا هلل ةمظملا وار رمل ليبس ىلع

 نروح فكف نيا نع.نسانلا تفأ نع "0 اذهف « ريظعلا مرجلا كلذ بيقع بدآلا تابج

 1 د كيرحت .لع رذاقلا نأ (سماخلا) !؛ مركملا رهطملا لوسرلا لإ ةءاخإ

 عمجا ةغيص ركذ امتإ اولاق ناف : ىلع اهودر لوقي الو ىلع اهدر لوقب نأ بحي ناكف ىلاعت هللا

 قبلي فيكف ةناهإلا عاونأ مظعأب رعشم ظفل ( اهودر ) هلوق لوقنف بطاخملا مظعت ىلع هيبنتلل

 لكل ادهاشم كلذ ناكل :بورعلا دعي تدجر, وا, لمعلا نأ ( نانا ميظعتلا ةياعر ظفللا اذ

 كلذ دحأ لقي مل ثيحو ؛ 0 هلقن لع ىعاودلا ترفوتل كلذك رماآلا ناكولو ايندلا لهأ

 تراوت ىد ) لاق مث ( دايجلا :تانفاصلا ىشعلاب ضرع ذإ ) لاق ىلاعت هنأ ( عباسلا ) هداسف انيلع

 دابجلا 1 م 0 ذملا برقأو , ىلوأ نيراوك اذملا :ترقأ ىلإ! ريمصلا هوغو اد

 هلوق لمح نأ انرك ذ ان تبثف'قوأ تاتفاضا1' ىلإ ريما كلذ دوع ناكف امه دعباف سد

 ةنمدارملا نأ:لع ( لعاهودر ) هلو لح نأو .نسملشلا ىرازت لع( تاجا ترا

 . رظناا نع دعبلا ةياغ ىف مالكاهبورغ دعب سمنثلا هللا دري نأ باط

 اهقوس حسم مالسلا هيلع نايلس لعل ىأ ( قانعألاو قوسلاب ًاحسم قفطف ) ىلاعت لاق مث

 السلا هيلع هنإ اولاق ؛ ابعطق ىأ اهقانعأو اهقوسب فيسلا حسم هنأ هانعم نورثك آلا لاق . اهقانعأو
 : اهقاتعأو اهقوس زةعو اهدريسا ليلا كلتا 0 ةلاؤتما تنسب رصقلا ةذلع ت1

 حسم ىعم ناك ول 3 لوألا )هوجو هيلع لذي و, كدت ًاضيأ اك ىدنعو « ىلاعت هللا ىلإ

 هلوقيال امم اذهو ءابعطق (كلجرأو كسوءرب اوحسماو) هلوقىنعم ناكل امعطق قانعألاو قوسلا

 فيسلا ظفل رك ذي مل اذإ امأ ؛ قنعلا برض هنم مهف ام رف فيسلاب هسأر حسم ليق ول لب لقاع

 مالسلا هيلع ناملس ىلع اوعمج لوقا اذهب نولئاقلا ( ىناثلا ) حيذلاو رقعلا حسملا نم ةتبلا مهي م

 بحب لاعتشالا هلع كوتسا هنأ ( ايناثو ) ةالتلا كرت ( الوأف-) ةمؤمذملا لاعفاللا نم اًعاولا
 (اهتلاثو) « ةئيطخ لك سأر ايندلا بح » ملو هيلعهللا يلص لاقو . ةالصلا ىسن ثيح ىلإ ايندلا

 م
| 

 أبرقت



  "2١..مكاابح تيتا نإلا ب قاما ءلوق 101

 : املاوحأ ةيفيك لع فقيو اهللإ ركل هلم لخلا ضرع رامنلا رسل ق4 نيح نم وه

 ىذلا نفاصلا : حاحصلا بحاض لاق ؛ تانفاصلا (امل وأ) نيفصوب تفص و ليخلا دايجلا تانفاصلاو

 انق ىأ ء انوفص انق عوكرلا نم هسأر عفرف هفلخ انيلص اذإ انك » ثيدحلا ىفو . هيمدق نفصي

 (ةيناثلا ةفصااو) سرفلا ةليضف ىلع ةلاد ةفص نوفصلاف نيريدقتلا الك ىلع لوقأ و« ائمادفأ نينفاص

 داوجلا نأ اك : ىرجلا ديدشاا وهو داوج عمج داجلاو : دربلا لاق .دانجلا ةيآلا هذه ىف ليخلل

 امأ . اهتكرحو اهفوقو ىتلاح لايكلاو ةليضفلاب اهفص و دوصقملاف ؛لذبلا عيزسلا وه سانلا نم
 0 فقر اذإ انآ ىندي ةدوجلاب ابفض زف ابتك رح لاح امأو : نؤفصلاب ابفوف اقوقو لاح

 تبلط اذاف , اهب رج ىف ًاعارس تناك ترج اذإو . لاكش الا نسحأ ىلع اهفقاوم ىف ةئئمطم ةنك اس
 ىف ( ىبر ركذ نع ريلا بح تبب>أ ىفإ لاق ) ىلاعت لاق مث . قحلت مل تبلط اذإ و « تقحل

 تبنأ ليق هنأك . نعب ىدعتي لعف ىنعم تببحأ نمضي نأ ( لوالا ) هوجو ةظءالا هذه ريسفت
 0000017 تحالا نأ ىعملاو ؛ تمزلأ ىعم تتيح نأ ( قاثلاو )زب نكذ نع ريما. بخ

 عاودم نآرقلا ىف هنأ اك ليخلا طامترا نآل ؛ةاروتلا وهو ىفر تباتك نع ىأ ٠ فر ركذ نع

 ضيرملاك هبحب ال نأ بحب هنكل ًائيش بحب دق ناسنإلا نأ (ثلاثلاو) حودمم ةاروتلا ف كلذكف

 بحأو « ايش بحأ نم امأو ؛ .ىدرلا هدلو بحب ىذلا بآلاو . هضرم ىف ديزيام ىهتشي ىذلا

 . ليخلا هذحل ىح تببحأ ىنعمب ريخلا بح تيبحأ هلوقف ةبحلا ةياغ كلذ ناكهبح نأ
 هرمأو هللا ركذ نع تلصح امتإةديدشلا ةبحلا هذه نأ ىندمب ( ىنر رك ذ نع ) لاق مث

 . هوجولا رهظأ هجولا اذهو ؛ ىوهلاو ةوهشلا نعال

 ( اهودر ) هلوق فو (٠ تراوت ىتح) هلوق ىف ريمضلا لوقأ ( تراوت ىتح ) ىلاعت لاق مث
 ١ الا رهو اين قلبت هلام ركاذ ىرج هنآل + نقلا لإ !دئاغ امبنم دخاو لك نوكي نأ لمست

 راراقلاب املعتم لوألا نوكي نأ لمتصو: تانفانضلا لإ ادئاعامبم دجاز .لك,نوكب نأ. لمتحيو

 الع ديزمال ةعبرأ تالامتحا هذهف . كلذ نه سكعلاب نوكي نأ لمتحيو : تانفاصلاب ىناثلاو
 011 ناللصلا تراوت قا ىكاق هت ع يايفاضلا ىلإ آم :نازيشفنلا ةونيننأ ( كوتالاف)
 ىتح لاق هناك سمشلاىلإ نيدئاعأعم ناريمض'ا نوكي نأ (ىنااثلا] لامتخالاو ؛ لع تانفاصلا اوذر
 هتاف ليخلاب لغتشا امل لو هيلع هللا لص هنأ ىورو « سمشلا اودر باجحلاب سمشلا تراوت

 اذهو ٠ سمشلا در بلط ىلإ ةراشإ (ىلع اهودر) هلوقف سمشلا دري نأ هللا لأسف . رصعلا ةالص

 سمشلاو ؛ ًاحرصتةروكذم تانفاصلا نأ (لوآلا ) هوجو هيلع لدي ىذلاو ديعب ىدنع لامت>الا
 ىنإ ) لاق هنأ (ىناشلا ) ردقملا ىلإ هدوع نم ىلوأ 4 ىلإ ريمضلا دوعو ةروكذم ريغ

 ناملس نأ ىلع لدي ظفللا اذه رهاظو ( باجحلاب تراوت ىت> ىبر ركذ نع ريخلا بح تببحأ
 ٠ ل1 لو تايقلا لطم اديب ناكو . ىز ركذ نع ريحا بحنعببسأ ىلإ لاوقي ناك مالتنلا هيط

 يع ديت م.

 الا ريا
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 00 ةيآلا . ديعلا معن ناهلس دوادل انبهوو : ىلاعت هلوق

 © اساسا مك 2 رح معو ضااش هاا خلا د6 رع نحر

 0 ذِإ 6< 2 تاو 2 دعلا منذ 0 وادا انهوو

 6 9 زك ذ نغ 0 1 فإ اقف" دايجلا تافاصلأ 0
 ا ا 9. تاس

 625١ قاتعألاو قوسلاب ا قفطف ىلعا 2 «05؟١ باجحلاب تراوت

 نآرقلا ٍفضو لا : 0 لا ىف ذ ما رلإلا قة قل رطلا هذه ىلاعت هللا 7 خرا © قيرطلا

 (بابلالا اولوأ اواركذَتلو هتايأ اورديل كرام كيلإ هالزنأ تاتك ) لاقف لصفلا لك

 ةروكذملا ةبيجعلا رارسالا هذه ىلع, تفي مل ىحلإلا قيفوتلا هدعاسو ملو لمأتي ىلو رب 11

 لمتشم ةقيقللا ىف وهو, تيترتلا . وسن ًانورقم لاخلا رهاظ ىف هارب ثسح « ءطعلا نا هاا

 ,قفوتلا هللابو ؛« تايآلا هذه ريسفت ىف انرض> ام اذهف 0 تاهج لد ىلع

 تانفاصلا "كلاب هكلعا نك رع: دإ كاوا ”ةنإ نقلا معن ناياس دوادل انبهوو )ل ىلاعت هلوق

 قفطف ىلع اهودر :باجحلاب تراوت ىتح ىبر رك ذ نع ريخلا بح تببحأ ىنإ لاقف ء«داجلا.
 ( قانعألاو قوسلاب 0

 : تحارم هيف ( دبعلا 0 وقو ةيناثلا ةصتلا وه اذه نأ ملعاو
 ؛دواد ليقو ؛ ناهيلس وه ليقف « فوذح (دبعلا معن) ىف حدملاا صوصخلا ل وقن ( ل والا )

 دارملا نوكي نأ زوحب الو ( باو أ هنإ ) هدعب 1 هنالو٠ نيدو " ذملا برقأ هنآل ىلوأ لوالاو

 اذ دواد اندبع ركذاو ) لاق ثيح ةمدقتملا ةيآلا ىف مدقت دق ىنعملا اذبب هفصو نآل ء«دواد وه
 ةهص هنإ انلق ولو  راركشلا مزل دواد ةفص اضيأ انهه باوآلا ظفل انلق ل أ هنإ ديألا
 لاو اذه ناكف : ةلمضفلا ىف لكلا تافض ىف هيبآل 0 نآالا كو 5 مزل ناملسل

 :ليلعتلل ةملكلا هذهو (باوأ هنإ ) هدعب لاق مث ( دبعلا م هن ) الوأ لاق هنأ( ىناثلا ا

 هللا ىلإ عوجرلا ريثك ناك نم لكذأ مرليف أنك ديعلا مهن) ناك ام هنأ ىلع لدي اذهف

 ذل ىلا وه لذه و نعل ممن ) ةناباق طرد كاك تاني رثكلا قو كاقوالا زثكا أ قل

 قراعملا سأرو هب لمعلا لج ال زيا و هتانل قلا تري نأ قاناسنإلا لي نال ةفافشلا

 الإ تاريخا نم .ىثث متي ال هنأب فارتعالا ايسيئرو تاعاطلا سأرو : ىلاصت هللا هف 20 07

 نم كانا تبع اياز ناكف لاك هال عوجرلا 'ريثك ناك كلَذك ناك قم لاعت هيلا اع

 . (دبعلا معن ) نوكي نأ سكر نازل ثا

 ةلاجأ فم ناك دإ وه ( كفا معن ) ريدقتلا (لو أالا) هوجو هيفف ( هيلع ضرع ذإ ) هلوق امأ

 ىثعلاو ؛ اذكر اذك هلع ضرع دإ دمعي 56 ريدقتلاو . مالك ء ادتبا هنأ (ىناثلا) اذك لعف هنأ



 ةيآلا . كرايم كيلإ هانلزنأ باتك : ىلاعت هلو 0

 ؛ ةمايقلاو ثعبلا راكنإ ىف اوغلاب مهنأ رافكلا نم نيئزهسملا نع ةروسلا لوأ ىف ىح

 ؛ باوجلا ركذي مل كلذ مهنع ىلاعت هللا كح املو ( باسحلا موي لبق انطق انل لخي انبر) اولاقو

 مالسلا هيلع دواد ركذل قلعت ال هنأ مولعمو ( دواد اندبع ركذاو نولوةي ام لع ربصا ) لاق لب
 انقلخ امو ) هلوقب هعبتأ مث , دواد ةصق حرش ىف بنطأ ىلا هنإ مث ء قح ةمايقلاب لوقلا نأب

 تابثإ رك ذ امل مث , دواد ةصقب هللا ةمكح تايثإ ةلأسمل قلعت ال هنأ مولعمو ( ضرالاو ءاهسلا

 فيرش باتك نآرقلا نأ هدعب رك ذ « قح رشنااو رشحلاب لوقلا نأ تابثإ هيلع عرفو هللا ةكح
 تناك كلذك ناك اذإو  ةمدقتملا تالكلاب لصفلا اذهل قلعت الو٠ ريخلا و عفنلا ريثك لضاف

 نآرقلا فصو عضوملا اذهب قيل فيكف؛ ضعبلاب اهنمضعبلل قاعتال ةنيايتم الوصف لوصفلا هذه
 مصخم لتبا نماولاق ءالقعلا نأ : لوقن نأ (باوجلاو)لاؤسلا مامت اذه ؟ الضاف ًافي رش ًاباتك هنوكب

 مالكلا عطقي نأ هيلع بجو . رارصإلاو بصعتلا كلذ ىف ضاخ دق هآرو . بصعتمرصم لهاج
 قيرطلاف ءدشأ لوبقلا نع هترفن تناك رثك أ هريرقت ىف هضوخ ناك الك هنآل ؛ ةلأسملا كلت ىف هعم

 ةلأسملا نع ىنجأ رخآ مالك ىف ضوخم نأو  ةلأسملا كلت ىف هعم مالكلا عطقي نأ ذئنيح

 «ىلوالا ةلأملا كلت بصعتملا كلذ ىسني ثيحب : ىنجالا مالكلا كلذ فبنطيو ةيلكلاب ىلو ألا
 ىف مالكلا ءانثأ ىف جردي دئيخ ؛ ىلوآلا ةلأسملا ىسنو ىنجألا مالكلا اذهب هرطاخ لغتشا اذإف
 , ةمدقملا هذه لسي بصعتملا كلذ نإف ؛ لوآلا بولطملا كلذل ةبسانم ةمدقم ىنجالا لصفلا اذه

 بصعتملا مصخلا كلذ ريصي ذئيحو . لوآلا بولطملا تابثإ ىف امم كسمتي ذئنيخل . اهملس اذإف

 ثيح ىلإ ةمايقلاو رشنلاو رشحلا راكنإ ىف اوغلب رافكلا نإ لوقنف اذه تفرع اذإ ؛ [حفم ًاعطقنم
 مبعم مالكلا عطقا دمع أي لاقف ( باسحلا موب لبق انطق انل لي انبر ) ءازهمتسإلا ليبس ىلع اولاق
 هيلع دواد ةصق ىهو . ةلأسملا هذه نع ةيلكلاب ىنجأ رخآ مالك ىف عرشاو . ةلأسملا هذه ىف

 ىف بنطأ ىلاعت هنإ مث . رشنلاو رشملا ةلأسمب ةصقلا هذهل قلعت ال هنأ مولعملا نم نإف ؛ مالسلا

 سانلا نيب مكحاف ضرآألا ىف ةفيلخ كانلعج انإ دواداي ) ةصقلا رخآ ىف لاق مث . ةصقلا كلت حرش

 انأو : لاق ىلاعت هنأك مث . قحلاب مكحلاب هرمأ ثيح لعف ام ىعن لاق اذه عمس نم لكو ( قحلاب

 انبهف « لطايلاب ىضفأ الو قحلاب الإ لمفأ ال نيملاعلا بر ىنأ عم انأ لب . طقف قحلاب كرمآ ال
 بحب هللا كح نأ تملس امل لاقي اذه دنعف ؛ قحلاب الإ ضقي مل ثيح لعف ام معن لوقي مصخلا

 مزل كلذ لصحي مل ول هنآآل ؛ رشنلاو رشحلاب لوقلا ةم ملت نأ كمزل ..لطابلاب ال قحلاب نوكي نأ
 « لطابلا نيعو ةئكحلا دض كلذو . هيلإ تاريخا لاصيإ ىف ملا ىلع ًاحجار رداكلا نوكي نأ

 مهنكمي ال ًاداربإ رشنلاو رشحلا ىتركتم ىلع عطاقلا مازلإلا ىلاعت هللا دروأ فيطللا قيرطلا اذهف

 ٠ اذهب ًامزام (حفم ءازهتسالا دح ىلإ داعملا .اكنإ ىف غلب ىذلا مصخلا كلذ راصف : همنع صالخلا

 ىلاعت هنإ لوقبف لأسي نأ لئاسل ١ لوقف تايآلا هذه مظن ريرقت ىف ( ٌةناثا هلأ ملا )
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 ع. ةنالآ كلام 00010 تك ل

 لامعا ًاةلاخ نوكي نانو ل راك ها ذب قا | جتحا ( ىلوآلا هلأس م١1

 تأاومسلا اح .اقي) ةنأ لملاعت نيب ايلف ا, لقطاب اءابلكو قفلاو رفكلا ىلع ةلمتشم اهنالل لاق دابعلا

 انةلخامو) ىلاعتهلوق هلذمو .دابعلا لامعأ قاخ مل ىلاعت هنأ ع اذه لد ( الطاب اممنبامو ضرأآلاو

 رفكلاو رفك نأ لجل رفاكللا قلخ هنأ ةربجما دنع و( قلاب كلا 5 تازذشلا

 اذه لاق ن هلك ىأ ( اورفك نيذلا نظ كلذ) لاق نأب كلذىلاعت دكأ مث . لطابلا قاخ دقو .لطاب

 هذه نأب هللا مهمحر انباهحأ جتحاو ؛ رفكلا نيع ةريجلا بهذم نأب ١ حيرصت 0 رفاك وهف لوقلا

 نيبام لكل امل ا ىلا عتب هن وك لع لدت ةيآلا هذه اولاَقفدابعلا لاءعألل ًاقلاخ ىلاعت هنوك ىلع لدن ةبآلا

 :ا اقلاع لاعت هللا نك. نأ تج وف: ضرالا و ءانساانيبةلصاخ دابعلالامعأ و. ضر

 ىلاعت هنالل كلذ 0 0 ا( ثدلار رشحلاب لوقلا ةحح ىلع ةلاد ةيآلا هذه 2 ةين اغلا ةلأ- لا 0

 راربخاللا لاو عافتالل الوأ عافنالل وأ رارضالل مبقلخ هنإ لاقينأ امإف . ملاعلا اذه ىف قلخلا قلخ

 نيح ةلصاح ةلاخلا هذه نآل ل طاب ًاضيأ ثلاثلاو . م ركلا ميحرلاب قيليال كلذ نآل لطاب لوآلاو
 ف نركب نأ اك عافتإلا كلذو لود: عافتالل مهةلخ هنإ لاقي نأ الإءقب ملف « نيمودعم اوناك

 لمحت و ؛ ةريثك اهراضمو ةليلق ايندلا عفانم نال لطاب لوآلاو . ةرخالا ةايح ىف وأ ايندلا ةايح
 ةايح دوجوب لوقلا تين ىسقلا اذه لطب املو . ةيكمملاب قءلي ال ةليلقلا ةعفنملل ةريثكلا راضملا

 ليلدلا اذه نأ ملعاو « ةمايقلاو رششنااو رشحلاب لوقلا وه كلذو « ةيويندلا ةايحلا هذه دعب ى 0-6

 ىلإ لمس الق“ ءاصقتسالاب سنوي ةزوس لوأ: ىف اهانضال دقو .ةريثك هوجو نو وررشا

 كل مل اذإو ( الطاب امهنيب امو نضراآلاز ءاهنلا قلخ ام, ):ىلامت هنأ انرك دااع تيثف راك

 اكانش ناك رشفلاو رسشملاب لوَقلا ركنأ نم لكن أو« ًامزال رثنلاو ريشحلا/لوقلا ناكر ١١

 ليوف اورفك نيذلا نظ كلذ) هلوق نم دارملا وه اذهو « ضرآلاو ءامسلا قلخ ى هللا ةمكح ىف

 تجوب ىتناا و ىشحلا .راكنإ نأ لامجإلا ليبس لع ىلاعتهللا ني انملو ( راتلا سار 1

 تاحلاصاا اولمعو اونمآ نيذلا لعجب مأ) لاقف « لرصفتلاا ليبس ىلع كلذ نيب ىلاعت هللا ةمكحىف كنشلا
 زرتحاو هللا عاطأ نم ايندلا ىف ىرن انأ هريرقتو ( راجفلاكنيقتملا لعجن مأ ضرألا ىف نيدسفملاك
 ولف « ةطيغلاو ةحارلا ىف قاسفلاو ةرفكسلا ىرنو «ءالبلا عا ىنأو ةنامؤلا و رقفلا ف ةتييفبت 2

 ةمكحب قايال كلذو . ىصاعلا لاح نم نودأ عيطملا لاح نوكي ذئنيخ داعمو رشنو رشح نكي
 اة كح راكن]"تج ون نشفلاو شما راكتإ نآس : ةكملل افا داق كل ناكل د11 محرلا مكحلا

 : لئاسمهيفو 4 بابلآلا ولوأ رك ذتيلو هتايآ اوربديلكرابم كيلإ هانلزنأ باتك )ل ىلاعتلاق مث

 ريخلا لجل نآرقلا اذه لزنأ امن ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا تلد ةلزتعملا تلاق 4 ىلوآلا ةلأسملا إل
 هنأ ( ىناثلاو ) حلاصملا ةياعرب ةللعم هللا لاعفأ نأ ( امهدحأ ) نيرمأ ديفي اذهو . ةيادهلاو ةمحرلاو

 . رفاكلا نم رفكلا دارأ هنإ لوي نم لوق فالخم لكلا نم ةعاطلاو ريخلاو ناميإلا دارأ ىلاعت
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 ةرآلا . امبنيب امو نضرالاو .امسلا انقلخ أمو : ىلاعت ةلوف 6

 ناطاسلا وه كلذو تاموصخلا كلت عطقي رهاق رداق ناسنإ نم ديالو تامصاخعو تاعزانم مهنيب

 كلذ نإ مث ؛ سئاس رهاق ناطلسب الإ قالا ملاصم مظتني ال هنأ تبثف لكلا لع هيكح ذفني ىذلا

 قاخلا ىلع هررض مظع هايند ملاصم بلطل و هاوه قفو ىلع هككح ناكنإ سئاسلا رهاقلا ناطلسلا

 ملاءاا بيرخت ىلإ ىضفي كلذو . هسفن دصاقم ايصخت ىلإ مم لسوتي و هسفنل ءادف ةيعرلا لم هناف

 ماكحأ تناك اذإ امأ . كلملا كلذكالهىلإ ةرح الاب ىضفي كلذو : قلخلا ىفجرملاو جرهلا عوقوو
 نسحأ ل ءتاريخلا باوبأ تعسآاو .٠ ملاعلا حلاصم تمظتناةيهلإلا هقحلاةعب رشلل ةقباطم كلملا كلذ

 قحلاب سانلا نيب اح نم ديال ىنعي (قحلاب سانلا نيب مكحاف) مهل وق نم دارملا وه اذهف . هوجولا

 ةعباتم نأ هريسفتو . ةيآلا (هللا ليس _ع كلضيف ىوملا عستتال .) لاق مش رك احلا كلذ تنأ نكف

 ةعباتمنأ جتنيف : باذعلا ءوس بح وي هللا ليس نع لالضلاو . هللا ليبسنء لالضلا بجوت ىوملا
 + للا يو ننحرم فاول

 ىوحلا نأ هريزقتف هللا ليبس نع لالضلا بجوت ىوملا ةعباتم نأ وهو : لوألا ماقملا امأ

 تاداعسلا بلطب لاختشالا نم عني اهف قارغتسالاو . ةينامسجلا تاذللا ف قارغتسالا ىلإ وعدب

 .رخالا صقتي امهدحأ دادزبامردقبيف ناتداضتم ناتلاح امها ٠ تاحلاصلاتايقابلاىهىنلا ةيناحورلا

 نال رهاظ هيف الاف . باذعلا ءوس بجوي هللا ليبس نع لالضلا نأ وهو : ىناثلا ماقملا امأ

 قراف دقف تام اذإف , تايناحورلا هلاو> أ ةيلكلاب ىسنو تاينامسجلا هذهب هفلأ مظع اذإ ناسنإلا
 ]ولأ اةعلاظم ةاوق هتبعل سيلو فلإ رانانلا' كلت لْهأَب هل تل راند لخدو .قوشغملاو بوبا

 تبق ..ءالبلاو ءانعلا مظعأ ىف ةلاحالن اكف . هوركملا ىلإ ل صووب وحلا قراف هن أكف ءرايدلا كلت

 « باذعلا بجوي هلا ليبس نعلالضلا نأ تبئو . هللا ليبس نع لالضلا بجوت ىوهلا ةعباتم نأ
 . لاكلا ةياغ ىف نايب اذهو

 وه لالضلا كلذ لوصحل لوألا ببسلا نأ.ىنعي ( باسحلا موي اوسن امب ) ىلاعت لاق مث

 ؛داعملا مويل دازلا دادعإ نع ضرعأ امل باسحلا مويل أرك ذتم ناك ول هنالء باسحلا موي نايسن

 . ةدسافلا تاذللا هذه ىف اقرغتسم راص املو

 ةفيلخلا نأ انغلب ام تعم له زيزءلا دبع نب رمعل لاق هنأ ناورم ىبب ءافلخ ضعب نع ىور
 الت مث ؟! .ايبناألا مأ لضفأ ءافلخلا نينه ؤخاريمأاي لاقف ؟ ةيصعم هيلع بتكي الو ملقلا هيلع ىرحبال

 لاق مث ( باسحلا موي اوسن امب ديدش باذع مهل هللا ليبس نع نولضي نيذلا نإ ) ةيالا هذه
 نه اورفك نيذلل ليوف اورفك نيذلانظ كلذ الطاب امهننبامو ضرالا و ءامساا انقلخ امو ) ىلاعت
 يلاعت هلوقو ( رانلا باذع انقف كناحبس الطاب اذه تقاخ ام اًنبر ) ىلاعت هلوق هريظنو ( رانلا

 : لئاسم هيفو ( قحلاب الإ امهنيب امو ضرالاو تاومسلا هللا قلخ ام )

 دا



 اوه ةيالا . ضرالا ىف ةفيلخ كنكعج انإ دواد اي: لاعلا هلل

 نتدع اس لس سا هادم يي دع سه سه رشا هردص ها عودم "--- 2 را ا د 8

 بنت .الو قاب مالا نيب حاف ض : ل الو 2 او نس مجحاف : رالا 5 هيل كاتلعج انا دو اداب
 ا ادم س7 را لس جيردع ني ل ب و دق مى أ مر 2

 ديدش باذع مهل هللا لييس نع توي نيذلا نإ "3 0 0 06 ىومهلا

 قييم جه

 كلذ الطأب ا ءامسلا انملَح امو 4:5 با حلا موي اوشن ا"

 2 اس سنده لود هع

 اونماءنيذلا لعجبت مأ 00 ران نم اورَمك َنيدَل لسا يذلا نط

 نت رثودعر سل نرتب حصص رتل هل ه ع هردع مش اس

 <« ناحتلا" يشمل لعب ا ا ى نيدسفمل اك تال اصلا اوامر
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 2192 باآنألاوُثوُأَ ردسي هنا 1 0 را ا
 هذآ 2

 0 عبتت 0 1 ل نيب 1 00 َّق 0 كان اعج نإ دواداي 9 ىلاعت هل ود

 :«باسحلا موب اوسن امب ديدش باذع مه هللا لييس نع نولضي نرذلا نإ هللا لبس نع كلّضيف

 ,رانلا نم اورفك نيذلل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذ الطاب امهنبب امو ضرالاو ءامساا انقلخ امو

 باتك . راجفلاك نيهتملا' لعجت مأ نضراألا' ىف نيدسفملاك تاحلاصلا"اولمعو ااونمآ نيذلا لع مأ

  بابلآلا اولوأرك ذتيلو هتايآ اوريديل كرابم كيلإ هانلزنأ
 ةفذلخ ةواد لإ" ضروف لاقت هنأ نانو ايفدر ةصقلا حرش ىف مالكلا ممت امل ىلاعت هنأ ملعا
 نأ ًادج دععبلا نم َنآل «ةصقلا كلت“ قرؤيشملا لوقلا:داسف لع لئالدلا ىوقأ نم اذهو شن

 هبيقع ركذي مث مهنم مهجاوزأ عازتنا ىف ًابغار . نيملسملا ءامد كفسوف ًايعاس هنوكبلجرلا فص وب
 ( لوآلا ) ناهجو ةفيلخ هنوك ريسفت ىف لوقن مث . هيلإ ضرألا ةفالخ ضوف ىلاعت هللا نأ

 لجرلا ةفيلخ نال سانلا ةسايسىفو « ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا ف ءايبناألا نم كمدقت نم فلخت كانلعج

 كاتلعج ان 6 ذاثلا) ل ) لاحم هللا ىلع كلذو ؛ ةييغلا هيلع حصي نم قح ىف لقعي ام كلذ و . هفلخ نم

 هلصاحو. ةعرأإف تلا ءانلخ لاقي هنمو « ةفيلخ ىمسي ليو أتلا اذهفمهف محلا ذفان و سانلل اكلام

 تعئتما الف , هللا قح ىف ةعنتم ةفالخلا ةقيَقَحَو هتيعر ىف كلا دفان نوكي لجرلا ةقياح نأ

 .مكحلا ذافن وهو ةقيقحلا كلت ىف موزللا ةديفم ةظفللا تلعج ةقيقحلا

 ناسنإلا نال: « عبطلاب د قلخ نأ اعنا نأ معاو ) قحاب نم انلا نيب مكحاف ) لاعت لاق مث

 كلذو .« نحطي كلذو. ٠ تا اذه نا َع > ةمات ةئيدم دوجو دنع الإ هل انضم مظنني ال د>اولا

 نم مظتني و ؛ مهمبال وغشم مهنم ةدحاو لك نوكيف ةلخابو . ظيخي اذهو ؛ جسني كلذو « زبخ



 ةيآآلا . هير رفغتساف : ىلاعت هلوق ١94

 " رظذ امهنيب ىضق ا1 مالسلا هيلع دواد نأ انبه ملعلا ىلع نظلا ظفل ل 0

 نأ تبثف كلذب هالتبا هللا نأ دواد لعف . هبج ولبق ءامسلا ىلإ ادعم مث , كحضف هبحاضملا [مهدحأ

 « ةميظع ةباشم نظلا هبنشي ىلالدتسالا ملعلا نآل لعلا ىلع نظاا ظفل لمح زاج امنإ و كلذ ملع دواد

 مل اذإ امأ نيكلم اناكنامصخلا انلق اذإ ملي امنإ مالكلا اذه لوقأو . زاولا زاوجل ةلع ةماشملاو

 ءالتبالا لوصح هنظ ىلع بلغ امل هنإ لوقي نأ لئاقل لب , للعلا ىلع نظلا لمح اًممزلي ال كلذ لقن

 . ةءانإلاو رافغتسالاب لْعَتشا ىلاعت هللا نم

 تردص دق هنأب انلق نإ ناهجو انهه مث ؛هبر نم نارفغلا لأس ىأ ( هير رفغت-اف ) هلوق امأ
 اولخد ال موقلا نأ ( لوالا ) هوج و هيف انلق هب لقن مل نإ : يلع رافغتسالا اذه انلمح . هنم ةلز

 ةردقلا عم هنأ عم هنإ مث . ةوقلا ميظع ربقلا ديدش اناطلس راك هنإو . هلتق نيدصاق هيلع

 نأ نم آلا برق ًائيش مل لقي ملو مهنع اذع هبلق ىف عزفلا دوصح عمو ماقتنالا ىلع ةديدشلا
 همادقإ نأب فرتعاو . هللا ىلإ بانأو ةلالا كلت نع هبر رفغتساف . بجعلا نم ءىث هبلق ىف لخدي
 (ىناثلا) رطاخلا كلذ نابرط ببسب هنع زواجتو هل هللا رفغف . هللا قيفوتب الإ ناك ام ريخلا كلذ ىلع

 رفغتسا مث مهنع افعف رشلا اودصق ءالؤه نأىلع عطاق ليلد لدي مل هنإ لاق مث . موقلا ءاذبإب مم هلعل

 لبقي نأ لجأل مهل هللا رفغتسي نأ هنم اوبلطو هللا ىلإ اوبات موقلا لعل ( ثلاثلا ) مهلا كلذ نع
 ةلمتحم هوجولا هذهلكو ٠ هئاعدو هتعافش ببسب مهبونذ هللارفغف : هللاىلإ عرضتو رفغتساف مهتبوت

 ليلد مقي ملو هانرك ذ امل المتحع ظفللا ناك اذإو هوجولا هذه لاثمأ نم ءولمم نآرقلاو ٠ ةرهاظ

 ىذلاو ءاهبلوقلاو اهمازنلا ىلع انلمحب ىذلا اهف : امن وركذي ىتلاتاركنملا مازتلا ىلع ىظ الو ىعطق
 ىلزل اندنع هل نإو ) هلوقب ةصقلا هذه هللا متخ لاق نأ ىوفأ و :كقآ هان رك ذ ىذلا نأ دكت

 ؛ةعاطلاو ةمدخلا ىف ريثك لمع هنم ردص نم قح ىف نسحت امنإ ةمتاذلا هذه لثمو ( بأم نسحو

 ىلع مادقإلا وه قباسلا روكذملا ناك اذإ امأ . دايقنالاو ةقفاوملا ىف دئادشلا نم ًاعاونأ لمحتو

 ربزمب ىأ ةمايقلا موي ناك اذإ رانيد نب كلام لاق . هب قيلت ال ةمتاخلا هذه لثم نإف بنذلاو مرجلا
 هب ىندجم تنك ىذلا ٍيخرلا نسحلا توصلا كلذب ىندجم دواداي لاقيو . ةنجلا ىف عضوبو عيفد
 نيكلملا ريمض فلآلا نأ ىلع هانتفو هانتف ءىرق ( لوآلاف ) : ثحابم انبه قب . معأ هللاو ايندلا ىف
 ناك انإ ًاضيأ ليقو ؛ جاعنلاو ةجمنلا ةصق ببسب ناك ام رافغتسالا نأ روهشملا (ىناثلا )
  رخ ) هلوق ( ثااثلا ) زئاج ريغ كلذو ىناثلا مالك عمم نأ لبق نيدصخلا دحال كح هنأ ببسب

 : ءاكبلا كلذكو رابخالاب تبث دف دوجسلا امأو , عوك رلا لوصح ىلع لدي ( بانأو ًاعك ار

 اذه نأ هنع هللا ىضر ىففاشلا بهذم نأ ( عبارلا ) رابخألاب تبث ًاموي نيعبرأ ةدم ىف ديدشلا

 . دهشتسا ( سماخلا ) ةوالتلا ةدجس بجوت الف ىن ةبوت نآل لاق ةوالتلا ةدجس هيف سيل عضوملا
 . دوجسلا ماقم موقي عوكرلا نأ ىلع ةوالتلادومجج ىف ةبآلا هذه هنع هلل ىضر ةفينح وبأ
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 ١ ةا/ ةنآلا . هأن 5 اما دواد نطو ىلاعت هلوف

 لف دواد رظن مث . تيكو تيك تلعف تنأو . اذهو اذه كنم برضن نأ قحأ تنأ دواداي لاقف

 ؟ همصخ لوق درج نيمصخلا دحأ ىلع محب نأ دوادلزاج فيك ليق ناف «لاحلا فرعف ًاد>أ رب

 رظن همالك نم لوآلا صخلا غرف امل :قاسا نب دمع لاق ( لوألا ) ًاضوجو هيف ورك ذ انلق
 اطر ناك للا اذه نأ لفاخلاو : هيلط دقل قدص) نئا لانو رلكتب مل ىذلا مصخلا ىلإ تا

 فرتعءا نيمصخلا دحأ نعدالا ىرانالا ن ١, لاق «ىاثلاو) 7 َّق لك هياوك الع ل

 اكءهيلع مالكلا ره هاظ ةلالدل فارتعالا كلذ ىلاعت هللا 1 ذب ملو 0 دواد ىلاثلا

 رحبلا كاصعب برضا نأ از :لاعلا كاقو . تدسكف تارا ير ك2 كترمأ لوقت

 ؛ كيلطانف نرك هب امااده ىذلا مصخلا نأ ريدقتلا نركب نأ ثلاثلاو , قلفناف برضف 5 قلفتاف

 :هطلاخم لجرلا طيلخ.ثيللا لاق (ضعب ىلع مهضعب ىغ ل ءاطلخلا نم ًاريثك نإ و) ىلاعت لاق مث
 ريغ نأ عم ضع ىلع مضعب ىغبب ءاطللا دواد صخ مل ليق ناف . ءاكرشلا ءاطلخلا : جاجزلا لاقو

 كلذو . ةمصاخلاو ةعزاذملا ةزرثك بج ون ةطلاخلا نأ” كشال باولو. كلذ كراع ف

 اذإ ةعيفتلا !ءاشألا كما لعن لكن رحالا لاو ا لع امم دحار لك علطا اطلتخا اذإ امال

 صخ ببسلا اذهلف . ةعزانملاو ةمصاخلا ةدايز ىلإ كلذ ىضفيف . هيف هتبغر تمظع هيلع علطا

 اولمعو اوما ,نلا محلا اذه نع ىتند.ا مث . ناودعلاو ىغيلا ةدايز ءاطلخلا مالسلا هيلع دواد

 . ةيقيقحلا ةيناحورلا تاداعسلا بلطو نيدلا لجال الإ نوكتال در ةطلاخم نآلل تاحلاصلا

 نأو دبال ايندلا بح لجال مهتطلاخ نوكست نذلا امأو « ةعزانملا بجونال ممتطلاخم مرج الف

 اوما تننلا نأ لع لدب ءاكنالا اذه نأ ملعاو : ناودعلاو ىئغباا ديزمل 8 متطلاخم ريصت

 كلذ ىلع ىدعتو ىغب دق مالسلا هي هءلع دواد ناك ولف ء. ضءب ىلع موضعل ع تاحلاصلا اولمعو

 كلذ نأ مولعهو . تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نموه نوك ال نأ دواد ىوتف مكحب مزل لجرلا

 : لظانلوق دواد ةصقةجعتلا ةعقاو نم ةازرملا لوش. نم لود لإ كس

 را ىلاعت لاق ؛ نآرقلا ىفريثك ريخلالهأ ةلقب محلا نأ ملعاو ( مهام ليلقو ) ىلاعت لاق مث
 سيلب | نع ىلاعت ىحو (مثام ليلقو) ) صارخا اذه يمال هيلع دواد لاقو (روكشلا ىدابع نم

 سارا ىف ريتك اندلا لإن ياوذلا نأ" هلملا يظر 5 16 ممرثك أ دحت الو ) لاق هنأ

 ا عومجملاو ةعبسلا ةيعيبطلا ىوقلاو بضغلاو ةوهشلاو ةرشع ىهو ةرهاظلاو ةنطابلا
 قلل ىلإ ىعاذلا امأ و ءةينحلاةذلااوءاسدلاوأ اذا "ىلإ وعدت اهلك 1 ننلا منهج باب ىلع نوفقاو

 « مهيف ةيلقعلا ةوق'ا نم رثك أ قلخلا ىلع ةيعيبطلاو ةيسحلا ةوقلا ءاليتاو لّقعلا الإ سيلف نيدلاو

 فاشكلا بحاص لاق ء رشلا ل هأ بناج ىف ةرثكلا و ريا لهأ تناج ىف ةلقلا تعقو بسلا اَدبلف

 امتدئاف قّةحتت نأ تدرأ اذإو لاق . مهتلق نم بجعت هيفو ماهالل ( مام ليلقو ) هلوق ىفامو
 : طق ىنعم هل قب له رظناو  هرصق ىلع ام ثيدحو : سيقلا ءىرما لوق نم اهحرطاف اهعقومو

 اولاق  هانحتما يأ هانتف امنأ دواد ملعو هانعم اولاق ( هانتف امتأ دواد نظو ) ىلاعت لاق مث



 ةيآلا . كتجعن لاؤب كيلظ دقل لاق : ىلاعت هلوق ١

 ٌلاَق , ةركنم ةريبك انزلا نآل ٠ تنز اذإ ةأرملا تغب لاقي و . ةباغلا ىلإ ئهتناو هعجو طرفأ اذإ

 رمآلا ماكحإ محلا ىنعم ( قحلاب اننيب مكحاف ) لاق مث ( .اغبلا ىلع ؟كتايتف اوهركتت الو ) ىلاعت
 محم ءانب هنمو ٠ حاملا نم عنمت اهنال ةبادلا ةمكح هنمو . ةعقاولا ىف امهملع هللا فيلكت ءاضءإ ىف

 طش لاقي ( ططشت الو ) هب هلا كح ىذلا وهو قملا مكحلاب ىأ ( قحلاب ) هلوقو ٠ اي وق ناك اذإ

 الوق ىأ ( ًاططش ًاذإ انلق دقل ) ىلاعت لاق ٠ تدعب اذإ رادلا تطش : هلوق هنمو ؛ دعب اذإ لجرلا

 ىلإ اندهاو ) لاق مث . قحلا نع حلا اذه ىف دعبتال ىأ ( ططشت الو ) هلوةف « قا نع ًاديعب

 طسوو ( محجلا ءاوس ىف هآرف علطاف ) ىلاعت لاق ؛ هطسو وه طارصلا ءاوسو ( طارصلا ءاوس

 دوصقملا نع اوربع مهنإ لوقأو ( أطسو ةمأ ؟انلعج كلذكو ) ىلاعت لاق . هلدعأو هلضفأ .ىثلا

 ىهن ىهو ( ططشت الو ) موق ( امناثو ) قحلاب مكحاف محرق ( اهأ ) تارابع ثالثب دحاولا
 داحيإ ىف كيعش نوكي نأ بحي ىنعي ( طارصلا ءاوس ىلإ اندهاو ) موق (اهثااث و ) لطابلا نع
 0011. راما ىلإ لطالا قبلا نم الدرت نأ لطابلا اذه نع نارتحالا ىفو . ىحلا اذه
 لامجإلا ليبس ىلع ةموصخلا عوقو نع اوربخأ امل مأ ملعاو ؛ بولطملا ريرقت ىف ةمات ةغلابم

 نوعبتو عست هل ىخأ اذه نإ ) لاقف « ليصفتلا ليبس ىلع ةموصخلا كلت ببس نايبب نوقع
 : لئاسم هيفو ( ةجعت

 دارملاو (نإ) هلوقل ربخ وأ اذه نم لدي (ىخأ) فاشكلا بحاص لاق 4( ىلوآلا ةلأسملا ل
 نم ًاريثك نإو ) ىلاعت هلوقل . ةطلخلاو ةكرشاا ةوخأ وأ ةفلألاو ةقادصلا ةوخأ وأ نيدلا ةوخأ
 .. ءادتغالاو ملظلا نم عانتمالا ا تاوخاللا دذه نم ةدحاو لك( ءاطلخلا

 ريكب ةجعنو ءاتلا حتفب ( نوعستو عست ) ,ءىرق فاشكلا بحاص لاق 4 ةيناثلا ةلأملا إل
 . نابقعلا نم ىثنآلا ىهو ةوقلو ةوقلو . عطنو عطن وحن تاغالا فالتخا نم اذهو ؛نونلا

 ١) ةيلبجلا ةاشلاو ةيشحولا ةرقبلاو نأضلا نم ىثنألا ةجعنلا : ثبللا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا :
 ةأرملا نع ةيأنك ةيبظلاو ةجعنلا لعحجب مهتداع ترج برعلاو ؛ تاجعنلا عمجاو .

 ديك أتلا لجاأل نوكي اذهو ( ىثنأ ةجعن نوعتو عست ) هللا دع أرق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 ىنَرِعَو اهنلفك أ ) لاق مث ؛( دحاو هلإ وه امنإ نينئا نيهلإ اوذختنال هللا لاقو ) ىلاعت هلوقك

 تحت ام لفك أ اك ابلفك أ ىناعجا هتقيقح ( اهنلفك أ ) فاشكلا بحاص لاق ( باظحلا ىف

 ؛ هب هدروأ ام هيلع دروأ نأردقأ مل جاجح ىنءاجعْيملاو , هزعي هزع لاقي « ىنبلغ ( قزعو ) ىدي
 نم اءاك نيمصخلا نيذه نإ اولاق نيذلا نأ ملعاو , ةبلاغملا ىهو « ةزاعملا نم ىتزاعو ءىرقو

 ةأرما نوعستو عست هتحن ناك دواد نآل :ليثملا جاعناا ركذ نه دوصقملا نأ اومعز ةكئالملا
 .ليثقلاو زهرلا ليبس ىلع ةعقاولا كللآ ةكمئالملا ترك ذف  ةد>او ةأرما الإ ايروآل نكي مو

 ىلإ كتجعن ةفاضإ لاؤس ىأ ( هجاعن ىلإ كتجعن لاؤسب كيلظ دقل لاق ) ىلاعت: لاق مث

 ةهجلاو فنالا ىلإ راشأو ءاذهو اذه كنم انبرض كلذ تمر نإ هل لاق هنأ ىورو ٠ هجامن



 اهو ا ا ا ىلاعت هلوق

 (اهثلاثو ٠ 0 ذهل هلوق ( (اهيناث و٠ (بار ا || وروسل ذإ ( لاعت هلوق ة (اهدحأ) ما ةعيرأ

 اوناك محو »َ عمج | خيص اب | 0 ةهيرالا ْظ انااا دذهف ) فذ“ اولاق ) هلو# (اهعبارو) ٠ . ( مهنم م) هلوق

 عنتمال ( باوجلاو) نان ١« مما لقأ نأ ىلع لكَ ةيآلا هالهف | ولاق 5 ناد اولاق مهنأ ليلدب نينثا

 ال و ىنثيال هنإو اعنا لحج اذإ مصخلا نأ انيب اءال ء نيريثك أعجج نيمصخلا نم دحاو لك نوكي نأ

 اولخد امو بارحملا اوروست امبر مهمأ هيف ةدئافلاو ( دواد ىلع اولخ د ذإ ) ىلاعت لاق مث  عمجب

 ذإب ءاج دقو : ءارفلا لاق . هيلع اولخد روسنلا دعب مهنأ ىلع لد ( هيلع اولخدذإ ) لاق ايلف ؛ هيلع

 تقو نوكي هلأز 5 2 كارت ذإىلع تاخد ذإ ككْيرط كارقك 38 دحا ولاك اهاذعم نوكيو نيد ص

 امل مالسلا هيلع دواد نأ ببسلاو ( مهنم عزفف ) ىلاعت لاق مث . ًادحاو ءارتجالا تقوو لوخدلا
 ؛ مهنم عزف مرج الف ءرثلل هيلع اولخد امنإ مهنأ ملع . داتعملا قيرطلا نم ال هيلع اولخد دق اهآر

 لكاس هيقو ( ضعب ىلع انضعل ىغل نامصخ ت2 اولاد ( ىلاعت لاق مث

 ,.نانصعلا 2 ىأ فوز شن 2 ( ىلوألا ةلأسملا 2

 دواد هيبنت ادارأو .امسلا نم الزن نيكلم اءاك امهنأ (لوآلا) نالوق انهه 4 ةيناثلا ةلأسملا إ)

 ؛"لتقلاو رشلل هلع الخد نتناسنإ اءاكامجأ (ىلاثلا وز هيلع مدقأ ىذلا لمعلا حب ة ىلع مالساا هيلع

 م 0 || عفدل بذكلا كلذ اقلتخا مدخلا ن :ءم ةعاج هذدنع | انآ اكن ًالاغ هنادح امهم أ انظف

 « نامصخ اهفوق.ى نيبذاك ناكل نيكلم اناك ول امهمأب هلع ا وجتخا دقف.ناكلم امهوكل نورككشلا

 ىف نيبذاك ناكل و ( ضب ىلع انضعب ىغب ) (لوق ىف نيبذاك اناكل و « ةموصخ ةكئ الملا نبب سيل ةهنإف

 لع يانكنلاو نيب ذاك اناكل نيكلم اناك اول امهنأ !ترثف (ةجحف نود و عسن هل ىخأ اذه نإ) امهلوق

 نويهاذلا باجأ (نورمؤيام نولعفي و) هلوةلو ( لوقلاب هنوةبسيال ) ىلاعت هلوقل زئاج ريغ كلملا

 برض ليبس ىلع مالكلا اذه اركذ امنإ نيكلملا نإ اولاق نأب مالكلا اذه نعل والا لوقلا ىلإ
 ىضتقي مترك ذ ام نأب باوجلا اذه نع بيجأو ٠ بذكلا مولي ملف قيقحتلا ليبس ىلعال لثملا

 نيمصخلا نأ ىلع مالكلا انلمح اذإ امأ ء لصالا فالخ ىلع هنأ مولعمو . ظفللا رهاظ نع لودعلا
 ىلإ بذكلا دانسإ مل ذةيخ ؛ لطابلا ثيدحلا اذه اعضو مث رشلا ضرغل هيلع الخد نيلجر اناك

 دقي نيكل اقم زك نوائاعلا انو ملعأ هللاو لوألا لوقلا نم ىلوأ اذه ناكف نيقساف نيصخش

 روست, نأ نم ةلزنه عفرأ هنأ ( ىناثلاو ) هيلع نيرسفملا رثك أ قافتا ( لوآلا ) هوجوب اوجتحا
 ىلاعت هلوق نأ ( كلاثلا ) ةكمالملا نم كلذ. نؤكت .نأ بجيف هدبعت لاح ىف .ةبعرلا داحآ هيلع

 كلذ لثم هل لوقي داكن ال هتمعر نم وه نم نآإلا :.نيكدلم اميركا ىلع ةلالدلا ( فختال اولاق 0

 نم ادخال نكللم اهب وك 0 نأ ( عبارلا ) هتلزنم ةعقر عم

 . رهاظ لئالدلا هدف فد نأ معاو قهلا نع زواجتت الو مظنال هل لودي نأ رساجت ال 2

 . ملعأ هَللاَو ءتارملا كإ ةجاخ ا

 حرجا ىغب لاقي دحلا نع جرخو دق أ ( ضعب ىلع انضعب ىغب ١ 2 هئلاعلأ ةلأسملا )



 ةيآلا . 0 3 4

 تاو ىؤعد درج ًاملاظ هنوكي هيلع كا هجاعن لإ كنج لاؤسب كنلظ دقل ) لاق ا
 نم اذه نأ الإ . ةيوتلاو .رافغتسالاب لفتشا اذه دنعف:. باوضلا ًافلاخم مكحلا اذه نوكسل . نب

 3 ءهجولا اذه ىلع تايآآلا هذه اننمح اذإ انأ تانايبلا هذه. تيئف (١)ىلوآلاو لضفالا كرت باب

 ٠ هيلإ تاعاطلا ظعأ دانسإ بجوي كلذ لب ٠ مالسلا هيلع دواد ىلإ بونذلا نم ءىث دانسإ مزايال
 اهيسال ؛ ىهانملا نع دعبلا ٍلسملا لاح ىف لصألا نأ (لوالا) هوجول ىلوأ هيلع ةيآلا لمحو لوقن مث
 ةي.آلا ل وأ ىف لاق ىلاعت هنأ (ثلاثلاو) طوحأ هنأ (ىناثلاو) لسرلاو .ايبنألا راك أ نم لجر وهو
 اورهظأ امل مالسلا هيلع دمع موق نإف ( دواد اندبع ركذاو نولوي ام ىلع ربصاو ) هتِنَب دمحم

 موي, لبق انطق انل لي انبر ) اولاق ثيح هب اوأزمتساو ( باذك رحاس هنإ ) !ولاق ثيح ةهافسلا

 بضغلا رهظت الو محبو لدحتو مهتهاف- ىل اع دما ريصأ : ةيالا ل | وأأف لاقت لاقف ( باسحلا

 لمحتو مهمئاذبإ لعربص دف مالسلا هي هيلع دواد ناك اذإ نسحب 0 ؟ نا اذهف ء دواد اندع اك ذاو

 « هان ركذام ىلع ةيآلا انلمح اذإ لصح امنإ ىعملا اذهو ء بضغلاو شيطلا رهظإ ملو لحو مهتهافس

 ىثمتت امن هياورلا كلت نأ ( عبارلاو ) ًادساف ًاضقانتم مالكلا راص هورك ذ ام ىلع اهانامح اذإ امأ
 ىلع امهدح أ ىغب امو ةمحاذ امهندب ناك امو ةكالملا نم ناك الو « يكلم اءاك نامدخلا اذلق اذإ

 ( امهدحأ ) نيئيشب الإ متت ال ةياورلا هذهف . ًابذك ضم ىلع انضعب ىنب نامصخ املوق ناكرخآلا
 شق دانسإ ىلإ ةكئالملا لإ بذكلا دانتسإب لسوتي نأ ( ىناثلاو ) ةكئالملا ىلإ بذكلا داتسإ

 دانسإ نع انينغتسا انركذ ام ىلع ةيآلا المح اذإ امأف ؛ ءايناألا رباكأ نم ريبك لجر ىلإ حئابقلا

 اذه ىف اندنع ام اذهف  ىلوأ انلوق ناكذ : ءاينأألا ىلإ حيبقلا دانسإ نعو : ةكئالملا ىلإ بذكلا

 (مصخلا أبن كاتأ لهو)هلوق امأ : تايآلا ريسفت ىلإ نآلا عجرنو « همالك رارسأب ملعأ هتلاو : بابلا
 الو ىتثي الو عمجاو نانثإلا هب ىم-؛ مث . مصخ همصخأ هتمصخ ردصم ىصخلا : ىدحاولا لاق

 ؛ءمصخ ووذو مصخ اوذ ىنعملاو . لدع مو لدع اه لاقي 5 : مصخ مو ىصخ امه لاقي ؛ عمجب
 اورو ذإ) ىلاعت هلوقو . مالسلا هيلع دواد ىلع الخد ناذللا ناصخشلا انهه مصخلاب 0

 ءروس نم هوتأىأ (بارحلا اوروست) ىنعمو « هتولع اذإ ًاروست روسلا تروست لاقي ( بارحمنا
 تيبلا هئم دارملا# بارحلا امأو .اهروس لبق نم اهاتأ اذإ رادلا نالف روس لاقي . هالعأو هو

 ؛ بارحلا ىلع هلامتشال بارحلاب تيبلا كلذ ىمسو ؛ هبر ةعاطب لشي و هيف لخدي دواد ناك ىذلا
 نانا عما لقأ نأ ىهو . هقفاا لوصأ مع نم ةلأسم انههو . هئازجأ فرشأب .ىشلا ىمسي اك

 ىف تايآلا هذه ىف عملا ةئيص ركذ ىلاعت هنآل . ةبآلا هذه اوكسمت ءالؤدو ؛ سانلا ضعب دنع

 كانه ترك ذ دقو . ءاينآلا ةرو- ىف اهركذ ءاجو عرزلا ىف تشفن ىتا 8 ملا ةصق ىلإ ةعجار ةصق#ا هذ نوكمت الل: لوقأ (,)
 ةدعاقلاو . مالسلا هيلع نامل اهمهف هنأ ىلع هنا صن دقو هِف ًأطخلار محلا ىف داهتجالاب تناك دواد ةئتفو جاعنلا ظفلب انهو منغلا ظفلب

 ىفااهلع لمملا نكي مل وأ ةدعاقلا هذه كردي مل مالسلا هيلع هي"اكو نا_جأ هلف باصأ نمو . رجأ هلف أطخاو كح ىف دهتجا نم نأ

 125 نإو هوت انمو ؛ اهريغ وأ ةأرملاب ليوأتا ل] عاداالو ةبآلا رهاظ اهنم ةريثكك لذ ىلع لئالدلاو هير. رفنتسا اذهو هدبع

 . (يوحلا عضتالو قحلاب ساثلا نيب كاف ضرالا ىف ةفيلخ كانلمج انإ دوادا#) ىلاعت هلوقب بيقعتلاو ضحإ ىلع مهضعب ىغِل ءاطلخلا



 ١ ةؤغخ 0 . 8 انديع 0 : هلوذ

 ىنمملا ذه بت٠لسإ ةلدلا ت ذأ ارألا كلت جوز 0 3 هلأ لجالل هلتق

 قلطي نأ ًاضعب مهضعب ل لاكي مالسلا هيلع دواد نامز لهأ ناك هنأ ( ثلاثلاو ) لجرلا كلذ لتق

 نقاواتِن اوناك راصنألا نأ ىلإ هفو رعم ةفولأم ىنعملا اذه مهتداع تناكوأ عجوز ىد ةتأرمل

 لوزنلا هأسف ا>أف ةأرملا كلت ىلع تعقو .مالسلا هيلع دواد نيع نأ قفتاف ىنعملا اذهب نب رجاهملا

 1 الإ ؛ ةعيرشلا رهاظ ىف ًازئاج ناكنإو اذه هل ليقف ناملس مأ ىهو لعفف هدرب نأ ايحتساف اهنع

 لوح اولع هصقلا هذه المح ول هكالث 0 هدهف 8 نيب رهملا تاتصرارالا تاس نإو 1 كب قليل

 لاك و لضفالا كربلا مالسلا هيلع دواد ق> ىف مزلبي م اهنم

 دوادب ةريغصلاو ةريبكلا قاحلإ مزليال هجو ىلع ةصقلا هذه نأ وهو : ثلاثلا لاهت>إلا امأو

 لم ةعاجإاوأ قاور لامن نأ وهو هدي ءاتنلاو حدملا عاونأ مظعأ قاحلا بجوي لب « مالسلا هيلع

 لغتشيو هسفنب هيف ولخ موي هل ناكو « مالسلا هيلع دواد هللا ىن اولتقي نأ ىف اوعمط ءادعأالا

 هيلع قشي ىل هنأ وهو

 صضعب ىلع انضعب ىغب نامصخ اولاد . ًايزك اوءضوف اوفاخل مهنم هنوعنمب اما ادا ةذع

 ظافلأ الإ دوادب بنذلا قاحلإ ىف هب جتحي نأ نكمي ام نآرةلا ظفل ف سيلو ؛ ةصقلا رخآ ىلإ

 ( 41 هس لاس 1 (هانتف امتأ دواد ن ل ةفيرأ
 0 لدبي ال ظافاالا هذهو ؛ لوقن مث( كلذ 1 و ( هلوق (اهعبارو) (با.أ وز هلوق (اهثلاثو)

 «قيرطاا اذه هلتق بلطل هيلع اولد امل مهنأ (لؤآلا) هوجو نم هريزقتو «هورك ذاه لع اهم

 حفصلا لإ لام هلال مم ماقتنالاب لغتشي نأ ىلإ بضغلا هاعد كلذ مدل هيلع دواد معو

 ءالمالا ىرحب ةيراج ةطحا هنتفلا ىه ةعقاولا هده تناكو لاق . هللأ ةاضرأ الط مهنع زواجتلاو

 هلق  ةبانأر محلا كلذ نع باتو مهنم م ماعتنإإلا نموهب مه ام هير رقغتسا هنإ © ناسا

 مدن هنأ الإ  هولتقيل هيلع اولخد مهنأ هنِظ ىلع بلغ نإو هنأ (ىاثلاو) مزعلاو مهلا نم ردقلا كلذ

 ثيح ل سلا نأ ىلع ةرامأ الو ةلالد مقت ل امل لاكو « نظل كلذ ىلع
 هو" نفع ب اق:ةاتعف:اعا دواذ نط و ) هلوق نمد دارا وه اذه ناكف ءىدرلا نظلا اذه مهم تننظ

 1 هيلع دوادل ةنتف ناك هيلعرطوخد نأ (ثلاثلا) كلذ هل هللا رفغف هنم (بانأو 82

 رفغتساو ) يم دمت قح ىف لاق اك. هلتق ىلع مزاعلا لخادلا كلذل رفغتسا مالسلا هيلع هنأ الإ
 ىف ىلاعت هلل 1 عجز ىأ « بانأو مهل رفغتسا مالسلا هيلع دوادف ( تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل

 جال بنذلا كلذ هل انرفغ يأ ( كاف هل ان رفغف ) هلوقو ؛ لتقلل دصاقلا لخادلا كلذ ةرفغم بلط

 (كينذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل ) ىلاعت هلوق ىف نرسفملا ضعب لاق اي. هميظعتلو دواد مارت>ا

 دواد بات هنأ به ( عبارلا ) كتمأ بنذ نم مدقت ام كلجالو كل رفغي ىلاعت هللا نأ هانعم نأ

 نأ زوحبال 10 ةأرملا بيسب تعقو ةلزلا كلت نأ لسن ال نكل . هنم تردص ةلز نع مالسلا هيلع
 هنإف : ىناثلا مصخلا مالك عمسي نأ لبق نيمصخلا دحال ىضق هنآل ء تاصح امنإ ةلزلا كلت نإ لاقي

 م تارخ ثاعماو



 ةيآلا ٠ مصخلا أبن كاتأ لهو : ىلاعت هوف ؛ه

 لثف ول أضيأو 010ه نلف سبا هنمع نيب ارتكب ةيايفلا كرا ءاج ةماك رطشب ولو ملسم مدى

 نب ديعس نع ( عساتلا ) ( نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ ) هلوق تحن لخدي ناكف ًااظ ناكل كلذ

 صاصقلا هيوريام ىلع دواد ثيدحب ؟كثدح نم د لاق مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع نأ بيسملا
 0 ةريقملا نإ اولاق امل مهنأ اذه ىوقي امو ..ءايننالا لع .ةيرفلادخ وهوبا6 نيْسو ةثام هتدلج

 : . لمعأا كلذ تيأر أب لقب مل هناف عبار امأو . كلذب ةباحصلا لودع نم ةثالث دبشو ىلز ةبعش

 ا « اوفذق مجأ ل جال ةدلج نينامت مهنم دحاو لك دلجو ةثالثلا كثلوأ بذك باطخلا نبرعناف ىنعي

 نم هنأ عم مالسلاهيلع دواد عم لاحلا فيك ف ؛ كلذك ةباحصلاداحآ نم دحاو ىف لاحلا ناك اذإ و
 ١ هللا باتك ىفام ىلع ةصقلا هذه رك ذ مهضعب نأ ىور ( رشاعلا ) مالسلا مهيلع ءايبنالا رباكأ نم

 1 لجال اهرك ذي 0 هنإ مث ء ترك ذ امىلع ةعقاولا تناكنإو . اهملع دازي نأ ىغبني ال لاقفىلاعت

 دعب رتلا كلذ كته ىف ىعسي نأ لقاعلل زو الف : مالسلا هيلع دواد ىلع ةعقاولا كلت رتسي نأ
 7” تبثف «سمشلاهيلع تعلط امم ىلإبحأ مالكلا اذهىعامس» (١١رمعلاقفرثك أوأ لقأوأ ةنس فلأ

 /'  رئاكأ نم ًاريثك نإلئاق لاق ناف « ةلطاب ةدساف اهورك ذ ىتلا ةصقلا نأ اهان رك ذ ىتلا هوجولا هذه

 7 ١ ضراعتلا عقوامل هنأقيقحلا ب اوجلاف ؟ اهيفلاحلا فيكف . ةصقلا هذه اوركذ نيرسفملاو نيثدحملا

 " ءىلوأ ةعطاقلا لئالدلا ىلإ عوجرلا ناكداحآلا رابخأ نم دحاو ربخ نيبو ةعطاقلا لئالدلا نيب
 1 ميرحتلا بناج ناك ليلحتلاو ميرختلا ليلد ضراعت الف ًاضيأو ةمذلا ةءارب لصالاف ًاضيأو

 و ريدقتب نأ ةرورضلاب معن نحف ًاضيأو ءانلوق حيجرت بجوت طايتحالا ةقيرط ًاضيأو ؛ ىلوأ
 1 اهنوكريدقتب امأو ؟ ةعقاولا هذهريهشت ىف اوعست مل مل ةمايقلا موي انل هللا ل وقيال ةعقاولا هذه عوقو

 1 «دهشاف سمشلا ثم تملع اذإ» مالسلاهيلع لاقف ًاضيأو « باقعاا مظعأ اهرك ذىف انيلع ناف ةلطاب
 بجوف ةمئاق اهان رك ذ ىنلا ةرهاقلا لئ :الدلا لب ؛ ةياكحلا هذه ةعص ىف نظلا الو معلا لصح م !انهفو

 ْ نوقحملا نورثك آلا لب لوقلا اذه ىلع اوقفتي مل نيرسفملا لكاضيأو ءاهب ل

 نيرسفملا لاوقأ تضراعت اذإ ًاضيأو ء داسفلاو بذككلاب هيلع نوكحو هنودري مهم نوققحلاو

 1 . ةصقلا هذه ىف مالكلا مامت اذهف اهان ركذ ىتلا لئالدلا ىلإ عوجرلا قبو تطقاست هيف نيثدحماو

 "0 بجوبيالو ةريغصلا لوصح بجوي هجو ىلع ةصقلا هذها لمحت تآوهو : ىلاثلا لامت>الا امأ

 ا ”1| انآ لوألا ] :ءوعاو رثقتلا اذه لع ةصقلا هذه ةيفك ىف لوقنف: ةزيكلا لوصح
 عم نءؤملا هيخأ ةبطخىلع بطخ نأ هبنذ ناكف ء اهلمأ هرثآف دواد اهطخ م“ هوباجأف ايروأ اههطخ
 عوفو امأ ؛ةنبلا بنذ اذهىف هل سيلو اهيلإ هبلق لاف اهيلع هرصب عقو هنإ اولاق ( ناثلا ) هئاسن ةرثك

  نأآل ًانذ ًاضيأ سيلف رظنلا بيفع ليملا لوصح امأو , بندب سيل كلذف دصق ريغ نم اهيلع هرصب
 ' بيب امظع يذأت ذأتي مل اهجوز لتق نأ قفتا امللب هب افلكم نوكي الف , همسو ىفسيل ليملا اذه

 ا" رمع هما ضخ مامأ ةصقلا ىحرشاعلا لوقلا كحىذلا ضعبلا كلذ نأ ديفي ربخلاو . هيلإ رشي ملواذهرمع ىلع قبسامف صنبمل )١(
 5 ةبريمألا ةعطملاوأ جانا نم كلذ ناب طقس هلملو امه ريغ صخت مأ زيزعلا دع نامأباطخلا نرمع رهأ ىردنالو ةملكلا هذه لاقف



 5 هلا . ممل إبن كاثأ لهو : للاعت هلو

 ىلع هتر مما امال نسال نع اك 3 لدت هوجو ىلع ةصقلا كلت ركذ

 اذه نأ تبثف ( ضرآلا ىف ةفيلخ كانلعج انإ ) هبيقع 00 نأ بساني ذئنيخ ىلاعت هللا ةعاط ىلع

 مالسلا هيلع دواد حدم ىلع ةلاد ةبآلا ةمدقم تناك امل هنأ وهو ( تلاثلاو ) للوأ هات ىذلا

 ىرجب ىرجل بئاعملاو حنابقلا ىلع ةلاد ةطساولا تناك ولف ؛ كلذ ىلع ةلاد ًاضيأ اجرح ٌةءو هم ©

 ىف ةفيلخ هللا هلعج دقو قرسيو ىنزيو لتقي هللا ةعاط ىف ةبترملا ىلاع ةجردلا ممظع نالف لاقي نأ

 نأ مولعملا نمو « انهه اذكف لقاعلاب قيايال ام مالكلا اذه نأ اكو . هماكحأ بوصو هضرأ

 لوقلا اذه نيلئاقلا نأ وهو ( عبارلاو ) بويعلا باوبأ مظع "نم لتقلا ف نئعشلاو نفسا 1

 نيمدقتملا ءابناللل لظح 5 نيدلا ىف هلل لصح نأ ىمت مالسلاةيلغتدواد. نأ ةياورلا هذه فا 1

 بوقعيل لصحو عبذلا نم حيبذلل لصحو راناا ىف ءاقلإلا نم ليلخلل لصحام لثم ةيلاعلا لزانملا نم

 امل مهنآل تاجردلا كلت اودجو امنإ مهنأ هيلإ هللا ىحوأف باوثلا ةرثكل ةبجوملا دئادشلا نم

 اذك موي ىف ىلبتس كنأ هيلإ هللا ىحوأف : ءالتبالا مالسلا هيلع دواد لأس كلذ دنعف اوربص اولتبا

 ءالبلاب هيلتبي ىلاعت هللا نأ ىلع لدي مهتياكح لوأ لوقف . ةعقاولا تعقو مث زازتحالا ىف غلابف

 قشعلا ىف طارفإلاو قملا ريغب سفنلا لتقف ىعسلاف هصالخإ بتامم لكي و هتبقنم ىف,ديزب ىذلا

 دواد نأ (سماخلا) اهرخآ اهوأ ضقاني اهورك ذ ىلا ةياكيملانأ تيثيو . ةلاخلا هذبم قيلب فيك

 نذلا ىنثتسا ( اونمآ نيذلا الإ ضعب ىلع مهضعب ىغبيل ءاطلخلا نم ًاريثك نإو ) لاق مالسلا هيلع

 كلذو هسفن ىلع ناميإلا مدعب مح هنإ لاقي نأ مزل ى يلا او ومنك نإ امل ولف« ىغبلا نع رد

 بصعتي نأ ديري ناكو كولملا رباكأض عب هيف رضحو سلاجلا ضعب ف ترضح ( سداسلا ) لطاب
 نم ناك هيلع دواد نأك شال هل تلف ؛ كلذ ىضتقا ببسل ةئيبخلا ةصقلاو دسافلالوقلا كلذرءرقتل

 ىلاعت هللا هحدم نمو ( هتلاسر لعحي ثيح ىملعأ هللا ) ىلاعت هللا لاق دقلو , لسرلاو .ايبنألا رباكأ
 هنأ كش الف اين ناك ام هنأ ريدقتبف ًاضيأو . هيف نعطلا ىف غلابن نأ انل زحي مل يظعلا حدملا اذه لثم

 تفتلنال انأ ريدقت لع مث« ل هيلع هللا لص لاق دقلو . السم ناك
 ىتا ةصقلا نوكت نأ ريدقتب نأ ةرورضلاب مولعملا نم نإ لوقت ادأ الإ لئالدلا هذه نم ءىث ىلإ

 ةشحافلا ةعانشإ نآل « باوثلا نم ًائيش بج وب ال اهرك ذو اهتإاور'ناذ ةحضص ةفدح اه

 ةلطاب ةصقلا هذه نوكت نأ ريدقتب امأو « باوثلا بجوتال نأ نم لقأ الف باعلا بجوت ملنإ

 بجوي لقعلا يرصناف : اهتفصو اهنأش اذهىتلاةعقاولاو باققعلا مظعأ قحتسي اهرك اذ ناف , ةدساف

 كلملا كلذ عمس ايلف روظحم مرجع ةصقلا كلت حرش نأو:.هلإ ايهدام قلل نأ تف ابعت 00

 هيلع فسوي ةصق رك ذو ؛ ةصقلا هذه ركذ نأ ( عباسلا) ايش رك ذي لو . تكس مالكلا اذه

 عيشت نأ نوبحب نيذلا نإ ) ىلاعت هلوقل ًامرحم نوكي نأ بجوف ةشحافلا ةعاشإ ىضتقي مالسلا
 ىعس نم و هلوق تحت لخد] لجرلا كلذ لق ىف دواد ىعس ولا (نماثلا) ( |ونمأ نيدلا ىف ةمحاما



0 
 ةيآلا مصخلا أن كانأ لهو: لايت هلو 1

 . ةوبشلاو نق ةعاط ىف الماك ناكلب ىلاغت هلل هتيدودع ىف

 ؛ نيدلا ىف ةرقلا هنم دارملا نأ كش الو ؛ةوقتلا اذ ىأ ( ديرأألا اذ ) هلوق وه ( ةثلاثلا ةفصلا )

 ةوقلا الإ نيدلا ىف ةوقلل ىنعم الو . رافكلا كوام ىف ةدوجوم تناك ندلا ريغ ىف ةوقلا نآل

 لتقلا نع هسفن كلمب ل نمل ةوق ىأو ؛ تاروظحلا نع بانتجالاو « تابجاولا ءادأ ىلع ةلماكلا

 .؟ لسا ةجوزف ةبغرلاو

 هبلق نوكي نمب اذه قيلي فيكو ؛ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا ريثك ًاباوأ هنوك ( ةعبارلا ةفصلا )
 .؟ روجفلاو لتقلاب افوغشم

 هذختيل لابجلا هل ترذع هنأ ىرتفأ ( هعم لابجلا انرذ# انإ ) ىلاعت هلوق ( ةسماخلا ةفصلا )

 ؟ راجل لت ىلإاةلسم و
 ريطلا نم ءىثث ديص هيلع ًامرحم ناك هنإ ليقو . ( ةروشحت ريطلاو ) هلوق ( ةسداسلا ةفصلا )

 .؟ هحوكتمو هحور ىلع للا لجرلا هنم وجني الو هنم آنمآ ريطلا نوكي نأ لقعي فيكو

 هك.طم ددش ىلاعت هنأ دارملا نوكي نأ لاحو ( هكلم انددشو ) ىلاعت هلوق ( ةعباسلا ةفصلا )

 01 لالا قدام بانساو :نيذلا ىوقي اع كلم دش ىلاعت هنأ .دارملا لب ءابثدلا باَبسَأِ

 ١١ قللخ هب قبال فك ٌروِهفلاَو لتقلا نع هن كلعال نمو ايندلاو نّدلا قف كلم ديدقت
 لكل عماج مسا ةيكملاو ( باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتآو ) ىلاعت هلوق ( ةنماثلا ةفصلا )

 عمم ( باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتآ ) انإ ىلاعت هللا لوقي نأ زوجي فيكف . المعو ًالع ىغبني ام

 . حوكنملاو حورلا ىف هباحأ صلخأ ةمحازم نم ناطيشلا ثيبخلا هنع فكنتسيام ىلع هرارصإ

 . بيذاكألا كلت نع هتحاس ةءارب ىلع ةلاد ةصقلا كلت حرش لبق ةروكذملا تافصلا هذهف
 ىفلزا اندنع هل نإو ) هلوق ( لوألا ) ةريثع ىهف ةصقلا ركذ دعب ةروكذملا تافصلا امأو

 ؛ هللا ةءاطىف هتوق ىلع ةمدقتملا ةصقلا تلد ول بساني أ: مالكلا اذه ركذو (بام نسحو

 ( قلزل اندنع هل نإو ) هلوق نكي مل روجفلاو لتقلا ىف هيعس ىلع ةلاد ةمدقتملا ةصقلا تناكول امأ

 كلت بذك ىلع لدي اذهو ( ضرآألا ىف ةفيلخ كانلعج انإ دواداي ) ىلاعت هلوق ( ىتاثلا ) هب أقئال

 سانلا ءامد دصق هنأ هديبع ضعب نع ىكح اذإ ريبكلا كلملا نأ ( اهدحأ ) هوجو نم ةصقلا

 هبيقع لوقي نأ هنم حبقي سانلا نم ألم ىلع ةصقلا حرش نم هغارف دعبف مبجاوزأو مهللاومأو

 بسانيةركنملا لاعفألاو حتابقلا كلتركذنال كلذو . ىببانو ىفالخ كيلإ تضوف ىنإ دبعلا امأ
 لوصأىف تن هنأ (امناثو) قيلي ال ام ةتبلا كلذف هسفنل ةفيلخو ًايئان هلعج اعأف ؛ رجحلاو رجزلا

 ىكح انلف ٠ فصولا كلذي اللعم كلا كلذ نوك ىلع لدي فصولا بيقع مكحلا ركذ نأ هقفلا

 ' نأب اذه رعشأ (ضراللا ىف ةفيلخ كانلعج انإ ) هدعب لاق مث. ةحيبقلا ةعقاولا كلت هنع ىلاعت هلل
 ولامأ ءدساف اذه نأ مولعمو . ةركنملا لاعفألا كلتب هنايتإ وه ةفالخلا هذه ضي وفتل بجوملا
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 ١ ةيآلا . مدخلا ان كاتأ لهو . ىلاعت هلوق

 1١6 نا

 «؟6» فاق نحو

 4 ا نسدو ىلزل انددع هل نإو كلذ

 نأ : نيبيل ةصق ركذب هفدرأ ةرشعلا هوجولا نم هيلع ىتثأو هحدم امل ىلاعت هللا نأ معا ٠

 ظعلا حدملاو 3 ال ا مالسلا هي 4 ءاع و ا ءىش نيا ال ةضقلا هذه ف ةعقاولا كاوا

 0 ( ىموم ثيدح كاتأ له) ىلاعت هلوق ريظن وهف ( م صخلا أن كاتأ,لمتو) ىلاعت هلوق اع

 5 م رايتعال او امل ءاغصالا لإ ًايعاد توكللا ؛ اهنع مهفت ١ ةصقلا ةلالج ىلع هيبنتلا ما هفتساالا اذه

 ةرييكلارودص لعل ديهجو ىلعةصقلا هذهرك ذ (اهد>أر لاوقأ ةثالث ةصقلا هذه قسانال لوقأو

 ُ ةريذصلا ىلعالو ةريكل ىلع كيال ثيح (اهتلاثو) ةريغصلا ىلع امتاالد (اهناثو) هنع

 ىتح ةريثكلاهوجولاب لاتحاف .ايروأ ةأرماقشعدوادنأ : اهبف مهمالكلصاذ-لوالالوقلا امأف

 اضرعو . هتعقاوب ميش ةعقاو ىف نيمكاختملا ةروص ىفنيكلم هيلإهللا ل سراف امم جوزتمث اهجوزلتق

 . ةيوتلاب لغتشاف كلذل هبنت مث , أنذم هنوكب هفارتعأ هنم مزل 3 دواد مخ . هيلع ةعقاولا كلت

 ىلإ تيسنولةياكحلا هذه نأ (لوالا) هوج وهيلعلديو لطاب كلذنأهيلإ بهذأو هب نيدأ ىذلاو

 ةمقن ول هصقلا كلت ررق ىذلا ثييخلاى وشال جرلا واجن مه كك ًاررؤ مدش أزسانلا سف

 قالي فيكف كلدك ص آلا ناكاذإو 2 أملإ هبسما نم نعل أم روهسفن هب زبن ىغلابل لمعلا اذه لثمىلإ

 ريغب لسه لجرلت# ف ىعسلا ىلإ نير ىلإ ع ةصقلا | صاح أ (ىناثلا) هيلإ موصحملا ةبسن لقاعلاب

 رطشب ولو ملسم مد ىف ىعس نم ه هلي لاق ركسنم سأف ) لوألا ءأ ) هتجوز ىف عمطلا ىلإو قح

 هللا ىصلاق مظعركنف ( ىناثلا امأو ) « هللا ةمحر ن 70 ا ًابوتكم ةمايقلا موي ا

 الو هحور ىفال دواد نم مسي مل مايروأ نإو ؛هديو هناسل نم نويلسملا لس نم ملسملا 2 ملسو هيلع

 تافصلاب ةاضقلا هده 00 لبق ماللسلا هيلع دواد فصو ىلاعت هللأ نأ ) ثااثلاو ( هحوكسنم َْق

 ىفانت تافصلا هذه لكو . ةصقلا هذه ركذ دعب ةريثك تافصب أَصيأ هفصوو . ةروك ملا ةرشعلا

 لجل تافصلا هذه ةداعإب سأب ال و . حيبقلا لمعلا وركسنملالعفلا اذهب افوصوم مالسلا هيلع هنوك
 . نايملا ىف ةغلاملا

 عم هرباصملا ىف دوادب ىدتقي نأب لي ادم ىمأ ىلاعت هنأ ىهف (ىلوآلا تافصلا امأ) لوقت

 هن وهش ضرغل مل ءىرمأمد ةقارإ قىعس لب سمن ةفااخع ىلع ريصل مدواد نإ انلقولو 5 ةدياكملا

 . هللا ةعاط ىلع ربصلا ىف دوادب ىدتقي نأب لسرلا لضفأ ًادمحرمأي نأ نيركاحلا مكحأب قلي فيكف
 فصولا اذه نم دوصتملا نأ: انبي دقو هل ًادنع هنوكي ةقضو هنأ ىره( ةياثلا هش |

 نع زارت>الاو تاعاطلا ا مايقلا َّق ًامات ةيدوعلا فقوم ىقالمآك ف وضوملا كلذ نو ناب

 الماك دواد ناك ام ذك : ةلطاملا لامعاللا كالتب لغتشا مالسلا هيلع دواد نإ انلق ولو 5 تاروظحلا
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 دواد ىلع اولد ذإ ٠١ َباَرحنأ اوروست ذِإ داو كن لع

 قحاب اديب حاف ضعب ىلع | 507 ىغب ناَْع فن ال اولاق مهنم عرف

 انو بال يااطازإ 0 طار هلآ ءاوس ىلإ اندفآو ططشت ال
 هذ

 ا 2 « سور

 انتا هي يل دّقل َلاَق «د باطخلا ىف ىنرَعَو ايف لأَقَف داو بدت لو جم

 - شي ىنيل الخلا نمار ْنِإَو هجانن لإ كبت لونب كل
582 2-4 

 رجا اذ ب هين كل هت دع

 هانتف امتادواد نَظَو مهام ٌليلََو تاحلاصلا اولمت رخل يدل اإ ضم

 ه2 ماع همس تقدس لل ري ماع . 6هرده ل

 رفخف رح رعت .آ دنع هلَّنِإَو كلذ هلا ة ى:د بآنآو اعكار و هير و

 ةلئلطلا نقلا نع ةرداصلا راثآلا تناكل لكأ قل ا ك1 تاياغلا 22[

 هللا نيب املو . فعضأ راثآلا كلت تناك لقأ هقح ىف ةردقلا كلت تناكنم لكو ٠ لكأ هقح ىف

 هلاح لاك نايبب هفدرأ ( ةمكحلا هانيتآو ) هلوقب دوادل ىتاا ةيقطنلا سفنلا رهوج لاح لاو ىلاعت
 نم نيرسفملا نمو . ةلالجلا ةباغ ف بيترتلا اذهوباط4لا لصفو لاقف ةرابعلاو ظفالاو قطنلا ىف

 هذه لاثمأ نرعبتي نذلا نإ ًاقح لرقأو ءدعب امأ همالك ىف لاق نم لوأ دواد نأب كلذ رسف
 لاق نم لوقو : ملعأ هللاو (١١|يظع ًانامر> ىلاعت هللاءالك ناعم ىلع فوقولا اومرح دقف تارلكلا

 لصف نآإل .ًاضيأ ديعبف نيولاو ةئيبلا بلط وهو موصخلا نيب لصف ياسلا هكدا
 ثيحح ؛ لايخلا ىف رضحتو لابلاب رطخم ام لك نع ريبعتلا ىلع ًارداق هنوك _.رع ةرابع باطخلا

 هللاو ماسقالاعيمجلو انني ماع ىنعم اذهو . ماق٠ نع ماقم لك لصفنب ثيحت و ؛ءىشب ء ءىث طلال

 . مالساا هيلع دواد حدم ىف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا ةرشعلا تافصلا ىف مالكلا رخآ انههو ؛ لعأ
 اولاق مهنم عزفف دواد ىلع اولخد ذإ ءبارحما اوروسنت ذإ مصخلا أبن كاتأ لهو ب ىلاعت هلوق

 . طارصلا ءاوس ىلإ اندهاو . ططشت الو قحلاب اننيب مكحاف ضعب ىلع انضعب ىغب ناسخ تعرال

 دقل لاق . باطخلا ىف ىنزعو اهينلفك أ لاقف ؛ةدح اوةجعنىلو ةجعن نوعستو عست هل ىخأ اذه نإ

 اونمآ ن نيذلا الإ ضعب ىلبع مهضعب ىعبسل ءاطماخلا نم آرب مك نإ و : هجاعن ىلإ كتجعن لاؤسب كنلظ

 هل انرفغف :بانأو امك ار رخو هير رفغتساف هانّتف امت] دواد نظو . مهام ليلقو تاحلاصلا اولمعو

 دقو ؛ باوصلا نعو مهفلا نع مهدعبل :٠ : دمب امأ لاقنم لوأ هنأب ةكمحلا دواد ءاتبإ اورف نيذلا هذه هترابعب فاؤملا دصق )١(

 . روبتملا بطخلا ىدايالا دعاس نن سف يه ددب امأ لا نم لوأ نأ ىور

"” 

 ورع يا دلال ا إإج ماإإا اكمل ق7“ هجوما حا ايا ؟جبسوردا؟



 ١م باطخلا لصفوةمكحلا هانيتآو : ىلاعت هلو

 هردم رثالو

 5 باطخلا ّلصَفو كحل هن

 نا 01 (ةريثكف دشاا اذه ل املا ا 1 الا امأو  ةغلامملا ىلع انددش ليقو ( كح

 ديعس نع :قانحت اولا وز.( الاواللا )نيب و هيفااو رك دف كوالا اهأ .ةنيدلا وأ ةرددلا اسال

 اذاف ؛ لجر فلأ نوثالثو ةتس ةليل لك هسرحب ناك هادا امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريمج نأ

 كك أ. ثاكو 1و6 افلا اوركذف نورخآ دازو « هللا ىن مينع ىضر دقف اوعجرأ لبق حب مصأ

 هنم ذخأ لجر ىلع داود دنع ىعدا الجر نأ سابع نبا نع همركع عر ًاناطلس ضرالا كل

 كرمال هنلا نأ ةقانم د كد ىأرت ابنه ملف ةئيبلا 0 عدبلل دواد لاقف . هيلع ىعدملاركنأف ةرقب

 0 رضحاف هلتقت نأب كلذدعب ىحولا هاتأف مانم وه لاقو دواد تبثف هيلع ىعدملا لتقي نأ

 هذهف . دواد هلتمف ةلمغ لج رلا اذه انأ ت - 1:3 تنك ىنإ هللا قدص هيلع ىعدملا لاف هلتقب هرم مأ هلل

 ماتلا لمأتلاو رصلا ىهف دشلا اذ ةيجوملا ةينيدلا بابسآلا امأو ؛ كلم تددش ةعقاولا

 . لماكلا طاش الار

 ىتوأ دقف ةمكحلا توي نمو ) لاق ىلاعت هنأ ملعاو ( ةمكحلا هانيتآو ) هلوق « ةعساتلا ةفصاا ل

 لئاضفلاو ٠ ةيجراخلاو ةيندبلاو ةيناسفنلا ماسقأ ةثالث ىلع لئاضفلا نأ ملعاو ( ًاريثك ًاريخ
 ةيقيقحلا تاروصتلاب سفنلا ريصت نأ ,هف ملعلا امأ ٠ لمعلاو ملعلا نيمسق ىف ةروصح ةيناسفنلا

 لمعلاب ايتآ ناسلإلا نوكي نأ وهف لمعلا امأو « ةنرشبلا هفاطلا ىضاقم ةنان هللا تاهدعتلا
 قاقتشا نآل ةيكحلاب اذه ىمس امنإو ةمكملا وه اذهف ءةرخالاو ايذدلا للاصمب بوصآلا حلصالا

 تاداقتعالاو , فعضلاو ةواغرلا بابسأ نع اهديعبتو اهتيوقتو رومآلا ماكحإ نم 0 ا

 ةقباطملا لامعاألا امأو ؛ ماكحالا ةباغ ىف تناكف ضقنلاو خسنلا لبقت ال ةحيحصلا ةيئاصلا

 كلت انيمس ببسلا اذهلف . خسنااو ضققنلا لبقت الو ةياعرلا 0 و اهنإف .ةرخآلاو ايندلا لاصمل

 . ةكحلاب لاععالا هذهو فراعملا

 ان ل ىلع ماعلا اذه ماسجأ نأ معاو ( با اطخلا لصفو ) هلوق 4 ةرشاعلا ةفصلا 0

 1 < ىتلا ( اهناثو ) تاتاينلاو تاداملا ىهو روءشلاو كاردإلا نع ةيلاخ نوكتت ام ( اهدحأ )
 اذهو رثك الا ىف اهوفرع ىَبلا لاو>اآلا اهريغ فيرعت ىلع ردقت ال انكلو روءشو كاردإ اه

 هدنع لصحو روعشو كاردإ هل لصح ىذلا ( اهئلاثو) ناسنإلا ىوس تاناووحلا ةلمج وه مسقلا
 لاوحاألا ريغلا في رءتىلع هتردقو ناسنإلا وه كلذو « هل ةمولعملا]او>اآلا هريغ فيرعت ىلع ةردق

 ؛ ريمضلا ىف امعريرعتلا لع ةردقلا بتارم ىف نوفلتخم سانلا نإ مث , باطخلا و قطنلاب هدنع ةمولعملا

 مهنمو ؛لوقلا برطضم مالكلا طلتخم نوكي لب مظتنملا بترملا مالكلا داريإ هيلع رذعتي نم مهنف

 ىلإ هنعريبعتااو ىنعملا طيض ىلع ًارداق نوكي نم مهنمو . هوجولا ضعب نم بيترتلا هيلعرذعتي نم



 ةيآلا . ةروشحم ريطلاو : ىلاعت هلوف 5/١
 هةر سول سلاسل ل يا 46 314 © أ ساما رع !ء ولا قر

 11 [ددشو اذ تال هل لك ةروشح ريطلاو

 . يبست اهعمسي لابجلا كلت 0 عماسلا نال ءىفدعيانيشلابجلانييستلا ثودح

 ليقو تءاضأ اذإ تقرشأو تعلط اذإ سمشلاتقرش لاقي جاجزلا لاق « ثلاثلا ثحبلا إل

 . قرشي ءاماو سمشلا تقرش برعلا لوقت رثك أ لوآلاو : ىنعمب امه
 لخد » تلاق .ىفاه مأ نع . ةيآلا هذهب ىحضلا ةالص ةيعرش ىلع اوجتحا 4 عبارلا ثحبلا اب

 .ىناه مأ اي لاقو ٠ ؛ ىحضلا ةالص ىلص م اض وف ءوضوب اعف لسن يل قل[ وراد

 ؟نآرقلا ىف ىحضلا ةالصرك ذ نودحت له » لاق سابعنبانع سوواطنعو « قارشإلا ةالص هذه
 مالسلا هيلع دواد اهيلصي ناكلاقو «قارشإلاو ىثعلاب نحبسإ هعم لابجلا ان رذعانإ أرقف ال اولاق

 « (قارش ثالاو ىثعلاب نحبسي) هلوق ىف امتدجو ىبح ىحضلا ةالص نم ءىش ىسفن ىف لزي مل لاقو

 ((1) با 4 هل لك ةروشحريطلاو) ىلاعت هلوق مالسلاهيلع دواد تافصنم 4 ةسداسلا ةفصلا)

 : ثحابم هيفو
 نبا لاق ؛ ةروشعريطاا انرذعو ريدقتلاو لابجلا ىلع ةفوطعم (ريطااو) هلوق (لواآلا ثحبلاإل

 اهعامتجاو ؛ هعم تحبسف ريطلا هيلإ تعمتجاو لابجلاهتب واج حبس اذإ دواد ناك ا مهنع هللا ىضر سابع
 نع هللا حيبست ردصي فيك ( ليق ناف ) هللا وه اهرشاح ريدقتلا اذه ىلع نوكيف اهرشح ود هللإ

 هحبستق هللا فرعت ىت>القع ا قلخي ناك ىلاعت هللا نإ لاق, نأ دغبيال انلق ؛ اهل لقعال هنأ عم ريطلا
 . مالسلا هيلع دوادل ةزجعم ناك كلذ لكو « ذئنيح ٠

 ىف سيل هنأ الإ (نحبسي) ةلباقه ىف (ةروشحب) هلوق فاشكلا بحاص لاق « ىناثلا ثحبلا 2
 ًامسا هب .ىج مرجالف . .ىث دعب ًائيش ثودحلاىلع ةلالدلا ةدارإ نم حيبستلا ىف ناك ام لثم رشحلا
 اقرشاح نم دجو رشحلا نأ ريدقت ىلع نحبست ةروشحم ريطلا انرخخو ليقول هنأ كلذو . العفال

 . ملأ هللاو روكذملا ردقلا ىلع لد ةدحاو ةلمج

 ١ عفرلاب( ةروشحم ريطلاو) ءىرق 6 ثلاثا ثحبلا .

 لك هانعمو ( باوأ هل لك) ىلاعت هلوق . مالسلا هيلع دواد تافص نم 4 ةعباسلا ةفصلا ال

 ءايشآلا هذهف , هتب واج حيبستلا ىلإ دواد عجر الك ىأ ٠ ؛ عاجر ىآ كارل يطا و لالا نسادعلاو

 ريطلا ولاجلا نأ الع ق. - مف نأ اهلبقام نيب وةفصلاهذهنيب قرفلاو « اهتاحيبستىلإ عجرت تناك أضيأ

 ىف ريمضلا لبقو ةقفاوملا كلت ماود انمهف ظفللا اذسو ٠ مالسلا هيلع دواد حبب تأ عم تحبس

 . حيبستلل جره حبسمىأ باوأ هللريطاا و لابجلاو داود نملك ىأ ىلاعت هلل (باوأ هل لك ) هلوق
 ةليدضع دشتس ١ قات لاقو هانيوق ىأ ( (25لن انددشو) ىلاعت هلوق 4 ةنماثلا ةفصلا ل

 كِلَذ ىلإ رطضا دقو 98و ص ىف شماولاب اهلإ ان رشا, ىلا ةيآلا ىف هلءف ام نيعضوملا ىفو انه فاؤملا لمف كلذك (؟) ٠ 01و

 . بح قيفتلاو مىيظنتلل ةرباغم وه امنإو ريسفنلاب لالخإ ئأ عينصلا اذه ىف سياو رهاظ ود اك ًارارطضا

1 



 ١ ةيآلا . هعم لابجلا انرذح انإ : ىلعت هلو ع

 621/82 قرت 1 كم هعم لابجلا انرخ ع

 ه- - 1 هذ ع _

 ىلاعت هللا فص و نافذ ا هَنَج 0 1 البلد كلذ ناكذ 2 5 ,رشتلا كلذ 0 انبهف

 هلوق ( ثلاثلاو ) ةعاطلا ىف نر تسي ةيدوبعلا ىعم:| وقفا دق أبن ردشما هدر ءايبنأألا

 ةؤةلايهحدم امل ىلاعت هنآل كلذ و « ئصاعملانع زارت-الاو ةعاطلا ءادأ لع ةوقلا اذىأ (سالا اذ

 ىلع ةوقلا الإ تسيل مظعلا شاملا بجوت ىلا ةوقلاو: حدملل ةبجوء ةوقلا كلت نوكد نأ اس
 دخ (نح ان ) هلوق لف ةروك نملا ةوقلاك انبه نوكادملا ( ديالاو ) هنع ئبنام كرتو هلا كا 00

 اهذفن ؛ .ىث لكل اليصفتو ةظعوم .ىثلكنم حاولالاف هل انبتكو) ىلاعت هلوقو ( ةوقب بانكلا
 (دياألاو) فعضلاو نهولاراهظإ كرتو ةوعدلاب مايقلاف ددشتو ةنامآلا ءادأىف داهتجاب ىأ ( ةوقب

 ( سدقلا حور هانديأو ) ىلاعت هلوقو ( هرصنب كدي ىذلا وه" ىلاغت هوة همر 1

 ليللا موي ناكو : نيدلا ىف ًابقفو ةذابعلا ىف ةوق ىطعأ: ةداتق نع ( دبأب اهانشب ءايدلاو رز لاك

 ىلإ ابلك هرومأ ىف اعاجر ناكدواد نأ ىأ ( باوأ هنإ ) هلوق ( عبارلا ) رهدلا فصن موصيو

 لاقي اي ةغلابملا ءانب لاعفو ( مهءايإ انيلا نإ ) ىلاعت لاق اي عجر اذإ 2 نف لاعف تاود او ا

 نحس معم لابجلا انرخ) انإ ىلاعت هلوق ( نيماخلا) براصو لتاق نم ملأ هناف تار ل

 : ثحابم هيفو ( ريطلاو هعم ىلوأ لابجاي ) ىلاعت هلوق ةيالا هذه ريظنو ( ()قارشالاو ىثعلاب

 القعو ةايح لبجلا مسجيف قلخ هناحبس هللا نأ ( لوآلا ) : هوجو هيفو ( لوالا ثحبلا )ل
 01 هلوق هريظن و ىلاعت هلل اجي للا كاص ظحر ا

 ىف ( ىناثلا ) انهه اذكف ىلاعت هللا ةيؤر هيف قاع 6 كام القع ليجلا ىف قلخ ىلاعت هن 1

 ةدش نم ىتوأ دق مالسلا هيلع دواد نإ لاقي نأ زو هنأ هريسفت ىف لافقلا هاور ام ليوأتلا

 لايجلا ىود نوكيف هن-حل هيلإ ريطلا ىغصي امو ؛ نس> ىود لابجلا ىف هل ناك ام هنس>و توصلا

 هقلخ نم ًادحأ طب مل ىلاعت هللا نأ قحسانب دمر ك ذو . ًاحيبست هيلإ هؤاغصإ وهعمريطلا تيوصتو

 نأ ( ثااثلا ) اهقانعأب ذخأي ىتح شاوحولا هتف تند رويزلا أرق اذإ ناكهنأ ىح دواد تردم لد

 هنآل اخيست ريسلا كلذ لعجو دواد هدي رب تح. ىلإ ريست تناك اهنأ ىتح لابجلا رخش لاح هللا

 0 ىلاعت هللا ةردق لاك ىلع لدبي ناك

 نيب قرف نمله اولاقناف « تاحبسمىنمم ىف(نحبسي) فاشكلا بحاص لاق (ىناثلا ثحبلا ل

 ماودلا ىلعممسالا ةغيصو . ددجتلاو ث ودحلا ىلع لدن لع فلا ةغيص ناف ٠ معن اناق تاحيسمو نحيسي

 ىلع لدي (نحبسي ) هلوةلوقنف اذهتبث اذإ « زاعإلا لئالد باتك ىف ىوحنلا رهاقلادبع هنيبام لع

 جورخلاىلإر ,اعضاف اهلبق ىتاا عم انه اهريسفت فاؤملا جيد أ دقو ةبآلا ( ن>بسي هعم لابجلا ان رذ انإ ) ىلاعت هلوق رك ؟ذ عضوم امه )1(

 . ةلضفم اهريسفت عم اهركذ مث ةلخج ةنآلا لك 3 نم اهيلغ راس ىلا هتعب رط نع

 م ووعطا



 ةيآلا . نواوةب أم ىلع ربصل : ىلاغت هلو 4/١

 ليق 2 (ىااثلاو) ًاناصقن رخالا دضلا دادزب ًافرد نيدضلا 1 دادزب أه ردقب نأف , لا موي

 ءايبناآلا نم رباك الاف كوفلاخ اذإ مهنإف ٠ كنيدو كلوقل ,هراكنإ ببسي كردص قيضرال علي دم
 لاق نه مهنمو ؛ هبنذ ىلع لدت امنإ لاق نم مهنم : نيلوق دواد ةصق ىف سانلل نأ (ثلاثلاو)كوقفاو

 . الإ سيل كن ز> نإ هاو دمحم ليق هن اك هيف ةبسانملا هجو ناك(لوالاب لاق نف)هيلع لدت ال انإ
 ةرح نأ كش الو بنذلا كلذ ىف .هةوقو بيب ناكف دواد نزح امأو ؛كنويذك, رامكلا نآل

 نمو) نزملا نم هيف تنأ ام كيلع فخم ىتح ميظعلا نزحلانم هيف ناك امو دواد ةصق ىفلمأتف ؛ دمشأ

 امبنم فاخ:هلتق دصقل 'هيلعالخد امنإ و ؛رشبلا نم اناك دوادلعالخد ناذللا نامصخلالاق(ىتاثلاب لاق

 هذه ريرقت ءىجيس امىلع ايط رفغتسالب ءوسب امهملع اعد الو امهئاذيإل ضرعتي مل كلذ عمو ؛ دواد
 ًاشيرق نأ(سماخلاو) قلخلا نسح ىف هب ىدتقي نأب مالسلا هيلع دمت ىلاعت هللا ىمأ مرج الفةقب رطلا

 صق ىلاعت هنإ مث. ريقف مي هنإ ىلا رثك أ فرهوقل هب اوفختساو مالسلاه يلع ًادمح اويذك ان

 نع صالخلا نأ ملل  مومغااو نازحألا نم سام كلذ عم هنأ نيب مث . دواد ةكلمب لاك دمع ىلع

 (دواد اندبع ركذاو نولوةيام ىلع ربصا ) ىلاعت هلوقنأ ( سداسلاو ) ايندلاىف هيلإ ليبسال نرخلا

 ىلع ربصا ر لاق هن أكف ءايبنألا رئاس صصق دواد ةصق بيقعرك ذ لب طقف دواد ىلع رصتقم ريغ

 نزحو صاخ مم الوغشم ناك مهنم دحاو لك نأ هيلعيل ءايبناألا رئاس لاح ربتعاو ( نولوةي ام

 هللادنعةيلاعلا تاج ردلا قاقحتسانأو : ناز> لاو مومهلا نعكفنتال ايندلا نأ معي ذئنيخ « صاخ

 هجو انههو ماقملا اذه ىف اهانرك ذ هوجو هذهو« ايندلا ىف بعاتملاو قاشملا لمحتب الإ لّصحال

 هلوق ريسفت ىلإ ءاهتنالا دنع ىلاعت هللا ءاش نإ هرك ذ ءىجيسو ؛ مدقتام لك نم نس>أو ىوقأ رخآ
 ءايبناألا نم ةعسآ لاح كلذ دوب رك ذ ىلاعت هنأ ٍلعاو ( هتايآ اوربديل كرابم كيلإ هانلزنأ باتك )

 . لامجإلا ىلع نيرخآ ةّتس لاحو ليصفتلا ىلع مهنم ةثالث لاح ركذف

 ةثالث ةصقلا هذه ىف ىلاعت هللا هركذ ام عماجم نأ معاو ؛ دواد ةصق 4 ىلوآلا ةصقلاف ا

 ةرخالا ةداعس بجو: ىلا تافصلا نم دواد هللا ىن 1 ام ليصفت ( لوآلاف ) مالكلا نم عاونأ

 ىلاعت هللا فالختسا (ثااثلاو) نيمصخلا رمأنم هل تعقو ىتلا ةعقاولا كلت حرش (فاثلاو) ايندلاو

 نء دواد هللا اهاتآ ىلا تافصصاا حرش وهو ( لوالا عونلا امأ ) ةعقاولا كلت عوقو دعب هايإ

 ىلع ربصا ) ملون هيلع هللا لص دهحل هلوق ( لوألا ) ةرشع ىهف ةداعسلا لاكل ةبجوملا تافصلا

 ربصلاف ىدتقي نأب هردق ةلالجلع ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحرمأف ( دواد اندبع رك ذاو نولوقي ام
 ىلص ادم قالا لضفأ هللا مأ ثيح دوادل مارك إو مظع فيرشت كلذو دوادب هللا ةءاط ىلع
 هفصوف (دواد اندبع) هقح ىف لاق هنأ ( ىناثلاو ) قالخألا مراكم ىف هب ىدتقي نأب ملسو هيلع هللا
 هنأ ىرت الأ ء فيرشتلا ةياغكلذو , مظعتلا ةيامنىلعةلادلا عم اةغيصب هسفننع ربعو هل ًادبع هنوكي
 (ةدبعب ىرسأىذلا ناحبس ) لاق جارعملا هليل مالسلا هيلع ًادمت فرشي نأ دارأ امل ىلاعآو هناحبس



 ع 0 انطق انل ل 0 لاعت هلوق

 ه-_- 2 دي 1 هه

 نولوفد أ م ىلع ريصأ 4170 با ءالتآ موب لبق انطق انك لجع ابراولاو

 00 22 سماع 52 ةةفد

 « 17 ا 1 ديالا اذ ا كفار
 ا

 ؛ عوجرلانم هلصأو ةقانلا ىبلح نيب ط وهو. ةقان || قا 00 نا أمه : شفخألاو 6كم ع 0

 عرضلا ىلإ نبللا دوعل نيتبلهلا نيب لصاحلا نامزلاف . ةحصلا ىلإ عجر ىأ « هضرم نم قافأ لاقي
 قاوفلاو قاوفلاو ىدحاولا لاق ٠ اكياصقو رحشلا ص أصق كلوةك٠ مضل انو متتملاب ًاقاوف ىمسإا

 حتفلاب قاوفلا نأ الإ نصرا ةقافاك نو عوجرلا اهاكنعم 0 ةقافاأللا نم ناععأ

 هللا مأي » ةبآلا هذه ىف لاق هنأ لكي ىنلا نع ةريره ىنأ نع طيسبلا ف ىدحاولا ىورو
 لاق مث ( قاوف نم احلام ) لوقي ىتا ىهو « الوطي و اهدميف لاق ٠ , عزفلا ةخفن خفنيف ليفارم]

 كلت نكست 8 ىنعملاو؛ 2م ل ام(قاثلاو)نوكس اا ((هدحأ) نيام عم لمتح اذهو: ىدحاولا

 : قفا لو هنم ق.فالهنإ 3 ةدحا و ةلاح ىلع قب نم 1 لاه تاو( نكمل ىلإ هع , الو ة>صلا :

 لعأ هللاو

 اندبع رك ذاو نولو, ام ىلع ربصا ؛ باسحلا موي لبق انطق انا لحي انبر اولاقو ل ىلاعت هلوق

 ( باوأ هنإ ديالا اذ دواد

 (باذكر حاس اذه نورفاكلا لاقو مهنم رذنم هءاج نأ اوبجيو)هلوق ريسفتىف انرك ذ انأ معا

 (ًادحاو لإ ةلالا لعجأ) هلوةوهو « تايملإلاب قلعتت (اوأ) ةثالث تاببشل اويجعت اعإموقلا نأ

 وهو داعملاب قلعنت ( ةثلاثلاو) ) اننس نه ركذلا هيلع لزنأأ / هلوةوهو 2 تاوبننلاب قلعتت (ةيناثلاو)

 لَم هللا لوسر ركذ املو٠ 7 لاقيو هعطق اذإ هطق نم هنم عطق هنآل ءىتلا نم

 انلاعأ ةفح ال لع وأ كنجلا نم انس انزع : ءازبتسالا ليسوع اراك« ةنخلا نوال
 ٠ .امف رظنن ىح

 (باذك رحاس هنإ ) اولاق ثيح لَم هللا لوسر ىلع ةهافسلا ىف اوغلاب امل رافكلا نأ ملعاو

 ىلع ربصا ) 0 ىلع 00 هللا هرمأ ( انطق انل لحي ) ءازهتسالا ليبس ىلع هل اولاقو

 ؟ (دواد اندبعرك ذاو)هلوق نيبو (نولوةي ام ىلع ربصا) هلوق نيب قاعت ىأ . ليق نإف ( نواوقي ام .
 مهتءارج لاهجلا ءال ٌوه نم تدهاش دق تكن لبق هناك (لوالا) هوجو نم قلعتلا آده ناب اناق

 نمو ىلاعت هللا نم هق وح ةّدَش فرعل د دواد ةصق ركذاذ« نشل نس مهراكنإو هللأ ىلع



 ةياآلا . ةحيصالإ .الؤهرظني امو : ىلاعتهلوق ١

 ل هءاج روب ذعملا ىدي دمع 31 ١ هلا ق بيم بصب ناك هلأ ( فاثلاو) ١ غلبأ 7 ةوق عم

 ىلإ ءاوهلا ىف ًاقلعم 1 ءاضع الا هذه نم داو ل برضيو « عبرألا بشخلا كلت

 تابحلاو براقعلا هيلع ل لسربو ضرالا ىف دات وأ ةعبرأ نيب. بذعملا دمب ناك هنأ( ثلاثلاو)ت ومي نأ

 | 7 اقل نأ (شاخلاو ) هدنع اهب بعلي بعالم ابا الا تناكةداتق لاق ( عبارلاو )
 مايخلا لجال داتوالا نم نورثكي اوناكو ؛ معلا ىميظع ةبهألا ىررثك اوناكو . نيريثك اوناك

 هرمأ نورقي مهنآل ًاداتوأ عوملا تيمسو . ةريثكلا عومجلاو داتوآلا وذ (سداسلاو) اهب فرعف

 .ةفتللا ةضيغلا ىهف ةكبإلا امأو . (1)ءانبلا دولا ىوقي ام هتكلم نودشيو

 مم ممألا نم مهانرك ذ نيذلا ءالؤه نأ (لوالا) لاوقأ هيفو (بازحألاكئلوأ) ىلاعت لاق مث
 كلانهام دنج) هلوقب نيب ىلاعت هنآل ؛ كموقب لعفن كلذكف , مهانكلهأف مهئاربنأ ىلع اوبزحت نيذلا
 ؛ نيمدقتملا بازحالا سذنج نم ىأ ؛ باز>الا نم دنج مقلي دم موق نأ (بازحأللا نم موزوم

 نأ (ىناثلا) تلي دمموقل ًاديدش ًافيوخضكلذ ناك كالهإلاب نيمدقتملا بازحألا لماع هنأ رك ذ املف
 نأ ىنعملاو ؛ لجرلا وهنالفلاقي اك : ةرثكلاوةوقلاب مبفصولةغلابم (باز>آلاكثاوأ) هلوق ىنعم
 .نيك الا ءافعضلا .ال وه لاح فيكف : راوبلاوك الحلا وهناك ام مهتوق لاكعم بازحالا كل وأ لاح

 ريذحت وهف ا اوقدصي مل نإو : ريذحت وهف رابخالا هذ اوقدص نإ ماوقالا ءالؤه نأ ملعاو

 ليبس ىلع كلذ ركذ ناآلو ؛ نورذحيف ىوقلا نظلا ديفي وهو ةيقاب عئاقولا هذه راث 1 نآل . ًاضيأ

 فئاوطلاهذه لك ىأ «باَقِع قف لسرلا بذك الإ لك نإ لاق مث ء اضيأ رذحلا بجوي ريركتلا
 « نيح دعب كلذ ناك نإو مهيلع باقعلا لزن مرجال . بيهرتلاو بيغرتلا ىف ممءاينأ اوبذك امل

 عقاو هناكف مبك اله رخأت نإو نيبذكملا ءالؤه نأ ىلاعت نيب مث . نيعماسلا اهو نع وواصل و

 نالوق ةحيصلا هذه ريسفت ىفو ( قاوف نم الام ةدحاو ةحيص الإ .الؤه رظني امو) لاقف مم
 اوكله اذإ مهب نامزلاحاص لاقي امك ةدحاو ةعفد مهئيحيو مجيب اباذع دارملا نوكبنأ (لوآلا)
 ناقذألا ىلع اهتدشل اورخ ةحيص كمرب ل آب نامزلا حاص : رعاشلا لاق

 هلوق هريظنو ؛ مهيف ةحيصلا تعةوف موقلا تصفاع اذإ ةراغلا نم كلذ لصأ نوكي نأ هبشيو
 ةحيصلا هذه نأ ( ىناثلا لوقلاو ).ةيآلا ( مهلبق نم اولخ نيذلا مايأ لثم الإ نورظني لهف ) ىلاعت

 ةدحاو ةحيص الإ نوزظني ام ) سي ةروس ىف ىلاعت لاق 5 . روصلا ىف ىلو آلا ةفنلا ةحيص ىه

 , ةمايقلا موب 7 عوف ابد لواط وب هذب مل نإو مهنأ ىنعملاو ( نومصخب مهو م ميشا

 رظتني ىذلا لجرلاك ٠ مهنم طال يرحب هال عاب تانئاتان يم

 لاقف ةحيصلا هذه 0 ا | ف هدودس ف اج رك عشب ] فرطلا دام وهف .ىثلا

 ءارفلاو ىناسكلا لاق ء.امحتفب نوقابلاو ؛ ءافلا مضب (قاوف)فاسكلاو ةرح أرق ة( قاوف نم احلام )

 ىف لابجلاب ابل اهبعت اداتوأ اهيمسن نأ زاج امنإو . رصم ىف نيعارفلاب ةصاخ اهناف , مارهألاب انه دانوألا رسفت نأ ىلوآلا ()
 ٠ (ًادانوألابجلا)و هلوقب نآرقلا ىف اداتوأ لابجلا مس ىلاعت هتلاو , عافترالاو ولعلاو قومسلاو ظعلاو ضرألا ىف خوسرلا
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 2 ه-_- ه- ا 2-5 ه-

 امل ىلاعت هنأ وبف ( ىناثلا ماقملا امأو ) ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوبن ىف ةنعاطلا تايلكلا هذه هيف

 ّء :رم دنج مهنأ ةبيقع ركذ «بابسالا ىف اوةتريلف ضرالاو تاومسلا نوكلع اوناك نإ لف

 ةداتقلاق ؛ امهنيب امو 000 تا فيكف : نوفي ءض نوه رسال ل
 .ردب موب اهليوأت ا نيكارشملا دج مز ويس هنأ 2ك ىلاعت هللا ربخ 8 ردب موي ىلإ ةراشإ كلانه

 نو ريصرس دنج 5 ىدملا نالكلذَو « كم م حتفموب ىلعهلمح ئذدنغ اوصال اور قدشلا موب ليقو

 دارملا نوكي نأ بجوف ؛ ةكم وه عضوملا كلاذو تاملكلا هذه هيف اوركذ ىذلا عضوملا ىف نيمزونم

 . ملعأ هللاو . حتفلا موبالإ كاذ امو ةكم ىف نيمزونم نوريصيس مهنأ

 بادكأو طولموقو دومثو ؛ داتوالا وذ نوءرفو دآعو حون موق مهلبق تبذك را ىلاعت هلوق

 ةحبص الإ ءالؤه رظني امو « باع قف لسرلا بذك الإ لك نإ «باز>الا كئاوأ كلا

 ( قاوق نم الام ةدحاو

 رظناا ىف اولساكتو اوناوت امنإ مهنأ موقلا ةيش نع باوجلا ىف ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا
 اذكمه ءايبناآلارئاس ماوقأ نأ ةيآآلا هذهىفىلاعت نيب , باذعلا مهم لذني ملممأ ل جال «لالدتسالاو
 نو.ذكي اوناكن يذلا رافكلا كئاوأ فيوخت هنم دوصقملاو « باقعلا كلذ لزن ةرخآلاب مث اوناك

 هيلع حون موق مهلوأ مهنم فانصأ ةتس هللا ركذف مولع باقعلا لوزن نع هرابخإ ىف لوسرلا

 هوبذك امل دوه موق داع ( ىفاثلاو ) نافوطلاو قرغلاب هللا مبكلهأ احون اوبذك امو مالسلا

 ( عبارلاو ) قرغلاب هموق عم هللا كلهأ ىموم بذك امل نوعرف ( ثلاثلاو ) حرلاب هللا مبكلهأ

 فسخلاب اوكلهأف هوبذك طولموق ( سماخلاو) ةحيصلاب اوكلهأف هوبذك امل حلاص موق دومث
 اميإو اولاق « ةلظلا موي باذعب اوكناهأف هوبذك بيعش موق مهو ةكب الا باتصال

 تيبلا تايث نم ةملكلا هذه" لصأ نا ( لوأالا ) هوجول داتوالا اذ هنوكي نوعرف هللا فضو
 رعاشلا لاق كلملاو زعلا تايثإل ريعتسا مث « هداتوأب بنطملا

 اثار هلا“ [تناثا كلف :لط انلا  ة ةقع منأب اهف اونغ دقلو

 امف بجيف « لسرلا بيذكتب تصوم نال ىلوأ هجولا اذه لع .مالكلا لح ئضاقلا لآَق

 كالحلاَنَم هيلع ىلاعت هللا لبق نم دراو انما رجرلا'نوكسيل هكللم مال |مخفت نوكي نأ با



 ةيآلا . موزوم كلانه أم دنج : ىلاعت هلوق اي

 تايهنلا نع ءاهتنالاو تارومأملا ءادأ لع لابفإلا الإ مهنم عقي مل هوقاذ ولو ؛ىباذع مهقذأ مل ىنآل

 مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ وه ىركذ نم كش ىف مه لب ) ةلوق نم دارملا نوكي نأ ( اهناثو )

 مهيلع لزني لو . رفكلا ىلع اورصأ مهنإ مث . رفكلا ىلع اورصأ ول هللا باذع نم مهفوخي ناك
 رطمأف كدنع نه قحلا وه اذه ناك نإ مبللا) اولاقو . هتدص ىف مهكسشل ًابس كلذ راصف : باذعلا

 لب ) ىلاعت هلوقو : هانرك ذام هانعم ( ىركذ نم كش ىف مه لب ) لاقف ( ءامسلا نم ةراجح انيلع

 هجولاو ) باذعلا لوزن مدع ببسي لصح ا] كشلا كلذ نأ هانعم (باذع اوقوذي امل
 نئازخ مهدنع مأ ) ىلاعت هلوق ةهبشلا كلت نع باوجلا ىف ىلاعت هللا اهركذ ى /ٍ هوجولا نم ( ىناثلا

 ةيلاع ةجردو ميظع بصنم ةوبنلا بصنم نأ باوجلا اذه رنرقتو ( باهولا زيزعلا كبر ةمحر

 هللا وه كلذو دوجلا مظع ىأ ًاباهوو ةردقلا لءاكىأ ًازيزع نوكي نأ بحي اهتبه ىلع رداقلاو

 ةمعنلا هذهل ًابهاو هنوك فقوتي مل ؛ دوجلا لماكو ةردقلا لماك ىلاعت وه ناك اذإ و. ىلاعت و هناحبس
 هنوهركيوأ هنوبحب هءادعأ نأ ببسب ًاضيأ كلذ فاتخي لو ري لنا هل بيزا ندك ىلع

 امو ضرالاو تاومسلا كلم مه مأ ) ىلاعت هلوق ةبسشلا هذه نع باوجلا ىف ( ثلاثلا هجولاو )
 نم دارملل ًارباغم مالكلا اذه نم دارملا نوكي ن نأ بحي هنأ لعاو ( بابسألا ىف اوقتريلف امهنيب

 نم نإو ) لاق !؟ ةيهانت» ريغ ىل !اعن هللأ ن هتان لرقابة تاج عضو ايفون

 نئاز+لا انركذ اءلف  ضرالاو تاومسلا هذه وه نئازذلا كلت ةلمج نمو (هنئازخ اندنع الإ ءىث

 ءايشالا هذه أ ىندي ( امهنب امو ضرألاو تاومسلا كلم ) ركذب اهفدرأ اهمومع ىلع الوأ

 ناازخ لك نع نيزجاع اونوكت نأنف ٠ .مدسلا اذه نع نرعاع م دك اذاف هللا نئازخ عاونأ دحأ

 3 اوه ريلف )' ىلاعت هلوقامأ. : نيمالكلا نيب قرفلا  ق هركذ ا ىلوأ ناك هللا

 ىف اوقترا محل لاقي اذه دنعف ضرالاو تاومسلا كللم مهل نأ اوعدا نأ مهنأ ىندملاف ( بابسألا

 ملاعلا ىمأ اوربديو هيلع اوقتري تح شرعلا ىلإ اهب لصوتي ىتلا جراعملا ف اودعصاو بابسألا
 اوقتريلف ) هلوقب اولدتسامالسالا ءاكحنأ ملعاو . نوراتخي نم ىلع ىحولا اولزنيو هللا توكلمو

 دول ب ناسا نعاوخلاو ىوقلا نم اهف هلل عدوأ امو ةيكلفلا مارجألا نأ لع ( بابساللا ىف

 ىلاعت هلوق امأ :ملعأ هللاو هانلقام ىلع لدي كلذو ًابابسأ تايكنلفلا ىمس ىلاعت هللا نآل ىلفسلا ملاعلا
 هذه ريسفت ىف ( امهدحأ ) ثحبلا نم ناماقم هيفف ( بازحالا نم موزبم كلانه ام دنج )

 ماهيالل امو أدتبم ( دنج ) هلوقف ( لوألا ماقملا امأ ) ابلبق امب اهقلعت ةيفيك ىف ( ىتاثلاو ) ظافلألا

 أدتبملا ربخ ( موزهم ) و دنجل ةفص ( بازحأللا نم )و . ام ماعط ىدنعو ؛ ام مال تئدج هلوةك
 ًاقلعتم نوكي نأ زوحتو « كلانه تباث دنج ىأ دنجل ةفص نوكي نأ زوجيف ( كلانه ) هلوق امأو

 نوركذي“ اوناكىذلا عضوملا كلذ ىف ىأ ؛ كلانه موزه بازحالا نم دنجلا نأ هانعم موزبمب

 لالدتنالاو رظنلا او 7 امنإ ءالؤه لوقي ىلاعت هنأ مالكلا اذه نم هعقوف ( باذع ا
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 ١/6 ةيآلا . اننيب نم ركذلا هيلع لزنأأ : ىلاعت هلوق

 ه-- ها 0 ل

 ادع اوقول» ا لب ىركذ نم كش ىف مث ل ايا نيب نم ر ركذلا هلع كر

 ا اهأ دم 2 021003 هرتسو هوه

 تاوموللا كلم مط مأ «95» بر ع زيزملا كبر ة 1 0 0 مأ 8١/«

 و م هذ ه-

 0 نس ١ سلا لس وج جمدقر

 نم موزهم َكلاَنه ام دنج 1١ بايسألا ىف اوُقتي امني امو ضرالاو

 »١١« يارجال

 مأ؛ باذع اوقوذي ا-1 لب ىرك ذ نم كش ىف مم لب اننيب نم ركذلا هيلع لزنأأ ) ىلاعت هلوق

 2 اوة:ريلف امهنب أمو ضرالاو كار دقللا كالم مهل مأ 3 باهولا زيزعلا كبر ةمحر نئازخ مثدنع

 5 4 نازح نم موز كلانهام لد ؛ ناسا

 نإ مطوق ىهو تاوبنلاب ةقلعتملا ةهيشلا ىهو رافكلا كئثاوآل ةثلاثلا ةمشلا وه اذه نأ معا

 لقعي فيكف ةنطاملا قالخاللاو ةرهاظلا ةاخلاو تافصلاو تاذلا ىفهريغل اي واسم ناكامل ادم

 نه 5 نلا هيلع لزنأأ 1 موق نم ذاررملا وهو ؟ ةفيرشلا ةلزنملاو ةيلاعلا ةجردلا هذهم وه صق<غ ل 1

 لوقلا اذه لثم اولاق مهنأ اص موق نع ىلاعت هللا حو . راكنإلا ليبس ىلع ماهفتسا هناف ( اننيب

 ًاضيأ للك دم موق نع ىلاعت هللا ىحو ( رشأ باذك وه لب اننيب نم هيلع ركذلا قلأأ ) اولاقف

 هذه ريرقت ىف مالكلا مامو ( مبظع نيتبرقلا نم لجر ىلغ نآرقلا اذه لزن الول ) اولاق مهنأ

 فرشأ سيلدممو سانلا فرشل الإ لصحتالنأ بجوف ؛ بتارملا ف ريشأ ةوبنلا اولاق مهنأ : ةببشلا
 جاور ببسو ةيذاكةثلاثلانكل ناتيقح نايل ولا ناتمدقملاو « ةوبنلاو هل لصحتال نأ بجوف « سانلا

 ناف « لطاب كلذو ناوعالاو لاملابالإ لصحي ال فرشلا نأ اونظ مهنأ مهاع طيلغتلا اذه
 0 0 000 0 ا 0 ةيناشقتلا نش ندلأ ةثالث“ ةداعسلا تن

 هنإ مث: 0 ىف دافلا 1 اذه دقعنا 0 ا ا هريغ نأ اوتظ مك ١ هريغ دع

 امل لب ىركذ نم كش ىف مه لب ) ىلاعت هلوق ( لوألا ) هوجو نم ةهشلا هذه نع باجأ ىلاعت

مث لب ) هلوق نأ ( اهدحأ ( ناهجو هيفو (باذع اوقوذي
 لئالدلا م 0 ذ نم كش ىف 

 ةفيعض تايلك ىبف تابمشلا نم هوركذ ام لكن آل كلذو مهنع كنشلا اذه لازل امذ اورظن ول ىتلا .

 مالكلا ق لمأتلا قد أولم 1 ولذ ةعطاق 0 الد ىبهف 2 هن ونت ةوص ىلع ا لدت كك لئالدلا اني

 ةد< ىلع ةلادلا لئالدلا ةع اوفرعلو ؛ ةوبنلا لاطبإ ىف ا اوكسمت ىّبلا تاهرشلا فعض ىلع اوفقول '

 اس1 لب ) ىلاعت هلوق امأف « لالدتسالاو رظنلا اوكرت مهنأ لجال ناككلذ 1 مثيل ءهتوبن ٠



 ةيآلا ٠ ةرخآلا ةملا ىف اذهب انععسام : عت هلو اا

 || اةمتعو انج نوؤكحي نأ بجي اهلا 3 هروب كوول 1 نيالا نبا وهف تاذلا ىف

 ' نإ نولوقي نيذلا ةلزتعملا مهف لاعفألا ىف ةهبشملا امأو . كلذك نوكي نأ بئاغلا يف بجو زيحب

 ءالؤه مالكحص نإ هنأ انركذ امب تبثف تانم اق ك0 مل لي حييبق ىنالفلا ىمآلا

 . اهداسفىلع انقفاوت ثيحو ؛ نيك رشملا ءالؤه ةيش ةحصب عطقلا مزل لاعفألا فو تاذلا ىف ةهسشملا

 ديلقتلا ناك ول. ىرمعلف ةيناثلا ةشلا امأو . دساف لطاب ةلزتعملا مالكو ةمسلا مالك ةدمع نأ انملع

 : ثاحأ انمه قب لطاب ديلقتلا نأ انيلع ةدساف تناك ثيحو ةمزال ةهيشلا هذه تناكل ًاَقح

 لاوطو ليوط مهلوقك بيجعلا نم غلبأ هنأ الإ بيجعلا وه باجعلا نأ 4( ىلوألا ثحبلا إل
 . ( ًارابك ًاركم اوزكمو ) ىلاعت هلوقك ةغلابملل ددشي دقو رابكو ريبكو ضارعو ضيرعو

 نم غلبأ ديدشتااو لاقف ديدشتلاو فيفختلاب باجي ءىرق فاشكلا بحاص لاق « ىتاثلا ١
 . ( ًارابك أركم ) ىلاعت هلوقك فيفختلا

 ةرابع الملا نأ انركذ دق ( مكتمل آ ىلع اوريصاو اوشما نأ مهنم الملا قلطناو ) ىلاعت لاق مث

 : هلوقو « مهتمظعو مهتباهم نم نويعلاو بولاقلا 10000 اذإ نيذلا موقلا نع

 3 1 اعدت لشتادقل لوسر مهتكب ان دمو بلال ىفأ سلجج نع اوقلطتا/شيرق نم ىأ ( هس )

 : ثحابم هيفو ( كتهلآ ىلع اوربصاو اوشما نأ ) ضعبل مهضعب نيلئاق ديتعلا باوجلاب

 لاق نأ فذحب اوشما ةلبع ىبأ نبا أرقوا اوشما نأ ةروهشملا ةءارقلا « لوآلا ثحبلا ال
 < 00 سلجم نع نيقلطنملا نآل ىأ ىنعع نأ فاشكلا بحاص

 لدغ نبا نعو « لوقلا ىعم : ميقالطنا ناكف ؛ مدقتملا س ا ىف ىرحب اهف اوضوافتوو

 . نوشمي مهنم الملا قلطتاو

 ىف مكل ةليح الف . اوربصاو 30 ادب دولز

 . مس وهياع هللا ىلص دمت نيد روهظ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث هيفو « دارت ءىتل اذه نإ! دمع مآ مفد

 / هل عفادالف هنوك هللا 1و ا ل1 نايل مرره ديار نإ تنقيب رعاظ بسال سل

 " هاري ءىثا مكيد نأ ( اهثلاثو ) هنم انل كاكفنا الق رهدلا بئاون نم ءىشك ىمآلا نأ ( اهيناثو )
  ضرغ سيل هنأ اهانعم ناكو في وختلاو دي دلل ركذن ةملك هذه لافقلا لاق . كنم ذخؤيِل بلطي ىأ
 ..ديري امباندال وأو انلاومأ ىف مكحبف انيلع ىلوتسي نأ هضرغ امنإو  نيدلا ريرةتلوقلا اذه نم دم

 ديحوتلا اذه نإ اولاقف ىراصن'ا ةلم ىه ةرخالا ةلملاو (ةرخآلا ةلملا ىف اذهب انعمس ام) لاق مث
 "ىلا شيرق ةله ةرخآلا ةلملاب دارملا نوكي وأ :يراضنلل فرق ءانعمس ام هَ« دم هب ىنأ ىذلا
 9 رلا انهم مالكلالصاحو ؛ بذكو لاعتفا (قالتخاالإ اذهنإر اولاق مث ءاهلع مهءابآ اركر 8

 ' ديلقتلابلوقلا ناكولو ءالطاب وكي نأب جوف ؛ ديحوتلاب لوقلا انفالسأ نع انعمسام ند اولاق مومأ
 . لطاب ديلقتلاب لوقلا نأ انملع الطاب ناك ثيحو . ًاقح نيكرشملا .الؤه مالكن اكل ًامح
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 0 هج

 00 ةيذلا از > اناقه نوف كلا لاق وا: ىلا حت هلو

 ,ةرخآلا ىف بيغرتلاو ةكئالملا ميظعتو ديحوتلا ىلإ موعدي لجر مهءاج هنال كلذو . مهتلاهج
 لكو ؛ ةمهتلاو بذكلا نم ًاديعبناك هنأ نوملعي مه راقأ نم لجرلا اذه نإ مث ءايندلا نعريفنتلاو

 هريظنو « هلوق نم نوبجعتي مهتقا+ ماوقألا ءالؤه نإ مث . هقيدصتب فارتعالا بجوي ام كلذ

 نأ هانعمو ( مهنم رذنم ممءاج نأ اوديو ) لاقف ( نوركتم هل مهف مهلوسر اوفرعي مل مأ ) هلوق

 لوخدلا نم اوفكنت-اف ةيويندلا بابسالا ىف مهل ايواسم ناكو مهتريشعو مهطهر نم ناك ًادحت

 مهنع زيمتي نأو هللا ةلاسرب مهنيب نم وه صتخي نأ اويحيو « هفيلاكتل دايقنالا نمو هتعاط تحن
 ..دسحلا الإ بيس بجعتلا اذه ناكاف:ةلا,و ؛ ةفيرشلا ةيصاخل ا 0

 لاقو) لاق لب اولاقو نقي ملامتإو ( باذك رحاس اذه نورفاكلا لاقو ) ىلاعت لاق مث ْ

 رحاسلا ناف ؛ مالا رفكلا نع الإ ردصيال لوقلا اذه نأىلع ةلالدو بجعتلل ًاراهظإ ( نورفاكلا

 تزدكتلاو كلذ لف نيككلاب م دنع وهو ناطيشلا ةعاط ىلإ وعديو هللا ةعاط نم عنمب ىذلا وه

 3قعو ميلعلا ميكحلا ميدهقلا عناصلا دوجو نع ربك وهو هيلع رهام ىلع | ءىعلا نع ريخ ىذلا وه

 ىلعت :هنإ مث . ًاباذك نوكي فيكف اتت لوقعلا لئالدب تيثت ىلا ءايشالا راسو يقنلار ردنا

 تايهلإلاب قلعتي ام ( اهدحأ ) ءايشأ ةثالث ىهو ًابذاك هنوك تابثإ ىف هيلع اولوع ام عيمج ىح
 مهوق ىهف تايهلإلاب ةقلعتملا ةريشلا امأ , داعملاب قلعتي ام ( اهئلاثو ) تاوبنلاب قلعتي اه ( اهنناثو )

 ًاديدش ًاحرف نوءسملا هب حرف رم م-أ امل هنأ ىور (باجي ءىثلا اذه نإادحاو اهلإ ةحلالا لعجأ)
 اولاقو بلاط ىبأ ىلإ اوشمو ممديدانص نم سفن نورشعو ةسمخ عمتجاف شيرق ىلع كلذ قشو

 نبا نيبو اننيب ىضقتل كانت نيدلسملا نونعي ءارفسلا ءال وه لعف ام تملع دقو انريبك و انخيش تنأ .

 لالا: كنولأي موق ءالوه ىحأ ناب لاقو تلكم هللا لوسر بلاط ربأ رضحتساف كيخأ

 كعدنو انتملا رك ذ ضفراو انضفرا اولاق , ىتنولأسي اذام هلي لاقف . كموق ىلع ليملا لك لمت الف
 نيدتو برعلا اهب نوكلمت ةدحاو ةملكمتتأ قر ملأسام مكتيطعأ نإ متيأدأ هنِلَي لاقف ,كهلإو

 اذه نإ ًادحاو الإ ةمآلا لعجأ) اوناقو اوماقف ء هللا الإ هلإال اولوت لاق ؛ معن اولاق ؟ مجعلا ل

 اوناك ام موقلا نأوه (لوآلا) نيهجو نم بجعنلا أشنم لوقأو بجعتاا ىف غيلب ىأ (باجي ءىثل
 نأ دهاشلا ىف اودجو انلف تاسوسحبلل ةعبات مبماهوأ تناك لب لالدتسالاو رظنلا باححأ نم

 ىف دبال اولاف , دهاشلا ىلع بئاغلا اوساق ميظعلا قاخلا ظفحم هلمعو هتردق قتال دحاولا لعافلا

 ( ىناثلا هجولا ) رخآ عون ظفح مهنم دحاو لكل فكي ةريثك ةهلآ نم ريثكلا ملاعلا اذه ظفح

 نوكي نأ بيجعلابجعلا نم اولاقف « كرشلا ىلع نيقبطم اوناك مطوقع ةوقو مهترثكل مهفالسأ نأ
 ًاذحع نوكيدحاولا ناسنإلا اذهو ؛ نيلطبهنيلهاج اوناكم هلو ةع ةوقو مهترثك ىلع ماوقآلا كتلوأ
 ةهبشاا تناكل : ةجحو ليلد ريغ نم بئاغلاىلع دهاشلا مكح ءارجإ انيلسول ىرمعل لوقأو ٠ ًاقداص
 اذإو . اعطق دساف بئاغلا ىلع دهاشلا مح ءارجإ نأ انملع اهداسف ىلع انقفاوت امو ؛ ةمزال ىلوالا

 ةببشملا امأ ٠ لاعفألا ىف ةهبشملا مالكو تاذلا ىف ةهيشملا مالكلصأ لطب دقف ةدعاقلا هذه تلطب

 «00- رخا "عدو



 _. ةيآلا . مهنم رذنم مهءاج نأ اوبجمو : ىلاعت هلوف اك

 عا ةرجيما تاور ه5 00 ل تب

 « 0 باّذك رحاَس اذه َنورفاكلآ َلاَكو مهنم رذنم مهءاج نأ اوبيَو

 دا 2ع اما

 نأ مهنم الملا قنا. : ءىتَل اذه نإ ادحاو الإ قآل 0

 8 ف - هللا فاز اغمت ام 30 داري 8 هى اه نإ لا امرك 9
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 231 . قالا 1 نإ كلا

 10 (ان اة | ااا 1 1[ رك دئآتملاب نم ارق كلو بقوا كللَذ 0-0
 ةباعكتسالاو عرضتلاب توضلا عفر راؤجلاو ( نورأحي مم اذإ باذعلاب مهيفرتم انذخأ اذ ! ىَح )

 : ثاحأ انبه قب (انسأب اوأر امل مهنامبإ مبعفني كي ملف) هلوقو (لبق تيصع دقونآل 1) هلوةكو
 ال ىه تال نآ هيوبيسو ليلخلا معز (تال) ظفل ىف مالكلا قرقحت ىف « لوآلا ثحبلا ١

 تئدح ةدايزلا هذهببسبو ؛ ديك أتلل مثو برىلع تديز م ثينأتلا ءات اهيلع تديز سيلب ةهبشملا

 مسالاامإ ؛ اهم زجدحأالإ زرسالنأ اهنمو « نايحالا ىلع الإ لخدت ال اهنأ اهنم : ةديدج ماكحأ احل

 تصخو . ءاتلا الع تديز سنجل ةيفانلا ال اهنإ شفخالا لاقو , اعيمج امهزورب عنتمب و ربخلا امإو

 ىأ ءادتبإلاب عفتزيو مهل صانم نيح تالو تلق كن كامب بوصنم (صانم نيحو) نايحأألا نب
 . مهل نئاك صانم نيح تالو

 ءاحلاب ابلع فقي ىناسكلاو ( تالو ) هلوق نم ءاتلا لع نوفقي روهمجا ( ىتاثلا ثحبلا ل

 نيملا ىلع ةلخاد ءاتلا ةديبع ىنأ لوق امأو : فاشكلا بحاص لاق « ةثنؤملا ءامسألا ىلع فقي اك

 فحصملا ىف تعقو كف فيعضف ناوثع فحصم ىف نيحب ةقزتلم دانلا هلا هد ايتقسا وعامل هنو الف

 : خلا ساق قع ةج زاخ ءاعأ

 بلط ضايتساو ,ةئاغأ اذإ: هّضوني هان لاقي ءمكوغلاو اجنملا صانملا ( ثلإثلا ثحبلا ل
 . ملعأ هللاو ؛ صانملا

 هطلآلا لعجأ . باذك رحاس اذه نورفاكلا لاقو مهنم رذنم مهءاج نأ | وبعو ل ىلاعت هلوق

 .ىثل اذه نإ مكتحل آ ىلع اوربصاو اوشما نأ مهنم اللا قلطناو : باجت ءىثل اذه نإ ًادحاو اه
 قالتخا الإ اذه نإ ةرخآلا ةلملا ىف اذهم انعمسام ؛ دار

 لاقف ةدسافلا بتالك حرشب ةفدرأ قاقشو ةزع ىف مهنوك رافكلا نع ىكح امل ىلاعت هنأ ملعا

 _ ىفال واسم ادم نإ اولاق مهنأ ( لوألا ) ناهجو (مهنم) هلوق ىف ( مهنم رذنم مهءاج نأ اوبجيو )
 انبي نم صتخم نأ لقعي فيكف ؛ ةروصلاو لكشلاو بسنلاو ةنطابلا قالخاألاو ةرهاظلا ةفاخلا

 لاك ىلع هيبنلا ةماكلا هذه نم ضرغلا نأ ( ىتاثأاو ) ةعيفرلا تاجردلاو ىلاعلا بصخلا اذهب



 ا١ا/ ةيثلا : | وردك نيذلا لب : ىلاعت هلوث

 نوك رسفملا هركذام امأ ((1)لب) ةملكل بق روكذملا محلا ها (باو :او) ءاخسلاب

 (لب) ةملك دعب روكذملا مكحلاو ةزجعم ةروسلا هذهوأ نآرقلا نوك وأ ةلاسرلا غيلبت ىف ًاوداص دمي

 . لعأ هللاو ؛بولطملا لص كلذك هن ير

 ًارمحا نبا ليسا ل رفا, نيتك انيلل ءاقتلا لج ل .لادلا رسكب داص ندم | ة ( ةيناثلا ةلأ ملا ١

 ىلع ءارقلا رثك أو« ناعفأل هللا مهلوقك هلعف لاصيإو مسقلا فرح فذحبو نونو داص بصنب

 .رخاو الا ةقوق وم ركذت لماوتلا ع ةيراعلا ءا امساللا نال مزجلا

 هنإو) ىلاعت لاق « فرشلا ىذ دارملا (لوآلا) ناهجو ركذلا ىذ هلوق ىف « ةثلاثلا ةلأسملا 0

 نالفل ملوق نم اذه زاجمو ( مكركذ هيف ًاباتك مكيلإ انلزنأ دقل ر ىلاعت لاقو ( كموقلو كل ركذل

 هيفو ؛ نيرخآلاو نيلوألا صصق هيفىأ نينايبلا ىذ (ىتاثلا) تيص هل نولوي اء سانلا ىف ركذ
 . ( رك دم نم لهف ركذلل نآرقلا اءرسي دقلو ) هلوق نم هزاجمو ةيعرفلاو ةيلصالا مولعلا نايب

 1 000 نايب ) ثدحم ركذلاو ركذلا ىذ نآرقلا ةلزتعملا تلاق 4 ةعبارلا ةلأسملا إل
 ناآرقورك ذالإ وه نإ ءركذلاىذ نآرقلاو « كرايم ركذ اذهو ء كموقلو كل ركذل هنإو ) ىلاعت

 ١ ذ نم مهتأي ام ) ام ) هلوقو ( ثدحم مهبر نم ر نك دن اا م ) هلوق ( ىناثلا نايب ) و ( نيبم

 . ةثدحم ىهو تاوصأللاو فور1لا ىلإ كليلد فرصن انأ ( باوجلاو ) ( ثدحم نمرلا

 مهلثم ىلع زوي نيذلا شيرق ءاسؤر نم رافكلا هنم دارملاف ( اورفك نيذلا لب ) هلوق امأ
 ىف ناسنإلا هدقتعي امو ميظعتلا انهه ةزعلاو . قحلا ىلإ دايقنإلا نع ربكتلاو دسحلا ىلع عامجإلا
 ةرعلا هتذخأ هللا قتا هل ليق اذإو ) ىلاعت هلوقل ريغلا ةعباتم نم هعنمت ىنلا لاوحاألا نم هسفن

 وهو « هيلع ةليضفلا ةبج ىلع وأ فلاخملل ةاواسملا ةبج ىلع ةفلاخلا راهظإ وه قاقشلاو ( مثإلاب

 0 قش ىف هسفن لمي لب هل دايقنالا همزلي نأ نع عفترب هناك قيشلا نم د ونال

 0 ذأ وهو ةاداعملا هلثمو . همصخ مكح هيلع ىرب الو هسفن ةقش قانوكلأ نأ" نب ريف

 ىف اذه نوكي نأ ةداحلا 'كلذكو : ىداولا تناج ئهو: 7 ةودع قةرخالاو ةودع نا 14

 فرح ىلع هنم راص ىأ ًانالف نالف بناجو نالف نع نالف فرحنا لاقيو « رخآلا دح "ريغ دح
 0 مهفوخ قاّمشلاو ةزعلاب مهفصو امل ىلاعت هنإ مث ملعأ هللاو هبناج ريغ بناج فو

 ءىث ىأب ركذي ملو ايندلا ىف باذعلا لوزن دنغ اودان مهنأ ىنعملاو ( اودانف نرق نم مبلق انكلهأ

 سيل باذعلا هب لزن نم ءادن نآل ةثاغتسالاب اودان مهن رطل وهو (لوآلا) هرجو هيفو « اودان
 اوعفر ىأ اودان ( ثلاثلا ) باذعلا ةنياعم دنع ةبوتلاو نامءإلاب اودان ( ىناثلا ) ةثاغتسالاب الإ

 ىنعي ( صاثم نيح تالو ) لاق مث. انوص عفرا ىأ نالف نم انوص ىدنأ نالف لاقي « مهتاوصأ

 ام لكو رخآلا مويلاو هلسرو هللاب ناميالاو ديحوتلا بوجوب 3 رك ا نآرقلا فصصو وه ( لب ) ةيلك لبق ة ىذلا كحلا )00

 بِيلاسالا ىلع مالكلا ىرجيو ىنعم لب بارضالل نوكي اذه.و . ةبآلا رهاظ نم ردابتلا كحلا وه اذهو ركذلا ىذ هلك هديفت

 . ركذب مل ملح نع نوكي ال بارضالاو تالا نم (لب ردعب ءاجام ىلع داتعالاو جاتنتسالا لبق وهف . ةيبارعلا



 (ص ةروس) /١

 (ض ارا
 م ةيكم تايآ نامو نونامت

 بيحان لاهإ
 1 ا فلز رع قاورفك نذلا لب 13 ركذلا ىف نآءرقلا و نص

 2 صانم نيح تاالو اودانف نرق نم مهلبق نم انكلها

 ( ميحرلا نرخ رلا هللا مس )

 نم مهلبق نم انكلهأ رك « قاقشو ةزع ىف اورفك نيذلا لب ءركذلا ىذ نآرقلاو ص

 : لئاسم هيفو 4 صانم نيح تالو اودانف نرق

 ةرقبلا ةرو- لوأ ىف روك ذم حتاوفلا هذه لاثمأ ىف ىصقتسملا مالكلا « ىلوألا ةلأسملا ال
 قداص ان وةكءداص املوأ ىتلا ىلاعت هللا ءامسأ حاتفم هنأ (لوآلاف) هوجولا ضعب ةداعإب سأب الو

 هانعم (ثلاثلا)هللا نع هب ربخأ ام لك ىف دم قدص هانعم (ىناثلاو) دمح« تاعونصملاعناص : دعولا

 ( عبارلا ) (هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا) ىلاعت لاق !؟ : نيدلا اذه لوبق نع رافكلا دص

 ؛نآرقلا ةضراعم ىلع نيرداق متسلو اهيلع نورداق متنأو فورحلا هذه نم بكرم نآرقلا نأ هانعم

 ةضراعملا ىهو ةداصملا نم لادلا رسكب داص نوكي نأ (سماخلا) زجعم نآرقلا نأ ىلع كلذ لدف
 ضراع هانعمو . ةبلصلا ماسجاإلا نم ةيلاخلا نك اماألا ىف كتوص ضراعيام وهو ىدصلا ابنمو
 « داص هذه ريدقتلاو ةروسلا مسا هنأ ( سداسلا ) هيهاون نع هتناو هرماوأب لمعاف كلمعب نآرقلا

 (قاثلاو) ؟ هيلع مسقملا نيأو مسق (ركذلا ىذ نآرقلاو) هلوق نأ (امهدحأ) نالاكشإ انبه لبق نإف

 اذه نيأف « قباسلا كحلا ضقاني اهدعب كح تابثإو :اهلبق تبث كح عفر ىضتقت (لب) ةملكذأ
 « قلي دم قدص ىنعمب ,داص ىنعمن وكي نأ (لوألا) هوجونم لوألا نع (باوجلاو) ؟ انههىنءملا
 هيلع مسقملا نوكي نأ (ىناثلا) مسقلا وه (ركذلا ىذ نآرقلاو) هلوقو : هيلع مسقملا وه داص نوكيف

- 

 هبدنت (ص)هلوق نأ انيب انآل .زجعم مالكل هنأ ( رك ذلا ىذ نآرقلاو ص) ةروس ريدقتلاو ؛ ًافوذحم
 . « ركذلا ىذ نآرقلاو ص هذه ريدقتلا نوكيو ؛ةروسلل ًامسا داص نوكي نأ(ثلاثلاو ) ىدحتلا ىلع
 ١ (ص) هذه هلوق ناك. ةزجعم اهنوك ةروسلا هذه ىف ىعدي مالسلا هيلع ادم نأ روهشملا ناكاملو

 ' روبثملا وه اذه ىأ ؛هللاو متاح اذه كلوق هريظنو . ةزجعملا ةروسا|ىه هذه : هلوق ىرحب ًايراج
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 هي راو ١ هه

 دوا يصيب دس رس ل ير ديبزلا تن اس اوت ارو الب نو رح دوب سا

 هنآ ةبآلا . نيملاعلا 0 ” لا هلوف

 كلذ 5 55 ابطا تقو ىف ةداعلا ُظ نومدقي اوناك ممن أك ىتاعملا هذه نع ريبعتلا اذه

 0 ؛ ني> ىح مبنع لوتف) هلوق ىلاعت داعأ مث « لمعلاك لذ نع ةيانك تقولا

 اذه ىلعو ؛ ةمايقلا لاو>أ ةماكلا هذه ىفو ء ايندلا لاوحأ مدقت ايف ةماكلا هذه نم دارملا ليقف

 مخ ىلاعت هنإ مث ؛ليووتلاو ديدرتلا ىف ةغلابملا ريركلا نم دارملا نإ ليقو.. لئاز نركتلاف دق

 لاو ةقرعم. لقايال تاميملا مهأ نال كلذو « ةيلاعلا بلاطملا لكل ةعماج ةفي رش ةعاخم ةرودلا

 ىلاعت هللا تافص نم هنافرع نكمي ام ىصقأو . ةيرشبلا ةقاطلا ردقب ملاعلا هلإ ةفرعم ( اطوأف ) ةثالث

 ناحبس ةظفل وهو ؛ ةيهلإلا تافصب قيلي ال ام لك نع هسيدقتو همزمت ( اهدحأ ) عاونأ ةثالث
 5 ردا ! ةيبوبرلا نإف ( ةزعلا بر ) هلوق وهو ةيهلإلا تافصب قيلي ام لكب هفصو ( اهنناثو )

 ذ ًاهزنم هنوك (اهثلاثو) ةردقلا لاك ىلإ ةراشإ ةزعلاو ةمحرلاو. ةمكح ا لاك ىلع ةلاد ىهو ةيبرتلا
 7 ؛ ثداوحلا عيمج ىلع رداقلا هنأ ىلع لدي ( ةزعلا بر) هلوقو : ريظنلاو كيرشلا نع ةيهلإلا

 هريغل قبب ل هل اكلمو هل اكلم لكلا ناك اذإو « قارغتسالا ديفت (ةرعلا) هلوق ىف ماللاو فلآلا

 تاجردلا ىصقأ ىلع ةيوتح ةماك( نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس) هلوق نأ تبئف ؛ ءىث

 ىغبني فيك هنأ فرعي نأ لقاعلا تامهم نم ( ىناثلا مهملاو ) ملاعلا هلإ ةفرعم ىف تايابنلا لكأو

 .:ةيزويتبلا:ةايحلا هده ىف قلخلا لماعي و هسفن لفل
 ؛مهعدم داهو مهدشرب دئاسو 2 ملكي لكم 1 مف دب الو نوصقان قلخلا رم معاو

 ءادتقالا صقانلا ىلع بحي هنأب ةدهاش ةرطفلا ةمدب و. مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا الإ كاذ امو

 ىف مهنأ ىلع لدي ظفالا اذه نآل ( نيلسرملا ىلع مالسو ) هلوقب فرحلا اذه ىلع هبنف « لماكلاب

 (ثلاثلا مهملاو) مهم ءادتقالا رهاوس نم لك ىلع بحب مرج الو. مهديغ اوقاف رشبلاب قتاللا لكلا

 . توملا-دعب هلاح 0 فك هنأ فرعا نأ لقاعلا تامهم نم

 هلإ لأ وهو دلو فد ىلع اهيف داهتعإلاف ؛ ةيعص توملا لبق ةلاذلا هذه ةفرعم نأ ملعاو

 (نيملاعلا فر هلل داو ) هلوةب فرالا اذه ىلع هبنف « بذعي 3 ميحرلا ىنغلاو ٠ محر 0 ملاعلا

 اكعرش رك رهاظو متم درت اذ ف ميظعلا ماعنإلاب الإ م هل نملا قاقحتسا نال كل

 فرحملا اذه ناكف مركدلاو لضفلاو ةمحرلا وه هنم بلاغلا ناكهفصو اذه نمو . نيلاعلا نع

 رزد ىلع.ةيوتحلا ةفدصلاك .ةمتاخلا هذه نأ انرك ذا رهظفءتزملادس لاخلا ةمال لع
 .ةرخآلاو انندلاىف ةيفاعلاو ةما1!نسح لاقت هتاسسمتلا لأسنو . يك ا ركلا ىرا 3 21

 ذل ةثاهتسو ثالث ةنس ةدعقلا ىذ نم رثع عباسلا ةعملا مري ةو ةروسلا هذه ريسفت مح

 . نيعمجأ هتايرذو هجاوزأو هبحو هل آو دمت نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل
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 «0*1نورصبب ةكرفف داو 311 نيك لح مهاع لوتو »1١1« نب ءنذنملا

 2 ودم ع ملك ماس اي س 3 ههه انف ل ص ا ١ اص او

 «ام١1 نيلسرملا ىلع مالَسَو 010.١ َنوُفصي امع ةزعلا بر كبر نآحبس

 لس وادص نس سا |  ركورودعر

 «لمكد نيللاعلا بو نالامخاو
 رس

 ءاسف مهتحاسب لزن اذاف ٠ نولجعتسي انباذيفأ نرش فوسف مهرصبأو ٠ نيح ىتح مهنع لوتف

 | ةوملا بر كبر ناحبسس ؛ نورضني فودسف نسنأو ٠ نيحىد مهنع لوتو ؛ نيرذنملا حابص

 « نيملاعلا بر هلل داو نيلسرملا ىلع مالسو « نوفصي

 ىوقي ام هفدرأ مهرفك ةبقاعىأ (نوملعت قوتسف) ىلاعت هلوقب رافكلادده امل ىلاعت هنأ ملعا

 ٠ نوروصنملا ل مهنإ ؛ نيلسرملا اندابعل انتملك تقبس دقلو) لاقف ملسو هيلعهللا لص لوسرلا بلق
 نبلغال هللا بتكىلاعت هلوق هيلعليلدلاو مدقت دق هترصنب هدعو نأ نيبف ( نوبلاغلا مهل اندنجنإو

 « ضرعلابامم ىوقأتاذلاب امو ٠ ضرعلاب ىضقمرشلاو تاذلاب ىضقم ريخلا نأ ًاضيأو « ىلسرو انأ
 ماودلاب نوكنت دقو« ءاليتسالاو ةلودلابن وكت دقو « ةجلا ةوقب نوكتدقف ةبلغلاو ةرصنلا امأو
 مزليالو . بلاغلا وهف ايندلالا وأ فعض ببسب تاقوالا ضعب ىفًابولغم راصنإو نمؤملافتابثااو

 هلوسرل ىلاعت لاق مث ؛ نينمؤملا نم ريثك مزه دقو ءايبنالا ضعب لق دّقف : لاقي نأ ةيآلا هذه ىلع
 نيح ىلإ مهاندعو امب ةقثلاو مهتلتاقم كرت دارملاو ( نيح ىتح مهنع لوتف ) مدقت ام هربخأ دقو

 ليقو ءردب موي ىلإ دارملا ليقف نورسفملا فلتخاو . ةمادنلاو ةرسحلا مهب لح مث ؛ نوعتمتي

 امو ممرصيأف ىنعملاو ( نورصبي فوسف ممرصبأو ) لاق مث « ةمايقلا موي ىلإ ليقو ؛ ةكم متف ىإ

 كل ردق ام عم كنورصبي فوسف ؛ ةرخآلا ىف باذعلاو ايندلا ىف رسآلاو لتقلا نم مهيلع ىضقي
 لاخلا ىلع مهراصبأب دهاشملا ىمآلا نمدارملاو ؛ ةرخآلا ىف ميظعلاباوثلاوارندلا ىف ديبأتلاو ةرصنلا نم

 . كيرظان مادق اهنأأك ةبيرق اهتنونيك نأو « ةلاال ةعقاو ةنئاك اهنأ ىلع ةلالدلا ةدوعوملا ةرظتنملا

 لوسرلا نأ ىنعملاو ( نولجعت.: انباذعبفأ ) لاق مث ؛ديعولاو ديدهتلل ( نورصبي فوسف ) هلوقو
 ىلع باذعلا كلذ لوزن نولجعتسي اوناكف ًائيش اوأر اهو , باذغلاب مهددهي ناك مالسلا هيلع

 او لاعت هللا لاعفأ نم ءىث لكل نال , لهج لاجعتسالا كلذ نأ ىلاعت نيبف : ءازهتسالا ليبس
 ةفصىف ىلاعت لاق مث ؛ الهج تقولا كلذ ءىجب لبق هثود> بلط نأاكف ؛ رخأتيالو مدقتي ال ًانيعم

 عقو امنإو (نيرذنملا حابص ءاسف) باذعلا اذه ىأ ( مهتحاسب لزن اذإف ) هنولجعتسي ىذلا باذعلا
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 مزل ىلا كلذ عقي مل ولف , هعوقو ملعو : ًائيش هتكح تضنقا امل ىلاعت هنأ ( عبارلا ) ىلاعت هللا نم
 ةماقلا اكل اون ان الز امأ و كاع: اليج معلا كلذ بالقناو ا مكحلا كلذ بالقنا

 قتف تابالا هذه نم ءولمملا رحبلاك نآرقلاو هللا نم لكلا نأ ىلع ةلادلا تابآلاب ةضراعم ىهف

 . ملعأ هللاو : ةميلس اهان رك ذ ىتلا ةيلقعلا ل الدلا

 مهسفنأ اوفصوأ ةكئالملا مهنأ ىلع روهمجلاف ( مولعم ماقم هل الإ انم امو ) ىلاعت لاق من
 لوق داسف ىلع هيبتا هنم ضرغلاو ٠ حيبستلاو ةالصلل نوفطصي مهناف « ةيدوبعلا ىف ةغلابملاب
 نأ ملعاو : هيدوبعلاب مهفارتعا ىلع لدت ةيدوبعلا ىف مهتغلابم نآل كلذو هللا دالوأ مهنإ لوي نم

 ماقم هل الإ انمامو ) ىلاعت هلوق ( اهلوأف ) ةكئالملا تافص نم عاونأ ةثالث ىلع لدت ةيآلا هذه

 كلتو : اهنع ىدعتيال ةجردو اهزواجتي ال ةبترم مهنم دحاو لكل نأ ىلع لدي اذهو ( مولعم

 ىلاعت هللا ةفرعم ىف ماج رد ىلإو ملاعلا اذه ماسجأ ىف فرصتلا ىف مهتاج رد ىلإ ةراشإ تاجردلا

 ىف نيفاص مهنوك دارملاو ( نوفاصلا نحنل انإو ) هلوق ىهف لاعفاألاو تافرصتلا ىف مهتاجرد امأ

 ندنل انإو ) ىلاعت هلوق ىهف فراعملا ىف مهتاجرد امأو «ةيدوبعلاو ةمدخلا لزانمو تاعاطلا ءادأ

 . هب قيلي ال امع هللا هيزنت حيبستلاو ( نودبسملا
 مث مهنأ هانعمو رصحلا ديفي ( نوحبسملا نحتل انإو ؛نوفاصلا نحنل انإو ) هلوق نأ معاو

 رشبلا تاعاطنأ ىلعلد» كلذو ؛ مريغال نوحبسملا مممهنأو مريغال ةيدوبعلافقاوم فنوفاصلا

 هذهف ةلمجابو . رصحلا اذهمصي ىت> ؛ مدعلاك مهفراعم !إو ةكئالملا تاعاط ىلإ ةبسنلاب مهفراعمو

 لاقي نأ رصحلا اذه عم زوج فيكف ةكئالملا تافص نم ةبيحي رارسأ ىلع لدت ةثالثلا ظافلألا
 . ال مأ هنم لضفأ وه له لاقي نأ نع الضف كلملا نم هتجرد برت رشبلا

 ( نيصلخلا هللا دابع انكل نيلوآلا نم ًارك ذ اندنع نأ ول نواوقيل اوناكنإو ) هلوق امأو

 لال ًاياتكا ىأ (ًاركذ اندنع نأ ول) نولوب اراك عريغو شيرت ك0 ١ :ءملاف

 غذلا ركذلامهءاجمت . اوبذك ام انيذك امو « هلل ةدابعلا انصلخ آل ليجنإلاو ةاروتلا مهلع لزن نيذلا

 ةيآلا هذه ريظنو . هب اورفكف نآرقلا وهو « بتكلا لك ىلع نميبملا باتكلاو راكذآلا ديس وه

 فودسف ىأ, ( نوبلعي فودسف ) ىلاعت لاق مث ( ًاروف الإ مهداز ام ريذن مهءاج املف ) ىلاعت هلوق

 : ايذكملا ةرروكتلا اذه ةقاع نوبلعي

 ؛نوبلاغلا ممل اندنجنإو؛ نوروصنملا هل مهنإ« نيلسرملا اندابعلانتملك تقبس دقلورإب ىلاعتهلوق
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 ا عم طفلا ( نم ) انلق ( وه نم ) هلوق عم عيللا مقتسي فيك لبق ناف كاملا

 ٍ . هانعم ىلع نولاصلاو هظفل لع وه لم

 ٍ « هتسوسوو ناطيشلا ءاوغإل ريثأت ال هنأ ىلع ةبآلا هذ. انباحصأ جيتحا 4 ةيئاثلا ةلأسملا ب
 - ( نيتئافب هيلع متنأ ام نودبعت امو مكنِإف ر ىلاعت هلوق نال .هريدقتو ىلاعت هللا ء.اضق رولا افإو

 ىلاعت هلوقو ؛لالضلاو ةنتفلا عوقو ىف مدوبعم لاوحال ريثأت الو مهو هل ريثأت ال هنأب حرصت
 ” ىطتقملا نأ حيرصت كلذو « هريدقتو هللا كح ىف كلذك ناك نم الإ ىنعي (مب>جلا لاص ره نم الإ)

 ' اله تاثإ ةيآلا .هذهب جتحي زيزعلا دبع نب رمع ناكو ء ىلاعت 7 ثداوحلا هذه عوقول
 " آدحأ نورفكي ال هللا تانب مهنأ نومعزي ةكنالملا اودبع نيذلا نأ دارملا ىنابجلا لاق ٠ بولطملا

 ١ اهلا نمؤيل نكي ملناطيشلا ءاعدب لض نم نأ ىلع اذه لدف : رفكيس هنأ هللا مولعم ىف تبث نمالإ
 حلصيل نكي مل ىصعي نم لكنأ اذهب حميصف . ناطيشاا عنمب ناكالإ و هئاعد نم ناطيشلا هللا عنم ول

 ' . نجلاو سنإلا نيطايش .اوغإل ريثأت ال هنأ مالكلا اذه لصاح (باوجلاو) لاعفألا نم ءىث هنع
 - مث . ةنتفلا عوقو ىف مهمالكل ريثأت ال هنأ نيب ىلاعت هنأ لالدتسالا هجو نأ الإ هيف عازنال اذهو

 . ةنتفلا عوقو نم دارملا 0 ا ا هلوق ىف ام هنم ىثتسا
 ' ىذلا وه ةواقشلاو ةداعسلاب هللا كح نأب ؛ حيرصت كلذو « ممحجلا لاه دنا ملم امركم ىلإ ره

 هنأ وهو روهشملا ثيدحلاب ةجحلا هذه اوررق انباحصأ نأ لعاو . ةداعسلاو ةواقشلا لوصح ىف رثؤب
 ىلع دحأ ماليال نأ بجوي هنآل ؛ دي-وتلا .املع هلبقي مل ثيدحلا اذه ىضاقلا لاق  ىسوم مدآ جح

 " «هقلخي نأ لبق هيلع هللا هبتك لمعىلع همولي نأ ىسوم زوال مدآ ناكنإ هنآل ؛ بونذلا نم ءىش
 ىف مالساا هيلع ىموم لاق اذاسلف : مالسلا هيلع مدآل ةجلا هذه تدح ناف . بنذم لكك ذكف

 . اذاملو ؟نيمرجملل ًاريهظ نوك أ نلف لاق اذاملو ؟ نيبم لضءودع هنإ ناطيشلا لمعنم اذه ةزكولا

 اذ 1 ا ل مهيلع هللا هبتك سمأ ىلع هدونجو نوعرف مال
 امهم ءاوحو مدآ لوق عم زوجي كفك و :هورف ذكي نأ مهمزلف :ًايردق ناك مدآ نأ جوي 'ثتدحلا

 ىموم ىلع جتحي نأ ( نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو انا رفغت مل نإ و انسفنأ انءلظ انبر ) مالسلا

 0 نامل دك لعب اج تل نأ ل كاع هلع سك قو هيلع مول ال هنأب
 . ريثأتال هنأ ىلع لدي ةيآلا هذه حيرص نأ انيب انإف٠ ا 19من ءرقك كلذ لبقت ال
 نأ (لوآلا ايار هيلع لدي ىذدلاو جوانب هوا ةكح لص لكل( قاف« بانلا اذه. ق نمواسلا
 "لسلست مزا رخآ ناطيش ببسب ناكنإ ناطيشاا لالضف ناطيشلا ةءوسو ببسب لض نإ رفاكلا

 ((قاثلا ) بولطملا وهف ةمدقتم ةسوسو ببسب لصعي مل لالض ىلإ ىهتنا نإو . لاحوهو نيطايشلا
 كلذ نأ ىلع لدي هدض لود . قدصلا نيدلاو قملا داقتعالا هسفنل لصحي نأ ديري دحأ لكذأ
 لأ نوكيف ٠ هللا قاخت ىعاودلا لوصخو ىعاودلا ىلع ةفوقوء لامفالا نأ ( ثلاثلا ) هنم سيل
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 ه-ذأ را هذ

 نوملعي ١0٠١١«

 اذه ىفو ( نيصاخلا هللا دابع الإ «نوفصي امع هللا نا>.س ) لاف بذكلا نم اولاق امع هسفن هز

 ىلاغت هلوق نم ءانثتسا وه ليقو « نوجان مهنأ ىنعي « نيرضحلا نم ءانثتسا ليق ء هوجو ءانئتسالا
 صلخلا نكلو هانعمو ؛ نيرض#لا نم عطقنم ءانثتسا وه ليقو ( ابسن.ةنجلا نيبو هنيب اولعنجو )

 نم اهحتفبو هلل داقتعالاو ةدايعلا صلخأ نم ماللا رسكب صاخملاو , كلذب هوفصي نأ نم ءآرب

 ٠ ملعأ هللاو هفطاب هللا هصاخأ

 الإ انم امو « ميحجلا لاص وه نم الإ  نينتاغب هيلع متن ام« نودبعت امو عمكناف ل ىلاعت هلوق

 اندنع نأول . نولوةيل اوناكنإو ؛ نو>بسملا نحنل انإو .٠ نروفاصلا نحنل انإو . مولعم ماقم هل

 : لئاسم هيف 2 نوملعي فوسف هب اورفكف , نيصلخلا هللا دابع انكل ؛ نياوآلا نم أركذ

 هنن ام هعبتأ رافكلا بهذم داسف ىلع لئالدلا رك ذ الل ىلاعت هنأ ملعا ( ىلوألا ةلأسملا )
 ىف هللا 3 قبس دق ناك اذإ الإ لالضلا ىلع دحأ لمح ىلع نوردقيال رافكلا ءال وه نأ ىلع هب

 متنأام , نودبعت امو مناف ) هلوق ىف فا اشكلا بحاص ركذو ءرانلا ىف عوقولاو باذعلاب هقح

 مهو منأ ام كيد 0 رع هلل ( هيلع ) ىف ريمضلا ( لوآلا ) نيلوق ( نينتافب هيلع

 فيك ليق ناف ؛ رانلا لهأ نم مهنوك هللا ٍلع ىف قبس نيذلا رانلا بامسأ الإ هللا ىلع نينتافب ًاعيمج

 لوقت ام هتأرما نالف ىلع نلف نتف كلوق نم ممن ”اوغإب هيلع مونتي َ ؟ هللأ ىلع مهنونتفي

 مهوق ىف امك عم ىنعمب ( نودبعت امو ) هلوق ىف واولا نوكت نأ ( ىناثلا هجولاو ) : هيلع اهدسقأ
 هلوق ىلع كي نأ تاع كاذكتف“# هتعيضو لجر لك ىلع ت وكسلا زاج يكف هتعيضو لجر لك

 ؛نودبعت ام عم مناف ءانمم نادل ربخلا دسم دأس ( نوديعت امو ) هلوق نال ( نودبعت 6 مناف (

 (هيلع متنأ ام ) ىلاعت لاق مث ءاهتدابع نوكرتتال مهباكأو موانرق مكناف ىأ متل 1 عم كاف ىنعملاو
 (مي-جلالاصوه نم الإ) لالضإلاو ةنتفلا قب رطىلع نيلماحوأ نيثعابب (نينتاغب) نودبعتام لعىأ

 ءاقتلال هواو طوقسو اعمج نوكي نأ ههجوو ماللا مضب ( مججلا لاص ) نسحلا أرقو . مكلثم

 م كل رولا 7و



 50 نينبلا لع تانبلا قطصأ ىلاعت هلوق اة

 لك ]و . تادوجوملا لك ىلاعت هللا نال : بهذا اذه داسف ىضنقب لقعلا ليلد نأ (لوالا)
 (نوكمت فيك كلام ؛نينبلا ىلع تانبلا طصأ ) هلوق نم دارملا وهو سخالا ءافطصا هب قيليال
 مك ناكناذ . لضفالا ىلإ سخاألا دانسإ نم لقعلا دنع ب رقأ لضفالا ىلإ لضفاللا دانسإ ىنعي
 داسف ىلع لالدتسالا كرتن نأ ( ىناثلاهجولاو ) الطاب ملوق ناك بابلا اذه ىف ًاريتعم لقعلا
 هنأ روظي هدضفليلدلا كلذ اودح ل اذاف مهههذم ةعص ىلع لادلا ليلدلا تايثإب مهلاطن لب ؛ مههذم
 نإ مباتكب اوتآف . نيبم ناطلس ككل مأ ) هلوق نم دارملا وه اذهو محلوق ةححص ىلع لدي ام دجوي مل

 ربخلا الو سحلا ال هتمح ىلع لدي مل هيلإ وبهذ ىذلا لولا نأ انرك ذ امب تبثف ( نيقداص متنك

 لد مييهذم ةمص ىلع لدي ام مهيلاط امل ىلاعت هنأ ملعاو « ًاعطق الطاب هيلإ ريصملا ناكف : رظنلا الو
 . ليلدلاب الإ مصينال نيدلا نأو : لطاب ديلقتلا نأ ىلع كلذ

 نم اهعطقو ةزمحلا حيتفب ةماعلا ةءارق ( نينبلا ىلع تانبلا قطمأ ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 قلخم ام ذختا مأ ) ىلاعت هلوقك ٠ عيرقتو خيبوت مامفتسا وهو لصولا فلأ فذحي مث ( قطصأ )
 نأ اجو ( ىثآلا هلو ركذلا ,كلأ ) ىلاعت هلوقو ( نونبلا مكلو تانبلا هل مأ ) ىلاعت هلوقو ( تانب
 نويذاكل ) تاياورلا ضعب ىف عفان أرقو « ةبآلا هذه ىف كلذكف مابفتسا اباك عضاوملا هذه

 تانبلا قطصا ريدقتلاو ربخلا هجو ىلع ةزمحلا رسك أدتبا اذإو « ماهفتسا ريغب ةلوصوم ( قطصا
 . هداقتعاو همعز ىف ( ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ ) هلوقك مهمعز ىف

 لاق (لوأألا) هوجو ىلع ةنجلاب دارملا ىف اوفلتخاو (ًابسن ةنجلا نيبو هنيب اولءعجو) ىلاعتلاق مث
 مم ةنجلاةلوقلا اذه ىلعو , هللا تانب مهأ اومعزنيح ةكنالملانيبو ىلاعت هللا نيب آبسن اونبثأ لتاقم
 . لكشم ىدنع لوقلا اذهل رقأو ؛ جلا نازخ مهن آل وأراصبألا نع مهنانتجال انج اومس ةكئالملا
 فطعلاو (ًابسن ةنجلا نيبو هنيباولعجو) هلوق هيلع فطعم“ . هللا تانب ةكئالملا ,طوق لطبأ 2 هنال
 - مدقت ام ريغ ةيآلا هذهنم دارملان وكي نأ بجوف . هيلع فوطعلل ًارياغم فوطعملا نوك ىضتقب

 ؟ مهتابمأ نف قيدصلا ركبوبأ مللاقف . هللا تانب ةكئالمللا شيرق رافك تلاق دهاجم لاق (ىناثلا)

 ريسفت ىف انيور (كلاثلاو) ًابسن ىمسنال ةرهاصملانالديعب ىدنع ًاضيأ اذهو , نجلا تاورساولاق
 ريخلاهتلاف ناوخأ سيلب]و هللا نولوةي ةقدانزلا نم ًاموق نأ ( نجلا .اكرش هلل اولعجو ) ىلاعت هلوق

 هنم دارملا ( آسسن ةنجلا نيبو هنيب اواعجو) ىلاعت هلوقف ء سيسخلا ريرشلا خالاوهسيلبإو محركلا
 (17نمرهاونادزب نيلئاقلا سول! بهذم وهو . ليواقألابرقألوقلا اذهنأ ىدنعو ؛ بهذملا اذه

 لوقلا اذه اولاق نيذلا نأ ةنجلا تملع دق ىأ ( نورضحم مهنأ ةنجلا تملع دقو ) ىلاعت لاق مث

 لوقلا ىلعف : باذعلا ىف نورضحيس مهنأ ةنجلا تبلع دقلو دارملا ليقو نوبذعيو رانلا نورضحم
 ىلاعت هنإ مث . مهسفنأ ةنجلا ىلإ دئاع ىناثلا لوقلا ىلعو : لوقلا اذه لئاق ىلإ دئاع ريمضلا لوألا

 ٠ قام ٠ ىلإ ةبن ةيوناملا بهذ فورعملا بهذملا وه بهذملا اذهو ةلظلاو رونلا وأ ريخلاو رشلا ىأ نمرهإو نادزب 0(

 . . هللاب كارشالا نم هف امل لطاب بهذد وهو .هب لاق نم"نكوأ

 اذ 4 1



 اا ةيالا . تانبلا كبرلأ مهمفتساف : ىلاعت هلو

 هس سس هر نص سا ار رن سل 2- 8 20

 ل ءيكفإ نم هم ١ ىه0١» نودهاش
2 

 56 «١ه5» 0 0 «١ه؟» نينبلا لع تآنبلا أ وطصأ 0

 َنيِقداَص مت متلك نإ مكب يك اون 0100 نيم اطلس مكَل أ امد نورك ذب
 اا

 تل ا هه 8 هردق نه عمده سهام 2 مالم ل

 »١68« نورضوٌمل مك | هل[ تيل ل ا ل ةنجلا نيبو هنيب اولعجو ه5

 10 7 اسد ياس رص اخ سا هاج

 65٠ :نيصاخلا ١ لا مع الإ ©1055 نوفصي امع هللا ناح.س

 فيك 5كل ام « نينبلا ىلع 38 ١! قطصأ ٠ نر مهن]و هللا دلو ؛ نولوقيل مهكفإ نم مهنإ الأ
 هنيب اولعج و « نيقداص تك نإ عبا بارت« نيم ناطلبت كل مأ : نورك دن زل ١ نوكح

 «نيصلخلا هللا داعالا ٠ 1 هللا نأ> بس ٠ نورضحم منأ ةنجلا تيلعدتلو٠ كل هللا نيبو

 : لئاسم هيفو

 حرش ىلإ داع مالسلا مهيلع ءايبناألا صيصاقأ ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 هناحبس هلل دالوألا اوتبثأ ممأ ةلطابلا مهلاوقأ ةلج نمو ءايفانعو ابحبق ناو نيك دما

 تانبلا كبرلأ مةفتساف ) لاقف رروكححذلا سنج نم ال كانالا نسنح نه اننأ اوبعر مث « ىلاعتو

 ( انقلخ نمأ ًاقلخ دشأ مهأ مهتفتساف ) ةروسلا لوأ ىف ةلوق ىلع فوطعم اذهو ( نونبلا مهو

 مث الوأ ثعبلا راكنإ هجو نع شيرق ءاتفتساب ملسو هيلع هللا لص هلوسر نعأ للاعت هنا كادر
 تانبلا هناحبس هلل اوتبثأ مل مهنأ ىف مههتفتسي نأب هرمأ نأ ىلإ ضب هضعب الوصوم مالكلا قا

 ىبوةنيبج برعلا سانجأو ًاشيرق نإ اولاق مهنأ نيرسفملا نع ىدحاولا 0 نينبلا م, فنالو
 :”نيرمأ ىلع لمتشي مالكلا اذه نأ ملعاو ؛ هللا تانب ةكئالملا اولاق حيلم ىنبو ةعازخو ةمل-

 1 ئدلا ءىشلاو : تنبلا نم نر كدت اوناك ب رعلا نآل لطاب ه0 تانثإ ( امهدحأ )

 اذهو : ثانإ ةكئالملا نأ تابثإ (ىناثلاو ) قلاخلل هتايثإ نكمي فيك هتم ق ةواخلا تكبدي

 اودهشام مهنآل انيهدوةفف سحلا امأ. رظنلا امإو ربخلا امإو سحلاامإ ملعلا قيرط نال لطاب أ
 ( نودهاش مو ًاانإ ةكئالملا انقلخ مأ) هلوق نم دارملا وهو ةكئالملا هللا قيلخت ةيفيك
 ْن 0 :,نلا ءالؤهو ًاعطق اقدص هنوك ىلع اذإ معلا ديفي امتإ ربخلا نآل ًاضيأ دوقنف ريكا امأو
 نم ذارملا رهو هانا ءأ الو ةلالدال مبقدص ىل اع لدي ملا رك ان ان نوباذك محلا اذه نع

 نيهجو نم هنايبو دوةْفُش رظنلا اماو ) نوبذاكل مهن :إو هللا دلو نواوهيل مبكفإ 0 مهنإ هلأ /



 ةيآلا . تانبلا كبرلأ مهتفتساف : ىلاعت هلو ا!

 مهو نان مدلل افلح مأ «:» َنوَلآ مهو تآنبلا كبر مهتفتسأت

 . بياس ىأ ميقس دهاجم لاقو ء شير هيلع سيل ىذلا طعمملا

 ىف هذبن امل توحلا نأ ىلع لدي ظفللا رهاظ ( نيطقي نم ةرجث هيلع انتبنأو ) ىلاعت لاق مث
 موقيال رجلك جاجزلاو دربملا لاق . هل زجعملا كلذو نيطقي نم ةرث هيلع تبنأ ىلاعت هلاف ءارعلا

 © جاجزلا لاق  خيطبلاو لظنحلاو ءابدلا وحت ؛ نيطقي وهف ضرالا هجو ىلع دتمي امتإو قاس ىلع

 ليق كلذاف ضرألا هجو ىلع هلكهقرو رجشلا اذهو هب ماقأ اذإ ناكملاب نطق نم اهقاقتشا بسحأ
 نيب نم عرقلا لعج نمو لاقف : عرقلا قرو وه سابع نبا دنع ليق هنأ ءارفلا ىور « نيطقيلا هل
 نيئيش ىضتقتةيآلاو هللاهمحر ىدحاولا لاق « نيطقي ىهف ترتسو تعستنا ةقرو لك ًانيطقي رجشلا
 نأ ( رخآلاو )' هلجال هلا هتبنأف لبق نكي مل نيطقيلا اذه نأ ( امهدحأ ) نورسفملا امهركذي مل

 . هب لظتسي نأ نكمي مل ضرأألا ىلع ًاطسبنم ناكول هنآل : لظ هل لصحيل ًاشورعم ناكنيطقيلا
 : ثحابم هيفو ( نوديزب وأ فلأ ةئام ىلإ هانلسرأو ) ىلاعت لاق مث

 نإو لاسرإلا اذه ىلعوت وحلا همقتلي نأ لبق هانلسرأو دارملا نوكي نأ لمتحي 4« لوالا ١

 دعب لاسرإلاهب دارملا نوكينأ لمتحيو . عملا اهانعمواولاو مدقتلا هب دارملاف , ماقتلالا دعب ركذ

 « توما هذبنام دعب ماللاهيلع سنوي ةلاسر تناكلاق هنأ امهنع هللا ضر سابعنبا نع . ماقتلالا

 | ١ نوكي نأ زوحيو لوألا ءّوقلا ىوس نيرخآ موق ىلإ .لسرأ نوكي نأ زوي زيدقتلا اذه لعو

 : . اهب اونمآق ةعيرشب اناث نيلوآلا ىلإ لسرأ
 هريظنو لاح ىلاعت هللا ىلع كلذو كسشلا بجو (نوديزي وأ ) هلوق رهاظ « ىناثلا ثحبلا إب

 وأ نوقتي مهلعل ) ىلاعت هلوقو ( ىتخي وأ ركذتي هلعل ) ىلاعت هلوقو ( ًارذن وأ ًارذع ) ىلاعت هلوق
 ىلاعت هلوقو ( برقأ وه وأ رصبلا حيلك الإ ةعاسلا ىمأ امو ) ىلاعت هلوقو ( اركذ محل ثدحي

 ا نأ وهو دحاو هجو اهنم حصالاو ةريثك هوجو نم هنع اوباجأو ( ىندأ وأ نيسوق باق ناكف )

 ىلع نوديزيوأ فلأ ةئام .الؤه لاق ىتارلا متآر اذإ مهنأ ىنعمب جريدقت ىف نوديزي وأ ىنعملا نوكي

 , اذه هبشي ام لكن ع باوجلا وه اذهو ؛ةئاملا

 هللا لازأ اونمآ امل ماوقألا كئلوأ نأ ىنعملاو ( نيح ىلإ مهانعتف اونمآف ) ىلاعت لاق مث
 لكل الجأ هللا هلعج ىذلا تقولا ىلإ ىأ  نيح ىلإ هللا مهعتمو باذعلا نم مهنمآو مهنع فوخلا

 . مهنم دحاو

 «نودهاش مو ًاثانإ ةكئالملا انقلخ مأ. نونبلا مهو تانبلا كبرلأ مهتفتساف )) ىلاعت هلوق



 ١ "وى ةنآلا ٠ ءارعلاب هانذينف : ىلاعت هلوق

 ىلاعت هللا ىحوأو اكمسلا هتيلتب اف هين ىر و داك ف فنفلت و, ىصاخلا نأ الوهاب لاقف

 ىلإ مث رصم لين ىلإ هتجرخأ ةكمسلا نإ مث ءالصو هل عطقتالو ًامظع هنم رسكنال» توحلا ىلإ

 5 و ءارعلاب نيبيصن ضرأب هتمرو هب تدعصف ةلجد مث حتاطبلا رحب ىلإ مث سراف رح
 :> اهرمث نملكأيو اب لظتسي ناكف . نيطقي نم ةرث هيلع هللاتبنأف : محلالو رعشال فوتنملا

 220 95 ادق[ + كلذل نمو نرخ اهلصأ نم كرش ع كا ضرالا نإ مث ةدشلا

 سنوي اي هل ليقف «؛ تطشس دقو اهرك نم و حيرلاو سه.فلا نم ةرجشلا هذه تح لظتسأ

 ! مهتكرت نوديزب وأ فلا هلاك ىلع نز< الو ةعاس ىف تعلتقاو ةعاس ق تكنأ ةر#ث ىلع نز< 1

 . ةعقاولا ةقيقحي ملعأ هللاو « مهلإ قلطنا

 ىلاعتهلوقو ء دحاو ىنعم لكلاو همهتلاو همقتلا لاقي ( ميلم وهو توحلا همقتلاف) ىلاعت لاق مث

 . هيلع مالي امب ىنآلا مولل قحتملا ميلملاف « هيلع مالي اسمب ىنأ اذإ مالأ لاقي ( ميله وهو )

 هنوك ريسفت ىفو (نوثعبي موي ىلإ هنطب ىف ثبلل « نيحبسملا نم ناكهنأ الولف ) ىلاعت لاق مث

 لوي ناك هنأ ىرخأ ةيآ ىف هنع ىلاعت هللا كح ام هنم دارملا نأ ( لوألا ) نالوق ندحبسملا نم

 لبق ناك هنأ الول هنأ ( قاتلا ) نيملاظلا نم تنك .ىفإ كناحبس تنأءالإ هلال تالا 1

 هتعاطو هّللارك ذ ىلع ًابيظاوم تاقوأ الا رثك أ ىف ناكو نيلصملا ىنعي نيحبسملا نم توحلا ةمقتلا نأ

 ءاخرلا ىف هللا اورك ذا مهضعب لاق ؛ ثعبلا موي ىلإ هل ًاربق هنطب ناكو ٠ توحلا كلذ نطب ىف ثبلل

 نطب ىف عقو الف ىلاعت هتلارك اذ ايللئاص ًادبع ناك مالسلا هيلع سنوي ناف « ةدش هلا ىف كركذي

 لاك نوع رف كرار نوثعبي موي ىلإ هن :طب ىف ثيلل نيحبسملا نم ناك هنأ الولف ىلاعت هللا لاق توحلا

 لاق ( ليئارسإ ونب هب تنمآ ىذلا الإ هلإ ال هنأ تنمآ ) لاق قرغلا هكردأ الف« ًايدنان ًايغاط ادع
 َن[رملا الهفلاو , تروا ني قا كسل مك هنأ ىف اوفلتخاو ( لبق تيصع دقو نآل 1 ) ىلاعت هللا

 لتاقم نعو « همقتلا ىذلا تقولا دعب هن 7 نم جرخأو اليلقالإ ثيلي مل نسحلا لاق . هيلع لدي ال

 ىأب ىردأ الوأ روش ليقو أ موب ني رشع كاحضلا نعو مايأ ةعيس ءاطعنعو مايأ ةثالث نايح نبا

 توحلا نطب ىف سنوي حبس » لاق هنأ يلي ىنلا نع ةريره ىنأ نعو« ريداقملا هذه اونيع ليلد

 سنوي ىدبع كاذلاةف « ةببرغ ضرأب ًافيعض ًاتوصعمسن انإ انبر اولاقف هحيبست ةكئالملا تعمسف
 موب ل اك ىف هنم كيلإ دعصي ناك ىذلا حاصلا دبعلا اولاَف ؛ رحبلا ف توملا نطي ىف هتسبذ ىاصع

 هانذينف ) هلوق وه كاذف « لحاسلا ىف هفذقف توحلا ر مق هل | ودقتكل معن لاق ؟ لاص لمع ةليلو

 : ثحايم ةقو ) 2 رعلاب

 . هيطغي ءىشال وهيفرجتال هنأال ءارعلاهل ليق امنإ ةديبعوبأ لاقىلالا ناكملا ءارعلا « لوألا ال

 لصح امنإ ذبنلاو , هسفن ىلإ ذبنلا كلذ فاضأف ( ءارعلاب هانذبنف ) لاق ىلاعت هنأ 6 ىناثلا ا»

 : نا هلل قولخم دبعلا لعف نأ ىلع لدي اذهو ؛ توحلا لعفب



 ةيآلا . نيضحدملا نم ناكف : ىلاعت هلوق ١غ

 . ىلاعت هللا دنع نيلسرملا نم هنأ ( نيلسرملا نمل ) هلوق

  مهضعب لاقف نورفملا فلتخا مث ؛هديسنم هبره وهو دبعلا قابإ نم قبأ (ةثلاثلا ةلأ- لا

 '' ىلع زوحيال كلذو . هبر ةفلاخم دمعتي نميفالإ لاقيال كلذنأل ديعب اذهو . ىلاعت هللا نم قبأ هنإ
 7 كلذ لبقي ملف ليئارسا ىب ىلإ جورخلاب مأ هنال ليقف ٠ ًاءطخم راص هلجألل امف اوفلتخاو ءاينالا

  ءرخآ ىن ناسلب وأ ىحوب كلذب ىلاعت هللا هرمأ ءاوس ديعب اذهو ؛ هبرل ًابضاغم جرخو فيلكتلا
 اذه هرمأ امل ىلاعت هللا نآل ديعب ًاضيأ اذهو . مهبلع ربصي ملو . هموق ءاعد كرت هنأ هبنذ نإ ليقو
 هدعو ىلاعت هللا نآلل ناك هبنذ نأ ( لوألا ) : ناهجو هيف برقأللاو : هكرتي نأ زوحي الف لمعلا

 ؛ مهئاعد ىلع ربصي مل نظلا اذه لجألف ؛ةلاحعال لزان هنأ نظف هوبذك نيذلا هموقب كالهإلا لازنإ

 وه اذهو « هلزنأ نإو باذعلاب هللا مبكلمال نأ زاوجل ءاعدلا ىلع رمتسي نأ هيلع بجاولا ناكف
 " لثم ىف ىلو*الا ناكنإو « ةيصعملل ًادمعت نوكي الف هتارامأ تربظ ىمأ ىلع مادقإ هن*ال برق“الا

 7 هنأ لج”ال , نظلا كلذ ىف أطخأ هنأ دعب نم سنويل فشكنا مث نظلاب هيف لمعيال نأ بابلا اذه

 دعو ناك سنوي نأ ( ىناثلا هجولا ) هانركذ ام (كلفلا ىلا قبأ ذإ ) هلوق ىنعف مهنم ناميإلا رهظ
  كلذف « ةئيفسلا بكرو رحبلا دصقف مهنع روتسملاك جرخ باذعلا مهنع رخأت الف باذعلاب هموق

 . نونلا اذو ) ىلاعت هلوق ىف هانرك ذ ةيآلا هذه تالكشمىف مالكلا مام و ( كلفلاىلا قبأ ذإ ) هلوقوه
 ' سنوي ةروس ىف رسفم ( نوحشملا كلفلا ىلا ) هلوقو ( هيلع ردقن نل نأ نظف ًابضاغم بهذ ذإ
 ' ةمهاسملا ( ماسف ) ىلاعت لاق مث . ةنوحشم اهنإ لاقي سانلاو ريثكللا لملا اهيف ناكاذإ ةنيفسلاو

 " لاجيت ىتلا مابسلا نم ذخأ امتاو دربملا لاق ء اوعرتقا اذا موقلا مهسأ لاقي ٠ ةعراقملا ىه

 " تلازف اهلازأ ىأ تضحدف هتجح هللا ضحدأ لاقي نيبولغملا ىأ ( نيض>دملا نم ناكف ) ةعرقلل
 ' يآ رك ذو « تقلز اذا ريعبلا لجر تضءد لاقي : قلزلا وه ىذلا ضحدلا نم ةملكلا لصأو
 ةعسل مهنم ىسو كلم ممازغف نيطسلف هموق عم نكسي ناك هنا مالسلا هيلع سنوي ةصق ىف سابع

 ودع كرسأ اذإ ليئارسا ىب ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا ناكو . فصنو ناطبس قبو ًافصنو طابسأ

 ىلا نيح دعب ىلاعت هللا ىحوأ اورسأو كلذ اوسن املف؛ ل بجتسأ ىتوعداف ةبيصم مكتاصأ وأ

 راتخاف ابن ليئارسا ىنب ىلا ثعبي ىتح هل لقو ماوقالا .الؤه كلمىلإ بهذا نأ مهئايبنأ نم ىن
 ًايوق ثعبأ نأ ترمأ نكلوال لاق اذهب كرمأ هللا سنوي لاق. هتنامأو هتوقل مالسلا هيلع سنوي

  بضنف هيلع كلملا ملأف « هثعبتاللف ىنمىوقأوهنم ليئارساىب فوسنويلاقف «كلذك تنأو آنيمأ
  تفرشأر حبلا ة تلخد ادلف ؛اهيفدولمخل ةنوحشمةنيفسدجوو مورلارحب ىنأ ىّتح جبرخو هنمسنوي
 لاقو ؛رهاظ ببسالو بر ريغنمهارئامةنيفسلا ف لص<ملالإ وا يص اعكيف نإ نوحالملا لاقف ٠ قرغلا ىلع

 لكلا قرغنمريخدحاوقرغي نلف ؛ هقرغن همهسجرخنف , عرتقن هانيأر اذافاذه لثمانب رج دق راجتلا
 ١ .بسج رخيف نوعرتقب اناث وأنا" اوداعم# « هللا ىن نم ةيصعملاب ىلوأ نحن راجتلا لاق ٠ سنوب مهس جرن
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 نيذلا ناق . برعلاو 0 ام ريتعيا ةصقلا هذه لك 5 ابعإ ىلاعتهنإ و. ةسماخلا ةطفلا ع

 ىلاعت هلوقب مهن دقو « ةصقلا هذه حرش مدقت دقو . اوجن اونهآ نيذلاو اوكله هموق نم اورفك
 ىف رفاسملاو ماشلا ىلإ نورفاسي اوناكموقلا نآل كلذو ( ليللابو . نيحبصم مهلع نورعل مك 1

 . نيئقولا نيذه ىلاغت نيع ببسلا اذهلف «راهنلا لوأ ىو .ليللا ف ىثع اعإ ضالا ف |

 : ملعأ هللاو ء امم نوربتعت لوقع ٍ ف سيلأ ىنعي (نواقعت الفأ) ىلاعت لاق مث
 4 2 مالساا هيلع ساو ةصق 0

 , نيض>دملا نم ناكف مث 0 نوح اكلقل ل ذإ « نيلسرملا نأ سنوي نإو) ىلاعت هلوق

 ءارعلاب هانذينف « نوثعبي مون ىلإ هنطب ىف ثيلل « نيحبسملا نم ناك هنأ الولف . ماموهو توحلا همقتلاف

 4 1 ةاونمآق ءنوديز أ كفل أ نام لإ انا ! « يطع نم يشل مقسوهو

 دك انعإو ةروذلا هذه ف ةرو 1 نس عقلا رد 5 ةسداساا ةصقلا وه اذه نأ معإ

 7 1 عقو كلفلا ىلإ قبأو هموق ىذأ ىلع ربصي مل امل هنأ لجل ء صصقلل ةمئاخ ةصقلا هذه

 . هموق ىذأ ىلع هِي ىنلا ربصتل ًاببس اذه ريصيف دئادشلا

 : لئاسم هيفف ( نوحشملا كلفلا ىلإ قبأ ذإ « نيلسرملا نل سنوي نإو ) هلوق امأ
 ١ اهرسكو نونلا مضي سنوي ءىرق فاشكلا بحاص لاق 4 ىلوألا ةلأ ملا .

 نأدعب مالسلا هيلع سنويل تعقو امم ةعقاولا هذه نأ ىلع ةيآلا هذه تلد 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 نيلسرملا نم ناكهنأ انعم (كلفلا ىكإ قبأ ذإ « نيلسرملا نمل سنار نإ و) هلوف نآل ل

 ىلإ هنامز ؛كلم :هلسارأ هنأ تاياوزرلا:نم ريثك ى ءاج ةنإ لاقي, نأ نكمي و :كلشلا لإ قى[

 هلرق نأ لصاحلاو . ىلاعت هللاهلسرأ كلذدنعف توحلاهمقتلاو قبأ مث « هللاىلإ مثوعديل موقلاكئلوأ
 هنأ 5 نأ نكميو « ىلاعت هللا دنع نم السرم تقولا كلذ ىفناكهنأ ىلع لديال ( نيلسرملا نمل )

 دارملا ناكاذإالإ ةدّئافلا هذه ديفي ناو . هميظعت ضرعمف فصولا اذه رك ذ ىلاعتو هناحبس



 07 نيدسحلا ىرحت كلذك انإ : ىلاعت هلو لد

 سو6 ع 72-

 اوال 6114 يعم و هاني ذإ 62117 َنيِلَسرا 1 اطول نإ

 ا 3 كرم هاءزح اع جيد هزه شا نه مس هأهت ١ -_ و دع 4

 ١ اهحصم مهلع مهلع نو رعل هنإَو «1570 نيرخالا رم م « ١ هد نيراغلا ُق

 20 هاه دم

 ءكلعلد نوقع الفا ليللابو «1١1ا/د

 - مهاع اللهنألعاو . ظافلالا ةلازجو قاعملاةوق لجاللب ٠ 2 ةياعر لجل تسيلنآر قلا

 . ثحابم هيفو(نيلوآلا كئابآبرو كب رهللا) لاقف ؛ ءاكرشلا نو ديحوتلاب حرص هللا ريغ ةدابع ىلع
 ' 'دوجو ىلع لدي فيك ةيرشبلا صاخشالا ثودح نأ باتكلا اذه ىف انركذ انأ « لوآلا إل

 . ةداعإلا ىف ةدئاف الف « دادنألاو دادضألا نع هتءاربو هتدحو ىلع لدي فيك و« راتخلا عناصلا

  ايلك ( مكابآ هلكوو مكبر هللا ) مصاع نع ف ناسا و ع أرق « ىناثلا ثحبلا ١)

 ' لواألاو «فانئتسالا ىلع عفرلاب نوقابلاو ( نيقلاخلا نرسحأ ) هلوق نم لدبلا ىلع بصنلاب .

 ؛ عفر ففو اذإو . بصن لصو اذإ ةزمحنأ فاشكلا بحاص لقنو ؛ ديبعبأو متاح ىنأ رايتخا

 رانلا نو رضحم ىأ ( نورضحل مهناف هوبذكف ) لاق ديحوتلا هموق عم ررق هنأ هنع هللا ىح املو
 . هللا دابع الإ ) ىلاعت لاق مث ( نيرضحملا نم تنكل ) هلوق دنع هيف مالكلا انرك ذ دقو ءأدغ

 ' ىلاعتلاق اذهلف ديحوتلا كلذ لبق نم مهيف ناكلب « مهتياكب هوبذك ام هموق نآل كلذو ( نيضاخلا

 انكرتو ) لاق مث نورضحب ال مهناف صلاخلا ديحوتلاب اوتأ نيذلا ىنعي ( نيضلخلا هللا دابع الإ )

 ظفل ةفاضإ ىلع نيساي لآ بوةعي و ماع نباو عفان أرق ( نيساي لإ ىلع مالس نيرخآلا ىف هيلع

 اهيفف ىلوالا ةءارقلا امأ « نيسايب ةلوصوم ماللا مزجو فلآلا رسكب نوقابلاو نيساي ظفل ىلإ لآ
 " ( ىناثلا ) نيساي لآ سايلا ناكف نيساي نب سايلإ هنأ انرك ذ انأ برقألا وهو ( لوألا ) : هوجو
 - باتكب نمآ نه ىلع هللا مالسليق هنئاك١ نآرقلا مسا نيساي نأ (ثلاثااو) تلي دمع لآ نيساي لآ
 "هوجو اهفف ةيناثلا ةءارقلا امأو : مالكلا قايسب قيلأ هنآللوًآلاوه هجولاو . نيساي وه ىذلا هللا
 (ىناثلاو ) نيسايلإو سايلإ انهد اذكف . نيلاكيمو ليئاكيمو لاكيه لاقي 3 لاق ( لوآلا )

 لاق نودعسلاو نولبملا مهوةك . نينمؤملا نم هعابتأو سايلإ هب دارأ رأو عمج وه ءارفلا لاق

 27 مرك أ دعس نبا انأ
 7 3 مالسلا هيلع طول ةصق 0

 «ملعأ هللاو هريسفت قبس دقو (نينمؤملا اندابعنم هنإ ٠ نينسحملا ىزحت كلذك انإ) ىلاعت لاق مث
 انرمد مث نيرااغلا ف ًازوحي الإ , نيعمجأ هلهأو هانيحت ذإ . نيلسرملا نمل اطول نإو ا ىلاعت هلوق

 4 ات غل ليا يعي بلم ثورتنا نيرخآلا



 اك هدا العب انوعدتا: ىلاعت 0

 1 هيفو ةدةرودلا هذه ىف ةرو ركنا 75 نم 0 هولا هع ملعا

 ةزمهلابنوقابلاو فلاآلا لصو ىلع ةزمه ريغب (سايلإ نإو) ماع نبا أرق «ىلو آلا ةلأسملا)
 مأنسلا لعأ ناكر ل أطخأ نتف كفل: قصلا دتع ك3 نم : قاررخ نأ نكي ىبأ لاق ١ فلا عطقو

 : افذج ايلإ نم ةرمملا فذحأ ةنأ (امهدحأ) نابجو هلو ىدحأولا لاق : هنوذرخي الو هنو 1

 ءانثلا لوك و ( رثكلا ىدحإل اهنإ) هلو نم ريثك نااهندس

 امال كاره قال

 .( عسيلاو ) هلوقك فيرعتلل مالا بحصت ىتلا ةزمهلا لعج هنأ رخآلاو

 نإ لاقو . سيردإ نإو أرق هنأ دوعسم نبا نع ىوري : نالوق سايلإ ىف 4 ةيناثلا ةلأسلا ل

 ءايبنأ نم ىن هنأ ىلع نوقفتم مهف نيرسفملا رثك أ امأو , ةمركع لوق اذهو ء سيردإ وه سايلإ

 لاق ذإ) ىلاعت لاق مث , مالسلا مهيلعىموم ىخأ نوره دلو نم نيساي نب سايلإ وهو ليئارسإ ىب
 هللا نوفاخت الأ ىأ (نوقنت الأ هموقللاق ذإ) او دمجاي رك ذا ردقتلاو( نومي لإ

 وه ام ركذ لامجإلا ليبس ىلع الوأ مهفوخ ال هنأ ملعاو . هللا ريغ ةدابع نوفاخت الأ ىناكلا لاق

 0 هيفو ( نيقلالا 6 د العب نوعدت أ ) لاقف فوخلا كلذإ كنجلا

 نم ناك ليقو « لبهو ةانك مهل ناك مصل ملع مسا هنأ ( امهدحأ) نالوق لعب ىف « لوألا ال
 ةئاعب رأ هلا | ودنع 20 اونتفو « هجوأ ةعبرأ هلو ًاعارذ نيرشع هلوط ناكو ؛ بشد

 ةندسلاو « ةلالضلا ةعيرشب مكشيو لعب فوج قى لخدي ناطيشلا نكو ءاسأ مهواعجو نداس

 نأ معاو. . كلغ مهتليدم تيم هبو ؛ ؛ مأشلا دالب نم كيلعي لهأ مهو سانلا اموءلعيو اموظفح

 كالي 1 ناكناطيثلا نإ موق انآ مهمانصأ نم منصل مسإ لعب محلوق

 كا دعما ان ءاريكك فراح اه كلذ ناك اذهان ر رك نإ انا لكشم اذهف « ةلالضلا ةعبرشب ءاكتيو

 نأ اتزوج ولو علا ار علا مالكو هعم بئذلا مالك ولم 0 ىنلا تازجعم ىف لقن هنآل

 ,عذجلاو لججاو بئذلا ىف اك لالا اذه نوع كش ؛ ملكتيو مسج فوج ىف ناطيشلا لخدي

 لاقي ؛ نهلا ةغلب برلا وه لعبلا نأ (ىاثلا لولا) تازجعم ءايشآلا هذه نوك ىف حدقي كلذو

 (نهدرب ق>أن بتل وعب و) ىلاعت لاق « ىنعملا اذهل العب جوزلا ىو ءاهبر نم ىأ ء رادلا هاله لكن لف

 هلآ, هدا نركرتيو كربلا ركع نو ديس نذل ريدقتلا اذه ىلعف( ع اذه و)ىلاعت لاقو

 اولاقف «هسفن لاعفآل ًاقااخ دبعلا نوك ىلع ةيآلا هذهب اوجتحا ةلزتعملا ( ىتاثلا ثحبلا ال
 هلوق ىف مدقت دق هيف مالكلاو « نيةلاخلا نسحأ هنأب هللا فدو زاج ال ًاقلاخ هللا ريغ نكي مل ول

 . ( نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ) ىلاعت
 نس>نوءدتو العب نوعدتأ : لبق ول لوقي بتاكلا ديشرلاب بقلملا ناك« ثلاثلا ثحبلا ل

 ب4 .رظاخ 11و
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 قيعلع انكرتو كرد نصلح هلل دابع الإ «1١١/ه نورضحم مهناف هوب

 هر عدم /2 |[ ودع

 151١ نينسحن | ىزحب كلك ان <«  نيساي لإ لع مالم «ي 5 بارا

 «١١1؟» َسينم م اندانع نم نإ

 الا نم 5 مر 1 نم دارملا وهف ررضلا عفد وهو و (فاثلا مسقلا 3 نق

 ليقو « ليثارسإ ىنب هللا 2 هموقو نوعرف هلأ قرغأ ؛ قرغلا هنإ ليق : نالوق هيفو ( مب ظعلا

 . مهءاسن ىحتسيو مءانبأ حبذي ناكشيح نوعرف ٠ ءاذيإ نم اجت ىلاعت نأ هأرمل

 هلوق ىف ءاهلاو ةنملا كالت كنق دل وهو لف لع 0 تا نامت معاو

 ةجحلاروهظب لاو> آلا لكىف (نيبلاغلا مث اوناكو) امهموقو نورهو ىسوم انرصن ىأ (مانرصنو)
 هنم دارملاو (نيبتسملا باتكلا امهانيتآو ) ىلاعت هلوق (امهناثو) ةعفرلاو ةلودلاب سمألا رخآ ىفو

 لاق 7 ايندلاو نيدلا حلاصم ىف ١ ابملإ جاتحي قل مولعلا عم ىلع لمتملا باتكلا وهو 01 ةاروتلا

 امهانللد ىأ (ميةتسملا طارصلا امهانيدهو) ىلاعتهلوق (اهئلاثو) ؛ (رونو ىدهاهيف ةاروتلا انلزنأ انإ)
 ميقتملا قيرطلاب ةقحلا لئالدلا هيبشتو . ةمصعلاوقيفوتلاب امهانددمأو . ًاعمسوالقعقحلا قيرط ىلع

 انك رتو) دارملا نأ (لوآلا) نالوق هيفو (نيرخآلا ىف امهيلع انكرتو)ملاعت هلوق (ابعبارو) حضاو
 انكرتو) دارها نأ (فاثلاو) (نورهو ىسوم ىلع مالسإ) محلوق ميلي دمع ةمأمهو (نيرخآلا ىف امهياع
 كلذ دعب هلوقفريدقتلا اذهىلعو « ليما ركذلاو نسحلا ءانثلا تلي دم“ ةمأ مهو (نيرخآلا ىف امهيلع

 ٌباوبأ نم ةعبرألا ماسقألا هذه ىلاعت ر 55 ا لاعلا هللا مالك وه (نورهو ىموم ىلع مالس)

 اندابع نم اممنإ) ىلاعت لاق مث « هريسفت قيس دقو (نينس#لا ىزجب كلذك انإ) لاقليضفتلاو ميظعتلا

 لكنم لك أو ىلعأو فرشأ نامبإلا ببسب ةلصاحلا ةليضفلا نأ ىلع ؛ هيبنتلا دوصةملاو ( نينمؤملا

 ' . ملعأ هللاو  نينمؤملا نم اممنوكب نورهو ىسوم لئاضف متخ نسح امل كلذ الولو : لئاضفلا
 4 مالسلا هيلع سايلإ ةصق

 "انو البف نوعا نوقتت الأ هموقل لاق ذإ ؛ نيلسرملا نمل سايلإ نإو ل ىلاعت هلوق
 «نيصاخما هلا دابع الإ ء نورضحل مهناف هوبذكف ؛نيلوآلا مكئابأ برو مكبر هللا « نيقلاخلانسحأ

 3 <« نينهؤملا اندابع نم هنإ نينسحملاىرجن كل ذك انإ « نيساي لإ ىلعمالس ؛ نيرخالايف هيلع انك رو
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 َنيِلسمل|باتكلمهتا و١٠1 نيبال ره اوناكف مهاَنْرَصْلَو ملظعلآ
 .٠ ١م هادم م 6 2 6- مق لس را سس سل 2 ]ل

 «ل52 نيرخألا ف اميل انك ربو 0110 مقسما طار ملأ امها دهو « ١

 ل ا ا ب با محلا 0

 نم اًمهْمِإ نينسحنلا ىرحت َكلذك نإ 611 » نورهو ىبوم ىلع مالس

 هرثاوربف م ه-

 ه١ نيِنم وا! ن3
 رب ا اء اس

 ىلاعت هنأ ( لوآلا) ناهجو ةكربلا هذه ريسفت ىفو ( قحسا ىلعؤ هيلع 9 ) ىلاعتت لاق مث

 ميهاربإ ىلع نسحلا ءانثا ئقبأ هنأ (قاثلاو ) قاحشا بلص نم لدارط ا عيمج جرخأ

 515 نمور لاش ل اق مث « تابث 0 1 ةراع بع ةكربلا 0 موب ىلإ قاحاو

 اليل ء نيالا ةليضف بالا لئاضف ة 0 نم مزليال 4 ألع هيبذت كلذ ىفو ( نييم هسفنل ملاظو نس

 هلوق تحتو نونمؤملاو ءادنالا (نسح ) هلوق تحت لخدو .:دوهلا ةرخافمل بس ةنشلا هاذه رش

 . ملعأ هللاوقسافلاو رفاكلا ( ملاظ )

 4 مالسلا امملع نورهو ىسوه ةصق 0

 مهانرصنو « مظعلا بركلانم امهموقو امهانيجنو ؛ نوراهو ىسؤم ىلعاننم دقل و إل ىلاعت هلوق

 ىف امهيلع انكرتو « مقتسملا طارصلا امهانيدهو « نيبتملا باثكلا امهانينآو , نيبلاغلا مم اوناكف
 . © نينمؤملا اندابع نم امهنإ , نينسحملا ىزجت كلذك انإ نو راهو ىسوم ىلع مالس :« نيرخآلا

 ماعناألا هوجونأ ملعاو «ةروسلا هذهىف ةر وك ذلانم صصقلانمةثلاثلا ةصقلاوه اذه نأ معا

 ك5 لاعت هللاو هنع راشملا عفدو هيلإ عفانملا لاصيإ نيعون ىف ةروصح انأالإ ةريثك تنك

 هلوقو ءامهلإ عفانملا لاصيإ ىلإ ةراشإ ( نوراهو ىسوم ىلع اننم دقلو ) هلوةف ءانبه نيمسقلا

 . امهنع راضملا عفد ىلإ ةراشإ ( ميظعلا بركلا نم امههوقو امهانيجنو )
 ايندلا عفانم : نيمسق ىلع عفانملا نأ كش الف « عفاملا لاصيإ وهو « لوألا مسقلا امأ ١)

 لايكلا تافص ليصحتو ةحصلاو ةيبرتلاو لقعلاو ةايحلاو دوجولاف ايندلا عفانم امأ , نيدلا عفانمو

 ةعيفرلا ةوبنلا تاجردلا هذه ىلعأو , ةعاطلاو ملعلاف نيدلا عفانم امأو . امهنم دحاو لك تاذ ىف

 مرجال ء روسلا رئاس ىف ليصافتلا هذه ىلاعت هللا رك ذ الو « ةرهاقلا ةرهابلا تازجعملاب ةنورقملا

 .قهرلا اذه انبه قتال
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 نم مدقت ام اا 17 ١ للفت هلأ نم رابخإ ءادتبا ( نينسحملا ىرجن كلذك انإ ) هلوقو

 كلذكف نينسحلا نيذه اني زج اكف ةعاطلا هذه ىف نيئس# اناك هدلوو ميها ربا نأ ىنعملاو ؛ مالكلا

 . نينسلا لك ىزحت

 نم نوصلخلا هيف زيمتي ىذلا نيبلا رابتخالا ىأ ( نيبملا ءالبلا وه اذه فنإ ) ىلاعت لاق مث
 تحبذ ردصم حبذلا ( مظع جذب هانيدفو ) اهنم بعصأ ةنعال ىتلا ةبوعصلا ةنيبلا ةنحلا وأ ممريغ
 ىكح ( لوآلاف ) تاياكحلاب قلعت ثحابم انبهو ؛ ةيالا هذه ىف دارملا وهو حبذي ام ًاضيأ حبذلاو
 ىلإ انب قلطناو ةيدملاو لبحلا ذخ ىنباب لاق هحذ دارأ امل مالسلا هيلع ميهارب ! نأ حيبذلا ةصق ىف

 اليك ىف ىطابر ددشا تبأ اي لاقف « هب ىمأ اسمب هريخأ ريبث بعش 0 بعشلا
 ا رقش لحتسماو , نزحتف ىأ هأرتق ىد نم ءىث اهياع حضتني ال كبايث ىنع ع فك او «برطضأ

 درتنأت يأ رنإو ىالس ىأىلعأرقاو . ديدش توملاناف نوهأ نوكيل قلح ىلع اهرارمإ عرسأو
 ىبب اي تنأ نوعلا معن مالسلا هيلع ميهاربا لاقف ؛ اهل لبسأ نوكي نأ ىسع هناف لعفاف ىأ ىلع ىصيق
 ىلع ىنبك لاقف هقلح ىلع نيكسلا عضو مث نايكبي امهو هطبر دقو هلبقي هيلع لبقأ مث هللا ىمأ ىلع
 هناخيم هللا رمأ نيبو كتبي لوحت دقو ةقر كتكردأو ىتمحر ىهجَو ترظن اذإ كناف ىبجو

 . ايؤرلا تقدص دق ميهاربإاي ىدونو نيكسلا تيلقناف هافق ىلع نيكسلا عضو مث لعفف ىلاعتو

 مدآ نبا ليباه هب برقت ىذلا شيكلا هنإ ليقف شبكلا كلذ ىف اوفلتخا ( ىناثلا ثحبلا ال

 لسرأ نورخآ لاقو : ليعامسإ هب ىلاعت هللا ىدف ىتح ىعري ةن+لا ىف ناكو ؛ هلبقف ىلاعت هللا ىلإ
 شبكب وه اذإف تفتلاف ميهاربإ ىدون ىدسلا لاقو ؛ ًافيرخ نيعبرأ ىعر دق ةنجلا نم اشيك هللا

 مويلاىبايلاقو هنبا قنتعا مث : هنبانعىلبخو ؛ هحذفهذخأف يهارباهنع ماقف : لبجلا نم طحنا حلمأ

 ]4 قحل زيبج نب دعس لاؤو + ةنمثو .ةمظمل امظع ىمس ليقف ( مظع ) هلوق امأو : ىل تبهو

 ىلاعت هللا هلبق ثيح هردق ظعل امظع ىمس ليقو ٠ . ًافيرخ نيعبرأ ةنجلا ىف ىعر دقو امظع نوكي

 ىلإ دئاع ( هنإ ) 101 ايدل والاداب هز لاش لاق مث« ميهأرب ,) دلو نع ءادف

 هانرشب ىأ ةردقملاح ( ًايبن ) هلوقف ( نيحلاصلا نم اسن قا#أب هانرشب و ) ىلاعت لاق مث ؛ ميهاربا

 08 ةللوز (ةيالاةلذبب مضغ نأ ليعاسا وه خيدلا نإ لوقي نو ربت هذ قادسل دوتساوب

 ةراشبلا نآل ًايبن قمححإ نوك لاح قامساب هانرشبف ىنعملا نوكي نأ زوحي الو لاح (آيبن ) هلوق
 لاحو : ًايبن هانردق ام لاح قامسإب هانرسشب و ىنعملا نوكي نأ بجوف . ًايبن هتروريص ىلع ةمدقتم هب
 ةلصاح قاحسإدوجوب ةراشب ةراشبلا هذه تناكذئيخ كلذك مالا ناكاذإو : ريصف هيلع انككحام

 لاقي نأدعبي ال لاقينأ بابلا فام ىصقأ ؛ قاحسا ريغ حببذلا نوكينأ بجوف : حييذلا ةصق دعب
 عوقولا ىف اهيلع ةمدقتم تناك امنأ الإ حيبذلا ةصق نع ةوالتلا ىف ةرخأتم تناكنإو ةبآلا هذه

 . باوصلاب ملعأ هللاو « رظنلا ىف رييغتلا مدعو بيترتلا ةياعر لصالا لوقن انأ الإ :دوجولاو

 ش

 يبل ؟
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 هلوق ىف اك ةيؤرلا قذو ىلع عقيام اهنه ماسقأ ةثالث ىلع مالسلا مهيلع ءايبنألا تاماقم لوقن مث

 ىلع عشب ام اهنمو « هنيعب ءىثشلا كلذ عقو مث ( مارحلا دجسملا ناخدتل ) هي انلوسر قع ف لاك

 عقيام اهنمو ؛ ةاجنلاو ءادفلاوه لصاحلا ناكو حذلا ىأر هناف مالسلا هيلع ميهاربإ قح ىف كدضلا

 ريبعتلا لهأ قبطأ ببسلا اذهل « مالسلا هيلع فسوي ايؤر ىف «ةبسانملاو ليوأتلا نم برض ىلع
 . ةثالثلا هوجولا هذه ىلع ةعقاو تامانملا نأ ىلع

 كيشانم قراها نأ يما ىلا سف واللا مضإ (ىرت) اسكلاو ةزمح أرق ( ةسداسلا ةلأسملا ١
 . ليي ال نم مهنمو ليمي نم مهنم مث ءىاتلا حتفب ن وقابلاو « ريشتام لبقو ؟ ميلستلا و ريصلا نم

 ةعقاولا هذه ىلع هنبا علطي نأ بابلا اذه ىف نبإلا ةرواشم ىف ةمكحلا 4 ةعباسلا ةلأسملا ١

 دحلا اذه ىلإ محلا ىف غلب دق هارب ثيح ميهاربإل نيع ةرق هيف نوكتف هللا ةعاط ىف هربص هل رظيل

 ىف يظعلا باوثلا نباآلل لصحو ةيملاعلا ةجردلا هذه ىلإ هراكملا دشأ ىلع ربصلا ىفو ٠ ميظعلا

 لعفا لاق هنأ مالسلا هيلع ميهاربا دلو نع ىكح ىلاعت هنإ مث ءايندلا ىف نسحا ءانثلاو ةرخآلا
 : هلوق نم فذح امر اجلا قذف هب صوتام.لمفأ هاتعمو 1

 [هنإ ترمأ ام لعفاف ربخلا كترمأ
 كرتلا ليبس ىلع ىلاعت هللا ةئيمشع كلذ قلع اعإو (نيرباصلا نم هللا ءاش نإ ىدجتس) لاق مش

 . هللا قيفوتب الإ هللا ةعاط ىلع ةوق الو هللا ةمصعب الإ هللا ةيصعم نع لو>ال هنأو . نميتلاو

 نهب ءىرق دقو ؛ دحاو ىنعمب ملسةساو ملسأو هللا مال لس لاقي ( املسأ الف ) ىلاعت لاق مث

 عزاني نأ نم ملس هانعمو : هلصلخاذإ نالفل اذه لس كلوقنم اهلصأو . عضخو هل داقنا ذإ ًاعيمج
 [ملقجتو تادسقت رضاخ أ !اهانعما ةقدقحو 9 رهط اب هنع نال زةمردأ ملسأو هللا مال لس ىهلرقو ؛ هيف

 اذهو هنبا اذه لأ اءلسأ ىف ةداتق نعو هلل هسفن صلختسا مل-ةسا ىنعم كل ذكو , ةصلاخ هل ةملاس

 هحوللو نضرآلا ىلع هينيمج 1 عقوف هقش ىلع هعرص ىأ ( نيرجلل هلتو) ىلاعت لاق مث 0

 ؛« عرصي ىأ هب لتيىذلا لتملاو عورصملا لولتملاو ليلتلا ىنارعألان با لاق , امهنيب ةهبجلاو « نانيبج

 . ةجلا ريغ نيبجلا نآل أظخ اذهو . هتببج ىلع هبك لتاقم لاقو : هنيبج ىلع هعرص هنأ ىنعملاف

 اذه نأ (لوالا )نالوق هيفو ( ايؤرلا تقدص دق ميهاربإ اي نأ هانيدانو ) ىلاعت لاق مث
 زو ال نييرصبلا دنع نأ (ىناثلا لوقلاو ) ةدئاز واولاو ءارفلاو نييفوكلا دنع ايلف باوج

 دعس . ايؤرلا' تقدص دق ميهاربإ اي نأ هللا هادانو كلذ لف املف : ريدقتلاو ردقم باوجلاو كلذ

 ى:تيزغي سيل“ قاؤلتا قدختو اولاق«تاوثلا هل لوحأزور هدلو ةود هللا هانأر هيلع

 ىدون حيذلل هعجضأ اس نورم-ةملا لاق مخعأو مظعأ ناك افوذحي ناك اذإ هنأ هيف ةدئافلاو نآرقلا
 ميهاربا ةعاط لاك فياكتلا اذه ىف ببسسلا نوةقحا لاق ( ايؤرلا تقدص دق ميهاربإ اب ) ليجلا نم

 ربظو ةعاطلا لاي هنم ربظو ديدشلا قاشلا فيلكتلا اذمم ىلاعت هللا هفاك املف ىلاعت هللا فيلاكتل

 ايؤرلا كلت نم دوصقملا لصح ىنعي؛ ايؤرلا تقدص دقلاق مرجال ؛ دايقنالاو ةعاطلا لاك هدلو نم
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 لمعلا بجاو ايؤرلا كلت نوكب فرتعا هنأ ىلع لدي اذهف (ايؤرلا تقدص دق) ىلاعت هلوق امأ
 ًاءزج مالسلا هيلع يهاربإ عطق ايلك أيناث هلوق امأو . ماذملاكلذ ىف هآراملكب ىتأ هنأ ىلع لدي الو اهب

 امل هب مأ ام لكب ىنأ ول مالسلا هيلع ميهاربا نال لطاب اذه لوقنف « هيلإ فيلأتلا ىلاعت هللا داعأ

 امإ  مزاي هنإ ثلاث هلوق امأو . هب ىمأ امب تأ مل هنأ انملع هيلإ جاتحا ثيحو ءادفلا ىلإ جاتحا

 هناذ ىف انسخ نوكي انمب الإ رمأن ال ىلاعت هنا نأ لع ءانب اذه لوقنف : لّهجلا امإو حيبقلاب رمآلا

 بهف أضيأو : لطاب وهو هحيبقتو لقعلا نيسحتىلع ءانب كلذو . هتاذ ىف ًاحيبق نوكيامعالإ ىمني الو
 اة ومأملا نوكل نسحي ةران ءىثلاب مالا نإ لاقي نأ زوخب ال ل لوقن انأ الإ كلذ مسن انأ

 ىرت الأ ًانسح هب رومأملا "نكي مل نإو حلاصملا نم ةحلصم ةحس ديفي رمآلا كلذ نأ لجأل ةراتو
 نوكيو ؛ىناالفلا لعفلا لعفاف ةمدلا موب ءاج اذإ هل لوقي هناف ء هدبع ضورب نأ دارأ اذإ ديسلا نأ

 دبعلا كلذ ىنأي نأ سيل رمآلا كلذ نم ديسلا دوصقم نوكيو . ةقاشلا لاعف ألا نم لعفلا كلذ
 نطو هنأ هنم لع اذإ ديسلا نإ مث ٠ ةعاطلاو دايقنإلا ىلع هسفن دبعلا نطوي نأ لب ؛ لعفلا كاذب
 اذه داسف ىلع ةلالدلا اوميقت مل اف ؛ انبه اذكف , فيلكتلا كلذ هنع ملآلا ليزي دف ةعاطلا لع هسفن

 . ممالك متي مل لامحالا

 ءهعوقو ديرب ال امب رمأي دق ىلاعت هللا نأ لع ةيآلا هذبم انباعصأ جيتحا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 . ىلوألا ةلأسملا ىف مدقت الف حبذلاب رمأ هنأ امأ «هعوقو دارأ امو حبذلاب رمأ هنأ هيلع ليلدلاو

 حبذلا اذه عمي مل ثيحو« عقب هناف هعوقو هللا دارأ ام لك نأ اندنع نآلف هعوقو دارأ ام هنأ امأو

 نع ىبنلاو « بذلا كلذ نع ىمن ىلاعت هللا نآلف ةلزتعملا دنع امأو ؛ هعوقو دارأ ام ىلاعت هنأ انيلع
 كلذو ؛هدارأام ىلاعت هنأ تبث و , حبذلاب رمأ ىلاعت هنأ تبثف هعوقو دي ريال ىهانلا نأ ىلع لدي ءىثلا

 ىف مدقئام حبذلاب رمأ ىلاعت هللا نأ ىف مالكلا مامتو . ةدارإلا نودب دجوي دق رمالا نأ ىلع لدي

 . معأهللاو . ةمدقتملا ةلأسملا

 نم هناببو ةظقيلا ىف ال مونلا ىف فيلكتلا اذه دورو ىف ةمكحلا نايب ىف « ةسماخلا ةلأسملا إل
 مونلا ىف الوأ دروف : حوبذملاو حباذلا ىلع ةقشملا ةيابن ىف ناك فيلكتلا اذه نأ ( لوألا ) هوجو
 ذتنيخ « ةظقيلا لاوحأب مونلا لاح دك أتي مث ؛ قاشلا فياكتلا اذه دورول هبنملاككلذ ريصي ىت>
 مهيلع ءايبناألا اي ؤر لعج ىلاعت هللا نأ ( ىناثلا ) ًاثيشف ائيش لب ةدحاو ةعفد فياكتلا اذه مجيب ال
 دجسملا نلخدتل قحاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل ) عقلي دمع قح ىف ىلاعت هللا لاق : ًاقح مالسلا

 ىل مهتيأر رمقلاو سمشلاو ًاكوك رشع دحأ تيأر ىنإ ) مالسلا هيلع فسوي نع لاقو ( مارحلا
 كلذ نم دوصقملاو ( كحذأ ىتأ ماملا ىف ىرأ ىنإ ) مالسلا هيلع مهاربإ ق> ىف لاقو ( نيدجاس

 ناتلاحلا ترهاظتا اذإف : مانم لاحامإ و ةظقي لاحامإ لالا نآل ؛ نيقداص مهنوك ىلع ةلالدلا ةيوقت
 . ملعأ هتلاو ؛ لاو>آلا لك ىف نيقداص نيقحم مهنوك نايب ىف ةياسهنلا وه كلذ ناك , قدصلا ىلع
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 0 6 دل .٠ نيهلاصلا نم ان قب ةانرشلاو : ىلاعت هلوق

 بالا ا َْق مالكلا ةلح انك ذآ ليلخ مهارب أ نب هّللأ حيبذ قا نب هّللأ ىن لكك ارسا بوعي

 ىف ةاا زرك ذ ام ىلع عرفتي هنأ ملعاو . ملعأ هللاو حيبذلا اممأ ملعأ هللا لوقي جاجزلا ناكو

 وه اولاققحإ هنإ اولاق نذلاو 0 0 حيذلان اك اولاق لاا 0-0 مبذلا اولاق نيذلاف حذلا عضوا

 . ملع عأ و «سدقملا تدب ليقو ماششلاب

 اذه وب ىأرز اع [ذيل ار ومأه ا مهارب نأ ىف سانلا فاتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ةدم روضح لبق محلا خسازو< له هنأ ىهو 14 هقفلال و2 لئا سم نم لأ سم ىلع عرفم فاالتخالا

 ءزوجال هنإ ة ةيقث :هلاو ةيعفاشلا ءاهقف نم ريد 5 ةل زيعملا تلاقو 0 زوج هنإ اني اهكأ رثك ألاقفلاثتمالا

 روضح> لق فيلكتلا اذه خحسأ لاك هنأ مث 3 حيذلاب هنمأ ىلاعتو هناحبس هنأ لوألا لوقا ىلعف

 ةقلرش هلام هذه حبذلا تامدقمب هرمأ امتإو . حيذلاب هرمأ ام ىلاعت هنأ ىناثلا لوقلا للعو . هتقو

 ىلاعت هللا نأ ناعما ةدم ءىجب لبق ع خل زوج هنأ ىلع انباهصأ جتحاو“ خسنلا باب لئاسم نم

 بولطملا 2 كلذو هيلع همادقإ لبق هنع هخسن ىلاعت هنإ مث ؛هدلو حبذب 8 هيلع ميهاربإ ىمأ
 مانملا ىف ىرأ ىتإ هدل ول لاق مالسلا هيلع هنأ ( لوألا ) نيبجول دل 1 حبذب هرمأ ىلاعت هبإ انلق امتإ

 حيذلا تامدقمع ا 0 مالسلا هي ل ىلع لدي اذهو مؤت ام لعفا دلولا لاقؤ كعذأ ىأ

 دق و ءىدن 1 لق نك ذليل دوجولا ىفاهلخدأو حيذلا تامدقمع أ هنأ مث جذلا 0س

 هانيدفو ) ىلاعت ةلوق ليلدي ءادفلا ىلإ جانا هنكل .ءادفلا ىلإ جاتحيال 3 اذه قو هب أ

 ىلع لدي اذهو. حجذلا ت تامدقم لك قأ هنأ تبث دقو. هب رومأ 1 قاد هنأ لع اذهلدف ) ميظع حبذب

 هتايثإ لبق مكحلا كلذ خسن ىلاعت هنإ لوقنف اذه تبث اذ « يذلا سفنب هرمأ دق ناكىلاعت هنأ

 هرمأ ىلاعت هنإ لوةن لب دلولا حبذب هرمأ هللا نأ ٍلسنال ةلزتعملا تلاقو ء دوصقملا ىلع لدي كلذو

 هللأ نإ مث حبذلا تت امدقمب ىنأ اعإو حبذلاب نأ هنأ (لواألا) هوجو هيلع لدي و. حيذلا تامدقمع

 ( ايؤرلا تقدص دق ميهاربإ اي نأ هانيدانو ) ىلاعت هلوق ليلدب هب رمأ امب قأ هنأ عا لإ
 ةرابع تامدقملا كالتوحذلا نس حيذلا تامدقم مان انا ع كما ىلإ 5 هنأىلع لدي كلذو

 رمآلا) درو نإ لعفلا كلذب نايتإلا ىلع حيحصلا مزعلاو , هقلح ىلع نيكسلا عضوو هعاجضإ نع

 عطق املك هنأ الإ موقلحلا عطق مالسلا هيلع ميهاربإ لعلف موقلحلا عطق نع 2 عبذلا ( ىتاثلا
 ليوعت هيلع ىذلاوهو (ثلاثلا هجولاو) توملا م ل ببسلا اذهلف , هيلإ فيلأتلا هللا داعأ ًاءزج
 كلذ عاتيإ نأ ىلع لدي اذبف 04 نيعم تقو ُْق نيعم لعف عاقيإب ا ًاصدت رم سس كاك هن أ موقلا

 كلذ ىف لعفلا كلذ عاقيإ نأ ىلع لدي ىبنلا كلذف هنع هاهنأ اذإف ءنسح تقولا كلذ ىف لعفلا

 لاح 8 ناك نإ ىلاعت 2 4 ن.رمأ 1 مزارمألا كاذ بيقع ىلا اذه لصح-ولف 0 حيبش تقولا

 هنأ ىلع انللد دق انأ لوآلا نع ( باوجلاو ) بابلا اذه ىف مالكلا مامت اذبف : لاحم هنإو ىلاعت
 3 حيذلاب هرمأ د اتا



 دي ا

 ةيآلا . نيحلاصاا نم ابن قدأب هانرشيو : ىلأعت هلوف او

 وق. دعولا قدضت اضنأ هفصوو ٠ انزل لعب هنبص زوار( رابقلا نب لل املا كأي

 . هب ىفوف حبذلا ىلع ربصلا هسفن نم هابأ دعو هنآل ( دعولا قداص ناكهنإ )

 ناك و لوقنف ( بوقعي قحسإ ءارو نمو قحاب اهانرشبف ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةجحلا ال

 لطاب ( لوالاف ) كلذ دعب وأ هلم ؛ بوقعب روهظ لبق عقب نأ امإ هحنذب مالا ناكل قسإ حييبذلا

 زحي مل هنم بوقعي روهظ لبقف بوقعي هنم لصحي هنأب هعم اهرشب و . قمتناب اهرشب امل ىلاعت هنآل

 هلوق نآل لطاب ( ىناثلاو ) ( بوقعي قححا ءارو نمو ) هلوق ف فاخلا لصح الإو ؛ هحذب مالا

 ردق امل نبإلا كلذ نأ ىلع لدي ( كحذأ ىنأ مانملا ف ىرأ ىنإ ىنباي لاق ٠ ىعسلا هعم غلب املف )

 هذه عوقو ىفانب كلذو ؛ هحيذب مهارإ ىلاعت هللا مآ لعفلا لع ةردقلا انج ىلإ لّظوَو ىعشلا لع

 . قمسإ وه حيبذلا نوكي نأ زوحيال هنأ تبثف ؛ رخآ نامز ىف ةصقلا

 نم ىلط ل ىلإ بهاذ ىلإ ) لاق هنأ هع ىلاعت هللا كح ( ةسماخلا ةجحلا ) 2

 ام] لاؤسلا اذهو ( نيحلاصلا نم ىل به بر ) لاقف هتبرغ ىف هب سنأتسي دو ىلاعت هللا نم

 بلط نآل ؛دحاولا دلولا بلط امل دحاو دلو هل لصحول هنآل ؛ داولا هل لصحب نألبق نسحي
 ضيعبتلل نم ةملكو ؛ دحاولا دلولا بلط الإ ديفي ال ( نيهلاصلا نم ىل به ) هلوقو لاحم لصاحلا
 تبثف دحاولا دولا بلط الإ ديفي ال ( نيماصلا نم ) هلوق نأاكف دحاولا ةيضعبلا تاجرد لقأو

 دلولا بلط لاح عقو لاؤسلا اذه نأ تبثف دالوالا لك مدع دنع الإ نسحب ال لاؤسلا اذه نأ

 ءاعدلا اذهب بولطملا نأ تبثف ؛ قمح ىلع دوجولا ىف مدقتم ليعامسإ نأ ىلع سانلا عمجأو :لوالا

 . ليعامسإ وه حيبذلا نوكي نأ بجوف حيبذلا ةصق هبيقع رك ذ ىلاعت هللا نإ مث , ليعامسا وهو
 . ةكمب حيبذلا نأاكف : ةبعكلاب شبكلا نرق قيلعت ىف ةريثكلا رابخ*الا ( ةسداسلا ةجحلا ل

 هجولا) : نيبجوب قحس] وه حيبذلا كلذ نإ لاقنم جتحاو ؛ ماشلاب بذلا ناكل قع حيبذلا ناكولو

 مالسلا هيلع مهاربا نع ىكح ىلاعت هناف وأ امأ ؛ كلذ ىلع لدي اهرخآو ةيآلا ل وأ نا( نول

 ماشاا ىلإ هترجاهم هنم دارملا نأ ىلع 0 ا ةيآلا هذهلبق

 هعم غلب ايلف) هدعل لاق مث ؛ قحا ألا نع ل مالغلا اذه نوكي نأ جَوَف ( ملح مالغب هأنرشبف) لاق م“

 ' ىذلا مالغلا كلذ وه ى لا ل دك يدل مالعلا اذه نم ذا رملا نوكي نأ ىضتقي كلذو ( ىعسلا

 ش ًاضيأوهف ةيآلا رخآامأو , قححإ وه حيبذلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه ةمدقم نأ تبثف ؛ ماشلا ف لصح

 011 يللا لم ايل نسب ارتي ز سب ل يذلا ةنضق يا كاست هال كلذ" لع لد
 ىلاعتت هنأ ىلع لدي ةصقلا كلت ةياكح بيقع ةراشبلا هذه رك ذو : نيملاصلا نم ًايبن هن وكب هرشب هنأ

 ةيآلا لوأ نأ ان رك ذ امب تبثف . حيبذلا ةصق ىف دئادشلا هذه لمحت هنأ لجل ةوبنلا هذهب هرشب امنإ

 . مالسلا هيلع ق#] وه حيبذلا نأ ىلع لدي اهرخآو

 نم مالسلا هيلع فدسوي ىلإ بوقعي باك نم رهتشا ام كلذ ةم ىلع 4 ةيناثلا ةجحلا ب



 - لئاسم هرقف ) كحعذأ نأ مانملا ف كر ىإ ( هلوق 0

 رشب نيح ميهاربإ ناك: ىدسلا لاق (لو'الا) نابجو ةظفللاهذه ريسفت ىف (ىلوآلا ةلأسملا)
 بص اضاف كارد تف 1 ردنا لرد دق ميهاربال ليقف ح ..ذ هلل نذإ وه لاق هل كلوب نأ لبق قنا

 .( كحعذأ ىأ مانملا ْق ىو ل ىبب ا لاق (

 هلأ كرز انل «ل وش الئاق ناك ,"فمانفافا'ةيورتلا ةليلا ىأر هلأ را قرط ا 7

 محلا اذه هلل نمأ « حاورلا ىلإ 5 يلا املف ء اذه كنبا بذي كلر

 ماوي ىهسف هللا نم أ فرودف « كلذ لثم أ ر سك الذ ةيورتلا موب ى مس مش نُث ؟ ناطيشلا نم مأ

 وهو ريسفتلا لهأ لوق وه اذهو . رحنلا موي ىمسف هرداب مف هثلاثلا ةلمللا ل قا 2 2( ةفرع

 ىرأ ىنإ : ظفللا ريدقتف اذه ىلعو « ةظقيلا ىف هنبا بذي نأ بجوي ام مانملا ىف ىأر هنأ ىلع لدي
 مهيلع ءايبنالا ايؤرو هحذي هنأ مانملا ىف ىأر هنأ ( ىلاثلا لوقلاو ) كحيذأ نأ بجوي ام مانملا ىف
 لاقي نأامإ لق ناف . حبذي هنأ الإ سيل مانملا ىف ىنرملا لوقلا اذه ىلعو ؛ ىحولا باب نم مالسلا

 كلذ تبشي ملو أ ةجح ق> وهف مانملا ىف هآر ام لك نأ مالسلا مهيلع ءايبنالا دنع ليلدلاب تبث هنإ
 لختشي نأ هيلع بجاولا نه ناك لب ؛ ةعقاولا هذهىف دلولا ا لوالا ناكناف ؛ ؛ مدنعليلدلاب

 فقورال نأ و (ىرت اذام رظناف) هل لوقيال نأ 2 هيف دلولا عجاربال نأو 4 رومأملا كاذ ليصحتب

 34 أكف لوألا مويلا ُْق كك هنإ ملل ل2 ًاضيأو 6 (صؤت ام م لعفأ) دلولا هل لوقي نأ ىلع لمعلا

 نإو 2 ةحاح رفا ىورتلا اذهىلإ نكي م ق>ورف موناا َّق ةاررآم لكنأ ليلدلاب هدنع تبث ولو

 ىلع مدقي نأ هل زوج فيكف 2« ق> مانملا ىف هنوريام نأ مهدنعليلدلاب تبشي مل هنأ وهو فاعلا لك

 . ملعأ هللاو « حيرصلا ىحولاب ايؤرلا تدك أت مث هيف ًادوزتم ارا
 ىلعو رمي لوق اذهو قدا هنإ ليقف ؟ وه نم حيذلا اذه نأ ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا «

 ةفركعو ف قورسهو ريمج نب ديعسو ةداَتق هك ايحاللا ع دوعسمنبأو باطملا كديع نب ساعلاو

 ريع نا و ع نبا لوق وهو ليعامسأ هنإ ليقو « مهنع هللا ىضر لتاقمو ىدسلاو ىرهزلاو

 :هوجوب ليعامسا هنأب نولئاقلا جتحاو 2 لكلا دهاجو ىعشأااو ومطلو ثداا نب كيعسو

 مستف نيحيبذلا نبا ايد ىنارعأ هل لاقو « نيحيبذلا نبا انأ » لاق ملي هنا لوسر نأ ( لوآلا )

 نحيديل اهرمأ هل هللا لبس ننل هلل رذن مزمز رب رفح امل بلطملا دبع نإ : لاقف كلذ نع لئسف .

 نم ةئامب هآدفف 2 لباإلا نم ةئاعكنإ دفؤأ هل اولاقو هلاوحأ هعيف هللا كيع ىلع مهسلاجرخن )ع هدلو 1

 : « ليعمسإ ىفاثلا حيبذلاو؛ ليإلا نم

 ىمصأاي لاقف . حيبذلا نع ءالعلا نيورمعابأ تلأس لاق هنأ ىىمعالا نعلقن 4 ةيناثلا ةجحلا ل

 5 ةكمب رحاملاو هيبأ عم تييلاى ىذلاوهو ةكمب ليعامسإ ناكاعإو هك< ق<!ناكىّتمو ) كلعنبأ

 ليعاممإو ) هلوق ىف ق#إ نود ربصلاب ليعامما فصو ىلاعت هللا نأ 4 هثلاثلا ةجحلا 0

 1 - رغد 0و



 0 هيلا . ىعسلا هعم خلب ايلف : ىلامت هلوق 550
 د

 1 ىرانام طاع نأ ماكآ ىف إب لَك عسلأ همم علا
 سا ه2 ةةاعداس 2س و7 هم اه د ةردم

 السا الق ٠ .» نيرباصلا نم هلأ ءاَ 3 ىلا ل تبأأي لَ
 - م م

 1 ل لع 81 2 صو ماا ضم 72ه

 ايؤرلا تقدص دق ٠ 40 يهاَرإ نا هاندانو «08» 5-7
5-2 5-4 

 رثا وادع

 ميظع حذ ةايَدَقو 3 نيبملا اولبلا وهل اذه نإ َنينسحلأ ى ب
 * ” و 2

 هم - 010 يي

 كلذك ٠ 32 ميهارب ,! ىلع مالس 01 هد نيرحألا ى هع 0 6١ ١٠ا/»

 0١ 8 ع ام اوا 226 جم

 نء اينقحساب هاترشبو 211١١ َنينمْؤملا اًدايع ن رم دن 1 .» نينصحملا ىزحب
0 5-31 5 50 

 3١" جاوعا مث ٠ هيج يار 6 70-22 د ةساسو

 هل ملاط هو نسحم امهتيرذ نمو قحسإ ىلعو هيلع انك رأب و 1١5 نيحلاصلآ
 1 3 ا 7

5 

 قلل

 ل13 ثيم

 ٠ لاق ءىرت اذام رظناف كحيذأ ىنأ مالا ف ىرأ ىتإ ىنباي لاق ىعسلا هعم غلب ايلفال ىلاعت هلوق
 نأ هانيدانو « نيبجلل هلئو املسأ ايلف : نيرباصلا نم هللا ءانع نإ قدجتس سوت ام لعفا تبأ اب

 حيذب هانيدفو , نيبملا ءالبلا وهل اذه نإ . نينسلا ىرحب كلذك انإ ايؤرلا تقدص دق. مهاربإ اي

 ”ائدانع ٠ .رمم هنإ.نينسحملا ىرجت كاذك٠ « ميهاربإ ىلع مالس نيرخآلا ىف هيلع انكرتو ريظع

 . ماظو نس امهتيرذ نمو قع ىعو هيلع انكرابو . نيحلاصلا نم ابن ا عبر نما

 3 . 4 نيبم هسفنل

 هب رشب ام لوصح ىلع لدي ام هعبتأ ( يلح مالغب دانرشبف ) لاق امل ىلاءتو هناحبس هنأ معا
 ' هلوقو « ىعسلا ىلع هيف ردقي ىذلا دحلا غلبو كردأ ايلف هانعمو(ىعبسلا هعم خلب املف)لاقف هغولبو

 ” الار انلا قفرأب "الا نأىنءملا اذه .راشتعا ىف ةدئافلاو . ؛هعم ًانثاك ريدقتلاو لاحلاعضومف (هعمز

  تقولا كلذىف ناك مهضعب لاق ؛ هترق كحتت مل هن*ال هلمت< الف ءاعستسالا ىف هب فنع امر هريغو

 " نوكب ىو“الا ةيآلا ىف هدعو ال ىلاعت هللا نأ مالكلا اذه نم دوصقملاو : ةنس ةرشع ثالث نإ

 ١ محلا لاك نم هب ناك هن"ال كلذو . هيلح لاك ىلع لدي ام ةيآلا هذه ىف نبب . الح مالغلا كلذ

 . نسحلا باوجلا كلذب نايتإلاو : ةميظعلا ةيلبلا كلت لامت>ا ىلع هاوفام ردصلا هحسفو
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 ١ هأ ةيالا 3 نيملاصلا نم 0 به بر 3 ىلاعت هلوق

 نإ ليق (ضرالاو تاومسلا رطف ىذلا ىهجو تهجو ) لاق 5. ىلاعت هلل الإ لامعألا نم ءىثب
 هلح دعبي ًاضيأو « مأشلا ضرأ ىلإ هترجامم ناب ةيآلا هذه نم دوصقملا نآل . ىلوأ لوألا لوقلا

 وأ : هيلع تابثلا ىلع كلذ لمي نأ الإ تقولا كلذ ىف نردلا ىلع ناك هنآل « نيدلا ىف ةيادطا لع
 نيدلا را ف ةعيفرلا بتارملاو ةيلاعلا تاجردلا ىلإ ءادتهالا ىلع كلذ لمح

 لوي 5  ىلاعتهللا نم الإ لص ال ةيادحلا نأ ىلع لدي ( نيدهبس ) هلوق 4 .ةثلاثلا ةلأسملا («

 ىف لصح دق كلذ لكذأل .راذعالا ةحازإو ةلدالا عضو ىلع ةيادحلا هذه 0 نك الو انءامعأ

 ةيادطا لمح بجوف. لعل ةيادهلا كلت صاصتخا ىلع لدي ( نيدومس هر « ىضاملا نامزلا

 ةيالا هذه ىف مزج مالسلا هيلع مهار «] ليق ناق : هلق ىف ةفرعملاو ملعلا ل |مصخح ىلع ةيالا هذه ف

 (لييسلا ءاوس ىنيدهب نأ ىبر ىسع) لاق لب ء هب مزحي مل مالسلا هيلع ىسوم نأو٠ هيدومس ىلاعت هنأب

 تاماقمهل لحي اذإو « دوصقملا لوصح مز دقف هللا ةمحر تاماقم هل لت اذإ دبعلا اذلق ؟قرفلا اف

 . عمطااو ءاجرلا الإ رهظيال لب . مزح الف هسفن رقحتسي ذئنيخ ؛ نيملاعلا نع ًاينغ هنوك

 هلوقب ةببشملا كسمت داسف ىلع لدي ( ىلر ىلإ بهاذ ىنإ ) ىلاعت هلوق ( ةعبارلا ةلأسملا إل
 هنأ مه ( ىبر ىلإ بهاذ ىنإ ) هلوق ىف ةدوجوم ىلإ ةملكن ال ( ُبيطلا ماكنا دعصي هسيلإ ) ىلاعت
 . انبهه كاذكف . ناكملا كلذ ىف ًادوجوم هلإلا نوكي نأ مزاي م

 (نيحلاصلانمىل به)لاقفدلولا دارأ ةسدقملا ضرأالا ىلإ رجاه امل هيلع هللا تاولص هنألعاو

 خ الا ىف ءاج دق ناكنإو .دلولا ىف بلغ ةبحلا ظفل ن ال ؛ دلولا ديري ؛ نيحلاصلا ضعب ىل به ىأ

 بوقعي و قمحإ هل ابهوو ) ىلاعت لاقو ( اين نوره هاخأ 'انتمحر نمل انبهوو ) ىلاعت هلوق ىف
 كالمأالا ىنأ ىلع: هدلوب هأته نيح مهنع هللاىضر سابعنبال بلاط ىنأ نب ىلع لاقو(ىحيدل انبهوو

 باهولا ةبح و ىلاعت هللا ةبح ةيمستلا تعقو كلذلو ؛ بوهوملا ق كل كروبو:, بهاولا تركش

 .بهوو بوهومو

 هنأو ؛ محلا غلبي هنأو  ركذ مالغ دلولا نأ ىلع : ءايشأ ةثالث لعلمتشا ءاعدلا اذه نأ ملعاو

 هللا 56 ) حبذلا هوبأ « لع ضرع نيد 0 ءاماح نوكي

 ىلاعت لاق . لحلاب 0 ناك مالس /| هيلع ميهأرب | ناف اضيأو ؛ كلذل لحتسا مث ( نيراصلا

 مئاق هنأو : لحلاب فوصوم 7 نيك ( كشم ءاوأ ل ! نإ : ميلح هاوأال يهاربإ نإ )
 0 هيلع ليلخلا نأ ليلدب تافصلا لضفأ حالصلا نأ ازعار : ةليضفلاو فرشلا 50 1

 مىل بهبر) لاقفدلولاهبلطو (نيهلاصلاب ىقحلاو امك> ىليسه بر) لاق ٠ هسفنل حالصلا بلط

 ىفكتم رب ىناخدأو) لاقف ؛ ايندلاو نيدلا ىف هتجرد لاك دعب مالسلا هيلع ناولس هبلطو (نيحلاصلا
 . دابعلا تاماقم فرشأ حالصلانأ ىلعلدي كلذو (نيحلاصلا كدابع



 ةءآلا . بهاذ ىنإ لاقو : ىلاعت هلوق ١

 ىدعتملا لعفلا ىف الإ زوجيال اذه نأ معزو شفخالا هعنمو هبوبيس هزوجخل كمايق ىأ تقام
 ىنعمب نوكي دق كلذ نأ انمل- ؛ شفخالا دنع لوعفملا ريدقت ىف اهدعبام عم ام نأ ىلع لدي كلذو

 فنرودبعتأ ) هلوق ( لوالا ) هوجو هيلع لديو لوعفملا ىنمب نوكي دق اضيأ هنكل . ردصملا
 امتإو تحنلا اودبعام مهنال تحنلا ال توحنملا (نوتحنت ام ) هلوقب دارملاو ( نوتحنت ام
 لك نوكي ىتح للا كربلا ( نولمعت ام ) هلوقب دارملا نوكي نأ بجوف توحنملا اودبع

 ( نوكفأي ام فقلت ىه اذاف ) لاق ىلاعت هنأ ( ىناثلاو ) رخآلا قفو ىلع نيظفللا نيذه نم دحاو
 كلهلا كلذ تاقلعتم ىه.ىتلا .لابحلاو ىصعلا دارأ لب كفإلا سفن فقلت اهنأ دارملا سيلو
 نالف لمع اذه متاخلاو بابلا ىف لاقي المع لمعلا لح ىمست برعلا نأ ( ثلاثلا ) انهه اذكف

 .ىجي دقف ردصملا ىنعمب و ا اهدعي حج اماةلنا ن ةثالثلا هوجولا هذه تبثف هلمع لحم دارملاو

 ىفمههذم هي زت ةيآلا هذه ىف دوصقملا نآل ىلوأ لوعفملا ىلع انبه هلم ناكف لوعفملا ىنعمب ًاضيأ
 ةيآلا لوأ ىف هرك ذ ىرج ىذلا نآل . مهسفنأ لاعفأ نودجوي ال مهنأ نابب ال مانصألا ةدابع
 ىفو ةيوق تالاؤلا هذه نأ ملعاو . لامعالا قلخ ال مانصألا ةدابع 3 وه عضوملا اذه ىلإ

 . ملعأ هللاو ةيآلا هذمب لالدتسالا كرت ىلو آلاف ؛ ةرثك انلئالد

 اولدع باوجلا ىلع اوردقي لو ةيوقلا ةجحلا هذهمهلع دروأ امل مالسلا هيلع ميهاربإ نأ لعاو

 لاق . نآرقلا ظفل الع لديال ءانبلا كلذ ةيفيك نأ ملعاو (اناينب هل اونبا اولاقف) .اذبإلا قيرط ىلإ
 0001 اركان ركع ةعرع و اعارذ نويالث اءايسلا ىف هلرط رجخ نم اظئاح وني. : نابع نبأ

 : جاجزلا لاق . ةميظعلا رانلا ىهو ( مي>جلا ىف هوهلأف ) ىلاعت هلوق وه كِلْذو ءابف هوحرطف ران
 . هميحج ىىنءملاو ةباهنلا لعل دب ميحجلا ىف ماللاو فلالاو ؛ محج ىهف ضعإ قوف اهضعب ران لك

 تقو ىف نأ ملاو ( نيلفسالا مناخ اديك هب اودارأف لاس لاق مث  ناينبلا كلذ يحج ىف ىأ
 .مهلع بلاغلاوه راصف : رانلا ررض هنع هللا فرصرانلا ىف هوقلأ امدنعو . هل ةباغلا تاصح ةجاحلا

 ةيآلا هذه ريظنو ( نيدهيس ىبر ىلإ بهاذ ىفإ ) ميهاربإ لاق ةعقاولا هذه تضقنا امل هنأ لعاو

 : لئاسم هيفو ( ىلر ىلإ رجابم ىنإ لاقو ) ىلاعت هلوق

 : هترجابم بحت ءادعألا هيف رثكت ىذلا عضوملا نأ ىلع ةيالا هذه تلد 4( 1 ىلوآلا هلأسملا 0

 ل « ةرصنلا عا ونأ مظعأب هصخ هناحبس هللا نأ عم ٠ همالسو هيلع هللا تاولص ريهاربإ نآل كلذو
 . ىلوأ ناكر يغلا ٍلع كلذ بحب ن'الف , رايدلا كالت نم رجاه ةديدشاا سا ل

 كلت ةقرافم هنم دارملا ( لوآلا ) نالوق ( ىبر ىلإ بهاذ ىتإ) هلوق ىف ( ةيناثلا ةلأسملا
 ىلإ ىداعي بغاذ : ىلكلا لاق ( ىناثلا لوقلاو ) ىنر نيد عضا اره لإ باخ ىإ قملاو أ 4

 ثيح ىسوم ىدتقا هبو . رايدلا نم ةرجهلا وه برلا ىلإ باهذلاب دارملا ل نا لوقلا ىلعف ؛ ىبر

  يتأب ال نأ وهو . بولقلا لاوحأ ةباعر دارملا يناثلا لوقلا ىلعو ( نيدهيس ىبر يعم نإ الك) لاق
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 "لجأ تلاد : اذه نشر اكل كلل نأ ١ اوفرعتف هوفزعام :نوزثك الار :نيعرسم ةلإ اوان

 ١ع ةيذلا نوح ام نودصتأ لاق: كأ 1

 18 سةر "اد ما اساصاح ا د 00-2 خت هن اس

 ا لَ 6412 راسل امو مقلخ ةنناو 622 نوتحنت أم نوديعتا لاق

 22 2ودم) را "26522 2 2 ا

 « 2 َنيلمسألا مالم انيك هب اودارأ «11/» ما اينب هل اونبا

 نيدهيس فر , لِ بهات ىإ لاق
 ٠ ١« . د نيحل الأ ّط 1 تذ 0

 8 را ل6 هه

 »١١١« ميلح مالغب هانرشبف

 هوقلأفاناينب هل اونبا اولاق :نولمعت امو مكقلخ هللاو . نوتحنت ام نودبعتأ لاق ل ىلاعت هلوق

 ىل به:بر# نيش ىر ىلإ بهاذ ىإ لاقو ا« نيلفسالا تاع أدكا كي ادا ميحجلا ىف

 لنا ةيالافو 4 0 مالغب هانرشيف ٠ نيملاصلا نم

 مهل ركذ ًاضيأ وهف مانصآلا رسك ىلع مهاربإ اوبتاع امل موقلا نأ لعا « لوألا ةلأسملا ١

 (نولمعت | مو كقلخ هللاو « نوت>:ام ةودافأ ) لاقف امتدابعىلإ ريصملا داسف ىلع لادلا ليلدلا

 ناسنالل أ 00 ناكام حالصإلاو تحنلا لبق رجحلاو هل نأ وهو رهاظ لالدتسالا هجوو

 كلذ دنع ًادوبعمراصولف , هفرصتراثآ الإهيف ثدحت ل صوصخلا هجولا ىلع هلكشو هتحن اذاف . ةتبلا

 1: كلذ كك ا راص هيق هتاف رمصت ان تاصح ان اد 1 ىذلا ءال نأ ها ناكل

 5 لقعلا ةهمدبب موأعم كلذ ذاسفو

 الدف نأ لك( نوف امر مملخ هللاو ) هل وع تاحالا 57 جتحا 4« ةيناثلا ةلاسملا 0

 هلوقف ردصملا ريدقت ف هدعبام عم ام ظفل نأ ىلع اوقفتا : نويودتلا لاقف ىلاعت هلل قولخم ديعلا

 ناف ؛ كل ع قلخو مكقلخ هللاو ةبالا ىنعم راص ريدقتلا اذه ىلعو . كلمعو هانعم ( نولمعت امو )

 ا ) نوتدحتت 8 نودبعتأ ) لاق ىلاعت هنأ ( لواألا 7 هوجو نهد يلع ةج> ةيآلا هذه ل

 العق هن وك لاحت 0 هللا قءاختي 6 كلذ ناك ولو لعافلا ىلإ لعفلا ةفاضإ ! مماإ ||! تحنلاو ةدايعلا

 هنأ سب ىلاعت 1 2 ماكل ةدأم ع ل اخس وت 3 الا هذه 0 كك ىلإ عل 0 ) ىناثلا ) ديعلل

 هناحيس هتدايع 0 ايلف . قولخلا نود ةد ايعلل قحتسملاوه قلاخلاو مانصأ الأ كلتا قلاخو م,ةلاخ

 لاَوف ميظعلا أظخلا أآذه ىلع مهخو ىلاعتو ةناحتساهنأ م رجال مانصالا د عاو مهةلاخ وهو

 .اهيلع مهخيب وتزاجامل ,هلاعفال نيلعاف اونوكي 00 (نولمعتامو مكقلخ هللاو نوتحنتام َنِوَدِبْعْيأ

 َّق اهدعنام م م ةظفل هلَوق ٠ ممل ة جدل م أ لسنال كل مكياع ة هود تسل ةيآلا هده نأ 7

 نى ل ااه 5 رو له 2 5 م احا شفخألاو هب و. نأ هناسو 8 :ئءاذه الق ؛ ردصملا ريدقت



 4/١ َةيآْلا . نوفي هيلإ اولبقأف : ىلاعت هلوق '

 | هذه م وو ىلاعت هللا نأ دقتعا نم نآل . مارح اهتسياقمب لالدتسالاو موجنلا لع

 3 . لطابي سيل هجولا اذه ىلع ملعلا اذهف . صوصخ رثآ هنم ربظي املجال ةيضاخمو ةوقب بك اوكلا
 ”نابنإلا نأ ىنغم ضي رعتلا ليبس ىلع ( ميعس ىف] ) زارت مزال ريف بذكلا امأو

 . ,قس كلذ لكو هبلق ىفامإ و هندب ىف امإ :- ةلاح لوصح نع هلاوحأ رثك أ ىف كفنال

 ا هيف اوورو ةيذك مالسلا هيلع يهارا نع لوقلا كلذ مهضعب لاق ( عباسلا هجولا )
 ْ ثيدحلا اذه مهضعبل تلق «تابذك ثالث الإ ميهاربا بذك امذ لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 1 دك ع فيكف لجئرلا كاذ لاقف : 0 مهارإ ىلإ بذكلا ة ةيمسأ ناآإل لشي نأ ىذا

 7١ ليلخلا ىلإ هتبسن نيبو ىوارلا ىلإ بذكلا ةبسن نيب ضراعتلا عقو امل تلقف ؟ لودعلا ةاورلا
 " نوكي نأ زوجي ال ل لوقن مث : ىلوأ ىوارلا ىلإ هتبسن نأ ةرورضلاب مولءملا نم ناك مالسلا هيلع

 موجنلا ف ةرظن رظنفهلوق نم دارملا نأ (نماثلا هجولاو)؟ بذكلاب ًاييبش ًاربخ بدك هنوكي دارملا
  ةمجنم اهنإ لاقي ةعطف ةعطق ثدحت ىتلا ءايشآلا ناف : مهلارقأ تاقرفتمو مهمالك موت ىف رظن ىأ

 7 ةليح اهم جرختسي كايف رظنةقرفتملا مهتاملك عم امل هنأ ىنعملاو . ةياتكلا موجنهنمو ةقرفتم ىأ

 ٠ دارملاو ( مبقس ىنإ ) هلوق نم نسحأ ًارذع دب ملف مهنع فاختلا ىف هسفنل رذع ةءاقإ ىلع اهم ردقب

 ٌ ميها ربإ نأ ملعاو . رفاسم كنإ رفسلا تاقوأ ىلع هتيأر نا لوقت اي امنقس ريصأ نأ نم دي المي

 " ناكف مويلا جرختال نأ ىف هورذعو هوكرتف نيضرم هنع اولوت ( ميس ىنإ ) لاق امل مالسلا هيلع

 | ا هئمو, ,ةيفخلا ليلس ىلع رسلا ىف هيلإ لام اذإ هيلإ غار لاقي ( مهن آ ىلإ غارف ) هدارم كلذ
 كلذ لاق امتإو ٠ مهيديأ نيب. ناك ىذلا ماعطلا ىنعي ( نولكأت الأ ) هلوقو . بلعثلا ناغور
 لاق 0 لل ا يع 8 رف «نوقطننال كل ام) هلوق اذكو ءاهم ءازهتسا

 هلوق فو. ًابراض ىنعمي ًابرض مهيلع غارف وأ وأ مهبرض ىنعم ىف ماع غار نإ ا مهرضف

 " ىنأ هنأ (ىناثلاو ) نيتحراجلا ىوقأ نيهلا نآل ةدشلاو ةوقلاب هانعم ( لوألا ) نالوق ( نيهللاب )
 ” هيلإ اولبقأف ) لاق مث ( كمانصأ نديك آل هللاتو ) هنع ىلاعت هلوق وهو . فلحلا ببسب لعفلا كلذب

 ' بصتنلاب أرق نم ةفرع نبا لاق ,ناتغل امهو احتفب نوقابلاو ءايلا مضإ (نوفزي) ةزمح أرق (نوفزي
 ”'هلصأو نوعرسي نوفزي : جاجزلا لاق . فزي فزأ نم ىوفامضلاب أرق نمو ؛ فزي فز نم وهف
 لاق « فيفزلا ىلع مثريغ نولهحي ىأ نوفزب ةزمح | , اهودع ءادتبا وهو ةماعنلا فيز نم

 ' اىثملا ةبراقمؤ ةوطخلا ةعرس وهو لاق ؛ فزت نأ ىلع اهنلمح اذإ لبإلا تففزأ لاقي ىمصألا

 - هذه ىضتقم لق ناف ؛ ىثملا ىف عارس آلا ىلع مهباود اولمح مهن اك هتءارق ىلع فوذ لوعفملاو

 | 01 نفاق اى ةرزنل ف لاقو .هوتغأو هيلإ اودع اهريك امل مالسلا هيلع ميها نإ نأ ةبألا

 ..اذهو ( ميهارإ هل لاقي ممركذي ىتف انعم اولاق , نيملاظاا نمل هنإ انتهلاب اذه لمف نم اولاق ) ةصقلا
 .ةعامج نإ لاقي نأ دعبل اذاق ؟ ضقانت نيتبالا نيتاه نيف هوفرعام رمآلا لوأ ىف مهنأ ئطتقي



 ١ 1/ .ةيآلا . هللا نود ةملآ ًاكفا : ىلاعت هلوف

 نوديرتأ هريدقت هل لوعفم اكفثأ فاشكلا بحاصلاق (نوديرت هللا نود ةملآ اكفثأ) لاق مث

 هنالل هب لوءفملا ىلع هل لوءفملا مدقو ةبانعلل لعفلا ىلع لوعفملا مدق ا 3 اكفإ هنود ند ا

 الوعفم اكفإ نوكي نأ زوجيو : مبكر ش ىف لطابو كفإ ىلع مهنأب مهدنع ررقي نأ هدنع مالا ناك

 7 نيكف آ هللا كود نم ةهلاآ نوديرت ىعمم كاع نوكي

 لءج زوجيهنأ نيهلاعلا برب نونظتأ ( امهدحأ ) ناهجو هيفو ( نيملاعلا برب مكنظ اف ) لاق مث

 ماسج الا هذه سنج نم هنأ نيملاعلا برب نونظتأ ( اهنناثو ) ةيدوبعملا*ىف هل ةكراشم تادلخا هذه

 6 كل سن هنأ ىلع كلذب مهمتف ةيدومعملا ىف هل ةيواسم اه ومتلعج ىح

 موجناا لع نوطاعتي اوناك مهتأ "سابع نبا نع ( ميقس ىنإ لاقف موجنلا ىف ةرظن رظنف) لاق مث

 د وسم راغب فة مبمزليل مهمانصأ ف ممدياكإ نأ ا هنأ كلذو ع مهتداع ىضتقم ىلع مولمأ ف

 ردقيف مانصأ الا تيب ىف ًايلاخ قبيل مهنع فلختينأ دارأف هيلإ نوجرخي ديع موي دغلا نم مهل ناكو

 مهاربإ هيلع مدقأ فيكفزئاج ريغ موجنلا مع ىف رظنلا نأ ( لوالا ) نالاّوس ائيهو اهرسك ىلع

 اوركذ ءادلعلا نأ ملعاو . ابذك كلذ ناك ميقس ىنإ لاق الف |يقس ناكام مالسلا هيلع هنأ( اتلاف
 تناكو راهنلاو ليللا تاقوأ ىف موجنلا ىف ةرظن رظن هنأ (لوأالا) ةريثك ًاهوجو امهنع باوجلا ىف

 ىنإ ) لاقوةعاسلا كلت ىف ىه له فرعيل رظنف « راهنلاو ليللا تاعاس ضعب ىف ىجلاك ةماقس هيأت

 كاذ َْق ا ناك مقسلا 0 لاف امف ًاقداح ناكوممل كل ديعلا نع هفلخ َّق ًارذع ل (ميقس

 هيلع ميهاربإ موق نأ باوجلا ىف ( ىناثلا هجولا ) مهءانصأ ريسكت لجأال فلخت اسنإو ؛ تقولا

 ىف ميهاربإ رظن كلذلف ٠ روم الا بئاغ ىلع اهب. نوضقيو اهنومظعي موجنلا باححأ اوناك مالسلا

 ىو هقفلا ىف رظن نالف لاقي 5 وهو . اهيلإ هنيعب رظن هنأال هيناعم ىفو موجنلا مولعف ىأ موجنلا

 ىنأ ) لاق اذإ ىح نوفرعتي ثيح نم فرعتيو نودلعي ام ىلع هنأ مهههوي نأ دارأ اميإو ودنلا
 . هلوق ىلإ اونكس ( ميقس

 نأ ( ثلاثلا هجولا ) تومتس ىأ ( تيم كنإ ) هلوقك مقسأس هانعف ( ريقس ىنإ ) هلوق امأ
 تايآلا رخآ ىلإ ( ًايكوك ىأر ليللا هيلع نج اهلف ) ىلاعت هلوق وه ( موجنلا ىف ةرظن رظنف ) هلوق
 ىنإ ) هلوقو ؛ ةثدم وأ ةميدق ىه له بك اوكسلا هذه لاو>أ فردهتب نأ لج ال رظنلا كلذ ناكو

 هل ناكديز نبا لاق (عبارلا هجولا) غولبلا لبق كلذ ناكو نرب فراع ريغ بلقلا ميقس ىعي ( ميقس
 كلذ ىف هآر امل ءارقتسالا اذه لجأالو ميهاربإ ضرم ةصوصخ ةفص ىلع علط املكو ؛ صوص مجب
 (سماخلاهجولا) ةلاحال عقاو مقسلا اذهىأ ( ميةسىفإ) لاق ةصوصخلا ةفصلا كلل” ىلع أاعلاط تقولا
 لاق ؛ كرشلاو رفكلا ىلع ميظعلا عمجبا كلذ قابطإ ببسب باقلا ضيم ىأ ( ميقس ىفإ ) هلوق نأ
 ىف رظنلا نأ لسن ال انأ باوجلا ىف ( سداسلا هجولا ) ( كسفن عخاب كلعل ) عَ دمحم ىلاعت
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 هاه سره

 ا ل لاقف مهلا لإ غرم ع نير

 4 هيل اولبقأك 55 نيب برص مهلع عار 1
 - يع ا ا

 راق ن نيلاب اي ا نوقطنتال كلام ؛ نولك أت الأ لا لاقف مهتل آىلإ غارف : نيربدم هنع

 : لشايجةيالا ى( نود لإ

 و ( ةللالا) نالوق هيف. ؟ دوعي اذام ىلإ هتعيش نم هلوق ىف ريمضلا ( م

 ةابسو هيد لغو هتب لهأ نم ىأ حون ةعيش نم ىأ مالسلا هيلع حون ىلإ دئاع هنأ وظالا

 ناك هنأ فاشكلا بحاصىورو ؛ ملاصو دوه نايبنالإ ميهاربإ ل ولاق ؛ ميهاربإل
 00 ا ىلكلا لاق ( ىناثلا ) ةئس نوع رأ و ةئامتسو نافلأ ميهاربإو حون نيب

 رك ذ مدقت نازل : رهظأ لالا 0000 ا

 9 حونىلإ ريمضلا دوعف تلك ىنلارك ذ مدقتي ملو « مالسلا هيلع حون

 ىنعي ةعباشملا ىنعم نم ( هتعيش نم نإو ) كو هيلع لد ام (ذإ) ىف لماعلا ( ةيناثا ةأسمل )

 . ميهاربإل لس باقب هير ٠ ءاج ني>ح هاوقت و هنيد ىلع هعياش نم نإو

 : لئابسم ةيفق ( مملس بلقب هر ءاج ذإ ) هلوق امأ

 صلاخ ىنمي ىلكلاو لتاقم لاق (لوآلا) نالوق ( و

 شاع هنأ دارملا نويلوصأللا لاق ( ىتاثلاو ) هللاب كرشي مف كرشلا نم ملس هنأ ملا

 كشلا نعو كرشاا نع املس هنوك هيف لخديف 1 ٠

 عيمج ملسو . هسفنا بحام سانلل بحن ناكهنأ سابع نبا نع. دسحلاو دقحلاو شغلاو لغلا نعو

 كأي لولا لوذلا ىلإ توبهاذلا جتحاو : دحأ هب لدعي لف ىلاعت هللا هللسأو هللظو هشغ نم سانلا

 اذام هموقو هسآل لاق ذإ) هلوق وهو : هللاب كرشلا هموق ىلع هراكنإ ةملكلا هذه دعب رك ذ ىلاعت

 دك أتيو . ةفص نود ةفصب ديقي الف قلطم ظفالا نأب ىناثاا لوقلا ىلإ نوبهاذلا جتحاو (نودبعت
 ثيح ملعأهتلا ) لاق ىلاعت هنأ عم (نيملاع هب انك و لبق نم هدشر ميماربإ انيتآ دقلو) ىلاعت هلوقب اذه

 ( نينفوملا نم نوكيلو ضرالاو تاومسلا توكلم ميهاربإ ىرن كلذك و ) لاقو ( هتلاسر لعحي
 00 ل نم نأ هان اق هيلقي .ىجنا ىعم ام. لق ناف
 . كيلق لكب كهلإ بجأ ىسومل لاق هللا نأ ةاروتلا ف تيأرو ؛ بلقلا

 ةمالسلا كلت راثآ ةلمج نم نأ ركذ ميلس بلقب هبر ءاج ميهاربإ نأ ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 اذه نم دوصقملاو ( نودبعت اذام هموقو هيبألل لاق ذإ ) لاةف ديحوتلا ىلإ هموقو هابأ اعد نأ

 . اهحيبقت و ةقب رطلا كلت نيجهت مالكلا

ٍ 

 ظ

 .. رسب درعحيامج ا يول خرج اوك ههه ابك يطل نابت اقروا: جناب



 ١ 0 مههاربإل 2 نم نإ 0 كاف هلو#

 هَ

 56 لق

 ياا +

 . - هام مثير م6 م

 ذإ 405 يلق للفت هب از ءاج نإ 8 مها 0 8 0
 ٍّط 0 ٠ ل . م5

ّ 

 ع ص 2-3 8 ه- رح 2-2 -أ أ

 ن1 ار [ تفس ا 0 ل | 2-6 م 0

 بئرب حظ اق هدد ٌنوديرت هللأ كو 0 ل اذام هم وق و

 هنع اووف «(مىك» مقس ىلإ لاَقَف يحد ا رع رظف مد نيلباعلا
 7 ه- هذ ب

 3 هغاصل هتاذ نع ا ل 0 الز هوح ونه هنابو ) ةمم لغعلا د 3 نم هم تناك ةباجألا كلا

 ةغيص داعأ هنأ (ىاثلاو ) ميظعلا ناس>إلا الإ هب قيلي ال ميظعلا رد اقلاو و ( حون انادان دقلو ) لاقف
 كلك فصو دقو أملس "ل" ةيحنلا كلل ميظعت ىلع لدي. | اه كلذ ( نوما مبلل را

 هذه لوص> نأ ىلع لدبي (نوبيجلا م 1 هلوق ف ءافلا نأ (ث !اثلاو) ةباجالا كيما 0 ةباجالا

 اأدقؤ 4 الطعم نول ىضنعب 0 تاع فصولا ىلع بنا رمل مكحلاو 2 كت كاذ ىلع بناه ةباجالا

 تجمل 2 هن اد. هع هنأ نس 1 اع هنأ م 3 ةنأ اجآلا لو تيس صالخاالاب ءادنلا نأ ىلع لدي

 هأن 5-0 ١ ىلاعت هلوق (ل لو هلا هوجو نم هب اجإلا كات ىف لصح ماعنإلا نأ ول 2 لامجإلا ليبس ىلع

 ؛قرغأا نم'ف وذا: ثيسي لضاحلا بركلا لوألا لاوقلا لع 0 هلافزكلا س1

 رصخلا ديفي ( نيقاملا 3 هتيرذ انلعجو ) هل وق (ىناث ||او) هموق ىذأ نما ظاخلأ تكلا ىاثلا ىللعو

 ماس : هثالثلا هونب هتبرذ سابع نبا لاق ء اونف دقف هتيرذ ىوسو 1 م لكذنأ ىلع لدب كلذو

 . كرتاا بأ تفايو . نادودلا وبأ ماحو . مورلاو سرافو برعلا وبأ ماسف  ثفايو ماحو

 ١ ىعل 2 ” نبل أعلا ف ا ع مالس ؛ نر هد ف 4 اعاأ كوت "وز ىلا 5 هلوق 4 ةثلاغلا ةمعنلا :

 ةيحتلا هذه توك ءاعدلا 00 أنف ) نيم 1 اى ( هلوق ىرعم ف ليق ناذ 3 ةماكلا هذه لارا لد

 هكئالملا هما دأ و حون ىلع ملستلا هللا تيثأ ليق هناك: اهنم مهنم دحأ ولخ ال ىأ ًاعيمج مهيف
 ىرحن كإذك انإ ) لاق هيلع هماعنإ ليصافت حرش امل ىلاعت هنإ مث ؛ مهتيلكب هيلع نوءل يف نيلقثلاو

 ا تدلا 5-0-0-0 0 ةعمفرلا تاق د كالت 4 مالسأا هيلع 1 م امان 0 / ا

 هنو "ل ّ 5 0 ناكهنأ جال نيملاعلا ع ةئسلأ قنسحلا 1 ةيقبت نمهو هكيرذ نم ةأولع

 ناميإلات اماةملا فرشأو تاجردلا مظعأ نأ نايب هنم دوصقملاو .ًانمؤم هلل ادبع ناكهنأب انسحب ٠١
 . ةتعاطل ةاهألا ر ك١

 ا ا ّ ع ب / 4 مانام هلع ه1 2| سف ةناكلا مضل
2 

 .نودبعت اذام هموق وهيب أللاق ذإ ٠ ميلس بلقب هنر ءاجذإ , ميهارإل هتعيمش نم نإو] + ىلاعت هلوق

 اولوتف' ميقس ىفإ لاقف رجلا قل رظنف :ن مملاعلا برب مكنظ | 0 تكودير# دما نت هل

 (؟- رخل وو
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 ةه دم _ ةادمدس رسموا عل رثسو جل ودع وه يس مى مع جام ل

 لأَن 1 نماظأةتيئو .٠» توج دلك حو اين كد

- - 

 رب مم هر لاو دمام سس

 0 «اللد نيرخآلاف هيلع 66 و «الا/د نيقابلا مه د انلهدو «0

 ' انداع 7 هلا 6 .: نيل ىزحب كلذك نإ «ا/و نيملاعلا ف حو ع
 م -

 ساو قاع عو ا وق رث و دع

 «850 نيرخالا انقر ع أ مث 281١ نينمؤملا

 " هلأ (امهدحأ ) نالوق هيف ( نيصلخلا هللا دابع الإ ) ىلاعت هلوقو . مثرفك نع ل ًارجاز نوكي
 7 ناك فيك ) هلوق نم ءانثتسا هنأ ( ىناثلاو ) ( نيلوألا رثك أ مهلبق لض دسقلو ) هلوق نم ءانثتسا

 1 هل ورقم تناك اهناذ « نيصلخملا هللا دابع ةيقاع الإ اههظفأو بقاوعلا حبقأ ت تناك ابناف ( نيرذنملا ةبقاع

 : ةحارلاو ريخلا
 01 مالسا|هياع حون ةصق - ىلو الا ةصقلا 0

 8 | را ميظملا بركلا نم هِلَهأو: ةاذحجنو «نوسملا معالق حوت انادان دق و ) ىلاعت هلوق

 « نينسحا ىرجن كل ذك انإ : نيااعلا فحون ىلع مالس . نيرخآلا ىفهيلع انكرتو : نيقابلا مه هتيرذ

 ١ (« نيرخآلا انقرغأ مث. . نينمؤملا انداع نم هنإ

 1 00011 ا هل و ) لبق نم لاق امل ىلاعت هنأ معا
 7 مالسااهيلع حون لاح ةياكح (ىلوآلا ةصقلاف) مالسلا مبيلع ءايبنآلا عئاقو حرشب هعبتأ ( نيرذنلا

 "يل ب الرع لبا :ادان دقلو ) هلوقو

 3 صوصخملاو فوذحم 0 ىف ماللا ن نأ 0

 نم نوجا معنلف ىأ نا هلع

 . ؟ ناك عئاقولا ىأ ىف ءادنلا كلذ نأ ركذي ملو ىدان ًاحون نأ 2 ىلاعت هنأ (ىناثلا ثحبلاإ
 " هيجني نأ ىف لكاعت برلا ىدان هنأ روهخلا دنع روهشملا وهو (لواآلا) نالوق هيف لصح مرج ال

 7 ههوق ةوعدب لغتشا ال مالسلا هيلع ًاحون نأ (ىاثلا لوقلاو) ةعقاولا كلت برك و قرغلا ةنم نم
 '" رافك ىلع هرصنتساو هبر ىدان مالسلا هيلع هنإ مث . هلتق اودصقو هئاذبإ ىف اوغلاب قحلا نيدلا ىلإ

 " هنأب لوآلال وقلا فءض ىلع لئاقلا اذه جتحاو « هئاذيإو هلتق نم مههنهو ىلاعت هللا هباجأف . هموق
 / كلت لوص> ناكفهيف هءاعد هللاب اجأو ؛ هلهأ 4 هللا هءجني نأ لجل مويلع اءد اع مالسلا هيلع

 7 فلولا هذهلوصح ءادنلا اذهنم بولطملالاَهِب نأ نمعنمي كلذو « هتاعد ىفنقيتملا مولعلاك ةاجنلا

 0 نأ ىلع لدت ةظفللا هذهو ( نوبيجلا معنلف ) هدمب لاق ءادان هنأ حون نع ىكح امل ىلاعت هنإ مث



 ١ع ةيالا . نيردذلأ ةيقاع ناك فيك رظناف : ىلاعت هلوق

 0 2 اذاف 517 ُْق هيأ 1 5 ىلإ هم حورتسا امر 2 ل ُّى عقاولا نإ اناق ؟ اممعط

 اهومتركذ ىتلا ةفصلاب ناك نإو ءىثلا اذه لوانت ىلإ عوجلا كلذ ةلازإ ىف اوعزف ديدنغلا 9 هللا

 . مءاذعل اليكت ةرجشلا كلت نم لكلا ىلع مهنوهركي ةينابزلا لاقي نأ (ىثلا هجولا)

 هللا فصو اذه ٌدْنَعف «تارثلا لإ نوجاتحو 03 ديقي كطفل ا وديش اذإ مهأ معاو

 طاخ 8 1 ف ماع منا فاوعلا 2 جاجزلا ف ) 0 نمد 0 املع مط نإ 9 لاف 8 مبا رش

 نم آوهس كب كرش شطحلا كاذ ملغ اذإ هنأ دلو 2 ةرار ا َّق هاتان اكتر املأ ميحاو 8 هريخل

 : أمونم هللأب ذ 5 وعل ب ماب موقزلا ب وشل كلم ء م كاذ

 ؛ام اوقسو) ةلوق اهتمو ٠ افاسع ةيوك اتم ءاشإت نار لا ىف مب ا فص هللا ١ معاو .

 نإ “0 مث ) هلوق ف 6 ةك قد افلاام 0 ناف 2 ةيالا هذه 1 هر ذاع اهنمو 0 0 عطقف

 1 7 موقزلا ةرج نم موطب نوال مهنأ ( (لوآلا) نابج و هي هيف انلق :؟( مم 3 املع

 اس كسلا | ليكن ضرغلاو ةدب دم هلق لعل الإ نوهس « مهل مث مهشطع مظعيف مهوطإ قرح

 :هنم عشبأ وه امب بارشلا فصو مث ؛ ةهاركلاو ةعاشبلا كلتب ماعطلا ركذ ىلاعت هنأ ( قاثلاو )
 لاق مث :لوك 1 رظعأ ةعاشلا ىف ب ىرشملا لاح نأ قا مث ةملك نم دوصقملا ناكف

 لدي اذهو « يا برشو موقزلا لكأ دعب ىأ : لتاقم لاق ( مججلا ىلإل مبعج م نإ مث ) ىلاعت

 نع جراخ عود ند ميا نو د نأب كلذو « ميحجلا ىف اونوكي مل ميحأ برش دنع مهيأ لع

 , ميحجلا لإ نودروب مث . ءاملا ىلإ لبالا دوو اك تارتشلا لحال ميما نودروي مهف  ميحجلا

 اهني نوةاوطز نومرجلا ا تادكي' ىلا مترج هذه) ىلاعت هلوةب هتدك ىلع جتحاو « لتاقم لوق اذهف

 مهيرشو مولكأ ىف مهباذع فصو امل ىلاعت هنإ مث هان رك ذ ام ةخص ىلع لدي كلذو ( نآ ميمح نيبو

 6 لاعبي عارس آلا عار هآلا : ءارفلا لاق ( ( كوعرم مثراث 1 لع مهف نيلاض ض مثءاب انآ د مهن ( لاق

 ؛ مهئابآ عابتا ىلإ نوجعزي ممن اك هع رش ف عام 7١ مهب ءابأ نوعبتي مهنأ ىدملاو ؛ ثحتتسا اذإ عرهأو '

 نيدلا ىف ءابالا دلقتي: اهلك دتاددعلا كلت ق عوقولل مق امح:سا للع ىلاعت هَ ةيآالا نم دوصقملاو

 وك ديلقت || مذ ف ةبآلا هذه ريغ دا نآرقلا َّق دج وب ملولو٠ ليلدلا عابتا كلان

 مهلبق ل اض دقلو )لاق ٠ مهيذكت و مهاب رفح قف هل ةيلستلا بجو أ هكا ل هنإ مش

 ةردكملاو مدقت لو لسرلل :هلاسدإ نأ لا نيبف ( نيرذنم ياس دقلا و. نيلوالا ل

 . البلا الإ هيلع سلف ٠ د نإو

 لوسرلا عم انا رهاظلا ىف ناكنإو اذهو ( نيرذنملا ةبقاع ناك فيك ر ظناف ) ىلاعت 0

 .: تاكل ا نه ىرج 5 عد ايخاللاب ١ 1 وعم منال را راه كل ب اطخ ه4.م دوصقملا نأ الإ . تلع 8

 نأ حلصي فوخو نظ نم لقأ الف كلذ اوملعي مل ناف « مهريغو دومثو داع لو ْط



 « رجشلا قارحإ نمرانلا عنمب نأ ىلع رداقرانلا قلاخزأ هنع باوجلاو ؟ ةرجشلا قرحت رانلا نأ عم

 هذه ىف هلثم زوحبال ملف مبقارحإ نع رانلا عنمي ىلاعت هتلاو ةينابز رانلا ف نوكي نأ زاج اذإ هنالو
 اوءمس امل مهنأ وه نيملاظلل ةنتف موقزلا ةرجش نوك ىنعف باوجلاو لاؤسلا اذه تفرع اذإ ؟ ةرجشلا

 دارملا وه اذبف رفكلاىف مهدامل ايس ةهبشلا كلت تراصو مهولق ىف ةهيشلا كلت تعقو ةبآلا هذه

 ىف مهل ةنتف ةرجشلا هذه ةروريص دارملا نوكي نأ ريسفتلا ىف ( ىناثلا هجولاو ) مهل ةنتف اهنوك نم

 نأ (ثلاثلا هجولا) مهقح ىف ةنتف كلذ ريصي ذئنيخ ؛ مهلع كلذ قشو اهلوانت | وفلك اذإ منال رانلا

 '0ا1 قلاع ةراثلاو ىقرملا رع دعي ء ىو اذهنات ء راتخالاو ناحمآلآ ةنئفلاَن م دآ لان وك
 نعطلا ىلإ هب لسوت قيدنزلاىلعدرو اذإو هللا ىلإ هلع ضوفنمؤملا عمس ىلع درو اذإ»؛ فورعملاو

 : قولا وام 0

 جرخت ةرجبث امنإ هلوق ( ىلوآلا ةفصلا ) : تافصب اهبفصو ةرجشلا هذه رك ذ امل ىلاعت هنإ مث

 ابعلط ) هلوق ( ةيناثلا ةفصلا ) اهتاكرد ىلإ عفترت اهناصغأو منبج رعق ىف اهتبنم ليق محلا 0 ف
 نم موقزلا ةرجش نم علط امل ريعتساه ةلخنلل علطلا : فاشكلا بحاص لاق (نيطاسثلا سوءر هن أك

 ليق كلذلو « ةنس.لك هعولطل ( أعلط ) ىمس ةبيتق نبا لاقو « ةيونعم وأ ةيظفل ةراعتسا اهإ ؛ الح

 ليق هنال « لاؤس هيفف نيطايشلا سوء رب علطلا اذه هيبشت امأو : هرمث نم جرخبام لوآل لخنلا علط

 20 (لوآلا) : هوجونم هنع اوباجأو ؟ أم ءىث هيبشآ نكي فيكن نيطايشلا سوءر انيأر ام انإ

 نيطاسثلاف اودقتعاو ةريسلاو ةروصلا ىف لضفلا لاك كئالملا ىف اودقتعا امل سانلا نأ حيحصلا

 ةليضفلاو لاكلا ريرقت ةدارإ دنع كلملاب هيبشتلانسحايكف . ةريسلاو ةروصلاىف هيوشتااو حبقلا ةياهن

 حبقلا ىف نيطايسقلا سو.رب هيبشتلا نسحب نأ بجو كلذكف ( ميرك كلم الإ اذه نإ ) هلوق ىف

 حبقأ نإ ليق هناك ليختملاب لب سوسحملاب ال هيبشتلا باب نم اذه نأ لصاحلاو : ةقاخلا هيوشتو
 . ةروصلا هيوشتو رظنلا معبق ىف اممشت ةرجشلا هذبف نيطايشلا سوءروه لايخلاو ممولا ىف ءايشالا

 اولاق « ةقلخلا حيبق ةروصلاركنم بارطضالا ًاديدش ًائيش اوأر اذإ ءالقعلا نأ اذه دكؤي ىذلاو

 ؛ نيزقلا قرما لاهو « كلم#ت] اولاق «ةريسلاو .ةروضلا نييج ًاثيشااوأر اذإو.« ناطشكي هن]

 لاارقا ناي ط قرد ةاويصو: 1(ىقجانمم قرشملاو# ىلا

 اهبو ؛ تايحلا حبقأ نم ىهو ؛ فارعأو سوعءر اهل تايح نيطايشلا نأ ( ىناثلا لوقلاو )

 ةطاسلاو ؛ةطاملا ناطيش هن"اكتلاق ًاحيبق ًارظنم تأر اذإ برعلاو ؛ حبقلا ف لثملا برضي
 هجولاو ؛ سأرلا حيبق فورعم تبن :«نيطايشلا سوءر نأ ( ثلاثلا لوقلاو ) ةنيعم ةرحبت
 رافكلا نأ نيب اهتفص رك ذو ةرجشلا هذه رك ذ امل ىلاعت هنأ لعاو ؛ قحلا باوجلا وه لوالا
 :نيهجو لمتحي لكآلا كلذ ىلع مهمادقإ نأ معاو (نوطبلا اهنم نوثلاف اهنم :نولكأل )

 ةرازمو اهننو اهتلوشخ ةياهن عم امنولكأي فيكو لبق ناف٠ عوجلا ةدعل اهنف اولكأ مهنأ (لوالا)

 0 اخ نحاس

- 



 ١١ ةيآلا . موقزلا 5 مأ الز ريخ كلذأ :لادت 1

 8 هس هردم راس .م_2 هرئاسه 45 ل 8

 001 م نيلوألا رثك | مهلبق لض 0-9 م
 مم 2 ةهردع هاسر مرث همر ها

 0 دا ا 610/1 َنيرَدنملآ قاع ناك ل رظناف «الك» نيرذنم مف

 1 ' 1 سمس مرلودم 7

 «107/4د نيصاحما

 1 روم راث آ ىلعمبف . نيلاض مءابأ اوفلأ مهنإ « ميحجلا ىلإل مهعجرم نإ مث. ريح 0
 دابغ الإ « نيرذنملا ةبقاع ناك فيك رظناف « نيردنم مهف اًنلسرأ دقلو ؛ نيلوالا رثكا أ أ مهلبق لض
 . 4 نيصلخملا هللا

 داوقب هعرتأ (نولهاعلا, لمالك نه لكل ) ارهضاو ر هنا لهأ رك د لاه لاعت هلأ ملعإ
 رافك ىلع كلذ دروي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سمأف ( موقزلا ةرجت مأ الزن ريخ كلذأ )
 فدو مم راشمو ةنجلا لهأ لك آه لبق نم فدو اكو ؛ رفكلا نع مل ًارجاز كلذ راسل ل
 . مه راشمو ناثلا لهأ لك آم ةيآلا هذه ىف ًاضيأ

 ةدجلا لهال روكذملا مولعملا قزرلا نأ ىنعملاف ( موقزلا ةرخجتث مأ الزن ريخ كلذأ ) هلوق امأ
 لاقي ماعطلا ىف عساولا لضفلا لزنلا لصأو ( موقزلا ةرجش مأ ) الصاح ريخ ىأ ( الزن ريخ )
 ءىثلا وهو "الزن نآلف ىلإ اريماألا لسرأ لاعبو ؛:ىشلا"نف لصاخلل ايغتساف «كرتلا رت 07
 ةذللا ةنجلا لهأل مولعملا قزرلا لاح لوقنف اذه تفرع اذإ . هبيسب لزني نم لاح حلصي ىذلا
 ةيربلا ىف رخآلا ىلإ امهدحالل ةبسنال هنأ مولعمو ؛ مغلاو ملألا موقزلا ةرجش لصاحو ؛ رورسلاو
 ناصر 01 نا كل الا نأ الوأ َ رمل ليدس ىلع امإ « مالكلا اذه ءاج هنأ الإ
 ىلع مهل اخيب وتكلذ مه ليقف . ملألا باذعلا ىلإمب اصوأام اوراتخا نيرفاكلاو , ركلا قزرلا لإ
 ل ةرقرالاا ْن ا 0 3 همحر ىدحاولا لاقف ( موقزلا ) راع « مهرايت ا ِءاوس

 لهأ اف موقزلا متو نا ق هللا رم 5 'ربأ لاق ةباآلاهذه تلون ا 1 ىور هناف ىلكلا

 1 اوقت لاقو «رعو ديزب هنت ا هب راجل لهجوأ ل اقف « موقزلاب ديزلاو رهلا نومسي نملا

 موقزا 5 : 0 ديزلا انهه موقزلاب دري مل ىلاعت هللا نأ مولعمو ىدحاولا لاق
 رهاظو مف زد نلف. ت هب كلذ 0 ىد ء ىلإ لكأ نه طارفالا وهو مثلا نم قافتشا

 نمد هلك تافصب ةفوصوم 9 6 هل ةحارلا 0 ةمرك ةرجش امن 1 لدن نأ هلا فا

 . 7 رج أ ضعب ل وات ” ىلع ران اهأ هركت لاك هنإ مث ل راك نم مظع اهوا

 هيف كاص اكان 1 لواللا ): لاوقأ هيفف ( نيملاظل ةنتف اهاتلعج انإ ) ىلاعت هلوق امأ
 مهج ف ةرجشلا تدي ن نأ لمعي كمل اولاق؛ ةبآلا هذه ]و رافكلا نإ ث ثيح نه ؛ نيملاظاإ



 ا الزنايغ كلذأ : ا ١
 ه2 لا ا - حل 3-5

 دم رثلس اع ا وع تبرر ىو ل ل س5

 : نإ ٠ نيلطلا ف اهلج نإ ٠١ ىلع ما يعد

 رع رع

 ل را مرو : ل

 : مهناف 662 نيطايشلا 00 0 اهملط (04 ميحجلا لأ ىف جرحت ع

 ست اه سرع سو ماس اع هي

 1 000 ميمح نم ابوس الع مه نإ م هدد َنوُطِلآ اهم َنوُلاَق اهنم َنولك أل

 007 ا الأ مهن ل محلا ىلإل مهعجرم نإ مث

 70 0 اوي ق ءآرن' علال 000 از ناز )لو اند

 ا. اق انافعر الر اكو احم انتا نيقدصملا نمل كنئأ ) هلوق 4 ةثلاثثا ةلأملا ١
 ةدودمم ريغ ةزمهم ماهفتسالاب ةيناثلاو ىلوآلا عفان أرق ةثالثلا تاماهفتسالا هذه ىف ءارقلا فلتخا
 أرقو ؛ نيتزمه ةثلاثلا مهفتسي هنأ الإ ىناسكلا هقفاوو . ماهفتسا ريغ نم فلآلا رسكب ةثلاثلاو

 نوقابلا أرقو : ماهفتسا ريغ نم فلالا رسكب ةيناثلاو نيتزمه مابفتسالاب ةثلاثلاو ىلوآلا رماع نبا
 ةنك اس ءاي اهدعب و ةلوطهريغ ةدحاو ةزمه مهفتسي ريثك نباف اوفلتخا مث ؛ اهعيج ىف ماهفتسالاب

 . نيتزمهب ةزمحو ىصاعو ؛ ةلوطم ورم وبأو : ةفيفخ
 لصولا ىف ءايلا تايثإب ىنيدرتل شرو ةياورب عفان أرق ( نيدرتل تدك نإ ) هلوق امأو

 .اهفذحت نوفابلاو
 الواو ) ىلاعت هلوقب ىلاعت هتلا نم لالضااو ىدهلا نأ ىلع انباعصأ جتح |« ةعبارلا ةلأسملا ١

 2 ماعنإلا هوجو نم ىلاعت هللا ةلعفام لك نأ ل ا رو ل رة

 3 مش 73 نأ عنتما هيف اكرتشم ءاعنإلا كلذ ناكاذإو : رفاكلا 3 ىف هلعف دقف نمؤملا قح ّق

 7 كلت نوكت نأ بجوف ىدرلاو رفكلا نم هصالخل ًاببس نوكي نأ نأو .نمؤلل ةبادهلا لوصخ

 " ةوقب الإ كلذ امو .اهف كارتشالا لصح ىتلا تاماعنإلا كلت ىلع ًادئاز ًارمأ ةصوصخملا ةمعنلا

 0 . رفكلا نع فراضصلا ليمكتو نامإلا ىلإ ئعادلا
 > نحن افأ ) ةنجلا لهأ نم ىذلا لجرلا لوقب ربقلا باذع ةافن جّتحا « ةسماخلا ةلأسملال

 7 ةايحلا تاص- ولو ةدحاو ةرءالإ توم ال ناسنإلا نأ لع لذي اذهف ( ىلو الأ اننت وم الإ نيتيمب

 ١ لكدن» دارملا ( ىلوآلا انتتوم الإ ) هلوق نأ ( باوجلاو ) نيترم الصاح توملا ناكل ربقلا ىف
 7 . معأ هللاو ايتدلا ىف عقواام

 . قف جرخت ةرجم اهنإ : نيالا اهالتج نإ : موق اا ةرجث مأ الزء ريخ كلذأ ) ىلاعت هلوق

 . اهيلع مهل نإ مث, نوطبلا اهنم نوثلاف هتعنولكآل مهنإف . نيطايمشلا سو. هن'اكابعلط ؛ محجلا لصأ



 زكاقتو ةذيذللا رومأللا نم كمل ىلع صضعل 6 موضع ءلفخلا ةثدا<ع ناف ةنجلا رمخ بارش

 ةنجلا لْهأ نأ 4 هذه ىف ىلاعت رك ذ . ةذيذللا رومآلا نم كالحلا بابسأ عامتجا دنع صالخلا
 وركذتي مهنأ تاللكلا كلت ةلمج نم ناكةلءاسملاو ةملاكملا ىف اوذخأو برشلا ىلع اوعمتجا اذ
 0 هنع اوصلخت مهنإ مث . هللا باذع ىف عوقولا م ل بجويأم ايندلا ىف مل لصح دق ناك مهنأ

 . ممجمو مثرورس لم كت ةنجلا لهأ أ ءامحلا هذه 0 نهد ا 2 ةيدبالا ةداعسلاب

 ىف نيرق ىل ناك ىنإ ةنجلا لهأ نم لئاق لاق ىأ ( نيرق ىل ناكىنإ مهنم لئاق لاق ) هلوق امأ
 ا لوقيو ةمايقلاو ثعبلاب قيدصتلا ىلع ىو ناك 2 ) نيةدصملا و كينءأل وف 1 اندلا

 ناك ننرقلا كلذ نأ ىنعلاو ؛نوزاجمو نوبساخحل ىأ (نو:يدمل انثأ اهاظعو ايات انك را ||

 ةنانلخل لود ةنملا 0 نم وه ىذلا لجرلا كلذ نإ مث . راكنتسالا ليبس ىلع تاملكلا هذه لوي

 (علطاف ٠ ْن وعاطم متن أله) هتبطاخمو نيرقلا كلذ ةده 0 لا عالطالاب رار ورع لاك ىلإ مثوعدب

 كلذلف ةجاح 3 ل نس ل فلكت الب كا ناك ول هنال هعم علطا آرمأ 2 تر

 قل (ميحجلا ءاوس ىف هآرف) راذلا ىلإ اهدنع علطاف ةنجلا فار امأ ضعب ىلإ بهذ هنإ مهضعب لاق

 ثعيلا راكنإ لإ ىانإ كئاعدب يا 9 ىأ ) نيدرتأ 0 نإ هللأت 0 5 1 لاق ميحجلا طسإو

 رانلا ُّق (نيرضحم لا نه كتنكتل) لطابلا نع ةمصعلاو قحلاىلإ داشرإلاب (فر ةمعل ا ةمايقلاو

 داع رانلا لهأ نم نآلا وهو هل ًايرق ايندلا ىف ناك ىذلا لجرلا عم مالكلا كلذ ممت املو ؛ كلثم
 لهأ نأ ( لوألا ) نالوق هيفو ( نيتيمب نحن افأ ) لاقف ةنجلا لهأ نم مث نيذلا هئاسلج ةبطاخم ىلإ

 حلمأ شبك ةروص ىلع توملاب ءىج اذاف «نوتومال 0 ةنجلا ىف مهوخد لوأ ىف نوعا هلا

 نأ ( ىناثلاو ) توملا مبذ لبق لصح مالكلا اذه لعلف نوتوم ال مم نوملعي كلذ دنعف حبذو

 ناكنإو ؟ىل اذه قيبفأ ؟ ىل اذه موديأ لوي دق اب هبجعت مظع اذاف هتداعسو هريخلماكتي ىذلا
 ٠ (ميظعلا زوفلاو 2 اذه نإ) نولو# تاثحا 0 هذه نه مبعار 56 مش 2 هماود نم نيف ىلع

 نم مالك ادتنا هنإ لفقر © مهمالك ة ةيفب نم هنأ 1 ) نولم أعلا لمعيلف اذه لك ) هلوق امو

 . نولماعلا لمعي نأ بحي تاداعسلا هاته لثم بلطا 210

 ةروس ىف ىلاعت هللا هركذام هنيرق نمو لئاقلا اذه نم دارملا مهضعب لاق ( ةيناثلا ةلأسملا )ل
 نيكيرش اناك نيلجر نأ ىورو ؛ تايآلا رخآ ىلإ ( نيلجر الثم مط برضاو ) هلوق ىف فهكلا

 رانيد فلأي ًاراد ىرتشاو هعامف كمساقأ رخآلل امهدحأ لاقف 1 كالا ةنان امل لصخ

 عاتبا دق اذه ىحاص نإ مهللا لاقو جرم انا ام لاعذ امس ىرت فك لاقو هيحاص اهار أ

 جود : هحاص نإ مث راند فلأب قدصتق « ةنخلارود ن مراد كلاح اواو راند عا رادلا هذه

 نإ مث « نيعلا و :م هللأ ةح اوت نأ لجالو اند كفلأب اذه قدصتو ر راند جيلي 2 هأرماب

 بلطام ةنجلا ىف ءاطعأ هللا نإ مث . رانيد ىنلأب اذه قدصتف رانيد ىنلأب نيتاسب ىرتشا هبحاص



 ةيآلا .٠ مهنم لئاق لاق : ىلاعت هلو ا
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 . نت امو لوألا اكو مالإ ««» نيب نتا «»» 0-0 : 1

 ١> َنولمآعلا لمَ اذه لثمل د ميظملآ وَلا وح اذه نإ «د٠٠ َنيبَذَعع
 "ا ا

 للف هذ سيل ىلملاو :فيزنو فوزنم وهف ل ا فر لقي تورك أ وع بذيل
 نوركسي مهالو ةديرع وأ رامخ وأ عادص نم رخعا برش ىف نوكت ىتلا داسفلا عاونأ ونأ نم عون

 ' ركذ مه ورشم ةفص ىلاعت هللا ركذاملو؛ ؛ رخغا برش ىف دسافملا مظعأ هنالركذلاب هصخو ؛ ًاضيأ

 رصقلا ىنعمو ( فرطلا تأرصاق مثدنعو ) هلوق ( لوآلا ) هجوأ ةنالل نم مهحوكسام ة هفص هبسقع

 الو نهرظن نسبحي نبنأ ىنعملاو ( مايخلا ف تاروصقم رود> ) ىلاعت هلوق هنمو سبحلا ةغللا ىف

 . نهجاوزأ ريغ ىلإ نرظني
 ١) ءاننع اهدحاو اهناسح نيعالا رايك جاجزلا لاق ( نيع ) ىلاعت هلوق < ةيناثلا ةفصلا :

 ءىثلاتننك لاقيروتسملاةغللا فنونكملا (ن 0 وق 4( ةثلاثلاةفصلال

 | ناك ًانوتكم ناكاذاف «ةرفدلا نم ليلق هبوشي ضابب ضيبلارهاظ نأ هيبشتلا: اذه ىنعمو ٠ هتننكأو

 .رودخلاتاضيبءاسنلا نومسي اوناكب رعلاو نسحلاةياغؤنوالااذهناكف ٠ ةرتقلاوةريغلا نعأن وصم

 ىأ ىلع لبق ناف ( نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأف ) لاق ةنجلا لهأ تافص هللا ممت املو

 او ( مهيلع فاطي ) هلوق ىلع انلق ؟ ( نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأف ) هلوق فطع .ىش
 :رعاشلا لاق بارشلا لع نونداحتبتو نويرنثي

 مادخل لع ءاركلا تاج 17 ةيإ تادألا نم تقي امو /
 . ايندلا ىف مهبلعو محل ىرج امع نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقيف ىءعملاو

 ' ]رت انكاو اسم 1ذتأ , نيقدصملا ناكنئأ نولوقي « نيرقىلناك ىف مهنم لئاق لاق ىلاعت هلوق
  «نيدرتل تدك نإهللاتلاق ؛ ميحجلا ءاوسىفهآرف علطاف ؛ نوعلطم مت ::أ له لاق : نوني. ملانئأ ًاماظعو

 اذه نإ نيب ذعمب قطانز لرالا اتوم الإ . نيتيمب نحن اهأ ا اكل ىلإ الز
 ؛ لئاستم.ةيالا ف 6 نرلم اعلا لمعيلف اذه لثمل ميظعلا زؤفلا ودل

 ىلع عامتجالا دنع نولءاشتي مهنأ ةنجلا لهأ ىف ركذ اي ىلاعت هنأ معا ( ىلوأللا ةلأملا إب



 ا
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 + ال ةيآلا . ميعنلا تانج ىف : ىلاعت هلوث

 هءدوصقملا نأ ( ىناثلاو ) ذذلتلا ليبس ىلع وهف هن راك أيام لكف ؛ دب الل ةقولخم ةمكح ماسجأ مهنإف
 لوأ 7 اداللا ناك ًادبأ ةرضاح 2 اهأا ناكل ىعل ؛ ؛ىلعألا ىلع ةركحا : هيسنملا ةيك اهلا 5

 لك آلا كلذن : 1 ند لكالار 5 ا ىلاعت هنأ معا 0 2 هدتلا لإ ا لوألا لوقلاو 2 روضحلاب

 . مئابملاب قيلي ميظعتلا نع ىلاخلا لكالا نآل ( نومركم مهو ) لاقف ميطعتلا و مارك إلا عم لصاح

 (نيلباقتم ررس ىلع « مم 2 معلا تانج ىف) لاَقف منك اسم ىلاعت فصو ب 0 أم ىلاعت 31 اخ

 برها اودارأ اذإ ل رابخالا ضعب ىفو « بطاختلاو سن الل ىقالتلا ىفمهيلع ةفلكال هنأ هانعمو
 ١ ع نلو رئارسااو رطاودلا لوص> عم الإ نيلباقتم اونوكي ن نأ زوجي الو ”مهتح لا

 نأب الإ دعب ىلع هاريو ضعب باطخ مهضعل عمسل نآزوجالو؛ ةعسلاو ةحسفلا ٍ الإ كلذك

 ةغبض هدا رثاد نكسملاو لكأملا ة ةفص هللا حرش 0 معاوكأو مهعامس 53 مراصبأ هللا ىوش

 ةرخلا ئمستو سكر خا اف ىتلا ةجاجزال لاقي ( نيعم نم سكب مهيلع فاطي ) لاقذ بارشلا

 [اهاهنمتيوادتىرخأو] “ ةذإ لع تبرش ساكو : لآق اس كا
 وأ «:نيعم تارشانم ىأ (نيعمنه) هلوقو ء ثا ئهف نآرقلا ىف س6 لك: شفخالا

 هرووظل ًانيعم ىعمو ءاملا جرخم اك نويعلا نم جرخ ىأ ءاملانيعنم ذوخأم نيعملا , نيعم ره نم
 ىمس لسيقو « ليكمو عيبم وحن نيعلا نم لوعفم وهف بلعت هلاق , ًايراج ربظ اذإ ءاملا ناع لاقب
 نعمأ هتمو ىرجلاديدضلا ءاملاوهو نيعملا نم اليعف نوكي نأ زوو . نيعلار هاظ ىرب هنال 38

 نم ًاضار دشأ» ةنجلا نما, شفخالا لاق «رمحلا ةفص ( ءاضب ) هلوقو ف دنس 00
 لاق. ؟ اهتتعو ةذللا"سفن اه: "اك ةذللاب .تهضو اهنأ (اهدحأ ) هوجو هيف( ذل كرقر

 اخ جاجزلا لاق ( اهيناثو ) نيتفصلا نيتاهب هفصو ىف ةغلاملا اودارأ اذإ مركو دوج نإلف
 2 0 ىري نار 4 ذيذالاو ذللا : ثيللا لاق ( انا )ف انصل) فد اذه لعف ةذإ

 ( ني قلل هذلإ 2 نم ) ىلاعت لاقو ( نيبراشلا ةذإ ءاضيب ) ىلاعت لاق ذيذلو ذل ها لاعيو -_

 1 ل ”الا ةذإ اده اعوا داو مال اذ مونلا ىعس كلذلو

 ثاحأ هيفو ( لوغ اهفال ) ىلاعت لاق مث

 هديع ولأ لاو ]وت كوع 106 007 لوقت بردلا ءارفلا لاق «لوآلا ثحبلا ل

 ا 0 لوق دشنأو : مهوةغ لاتغي نأ لوغلا

 لواألا لوآلاب بهذتو مهلاتغت سس كلا لاو افو

 هللا همحر ىدحاولالاق  ايندلا رمخ ىف م عادص م 0 عادصلا ل وغلا : ثيللا لاقو
 ال وغ عادصلا ىمعس مث , كلهملا لئاغلاو لوغلاو ؛ < ال وغ هلاغ لاقي . كالهإلا هتقيقحو

 .كالملا لإ ىو
 ناينعم هلف ىازلا سك نم ءارفلا لاق ىازلا رسكب ءىرقو ( نوفزني امنع مم الو ) ىلاعت لاق مث

 هانعف ىازلا مهتف نمو ركسلا نم هلقع بهذ اذإ فرنأو:.هترمخ تذغن اذإ لجرلا فرنأ لاك

 6985 -رخخ
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 000 ألا مولعم قزر مهل كئاو أ: ىلامت 37 نا
 سل و م د | م

 1 هم ةورر مى

 مآ كج ف »نور هو هكاوف ل لب قذر م كنار

 و
 سلس هد هما لا لا هدم هس 72 رس

 ذل ءاَصي 0 625 نيب اهم ررس ىل أع « 47د

 3 مر سول رع سورا اسوا هر

 كر صأت منعو 8٠ وي اذَع ما لوَع اَف ال ٠ نيرا
 0 ا لها ةرزكرلا هع عدهم هل هس هي ارث 25

 0 نونكم ضيب مناك 2180 نيع فرطلا
 27ج ل رع لس

 ا

 مالكلل ًانوص هقيقحت بجو هنع رابخإلا عقو اذإو باقعلاب بيهرتلاو باوثلا ىف بيغزنلاب الإ

 دابع نكلو ىنعي ( نيصلخلا هللا دابع الإ )لاق مث باذعلا ىف اوعقو ببسلا اذبلف : بذكتلا نع

 . عطقنملا ءانثكسالا نم [وهون وجان نيصلخلا] هللا

 « نيلباقتم ررس ىلع « مبعنلا تانج ىف : نوم ركم مهوهك اوف « مولعم قزرمهل كئاوأإل ىلاعتهلوق

 مهدنعو ءنوفزني اهنع مهالو لوغ اهفال . نييراشلل ةذل ءاضيب : نيعم نم سكب ممملع فاطي

 . « نولءاستي عب ىلع مهضعب لبقأف . نرتكم ضيب نهن أك: نيع فرطلا تارصاق
 ةقدزأ ةوبدلا راكن] لع نيرصملا دّيحوتلا لؤبق نع َنيريكتملا لاوخأت فصو امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم هيفو « باوثلا ةيفيك ىف نيصلخملا لاح ركذي

 ىلاعت هللا نأ حتفلاف نين٠ ارق نيصلخلا نم اه ردك و ماللا حتف ىف انركذ ( لوألا ةلأسملا ١

 . ىلاعت هلل ةعاطلا اوصلخأ مهنأ وه رسكلاو هلضفب مافطصاو هفطلب مبصلخأ

 تافصلا ىأ نأ نيب لو + ًامواننم هنوكب مهقزد فصو ىلاعت هنأ ملعا ةيناثلا ةأملا ١

 انتم وهو تقولا مولعم قزرلا كلذ نإ هانعم ليقف ٠ لاوقالا تفلتخا كلذلف مولعملا و وه هنم

 ؛ ( ًايشعو ةركب اهف مهقزر محلو ) ىلاعت لاق ؛ ةيشع الو ةركب ال ةمث نكي م نإو ةيشعو ةودغ

 بيط نم هيف هللا اهقلخ صئاصخم ًاصوصخ هنوكل ةفصلا مولعه ىزرلا كلذ نأ هانعم لبقو

 ىم ملعيال ىذلا ايندلا قزرك ال هماود نونقيتي ملنأ هانعم ليقو ؛ رظنم نسحو ةذإو ةحنارو

 « مهلعهتمارك و هللاب او“ نم محلامعأب هنوقحتسي ىذلا ردقاا : هاتعم لقو ؛ عطقت. ىتهالو لصعع

 نيب ًاقزر مه نأ ىلاعت رذامل مث , لضفتلا ليبس ىلع كلذ ريغ مهطعي هنأ ىلاعت هللأ نيب دقو

 77 لجالل لكؤي امع ةرابع ةبك اغلا نأ ( لوآلا ) نالوق هيفو (هك اوف ) لاقف وهام قزرلا كلذ نأ

 ١ تاوقالابةحصلاظفح نع نونغتسم منال هك اوف اهلك ةنجلا لهأ قازرأو ؛ ةجاحلا لجالال ذذلتلا



 ١ *ون ةيآلا ١ نوامعت منك 6 الإ نوز# مو : لاعت هلو#

 الو : الطاب ناك لب . ًاقح هللا ربخ ناك ا باذعلا ىف انعوقو لصح< مل ولف . باذعلا ىف انعوقو
 ىلاعت هلوق لتاقم لاق : أمزال ميل“الا باذعلا ىف عوقولا ناك« مرجال ابجا و ًارمأ هللا ربخ ناك
 (نيعمجأ مهنم كلذ ند كنف موج ن'الم“ال) سيلب إل هللا لوق ىلإ ةراشإ ( انبر لوق انيلع قل )

 اذهل نيقئاذ نوكت نأ بجو انبر لوق انيلع قح نأ بجو امل ىنعي (نوةئاذل انإ ) ىلاعت هلوقو
 انك انأل مكئاوغأ ىلع انمدقأ اهإ انأ ىعملاو (نيواغ انك انإ مكاني وغأف ) مهلوق (سمالا) باذعلا
 ببس ىتياوغ نأ متدقتعا نإ اولاق مهناكء ىرخأ ةقيقد هيفو . ةياوغلاب انسفنأ ىف نيفوصوم

 لوصح نأ انملعف « لاح كلذو لسلستلا مزلزو رخآ واغ ةاوغإ تنس تناك نإ اساور 0

 وهو ؛ لبق امف هركذ ىذلا وه ريغلا كلذو .انريغ لبق نم لب ؛انلبق نم سيل داشرلاو ةياوغلا

 عابت“الل ءاسؤرلا مالكو ءاسؤرلل عابن*الا مالك ىلاعت هللا ىكح املو ( انبر لوق انيلع قخ ) هلوق
 نوكرتشم مداخلاو مودخلاو عباتلاو عوبتملاف ىنعي ( نوك رتشم باذعلا ىف ذْئموي مهناف ) هدعب لاق
 لعفت كلذك انإ ) ًاضيأ لاق مث ؛ةياوغلا ىف نيكرتشم ايندلا ىف اوناك ؟باذعلا ىف عوقولا ىف
 لبق اذإ اوناك مهنإ ) ةملكلا هذه دعب لاق ىلاعت هنأ ليلدب رافكلا انهه : نيمر جلاب ىنعو ( نيمرجماب
 اوك رهو نياسلا روزا دما نإ دئاع ( مهن]) هلوق ىف ريمضلاو ( نوربكتسي هللا الإ هلإ ال مه

 امنإ مهنأ ىلاعت نيب مث « رفاكلاب نآرقلا ف صتخم قلطملا مرجما ظفل نأ ىلع لدي اذهو ( نيمرجناب )
 هلوق.وهف ديحؤتلاب :بيذكتلا امأ : ةربلانو ديحوتلاب نيبدكم اوناك ممل باذعلا كلد فا

 كرشلا تايثإل نويصعتيو نوركني ىنعي ( نوريكتسي هللا الإ هلإال مهل ليق اذإ اوناك ممنإ ) ىلاعت
 انتحل اوكراتل انثأ ) مطزوق وهف ةوبلاب بيذكتلا امأو :' ديحوتلاب .رارقإلا نع نود 7
 قدصو قملاب ءاج لب ) لاقف مالكلا كلذ ىف مه.ذك ىلاعت هنإ مث . أدم نونعيو ( نونجم رعاشل
 دضلا ”نع هزنم  ىلاعت هنأ لقعلاب' تبث هنالل قيلا  نيدلاب ءاج هنأ مالكتلا اذهريرش و ( نول ل
 أرق ؛ قحلا نيدلاب هئيجم ناكىناعملا هذه ريرقتب ملسو هيلع هللا ىلص دمح ءاج الف كيزشلاو كلار

 ةياور ىف عفان أرقو ؛ دم الب ةنك اس ةفيفخ اهدعب ءايو ةزمهب (انملا اوكراتل اني رت ١
 ((2)نواسرملا قدصو) ىلاعتهلوةودم الب نيت زمهمنوقاملا و نادم ريسفتلا اذه ىلع 00

 لكل نيد. دي وتلاب" لوقلا نأ "لع هيبنت اذهو « كيرشلا نو ديحوتلاب مهئيجم ىف مهقدص ىنعي
 روضحلا ىلإ ةيبغلا نم مالكلا َلَقَن .ةؤبنلاو ديحوتلاب مهيذكت مهنع هللا كح الو: 11
 عفنلا نع ىلاعتملا ميركلا ميحرلاب قيلي كفركف ليق.هناك ( يلاألا باذعلا اوقئاذل مكنإ) لافف

 محلا نأ ىندملاو ( نولمعت متتك ام الإ نوزجت امو ) هلوقب هنع باجأف هدايع بذعي نأ رضااو
 امهنم دوصقملا لككيال ىهنلاو مآلاو ةيصعملاو حيبقلا نع ىهنلاو ةعاطلاو نسحلاب ىمالا ىضتقي

 ةءارق ىدمو نولاو ءالاب ةنوصنم 8 1غ هريسقت ىق ىرج رسفملا نيكل ٠ نولاو.واولاب ةعوؤرم فحصملا ىف نواسرملاقدصو )0(

 عج لمص قال ةءارقو 5 ىدصلاب ميفصو قى ةغلاسلل قدص نملادلا 3ك امتإو هب اوريخاام لكف اوةدص لذا نأعفرلا
 ّخ ُ

 . هبع باطخلا نوكي ذإ مالسلا هيلعانيين لمشت الق بصنلا ةءارق امأو . دمج مهنمو ءادنآلا



 ةيآلا . مبلألا باذعلا اوقئاذل ؟كنإ : ىلاعت هلوق ؛١م

 سل هس ورا

 نور 0 50 قئاَذل مكن 7 نيس 10160 ا
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 صمم 6-2 25 ل 2 5

 .» َنيِصلحْلآ هنآ دابعالإ «292 9 متنك امالإ

 ينيصلخلا هللا دابع الإ ؛ نولمعت متنل :؟ ام الإ نوز# امو : ميلآلا باذعلا اوقئاذل 3 نيلشرملا

 كلذ ةيفيك حرش لان هلو اعمر |يقأ هنأ مهنع 0 ىلاعت هللا نأ ملعاو
 ريسفت ىفو : ةلالضلاىلإ مهاعد نمل عابتالا لوق اذهو (نيعلا نع اننوتأت مت :ك .مكنإ) اولاقف لؤاستلا
 ةيفيك ناببو ؛ تاداعسلاو تاريخلا نع ةراعتسا انهه نيءلا ظفل 00 هوجو نيفلا
 ىلع لكلا قافتا ( اهدحأ ) هوجول رسيالا بناجلا نم لضفأ نميالا بناجلا نأ « ةراعتسالا هذه

 ةخاضم لثم نملاب الإ ةفيرشلا لامعالا نورشابي ال ( ىناثلاو ) نيدعلا وه نيناجلا فرشأ نأ

 اوناك مهنأ ( ثلاثلا ) ىرسيلا ديلاب هنورشابي هنم سكعلا ىلع امو برشلاو لك اآلاو رايخألا

 ملسو هيلع هللا ىلصىبنلا نأ ( عبارلا ) حرابلاب هنومسيو نميآلا بناجلاب نونميتي اوناكو نولءافتي
 تانسحلا بتاكل نميالا بناجلا نأب تدكح ةعيرشلا نأ (سماخلا ) ءىش لك ىف نمايتلا بح ناك
 «ىللاو «ةئيميب هباتك ىوي نأ .ن.ىلا ْدَعَوْىلاعت هللا نأ ( سدامسلا ) تائيسلا بئاكل ري الاو

 كلذك ناك ءاذإ و ء رشي الا: ٍتناجلا. نم: لضفأ نع“لا بناجلا نأ تبثف ؛ هراسدب هءاتك ىقؤي نأ
 (نيهلا نع اننوتأت متذك نإ )هلوقف ؛ تاءاطلاو تانسحلاو تاريخلل نبولا ظفل ريعتسا ؛ مرج ال

 قحلا ةرصن نايد“الا كلت ىلإ ةوعدلا نم م 5ع نأ ان نومهوتو اننوعدخت مت: ؟ مكنأ ىن ف

 ةلزنملاب هدنع ناك اذإ ؛نالف نيمب نالف لا هنأ ليوأتلا ىف ( ىناثلا هج ناش مس و

 اننوعدخمت منك منإ : رفكلا 0 مواضأ نيذلا مهتمت”ال رافكلا ءالؤه لاقف . ةنسحلا

 (ثكثلاثلا هج ولا) ع انلبقو مكب انةثوف «ةن 1 00 نيءلا ةلزن مك ءاننأ ءان ن وضهوتو

 مهناميإب اوقثوف 0 هيلإ مهن وعدي ام نأ نيفعضتسملا ءالؤهل اوفلح دق اوناك رافكسلا ةمتأ نأ

 قيئاوملا ةيحان نم ىأ ( نيولا نع اننوتأت متنك ) هلوق ىندف ؛ رحل اهودهع ىتلا هدروهعب اوكسمتو

 نيملا ن'ال اا وعدا ( نارا توازاناب ,هتمدق ىتلا ناعالاو

 نع اننودصقتو ؛ رهقلاو ةوقلا نع اننوتأت متنك مكنأ ىنعملاو ء شطبلا عقي اهو رهقلاب ةفوصوم
 هنأ ءاسوزلا نع ىلاعت 5 هع قر و لالضلا ىلعان م ىت> ةيلغلاو ناطلسلا

 تك ام كنأ ب (نموت ونوكت مل لب ) مهل اولاق مهنأ (لو'الا) هوجو نم عابت“الا اوباجأ
 ىني ( ناطلس نم يلع انل ناكامو ) مل و"( ثلا )هنع ى ان زأ انإ لاقي ىتخ ناميإلاب نيفوصوم

 نيلاغ نيلاض ىأ ( نيغاط اموق مك لب ) ( ثلاثا ) ) مكر بجتو مكر هقن ىتح مكيلعانل ةردق ال

 نع ريخأ ال يلاعت ةزضأ نذل م رساادل ار لوق انيلع قل ) ) موق ( عبارلا) هللا ةبصعم ىف

 ظ
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 ١ 1 ةنآلا 1 نوت مويلا م لب ٠ ىلاعت هلوق

 2م ةرمودهز 2م 2 قل

 مويلا مش ل 1 62502 نو ٍِ م 0 2512 0 من و

 6_- رطرط هاا 72 812 د ه- مر

 31 مكن اولا «؟ا/د قولا سلا دي ضع ىلع ماا ليقاو فسد نولشلا

 ناك أمو فد ل 1 1 اولا 262 نيفلا نع انين

 7 0 "كسا نبا | هس الفاس ل هع دس و سا 00-0 1 اس ماركو رم هس

 نعت ذل نا 00*25 : نيغأَط اموق وق متنك لب ناطلس نما
 2-5 6-1 ك0
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 ماس مرثهك ل ضم 3 هدو عهعم

 «75 1 رثشم ه باَدعلا َّق قي 1 64552 ٠ ندا 5 انإ 46 , وغأف 2«

2 7 

 هرم 1 راس هر

 الإ ءإ ةكرل ق ق اذ 00 م١ َنيمرجنأب لعق كاذك نإ

 ِءاَج لي 00 ن نونجب رماَ . سهلا 7 اكانأ وأي« ويك

 : ردد موي لاق لهج ابأ نأ 7 اناا ّق مك 0 عار 0 8 : 0 نا ىكر

 مك.اكرشا م اعتلال لاقي قو 3 نب رصانتم ريغ كلام ةمايقلا موب مهل ليقف 2 رهخنم ع 0

 5 باذعلا ند مودتي ال

 ءانعمو . عضخو هل داقنا اذإ .ىثلل مستسا لاقي 6 نوملستسم مويلا مه لب )ل ىلاعت لاق مث
 كلت عفد َْق مه ةليح ال نيداقنم اوراص مهنأ دوصقملاو 3 ةعزانملا كرتب ةمالسلا باط لصألا 3

 : دودعملا الو دياعلا ال راضملا

 .عابتالاو ءاسؤرلا ليقو . نيطايمشلاو م لق ( ضعب لع مهضعب ع رجل ىلاعت لاق مث

 تيكبتلا كا وهو مصاخت || نع ةرايع لؤاستلا 00 ًاضعب مسح ا ىأ 4 نول. استي.

 10 تامهفتسالا ل 15 كاذ سلف ةلخابو هءاض راق كتر كوي 10

 . ملعأ هللاو ؛ موللاو خسبوتلا لؤاسن

 0 امو. نيم 2 أونو كل ايا ولاق « نيهلا نع اننوتأت متن 5 منإ او 57 هلوق

 اًككبان] 5 وغأف . نومئاذل انإ اننر لوق ان 0 موق منك لب ناطلس نم مكيلع

 مل ل اذإ اوناك مغ » نيم رجلا, ل | عفن كإاذك انإ نول 2 َّق 1 فود مهنا 2 نيواغ
3 

 أ

 قدص و. قحاب ذايب لب كن ونجم ارعادشل انتنحلا اوكراتل انأ كولو و, نوركتسي للا 2



 ١ 0000 بألا ٠ مدجلا طارص ىلإ ,هودهاف : ىلاعت هلوف 5-6

 7 لوقتو لاثمأ ىأ جاوزأ آذهنم ىدنعل وقت كنأ ( ىناثلا ) رادو الاكشأ ىأ ( ةثالث اج زنا

 000000077 (|١|ز لا رأ] كلّذكو رخآلا ريظن امهتفا'انحاو لك ناوكل فخلا رم ناجوز
 ١ نمابخاولكن وكل مسالا اذهب ىعسجوزلا ددعلا كاذكو حاكنلا ماكحأ رثك أىف نييياشتم امهنوكل

 7١ نيذلابدارملا نوكي نأ بحب لوقلا اذه ىلعف ىدحاولا لاق ٠ حيحصلا ددعلا ف ىتاثلامسقلل الاثم هيعس

 "' لوقلا ) ىنعم جاوزأالل نكي مل كرشأ نم لكى ًاماع اوملاذ نيذلا تلعج ون كنال ءاسؤرلا اوملظ
 ىف مهنودمي مهناوخإو ) ىلاعت هلوقل نيطايشلا نم ,هؤانرق دارملا نأ جاوزالا ريسفت ىف ( ىناثلا

 اوناكامو ) هلوق امأ . مهنيد ىلع ىناوألا مهؤاسن دازملا نأ (ثلاثلا لوقلاو) . (نورصقيال مث ىغلا

 ناثوالا نم هتلا نود نم نودبعي اوناكام دارملا ( لوآلا ) : نالوق هيفف ( هللا نود نم نودبعي
 دابع سانلاب دارملا لبق ( ةراجخلاو سانلا اهدوقو ىتلا رانلا اوقتاف ) هلوق هريظنو . تيغاوطلاو

 انف تادامج راجح الا كلت نإ ليق ناف . ةتوحنه راجحأىه ىنلا مانصالا ةراجحلاب دارملاو ناثوألا

 خيب وتىف ةغلاملا لصحتل ايحتو داعت اهنأ,ربخلا درو هنأب ىضاقلا باجأ ؟ منبج ىلإ اهرشحىف ةدئافلا
 " ردصي مل هنأ الإ مانصآلا كلت ىحي ىلاعت هللا نأ به لوقي نأ ل ئاقلو اهنودبعي اوناكن يذلا رافكلا

 ٠ مانصأالا كلت ىحالىلاعت هللانإلاقينأ برق الاو ؟ اهميذعتىلاعت هللا نمز وحجب فيكف : بنذ اهنع

 ( ىاثلا لوقلا ) رافكلا ليجخت ىف ديزب امن كلذ نال مهج 7 اهيقلي مث . ةيدامجلا ىلع اهكرتي ١

 هوديعام ةدابع ىلإ ,هوعد نيذلا نيطايشلا ( هللا نود نم نودبعي اوناك امو ) هلوق نم دارملا نأ

 دبعأ ملأ ) ىلاعت هلوقب اذهدك أتو نيطايشلا كئاوال نيدباعلاكاوراص نيدلا كلذ مهنم اوملق الف

 قيلت ال ام ةيلكو ءالقع نيطايشلا نأال ىلوأل والا لوقلاو( ناطيشلا اودبعتال نأ مدآ ىنباي مكيلإ
 . ملعأ هتلاو ءالقعلاب

 هتللد اذإ لجرلا تيده لاقي مولد : سابع نا لاق ( ميحجلا طارد ىلإ مهودهاف ) لاق م“ ,

 ( ملأ باذعب مهرشبف ) لاق 5 « ةنجلا ىلإ ةادهلا لدب لعج هنآل ء انهه ةيادهلا تلمعتسا امو

 مموقوس ( مودهاف) سابع نبا نعو ؛ كئلوآل ميعنلاب ةراشبلا لدب ماله باذعلاب ةراشبلا تعقوف

 ىداوهلاو ةيادهلا هنمو مدقت اذإ ىده لاي هنال . مثو اذهو:ىدد>اولا لاق ؛ ممومدق:مصآلا لاقو

 اهفقا ةبادلا تةفو لاقي ؛ مهوفقو لاق مث . مدق ىنعع ىده لاقي الو لاق ء شحولا تايداهلاو

 ىنعملاو . ريخأتلاو ميتلا ىلع(امهد>أ)نالوق ةيآلا ىفو مثوسب>ا ىندملاو . ًافوقوىه تفقوف ًآفقو

 ٠ اذاف (ميحجلا طارص ىلإ رهودهاف ) ليق هنأاك لب . هيلإ ةجاح ال هنأ بوصآلاو : مهودهاو ,هوفق
 مهلامعأ نع لبق (نولوئسم.مهنإ) هلوقو كانه عقي لاؤسلا نإف  هوفقو ليق طارصلا ىلإ اوهتنا

 نكتلو يلب اولاق . تانيبلاب مك.ذم لسر مكتأي ملأ ) ةنرحلا مهنلأس دارملا ليقو  مهلاوقأو ايندلا ىف
 ' ىلاعت هلوق وهو كلذ دعب رك ذام لاؤسلا اذه نوكي نأ زوجو (نيرفاكلا ىلع باذعلا ةملك تقح

 سابع نبا لاق ( نورصانت ال كلام ) لاقيف . مل ًاتيوت نولأسي مهنأ ىأ ( نورصانت ال كلام )
0-5 



 ١٠ا ةيآلا . مهجاوزأو اودلظ نذلا اورشحا : ىلاعت هلوق

 ١ دم مث بأ ك1 فس -

 هللا ل لود نم 26260 لودسعل | نا ههجاوزأو و نيل ارد

 مرث رثودص

 كلل | طارص لإ | مودهات
 هر
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 ةنورقملا تاعاطلا نع ةيقيقحلا تاعاطلا هيف زيمو ىرهاظلا ءازجلا نع قيقحلا ءازلا هيف لصفي

 . رافكلا هرك ذ امل ًاباوج ةكئالملا نم مالكلا اذه راص قيرطلا اذهف ةعمسلاو ءانرلاب

 ىلإ مودهاف هللا نود نم نودبعي اوناكامو مهجاوزأو اوملظ نيذلا اوريشحا رإل ىلاعت لاق مث

 : ثاحيإ ةيآلا ىفو 2 محجلا طارص

 ىنعم ام ليق .نراف ةكئالملا مالك نم اذه نأ ىف عازن ال هنأ لعا 4 لوآلا ثحبلا ل
 ( نيدلا موي اذه ) اولاقو ةمايقلا لفح ىف اورضحو لبق نم اورشح دق مهنأ .عم ( اورشحا )

 ءازجلا رادىلإ مثورشحا دارالا لاقف. هنع ىضاقلا باجأ (لصفلاموي اذه) لب مهل ةكئالملا تلاقو

 هيلع ,هولدو قيرطلاكلذ ىلإ موذخ ىأ (محجلا طارصملإ مثودهاف) هدعب لاق كلذلو : رانلا ىهو
 ىلإ ,هرشح نأ مولعمو نولوئسم مهنإ مهوفقو هدعب لاق دقو كلذحصي فيك لاقف هسفن لأس مث

 نأ عنتمي الف بيترت واولا فرحب فطعلا ىف 7 ! هنأ باجأو « ةلأسملا دعب نوكي امنإ « يحجلا

 هلاق ام اذه ءرانلا ىلإ رشحلا لبق ناك فوقولا أ معن انل :اوقعب انأ عم ؛ مه وفقو مه مورثحا لاقي

 ةريح كانه اوفقينأ دعبي مل مهروبقنم اوماق اذإ مهنإ لاقي نأوهورخآ ةج ولف دنع ل

 اوملظ نيذلا اورشحا : 5 اا لوقي ىلاعت هللا نإ مث ؛ ةمايقلا لاوهأ ةنياعم بيسإ ميقحلت

 كانه ةلأسملا لضحتو ك انه مهوفقو منهج قب رط ىلإ هوقو يأ 0 ظارصتلا مهودهاو

 .هجولا هيلع امل قفاوم م ظنلا رهاظف ريدقتلا اذه ىلعو رانلا ىلإ نوقاسي 1 نم مث

 دكئالملا مأ ىلاعتوبف هللاوه ( اويلظ 0 اورش-ا ) ىلاعت هلوقىف ىمآلا © ىناثلا ثحبلا ل

 ..تفقوملا كلذ ىلإ ممتوقوسي ةكئالملانأ رشحلانم دارملاو لاؤدلا كفر اهكسلا ا نأ

 ءايشالاو « مهجاوزأو , نيملاظلا : ءايشأ ةثالث رشحت ةكئئالملا مأ هللا نأ « ثلاثلا ثحبلا ل
 : دبأوذ ةيقو . اعود اوناكىلا

 اوملظ نيذلا تافص نم ركذ مث ( اويلظ نيذلا اورشحا ) لاق ىلاعت هنأ < ىلوآلا ةدئافلا )ب
 ديعو لكنأ ىلع لدي كلذو رفاكلا وه قلظملا ملاظلا نأ لع لدي اذهو هللا ريغا نيدياع مهنوك
 (نوملاظلا مهو رفاكلاو) ىلاعت هلوق اذه دك وي امورافكلا ىلإ فورصم وهف ملاظلا قح ىف درو

 مهجاوزأبدارملا (لوآلا ) :لاوقأ ةثالث هيفومهجاوزأب دارها ىف اوفلتخا 4« ةيناثلا ةدئافلا
 ىذلاو ىنارصنلا عم ىنارصنلاو ىدوهيلا عم ىدوهيلاف رفكسلا نم ,هؤارظنو مها زحأ ىأ مههابشأ
 منك و )ىلاعت هلوق ( لوآلا ) : هوجو هابسشالا جاوزآلا نم دارملا نوكي نأ زاوج ىلع لدي



 ةيآلا . ةدحاو ةرجز ىه ام:اف : ىلاعت هلوف ٠

 ةيلالا دولجلاو ةرخنلا ماظعلا اهتيأ : ىداني ىتح ليفارسإرمأي ىلاعت هللا ._-رأ ىور هنأ الإ : زئاج

 ةيالا هذه ىف ةرؤكذملا ظافلألا نم ( عبارلا ظفللا ) ىلاعت هللا نذاب اوعمتجا ةقرفتملا ءازجالاو

 رظني لمتحيو مم ثدحب ام نورظني دارملا نوكي نأ لمتحيف ( نورظني مث اذاف ) ىلاعت هلوق
 عئاقو ند ( ةناثلا ةلاخلا ) ةب اويذك ىذلا ثعباا ىلإ نورظني .دارملا نوك, نأو ضعب ىلإ موضع

0 
 ٍ ( نيدلا موب اذه ) اولاق ةمايقلا 1وكهاسء اعل هنأ دوصقملاو كلما تقو لئاقلا اهو ةيلك ليولا

 |0000 از نارثلا نس ةريثك تايآ اك د لات هللا نأ دوصقملاو ءاذه.ارجلا ءوي ىأ
 ||. .ازجلا نم مهب قبلب اماندلا ىف مهيلإ لصب م نأ انيأرو اقيدنزو اقيدصو ًايصأعو آئيسمو انس
 ْ (.ىنسحلاب اا نيذلا ىزجيو اولمع امي اًواسأ نيذلا ىزجبل ) ةمايقلا تانثاب قولا 12
 "”  ليلدلا اذه اوعمس نإو رافكلاو . توملا دعب لضحب امإ .ازجلا نأ ىلع لدي اذهف ةلمجابو
 7 نوركذي ةمايقلا اودهاش اذإف ةمايقلا موي مهايحأ اذإ ىلاعت هنإ مث اودرمتو اوركنأ نفر

 7 ىف هيلع ةريثكلا لئالدلا هللا رك ذ ىنلا ءازجلا موي ىأ ( نيدلا موي اذه ) نولوقيو مويلا كلذ
 اذه لوقي دقف كلذ دعب هنياع مث : هيلا تفتلي ملو ءىثب فوخ نم نأ هريظنو ؛ ام انرفكف نآرقلا

 7 كلام ) ةحتافلا ةروس ىف لاق ىلاعت هنأ وهو رخآ لامت>ا هيفو ءانبه اذكف ةينالفلا ةعقاولا موب

 01 وهاذه نأ ىلإ ةراشإ : نيدلا موي اذه موقف هللا الإ مويلا كلذ ىف كلامال هنأ نيبف ( نيدلا موي

 ١ . ديدشلا قوخلا نم مهبولق ىف لصح امل هورك ذ انإو : هللالإ دحأل هيف كحال ىذلا مويلا

 1 : ناثحن هيفف ( نوبذكت هب مك ىذلا لصفلا موي اذه ) ىلاعت هلوق امأ

 ١ هلوق دنع مهمالك مت لاقي وأ رافكلا مالكة يقب نم وه له اذه نأ ىف اوفلتخا « لوآلا ”"
 لواآلاب لاق مهضعبف ؛ ممريغ مالكوهف ( لصفلا موي اذه ) هلوق امأو . ( نيدلا موي اذه ) ىلاعت 7
 ىلاثلا لوقلا ىلع نورثك آلاو ء ضعبل مهضعب مالكنم ةيالا ( لصفلا موي اذه ) هلوق نأ معزو ١)

 نيذلا اورشح ا! ) هلوق نأ ( ىناثلا ) رافكلا مغ نوكد نأو ديال لوقلا اذه لئاقف رافكلا عيمج , |آ اع تسل عنب كاز ( نويت تك كو نأ(: نجوي ارمخاو

 هلوق ناك الف ( نوبذكت هب متتك ىذلا لصفلا موي اذه ) هلوق ىلع قوسنم ( مهجاوزأو اولظ 7

 ) نوبذكت هب متتكىذلالصفلا موي اذه) هلوق كلذكف رافكلاريغ مالك ( اوءلظنيذلا اورشحا ( 1
”' 

 «رافكلا مالكنم ( نيدلا موي اذه ) هلوقف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ رافكلا ريغ مالك ن وكي نأ بحب

 7 كنلوأ نأ مهل اباوج هنوك ىف هجولاو ؛ مهل ًاباوج ةكئالملا مالكنم ( لصفلا موي اذه) هلوقو
 ”  مهنوكو مالسلا مهلع ءايبنآلا ةوعد راكنإ ىف نيقحم موك مهسفنأ ىف اودقتعا امنإ «رافكلا

 ءازج انيلإ هيف لصي ىذلا مويلا اذه ىأ ( نيدلا موي اذه ) اولاقف ةدسافلا ناي دالا كلت ىف نيقحم

 مويلا اذه نإف مويلل اذه ىف رومآلا رهاوظب رابتعا ال هنإ مذ نولوقي ةكنالملاف ؛ انتاريخو انتعاط



 بج يلج وعام جال ١ نية م

 منك ىذلا لصقل م ماو ده 6202 نيدلا

 ١ 89 يالا . ةدحلاواقرجز مه اذعا ه١ ىلاعل 1

 622 6 رضا ماس هاذا سا اس

 0 00 ا ايلاف و دقن كن م نك هجر ا“ 1

- 

 ه8 َنوبَذكَت هن
 هج

 ا اذه | 1 ا 1رلاقر تورط مه هرج مايد !اعت هلوق

 22 6 نويذكت هب ملا ؟ ىذلا لصفلا موب

 لدي ام هفدرأ مث ؛ةمايقلاو ثعبلا ناكمإ ىلع لديام ةمدقتملا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ ملعا
 هذه ىف" ن ىلاعت هنأو ؛ ةماقلا :لاوحأ [ضافت ضعي تالا هنغ ات د هلا عوقو ىلع

 مث اذا «ةدحاو ةرجز ىه ا اف ) ىلاعت هلوق ا نم ًاعاونأ ةبآلا

 ثاحأ هيفو ( نورظني

 الإ ىه اف كلذك ناك اذإ ريدقتلاو ردقم طرش باوج ( امتاف ) هلوق 4 لوآلا ثحبلا ال

 .ةدحاو ةرجز

 اممناف ريدقتلاو . ريسفتلا ةطيرش ىلع ريمض ( ىه امماف ) هلوق ىف ريمضلا « ىفاثلا ثحبلا إل
 . ةدحاو ةرجز ثععبلا .

 ثحلا دنع لبالاو معنلاب ةرجزلاك اب رجزي ىتلا ةحيصلا ةغللا ىف ةرجزلا « ثلاثلا ثحبلا إل

 لوقو آلا هذه ىف  رجزلا ىنعم اهف نك " نإو ةحيصلا ىنعع تراص ىت> اهلاعتسا رثك 5

 مهْمحتو روبقلاف دوقرلا نع ىتوملارجزت اهنآل ةرجز تيم امنإ ةحيصلا كلت نإ لاقي نأ دعبي ال

 ةرجزلا هذه نم دارا لوقنف اذه تفرع اذاف ؛ ةمايقلا فقوم ىف روضحلاو روبقلا نم مايقلا ىلع

 نوت و ىلوآلا ةخفنلابف ( نورظني مايق مث اذاف ىرخأ هيف خفن مث ) هلوق ىف ىلاعت هللا هرك ذ ام

 تاالاؤس انههو ؛ نوموقيو نويح ةيناثلا ةخفنلابو

 ةخفنلا نآل تاومأ ةعاسلا كلت ىف مولا ناف ةحيصلا هذه ىف ةدئافلا ام © لوآلا لاؤسلا ال

 تلصح امن ةحيصلا هذه نأ تبثف مهتايح لوصح ىلع ةمدقم نوكستف مهتايحل ببسلا ىرحب ةيراج
 لعف ىف زوجي ال ثدعلاو ثيع ىهف ةدئافلا ةيدع ةحيصلا كلت نؤكت  ًاتاومأ قلخلا نوك لاح

 ٍناهِح و. هنف ىضاقلا لاق ةلزتعملا امأَو ءءانثَي امنهنلا لغتي نولوقيف اباحأ اَمأ تاون ا
 باهرإلاو فيوختلا ةدئافلا نوكست نأ ( ىتاثلا ) ةكئالملا ام ريتعت نأ ( لوألا )

 ةحيصلا نأ نيلدب. ل باوجلا ؟ ةاكلا ةداكإ قنينات ةحسضلا كلت له 4 ىناثلا لاؤسسلا ١

 ىاالو. توملا احلا ْرثَأ ال ةحصلا نأ لع لدي كلذو احلا ةناثلاو توما كنه نإ
 . ( ةايحلاو توملا قاخ ىذلا ) لاق ام ىلاعت هللا وه ةايحخلاو توملا قلاخ لب  ةامحلا

 لكلا (باوجلا) ؟ءادتبا اهقاخي ىلاعت هللا وأ ةكئالملا توص ةحيصلا كلت ( ثلاثلا لا وسلا

 -©١« رخخ -ذا/ ود



 0 نورخستسي ةبآ اوأر اذإو ؟اىلاعت هل وف مال

 د نم عونلا اذهب اوعفتني 1 رج الف ؛ لع 7

 - نجعملاب تيثامل را الا 0 ةهج هاك لوسرلا تبثي نأ ( ىناثلا قيرطلا )
 ٠١" نيركنملا كئلوأ نإ مث « قح ةمايقلاو ثعبلا ا نضل لل دش دي دع ا امرأل وسو وك
 ًارمس امنوك ىلع اهولمح ةرهاب ةيآو ةرهاق ةزجعم اوآر اذإ منال ًاضِنأ قررظلا اذ نودقتتي ال

 نايبلاب رهظف ( نورخستسي ةيأاو أر اذإو ) هلوق نم دارملا وه اذهو اهنم اؤزهتساو ام اورفو
 . ةليلجلا دئاوفلا هذه ىلع ةبنم ةثالثلا ظافلألا هذه نأ هان ركذ 7

 . (نورخسيو تبيلب) لاق ىلاعت هنإ اولاقف , قئاقدلا هذه ىلع اوفي م سانلا رثك أ نأ ملعاو
 ريغ ( نورخستسي ) هلوق نم دارملا نوكي نأ بجوف ( نورخستسي ةيآ اوأر اذإو ) لاق مث

 مهمادقا ( نورخسيو ) هلوق نم دارملا لئاقلا اذه لاقف ( نورخسيو ) هلوق نم هركذ مدقت اه

 ىلع مدقي نأ هبحاص نم مهنم دحاو لك بلط ( نورخستسي ) هلوة نم دارملاو ةيرخسلا ىلع
 ( عبارلاو ) لعأ هللاو اهانرك ذ ىتاا دئاوفلا ىلع 20 نا امنإ فيلكتلا اذهو ةيرخسلا
 6 أر اذإ مهنأ ىنعي ( نيبم رمح الإ اذه نإ ) اولاق مهنأ مهنع ىلاعت هللا اهاكح ىتلا رومألا نم

 هانعم ( نيبم ) هلوقو رحسلا باب نم امن :أ هداقتعا ةيرخسلا كلت ىف ببسلاو ؛ اهنم اورذ ةزجعمو

 ءازمتسالا ىلع مهلمحت اكد يسيلا نأ لاعت تل مث هيف درحاأل ةبمش ال نيب صارم هنوك نأ

 عيمجي ءازهتسالا ىلعو لوقلا ةمص ىلع ةلادلا لئالدلا ىلإ تافتلإلا مدع ىلعو ثعبلاب لوقلاب

 بارتب طلتخا ةيضرالا نمهيف اف ملاعلا ةلج ىف هؤازجأ تقرفت وتام ىذلا نإ مهوقوه تازجعملا
 هنيعب هدوع لقعي فيك ناسنالا اذهف ماعلا تاراخبب طلتخا ةيئاوطاو هيئاملا نم هيفامو ضرآلا
 ىكح اليلاعت هنإ مث : ةمدقتاا ةثالثلا لاوحألا كلت لع مهلمحب ىذلا وهمالكلا اذهف ؟ ًامهاف ًايح
 باوجلا نم ردقلا اذه. ىلاعت فتك ١ امنإو نورخاد متتأو معن دمح اي لق لاق ةبيشلا هذه مهنع

 الف ىعطقلا زاوجلا تبث اذإو نكمم مأ هنأ ىعطقلا ىنيقيلا ناهربلاب ةمدقتملا ةيآلا ىف ركذ هنآل

 ناك هيي دم قدص ىلع تازجعملا تماق الف ؛ قداصلا ربخلا رابخإب الإ عوقولاب عطقلا ىلإ ليبس
 9 هن ف نمو. عوقولا ىلع امطاق اليلد ( معن لق ) هلوق رع ناكيو ودنملا هيحا١
 / عوقو نيبو ىلقعلا ليلدلاب ناكمإلا نيب هنآل كلذو ؛ بيترتلا هوجو نسحأ ىلع تدرو اهنأ ملع

 ْئ . عنتمملا رمالاكنايبلا اذه ىلع ةدايزلا نأ مولعملا نمو « ىعمسلا ليلدلاب نكمملا كلذ

 "7 فعلا فرحىلعتلخد ماهفتسالا فلأ هذهو انؤابآ ثعبت وأ ىنعملاف ( انؤابآ وأ ) هلوق امأ
 ةروس ىف اذه ىف مالكلا انرك ذو واولا ةنك اس ةعقاولا ةروس ىفو . انهه رماع نباو عفان أرقو
 ( ىرقلا لهأ نمأ وأ ) هلوق دنع فارعألا

 . نيعلا رسكب مم اع لودنف ( 0 هلوق امأ

 اا 1 يام ىلا( قورخاو تأ و ) ىلاعت هلوق امأ

 . ( نورخاد مهو هلل اد ) هلوق دنع ةظفللا هذه ريسفت



 ١ ؟/ الا. ل كيال ورك ذ اذزلو لاكن هنوف

 مارحل دا حادا تاع اسعاد هاج سا ص م واع

 اولاوو «24» نورخستس ةباءاوار اذإ و 50 نوركذ الاوز مَ
 م ه-

 0 رخل 6 يس ا م اع ترحل 2 ا سا -أ ميل 7 0

 ردد نون ردم 1 اوال اكو انتم اذإء 4069 نديم كيد اذه نإ

 سلس هرثوةواس هاما كك طل ل ا 7

 «د َنورخآأد متاو مج لق ١07« نولوالا انواع ١

 لامتمتلا نم ةيرخسلاو كيضار رار مرر لاقو 00 5 -- لدا

 ةلومت ظافلالا هذه نأ بايلا اذه ىف نوناقلا نأ انرك ذ دقو « دايعلا نم لاوحالا هذه فالخ

 همظعتس هنأف ءىشث نه بجعت نم انهه كاذكو "ضاع تايادب ىلعال نضأ ءاللا تايامن م ىلع

 باقعلا بترتيف ةحيبق تناك نإ ةلاخلا كلت مظعتسإ لات هنأ ىلع لوم ىلاعت هللا ق> ىف بجعتلاف

 ؛ ةرظانملا هذه ىف مالكلا مام اذبف « هيلع مظعلا باوثلا بترتف ةنسح تناك نإو . هيلع مظعلا

 هانركذ ام ليوأتلا نوكيو اهيلإ ريصملا بجو رتاوتلاب تتبث نإ مضلاب ةءارقلا لاقي نأ برقالاو
 ٍ ملعأ هللاو كو ءانلا حتفب ةءارقلا تناكرتاوتلاب ةءارقلا هذه تبثت مل نإو

 الإ اذه. نإ اولاو : نورخسمي تاااوأر اذإو . نورك تال ان. ذ اذإو ) ىلاعت لاق مث

 متتأو مثلك لو ولوألا انوابآ وأ «نوثثوعبمل انثأ ًاماظعو ًابارت انكو انتم اذأ « نيبه رحت
 4 نورخظاد

 ١ نع ىكح ةعايقلاو ثعبلا ناكمإ تايثإ ىف عطاقلا ليلدلا ررق امل ىلاعت هنأ معا

 هنم نورخسي مهو راكنإلا ىلع ,هرارصإ نم بجعتي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ : املوأ ءايشأ
 31 ل ل للا هنأ ىلع لدي اذهو : تايثإلا ىلع هرارصإ ىف

 اوأر اذإو ) هلو امثلاثو «( نورك ذيال اورك ذ اذإو ) هلوق امناثو ضيقنلا فرط ىفو دعابتلا

 ح١ كطعلا' ند 3 لاا ريغ تااثلاو قاتلا اذه نم ةاوللا تركي نأ تحير ورخسلسي 1
 اوتاك موقلا لاقي تن -رأ بابا انف ىف ئدنعا ىذلاو : لصآلا_ قالخ ريركشلا ن0

0 1 

 لقعي فيك ماعلا ى ىةوارحأا تف ذعر الر راض تاما نولوقةيو ةمايقلاو رشحلا نودع.ةس

 اذإو بهذملا اذهىلإ بهذي نم نورخسي اوناك ثيح ىلإ داعيتسالا اذه ىف اوغلبو ؟ هنيعل هدوع

 " كد ( امهدحأ ) نيب جو نم الإ مهنع داعبتسالا اذه ةلازإ ىلإ قيرط الف كلَدك ناك

 ضرالاو تاومسلا قا نإ نوبلعت لف 1 لاقي .نأ لئم زهنلاو نمخلا ة لع لاذلا لكلا

 نأ بحي قشأالا بعصأالا ىلع رداقلا نأ نودلعت لهو ؟ هتوم دعب ناسنإ ةاعإ نم بعصأو كا

 اذإ تركملا كفو أ نأالإ ًايوق الج ناكنإو ليلدلا اذهف ؟رسيالا لبسالا لغ ارداف
 ا 0 5 ا هاذ“ | ماع نومفي الو امومهفيال ت امدقملا هذه مطوع ىلع ضرع



 ١ اابحو تب لب ىلاهإت و 6

 رتس اه لاس سس ا تل

 »١١« انورتيسلل مح /

 : لئاسم هيفو 4« نورخسيو تبجم لب إ ىلاعت لاق مث
 ىلع رداق ىلاعت هنأب اورفأ نيركنملا ءالؤه نإ لاقي نأ مالكلا ريرقت ( ىلوألا ةلأسملا إل

 ىلعرداقلا نأ لوقعلانارص ىفررقت دقو : داسجألا هذه ىلاةايحلا ةداعإ نم كيفان زكت
 ماوقالا ءالؤه قب ةيمدبلا ةجحلا هذه مايق عم مث ريالا لبسألاىلع اند لا

 ةءاجلاةجحلا هذه روهظ عم ناف ديدشلا بجعتلا عضوم ىف اذهو ةمايقلاو ثعبلا راكنإ ىلع نيرصع

 راكنإلا ىلع مهرارصإ نم بجعتت داي تنأف . هيف رارصإلا ىلع موقلا ءاقب لقعي فيك ةرهاظلا
 ثعبلاو رشنلاو رشحلا تابثإب كلوق ىف كنم نورخسي ثبح ىلإ اولصو راكنإلا فرط ىف مهد

 . ( نورخسيو تبجي لب ) هلوق نم دارملا وه اذهف ؛ ةمايقلاو
 ىدحاولا لاق اهن-تفب نوقابلاو ءاتلا مضي ( تبع ) تاسكلاو ةزبح أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ةفوكلا لهأ ةءارقو شمعالاو بائو نب ىحيو ميهاربإو دوعسم ن 00 نبا ةءارق مضلاو
 لدت مضلاب ة ةءارقلا نأ ( لوآلا ) هوجوب اولا دس متلابرارأرق' نيدلا امآ :ةدببع ل رايتخأو

 ءىثلا ةفصب لبجلا دنع لصحت ةلاح بجعتلا نآل : لاح كلذو ىلاعت هللا ىلإ بجعلا دانسإ ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص دمج ىلإ بجعتلا فاضأ ىلاعت هللا نأ ( ىناثلاو ) لاحم هللا ىلع لهجلا نأ مولعمو

 0 ( ًابارت انك اذنأ مهطوق بجعف بجعت نإو ) لاقف ةلأسملا هذه ىف ىرخأ ةيآ ىف

 اورخس ايلف بجعتلا كلذ لجأل اورخس امإ مهنأ رهاظلاو ( نو رخسيو تبي لب ) لاق ىلاعت
 ةجحلا نع اوباجأ دقف تلا مب وأرق نيذلا مأو ٠ هنم ان دايخ كجنتلا كلذ وكي نأ بنو اةنف

 « ىلاعت هللا ىلإ بجعتلا دانسإ ىلع لدن اهنأ ملسنال مضلاب ةءار هلا نأ ( لوآلا )هوجو نم ىلوألا

 ضو مهب عمسأ ) ىلاعت هلوق هريظنو (نورخسيو تبي لب) دمشاي لق ريدقتلا نوكي هنأ هنامو

 مهربصأ اف ) ىلاعت هلوق كاذك وأ مالكلا نم ودنلا اذه متنأ هيف نولوةت ام ءالاؤم نأ هاثعم

 ؟ لا كلذ نإ متلق ملف ىلاعت هللا ىلإ بجعتلا ةفاضإ ىضتتقي كلذ نأ انيس ( ىناثلا ) ( رانلا ىلع
 شمعاللا لاق ملعيال نمبالإ قيليال بجعلا لوقيو بصنلاب ةءارقلا راتخي ناك ًاحيرش نأ ىوريو

 قيقحتو مضلابأ رقي ناكو ٠ ملعأ هللا دبع ناكو هلعب بجعي ًاحيرش نإ لاقف , مهارب ,ال كلذ ترذ نف

 هلوقف نآرقلا امأ : ىلاعت هللا لإ بجعلا ةفاضإ زاوج ىلع ربخلاو نآرقلا لد: لوقن نأ هيف لوقلا

 ؛ ىدنع بجي ًاضيأ وبف ٠ مهلوق نم داي بجعت نإو ىندملاو ( موق بجعف بجعت نإو ) ىلاعت
 هلوقف ربخلا امأو مكدنع مهوق بجعف بجعت نإو دارملا نوكي نأ عنتمال هنأ هنع بيجأو

 اذإو « ةوبص هل تسيل باش نم مكبر بجيو . مكطونقو لإ نم مكبر بجع» مسو هيلع هللا ىلص

 ركميو نوركميو ) لاق ا« نييمدآلا نم بجعلا فالخ ىيلاعت هللا نم بجعلا لوقنف اذه تن

 فلسا امي و أ داو هس ١ هب

1 

 د

1 
1 



 ١ ”؟ه ةياآلا . نبط نم مهانقلخ ان إ : ىلاعت هلوق

 (نورخاد تاو أو معنل |3) هلوقب هعوقو نيب نيقي رطلا نيذم ىنعملا اذه ناكمإ 0 نيب 0 ا

 أ نع ربخأ اذإ قداصلاو هيلع تازجعملا روهظ لجأل هلي لؤسرلا قدص تبث هنأال كلذو

 نسحلا ةياغ ىف وهو ةيآلا هذه مظن ريرقت اذهف هعوقوب فارتعالا بجو عوقولا نكمم

 1 لعأ هللأو

 تبث امل هنأ ىنعي ( مهتفتساف ) هلوق امأ : ةيآلا هذه ظافلأ ريسفت ىف « ةيناثلا ةلأسملا ١

 لوو نتركسملا ءالوه كافتساف امهنب امون نضر الا تارا اهلا ل 01 ةعطاقلا لئالدلاب
 قلخ نأ اورقأممنأ مهنع كح ملو امل ًاقلاخىلاعت هنوك انيبىتلا ءايشأالا هذه مأ ( املخ دشأ رم م

 نأ ةعص مهنع يك نأ ةجاح الف ةرورضلاب مولعملاككلذ روهظ نأ لج ال بعصأ ءايشأالا هذه

 .:كاذكا سلا

 مهتاوذ ىف ةا خ ىلع انردق امل ان 1 ( بزال نيط نم ممانقلخ انإ ) ىلاعت لاق مث

 عنتم ا 1 اقلا لاح نأ انيب امل . ًايناث مهيف ةايها قاخ ىلع نيرداق قبن نأ بجو الوأ
 نم الو ةفطنلا نم ال ناسنالا دلوت لقعي فيك اولاق موقلا نأ ىهو ىرخأ ةقيقد هيفو . ريغتلا

 ضرأالاو تاومسلا نأب متقرتعاو ملاعلا ثودحب متررقأ امل مكنإ مهل لبق هناكف ؟ نيوبأالا

 امنإ لو "الا 'ناسنإلا نأب اوفرتعت نأو دي:الف ةنبوكبتو ىلاعت' هللا (قيلختت لص ع[ اني ا

 ع 00 ير طقس دقف هب مهرتعاوكلذ مت اقع اذإف ؟ نيو الأ نمل كد

 نمو بزاللا نيطلا نم قولخم مدآ نأ روهمجلا دنع رهتششا دق ًاضيأو . نيوب الا ريغ نمو ةفطنلا

 ةيفيك امأو“. تاوذلا هذهىلإ ةاجلا ةداعإ نع زجعي فيكف بزالل نيطلا ىف ةايحلا قالخ ىلع ردق

 اك2] اهجولا اذه نإ ملعاو : ةمدقتملا ةروسلا ىف ةروك ذم ىهف بزاللا نيطلا نم ناسنإلا قاخ

 نيط نم مدآ مهابأ انقلخ انأ وه (بزال نيط نم مهانةلخ انإ ) ىلاعت هلوق نم دارملا انلق اذإ نسح

 نأ هزترقتو ء بزالنيط نم.ناسنإ لك انملخ انأ دارملا نوكي نأ وهو رخأآ هوجو هقو شدد
 مدلا نم دلوتي امتإ ناويحلاف مدلا نم دلوتي ىملاو ثمطلا مدو ىنملا نم دلوتي امإ ناويحلا

 ءاذغ راص.؛ىذلا ناويحلا دلت امأ قابن امو ىناويح امإ ءاذغلاو , ءاذغلا نم كلوتي اَنذ] هنلار

 . تابنلا وه ةيذغالا ىف لصألا نأ تبثف .ناسنإلا دلوت ىف مالكلاك هدلوت ةيفيك ىف مالكلاذ

 .دقف كلذك رمآلا ناك اذإو بزاللا نيطلا وهو ءاملاب ضرألا جازتما نم دلوتي امنإ تابنلاو

 اهتم ىلا ءازَجاإلا هذه نإ لوقتف اذه ثدث اذإ و ء بزاللا نيظلا لم نول وتم قال(

 ءاقبلا ةبجاو ةيرداقلاو ةيلباقلا هذهو ءاهماع رداق ىلاعت هللا ةايحلل ةلباق بزاللا نيطلا اذه بك رت

 ليقف بزاللا امأو ء ةحضاو ةرهاظ تاناسب هذهو تاقوالا لك ىف ةحصلا هذه ءاقي بجوف

 لاقي مملا نم لدب بزال ىف ءابلا نأ ىلع ةغللا لهأ رثك أو . دتحلا ليقو جزالا ليقو ؛ قصاللا

 1 مزالو بزال



 ٠١ اريألا/:ًاقلخ دشأ ممأ مهتفتساف .لاعت هلوف 3001

 بزل نط نم مانفلَ نإ انقل نما كاقلح دّم] أ مهتفتساف 4115 0

 المو هع اذإ هعبتأو هرثأف ىضم اذإ هعبتأو هعبت لاقي هباصأو هقحلا ىنعي (هعبتأف) ةقراسملاهجو ١

 بقاث نسحلا لاق ( بقاث باهش ) ىلاعت هلوقو هريسفت ىم دقو ( ناطيشلا هعبت أف ) ىلاعت هلوق نم 7"
 (بقاثلامجنلاو) هلوق ريسفن ىف سابع نبا لاق: ءاوملا هرونب بقثي هنآل ًابقاث ىمس لوقأو ءىضم ىأ

 ملعأ هللاو تاومس عبس كم هرونب بقثي هنآأل كلذب ىمس (١١لجر هنإ لاق .. ١ ١

 : لئاسم ةيالا ىف « بزال نيط نم مهانقلخانإ انقلخ نممأ اقلخدشأ هأ مهتفتساف ال ىلاعت هلوق
 باتكلا اذه نم ىصقالا دصقملا نأ انرك ذ دق انأ ملعا مظنلا نايب ىف « ىلوآلا ةلأسملا ١

 هنإ لوقنف . ردقلاو ءاضقلاتايثإو ةوبنلاو داعملاو تايهلإلا ىهو ةعبرالا لوصالا تايثإ ميركلا

 تاومسلا قلخوهو هتينادحو ىلع لديو عناصلا دوجو ىلع لدبام تابثإب ةروسبا هذه مشسفا ىلاعت
 تايثإ اهيلع عرف بابلا اذه ىف مالكلا مكحأ ايلف فرامل, قراشملا ىلع وامك امو نضرألاو

 . ةمايقلاو رشنلاو رشحلاب لوقا

 تابثإ امهناثو ىلقعلا زاوجلا تابثإ الوأ نيفرطب قلعتي ةلأملا هذه ىف مالكلا نأ لعاو
 (اههدحأ) نيهجو ىلع عشب .ىثلا ىلع لالالا نأ ملعاف لوألا بولطملا ىف مالكلا امأ عوقولا

 نأ (ىناثااو ) هيلع ردقي نأ ًاضيأ بجوف هنم قشأو دشأو بعصأ وهام ىلع ردق هنإ لاقي نأ
 هيلع ةردقلا قبت نأ بجوف : اناك اينييقاب لباقلاو لعافلا و نيتلاحلا ىدحإ ىف هيلع ردق هنإلاقي
 .نكمي زئاجرمأ ةمايقلاو ثعبلاب لوقلا نأ نايب ىف نيقيرطلا نيذه رك ذ ىلاعت هللاو ةيناثلا ةلاحخلا ىف

 لوقي ىلاعت هناك ريدقتلاو ( ًاقلخ دشأ ممأ مهتفتساف ) هلوق نم دارملا وبف ( لوألا قيرطلا امأ )

 قلخو امهني امو ضرالاو تاومسلا قاخ نم ًاقلخ دشأ ممأ نيركنملا .الؤد دم اي تفتسا

 اذه قاخ نأب نوفرتعي مهنأ كش الو . كلفلا نودعصي نيذلا نيطايشلا قلخو براغملاو قراشملا
 ديحوتلا تابثإىف ةروكذملا لئالدلاب تبث ايلف ؛ لوألا مسقلا قلخ نم فرعلا فدشأو قشأمسقلا
 ىف ةايحلا ةداعإ ىلع ًارداق نوكي نأبف: بعصأو دشأ وه ىذلا مسقلا اذه ىلع ًارداق ىلاعت هنوك
 تاومسلا قلخ ىذلا سيلوأ) سي رخآ ىف ىلاعتهلوق ةلالدلا هذه ريظنو : ىلوأ ناك داسجألا هذه

 قلخ نم ربك أ ضر الاو تاومسلا قلخل ) ىلاعت هلوقو ( مهلثم قلخي نأ ىلع رداقب ضرأالاو
 هذه نأ ىنعملاو ( بزال نيط نم مهانقلخ انإ ) هلوق نم دارملا وهف ( ىنأثلا قيرطلا امأو ) ( سانلا

 قاخرىلع رداق هلإلاو ىلوآلاةرملا ىف ةيح تراص ال ةايحلل ةلباق نكت ملول ذإ ةايحلل ةلباق ماسجألا
 ةرملا ىف ةايحلا تلصح امل ىنءملا اذه ىلع ًارداق ىلاعت هنوك الولو : ماسجألا هذه ىف ةايحلا هذه

 هذهو ةيلباقلا هذه نأال ةيقاب ىلاعت هللا ةيرداقنأو ةيقاب ماسجأالا كلتةيلباق نأ كشالو ؛ ىلوأالا
 مأ ةمايقلاو ثعبلاب لوقلا نأ نيقيرطلا نيد تبثف الاوز عنتماف ةيتاذلا تافصلا نم ةيرداقلا

 ١ الجر هنركمل ينعم ال ذإ . ممن هنإ باوصلا لعلو لصألا يف اذك (1)



 "ا ةبالا . ةفطخلا فطخ نم الإ : ىلاعت هلوق

 رووشملا وهو (لو'الا) نالوق ( ىلعأالا الملا ىلإ نوعمسيال ) هلوق ىف ( ةثلاثلا ةلأسملا (

 نأ كل هللا نيبي )لاق اي عفرلا ىلإ لعفلا داع بصانلا فذ> املف ءاوعمسي الثل مالكلا ردقت نأ
 امهنم دحاو لك ماللاو نأ ف ذح : فاشكلا بحاص لاق (مكب ديمت نأ ىساور) لاق اكو ( اولضت
 ىذلا وهو (ىناثلا لوقلاو) امتع نآرقلا نوص بجي ىتا تاركدملا نف امهعامتجا امأ . هدارفناب زئاج

 مهنأو عمسلل ةقرتسملا لا> ةياكح وهو « هلبق امع عطقتنم أدتبم مالك هنأ فاشكلا بحاص هراتخا

 نع نورو>دم «بهشلاب نوفوذقم مثو اوعمستيو ةكنالملا مالك ىلإ اوعمسي نأ نوردقي ال

 .ادوصقملا كلذ
 نجلاو سنإلا امأو . تاومسلا نونكسي مهن*ال ةكئالملا ىلع“الا ”الملا ( ةعبارلا ةلأسالا ١)

 . ضر الا ناكس مهن“ال لفس“الا ”الملا مهف
 نوفذقي مهنأ(ةيناثلا)ن وعم.سيال هنأ (ىلو“الا) ثالث تافصب نيطارشلا كل وأ فص وولاء هنأ معاو

 ::تاحصأ هفؤ ءآرو>د بنا 20

 اقوم ذما انهنم حرخلا ) هل وق دنع فارغاألا:ةَرْوَس.يف 'ارددلا 'ىعم ان ركذ دف « لوالا ١

 يأ رود, ار حد هترحد ةّيتق' ننا:لاَقَو لَدلاَو *راغصلا :دشأ" روحدلا ةرملا لاف 1

 . ةتدرطو هتعفد

 ىلع ردصملاب بصتتا هنأ ( لوألا ) هوجو ( ًاروحد ) هلوق باصتنا ىف ( ىتاثلا ثحبلا ل

 نوفدقيو ريدقتلا (قاثلا») (نوفذقيو ):ىكاغت هلوق لعفلا لع لدو«ًاروحد كورد

 ردصملاب تيم لاح وه اذه ىلعف « نيدورطم ًارو>د دهاجب لاق (ثلاثلا) ماللا فذح مث رو>دلل

 .روضخ+او دوجسلاو درك 5

 لاق هناك ءارفلا لاق لادلا حتفب ًاروحد ىلسلا نمحرلا دبع وبأ أرق © ثلاثلا ثحبلا ل
 ايف ناكل ةحص ىلع كلذ دجو ول هنآلل , حتفلا ىهشأ تسلو لاق مث ءرحدي امب نورحدي نوفذقي
 : رعاشلا لاق ا ةلا .ى رئاجاةنأ الإ ةراجحلا نوفذقي لوقت الو ةراجحلاب نون لد 20

 ًائين فايضالل محللا لاعت
 نوموجرم مهنأ ىنعملاو ( بصاو باذع مهو ) ىلاعت هلوق ( ةئلاثلا ةفصلا ) محللاب لاعت ئأ

 لحنلا ةروس ىف بصاولا ريسفت انرك ذو ؛ ماودلا ليبس ىلع مهبلع طلسم باذعلا اذهو بهشلاب

 ديدشلاب بصاولا رسف نمو ىدحاولالاق : مئادلا هنإ مهلكاولاق (ًابصاو نددلا هلو) ىلاعتهلوق دنع

 . ريسفتب سيل و ىنعم وهف عجوملاو

 وهو جاجزلا لاق جحلا ةروس ىف فطخلا ىنعم انرك ذ ( ةفطخلا فطخ نم الإ ) ىلاعت لاق مأ

 واولا نم لدب عفرلا لف (نم) فاشكتلا بحاصلاق فطتخا فطخ لصأو « ةعرسب ءىثلا ذخأ

 ىلع ةملكلا سلتخا ىأ ةفطخلا فطخ ىذلا ناطيششلا الإ نيطايشلا عمسيال ىأ نوعمسي ال ىف



 ةيآلا . ىلع الا "الملا ىلإ نوعمسيال : ىلاعت هلوُق ١

 ال )نيل ]رص لاك ىلاعت لاق ؛ رانلا نم قولخع ناطيشلا 4 عبارلا ل اولا ١

 /تاومسلا ىلإ دوعصلا لع ردقي ببسلا اذهلو ( مومسلا ران نم لبق نم هانةلخ ناجلاو )لاقو

 اوناك نإو نيطابشلا نأ لمتحت باوجلاو ؟ رانلاب رانلا قار>] لّعي فيكس كلذك ناك اذِإَو

 الاح ىوقأ نارينلا كلت و ؛ مهيلإ بهشلا نارين تاصو اذاف . ةفيعض نارين امنأ الإ نارينلا.نم

 ةيوقلا رانلا فعجر اذإفيمضلا جارسلا نأ ىرن الأ  فءضأألل الطبم ىوقأألا راص مرجال مهنم

 . انبه كلذكف ءىطني هناق

 مهنكمي ال نيطايشلاو : كلفلا نم ىلعالا حطسلا وه ةكئالملا رقم نأ ( سماخلا لاؤسلا ل
 لوصو نم ًاعنام كلفلا مرج قييف . كلفلا نم لفسألا حطسلا نم برقآلا ىلإ الإ لوصولا

 تفيك , ,ظعلا عناملا اذهل وص>عفد رادقملا ميظع كلفلا لعلو ؛ ةكئالملا نم برقلا ىلإ نيطايشلا

 عمسي ىتح ناطيشلا عمس ىوقي ىلاعت هللا نإ متاق ناف . ةكئئالملا مالك نيطايشلا عمست نأ لقعي

 مالك عمسي ىتح ناطيشلا عمس ىوقي ىلاعت هللا ناك اذإ ريدقتلا اذه ىلعف لوقنف ؛ ةحئئالملا مالك

 ةدئافلا اف لمعلا نم ناطيشلا عنم ديري ال ناكنإو « ناطيشلا عم ني ال نأ بجو . ةكئالملا

 مكحيو ءاشي ام هللا لعفيف ؛ ةلاعم ريغ ىلاسعت هللا لاعفأ نأ انبهذم ( باوجلاف ) ؟ موجرلاب هيمر ىف

 اذإو « بالا اذه ثحابمب قلعتي ام اذهف « هلاعفأ نم ءىث ىف هيلع دحاأل ضارتعا الو ؛ ديرب ام
 ةلأسملا' هذه ىلع ةلمتشملا تاءآلا راس ىفو , كلملا ةروس ىف هانبتك ام ىلإ انهه هانبتك ام فيضأ

 . ملعأ هللاو ؛ بابلا اذه ىف ةيافكلا مامت غلب

 : لئاسم هيفف ( ىلعالا "الملا ىلإ نوعمسي ال ) هلوق امأو

 نيسلا )7 (اناراسم ارا للم نم سسر لاو ةرحارف ( ركز هكا

 عاهسلا بلطت عمستلاو « سمها ىف اك غلا نيبلا امانا قعدات . نريبتنش هلصأو مبملاو

 « نوعمس ى ديدشتلا ديبع 9 رات+او . نيسلا ف.فختب نوقادلاو ؛ عمسسإ ١ 510 عمل لاقي

 ىلإ تعمس نولوس نوداكي الو , ًانالف تعمس نولوقيو نالف ىلإ تءمست لوقت برعلا نال لاق

 ىلاعت هلوق ةيناثلا ة ةءارقلا هجح و « هعمس ىن دقف « عمستلا ىنن اذإ ةءارقلا هذه ةيوقت ىف ليقو . نالف

 *الملا ىلإ فوعمسي نيطايشلا نأ : سابع نبا نع دهاجم ىورو ( نولوزءمل عمسلا نع مهنإ )
 نيلوزعم مهنوك ىلع صيصنتلا نولوةبف اوبيحي نأ نيلوأاللو ,نوعمسي الف نوعنمب مث : ىلعالا
 عدر و ىوقأ وهلب ٠ ةيآلا هذه ةلالدب عمستلا ع أضأ نيل وزعم مهنوك نم عنمي ال عمسلا ََص

 نم ًاعونم نوكي نأبف عامتسالا نم عنم ىذلا ناف ؛ ءامسلا رابخأ عامتسا نم مهعنمو نيطايشلا
 :لوأ عمسلا

 « هثيدح ىلإ تعم كلوق 1 و اتم كارا دما يم هاكرز
 .٠ : كاردإلا عم ءاغصإلا ديفي هثيدح ىلإ تعمسو ؛ كاردآلا ديفي هثيد> تعم كلوق نأب
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 ١1 آلا . درام ناطش نما ظفش لل

 بجوف حبباصملا ىلإ دئاع ) اهأن اعجو ( هلوذ َْق لا ) نيطايش 0 اهانلعجو ( ا

 عا ضل «توافت ريغ رك حيباصملا كلت نوكت نأ

 اانا حيباصم ايندلا ءامسلا انيز دقلو ) ىلاعت هلوق امأو ٠ ةيقاب بفاوثلا كلت ريغ
 نأ الإ ضرأالا لهل حيباصم وهف ىلاعلا وجلا ىف لصح رين لك لوقنف ( نيطايشلل اموجر

 ىهو. كلذك نوكي ال اماهنهو ء داسفلاو ريغتلا نم ةنمأ رهدلا هجو ىلع ةيقاب اهنم حيباصملا كلت

 ,لاكشإلا لاز دقف ريدقتلا اذ و « نيطايشلل اموجر العجب و ىلاعت هللا امتدح ىلا ببشلا هذه

 أ هللاو

 ببهشلا نأ . زيوجتلاب نوملعي ثيح ىلإ نيطايششلا بهذت نأ زوجي فيك 4 ىناثلا لاؤسلا اب

 فيكف ) لقاع ع لعفلا أآذه تم ردصا نأ 006 لهو ةتبلا مدوصقم لإ نولصي الو مهةرحت

 هل سيل ةلادلا هذه لوص> نأ ( باوجلاو ) ةقيقدلا ليخلا ةفرعم ىف ةبرنم مهل نيذلا نيطايمشلا نم

 , ةفلت ابعضاومو مكالما عضا ومىلإ ريصملا نم كودعنع انعاإو 2 هيلإ او.هذي ١ الإو نيعم 0

 الف يكئالما نوفداصي 5 هربغ لل اوراص اعرو 2 يذلا هيف مهبيصت ع لإ اوراص أمبرف

 كلش ناورجلا كلت نميف ذوي اك ءاهف بهشلا مهبيصت ال هنأ مهنونظ ىلع باغي عضاوم ىلإ

 لاؤسأا اذه نعتاوجلا نم ناحل لعوأ هاك ذأ اذه, ةادلا لوصح هزظ ىلع باغي ع ُْق

 ريغ لإ 11 دكمالملا عضاوم ىلإ | ولصي نأ م افا ودعص اذإ مهنإ : 5 لوقي نأ لئاقل امل و٠ هريسفت َّق

 ةكتالملا عضاوم ريغ ىلإ اولصو نإو ءاوقرت>ا 1 امل عضاوم ىلإ اولصو نإف ؛ ؛ عضاوملا كلت

 ةبرجتلا 0 2 اذإو . لصاح ربغ دوصقملا ن كل 2 الك ىلعف ) ا 0 اوزوفي م

 هلع اومدقي ال نأو لمعلا اذه نع اوعنتم نأ بجو لاحم دوصقملاب زوفلا نأ ءارقتسالاب تبث و

 انهه امأ  دوصقملاب زوفلاو ةمالسلا مهلع بلاغلا نإف ؛ رحبلا ىف نيرفاسملا لاح فالخم الصأ

 لإ لقت م اذإو . كئالملا عضا وم ىلإ لصي ىل اذإ مسي امإ قارت>إلا نم مسي ىذلا ناطيشلاف

 تاوجلا َّق ل 5 ةئبلا لمعلا اذه لل دودل ال نأ بد وق 4 دوصقم اب 00 ١ عضاوملا كلت

 نيطاشعلا نيب“ ةردان اهتوك ببسي ريتمشت ال انبلعلف ؛ ةردتلا ىف قفين ام] ةعفاولا هده ]0

 معا هللاو ءأ هلآ
 لبق الصاح ناك ببشلا ثودح نأ ىلع ةرئاوتملا خيراوتلا تلد اولاق 4 ثلاثلا لاؤسلا ل

 كلذ اوركذ ليوط نام زِهتِلَي ىنلا ءىج لبق نيدوجوم اوناك نيذلا ءاكسحلا ناف عقلي ىنلا .ىجب

 ىلع هلمح عتتما مثلَ مل ىنلا 2 ل اد رم ناك كلذ نأ تب انو هر سل

 اهنكل قلي ىتلا لبق ةدوجوم تناك ةلاحلا هذه نأ برقألا نأب ىضاقلا باجأ « هِي ءىنلا .ىجم

 . ة زجعم 0ك باسل تراصف هي ئذلا 0 ف فرك

 نور ل وو



 00 درام ناطيش لك نم أظفحو : ىلاعت هلوق 2

 000 عقت نأ ناهجو ةفاضاللف مسالا تدر 1ن] ١ امبغأ ىف اينيق# ءامسلا غنيا انف

 3 .'بك اوكلا هب تنيز ام دارب نأو ؛اهريغب و بك اوكلاب لصحت دق ةنيزلا نآل ٠ ةنزلل | اني

 ااا ن] ( لوألا ) : ةرجو ءايملل ةئيز بك اوكلا :نوك ةيفنك نابي ؛ ىف ( ىفاثلا ثحب

 " ' كلفلا حطس ىف ةئيضملا ةقرشملا اك اركللا هذه .لصحت نآف“ابلك أو كافصلا ا 0

 ةنيزب) سابع نبا لاق اهيف بك اوكلا هذه لوصح ببسب كلفلا م مرج رونلاو ءوضلا قب مرجال

 ”0 لول ةفلخا ةساتملا اهاكَشَأ دار نزوح ( ىناثلا هجولا ) بك اوكلا ءوضب ىأ ( بك اوكلا

 ' 85 ةيزلا هذه دارملا نوكي نأ زوجي ( كلاثلا هجولا ) اهريغو ايرثلاو شعن تانبو ءازوجلا
 ١" ىأرو كلفلا حطس ىلإ ءاسلظلا ةليلا ىف رظن اذإ ناسنإلا نأ ( عبارلا هجولا ) امبورغو ابعولط
 ا 9 كش الف قرزآلا حطسلا كلذ ىلع ةثل التم ةعمال ةقرشم رهاوزلا رهاوجلا هذه

 بولطملا امأو ) ةنيز بك اوكلا هذه نوك ديفي كلذ لكو ء رهوجلاو بيكرتلا ف اهلك أو ءايشألا
 : ناثحي هيفف ( درام ناطيش لكنم ًاظفحو ) هلوق وهو ( ثلاثلا

 ترك ذ اذإ دريملا لاق . اهانظفحو ىأ (ًاظفحو) هلوةف ةغللاب قلعتي امف ( لوآلا ثحبلا إل

 ةمارك ولعفأ كلوق لثم : هلعفىلع لد دق هنآل ردصملا تيصنرخآ لعف ردصم هيلع تفطع مث العف

 كمرك أو كلذ لعفأ ىنعملا ناكف ؛ لاعف الا ىلع فطعت ال ءاممأالا نأ ملع لمفأ لاق امل هنأال
 ىلع درع ىذلا ديرب (درام ناطيش 0 كلاب ءامسلا ظفح ديرب سابع نبا لاق «ةمارك

 ا 11| ذو درب حيص) زق امو ةلياللا نم هلصآو ء هلم نكمشي الل ىذلا نإ اق هللا

 . ( قافالا ىلع اودرم ) هلوق دنع دراملا ريسفت

 1 1 ءاصقتسالا لوقنف ؛ عضوملا اذه ىف ةيلقعلا ثحابملاب قلعتي امف «ىناثلا ثحبلاإ

 نورسفملا لاق ( نيطامغلل اند اهاادج و ميباصمب ايندلا ءايسلا انيز 0 هاوق ىف ْ

 نم نوكيس ام هب اوفرعو ةكنالملا مالك اوعمس امبرف ءامسلا برق ىلإ نودعصي اوناكن يطايشلا

 برق ىلإ دوعصلا نم ىلاعت هللا مهعنف بيغلا نوءلعي مهنأ مهءنومهويو هب مهنوربخي اوناكو ؛ بويغلا

 أ : تالاؤس انهه قبو اج مف رحيف أم مههرب ىلاعت هناف بهشلا هذمم ءامسلا

 ' 51 مآ اهب ءايسلا هنا نيز ىلا بكاوكلا ترم ىه له بهشلا هذه « لوألا لاؤدلا إل

 ' ةقيفملا بك اًوكلا كلت ببشلأ هذه تناكولف لخمضتو لطبت ببشلا هذه نال لطاب لوآلاو
 نإف ةتبلا دجوب مل ىنعملا ا كر كل كا ايصال ني نامع ربظي نأ بجول
 نيطايسشلل ًاموجر ابلعجل أضيأو « ةئبلا ريغت ريغ نم ةدحاو ةلاح ىلع ةيقاب ءامسلا بكاوك دادعأ

 امأو ٠ ضقانتملاك نيدوصقملا نيذه نيب عملا نأاكف ءامسلا ةنيز ىف ناصقنلا عوقو بجوي ان“

 كلفلا ىف ةزوكرملا بك اوكلا ريغ رخآ سنج ببشلا هذه نإ لاقي نأ وهو : ىناسثلا
 ايندلا ءامسلا انيز دقل و ) ٠ ( كلملا هديب ىذلا كرابت ) ةروس ىف لاق ىلاعت هن "ال لكشم ًاضيأ اذبف

 للا



 اذه ةيالا . ايندلا ءامسلا انيز انإ : ىلاعت هلوق

 رام نطير لك نم ًافحو 250 ب بكا وكلا هيب سلا لا 1
 صا ك0

 هرم ال و هذ سرا ه

 مهو 0 (مه 00 لك نم 32 ال م1 أذل 00 كلا «1/»

 راسل هد سس سس م 6 ا

 »٠١« قع تا هعبت اف ةفططل تل 8 ل 690 1 2

 ضراألاو ءامسلا نيب ةلصاح ًاضيأىهف ضراآلاو تاومسلا نيب ةلصاخلا ماسجالا ىف ةلصاح تناك

 نوءمسيال ؛ درام ناطيش لكن م ًاظفح و بك اوكلا ةنيزب ايندلا ءامسلا انيز انإ) ىلاعتلاق مث

 هعبتأف ةفطخلا فطخ نم الإ ,بصاو باذع مو اروحد . بناج لك نم نوفذقي و لعاللا داما لإ
 : 0 ةيالا ىف <« بقاث باهش

 0 7 كا كلا هو 3 نع صفحو ةزمح أرق « ىلوألا ةلأسملا إل
 ىلع 0 در٠ (ةيصان ةيصانلاب) لاق 5 ل ىلع ةفرعم دروهو ء ءارفلا لاق عدجالا نبى ورسم

 ارو. نير هلأ دبع تأب تررم 1 اي ىه اهنآل «ةنيزلا نم لدب بك اوكا جاجزلا لاقو ةفرعم

 زوحي جاجد هلا لاق + بك اوكلا ايي دير ءارغلا لا ك اًوكلاتصنو ةيرلا ت0 1 مصاع

 0 حضوم ىف ةنيزن نآل ٠ ةنيزن هلو 5 نو لن ةمصتلا نا كا كلا نركب نإ

 . ةفاضإلا ىلع رجلاب لاب نك اوكلا ة ةنيزب

 ( امهادحإ ) نيتعفنمل امنيز امن هنأ نيبو « ايندلا ءامسلا نيز هنأ ىلاعت نيب ( ةيناثلا ةلأسملا 2

 بلاطملا هذه ىف مالكلا قةحن نأ بجوف ؛دراملا ناطيشلا نم ظفحلا ( ةيناثلاو ) ةنيزلا ليصح
 ملع ىف تبث هنإ لوقي نأ لئاقلف ء بك اوكلا هذه ايندلا ءامسلا نئيزت وهو ( لوآلا امأ ز ةثالثلا

 تاركلا ىف ةزوكرم ةتسلا تازامسلا: نأو.ةئماثلا ةركلا ف ةزوكرم تياودلا هدم نا
 باوجلاو ( بك اوكلا ةنيزب ايندلا ءامسلا انيز انإ ) هلوق حصي فيكف ايندلا ءامسب ةيطحلا تسلا

 هده ةنبزم اتودهاشي .مهئاف ءامسلا ىلإ. او رظن ا ضرأألا ةرك حطس ىلع نينك اسلا سانلا نأ
 5700 ىف ليلد مهل مت متي مل ةفسالفلا نأ ةئيهلا لع ىف انيب دق | أ لعو  ف

 ( كلملا هديب ىذلا كرابت ) ةروس ريسفت ىف مالكلا اذه انحرش انلعلو , نماثلا كلفلا ىف ةزوكرم
 هدف نك وهو (' ىلا تواطلاءامأو) ,( حيباصم ايندلا ءامسلا انيز دقلو ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف

 : ناثح هيفف ايندلا ءامسلا ةنيز ف اركلا

 ةاودلا هب قالت اسمل مسا ةقيللاك. هب نزي املمساو ةبسنلاكردصم ةنيزلا نأ «لوآلا ثحبلا)
 لعافلاىلإ هتفاَضإ ىلعف ناكصأل تد رأناف امهلمتح تى ل ةنيزن) هلوقو فاشثكلا بحاص لاق

 منال : امنسحو بك اوكلا هللا ناز نأب ىأ لوعفملا ىلإ هتفاضإ ىلع وأ بكاوكلا اهتنيذ نأب ىأ



 000 لرأ ف تالس ر ادساو هللا نأ لع ةروسلا هذه لوأ ى فلج ىلاعت هنأ (ىناثلا)

 نإو «قداصل نودعوت امنإ ) هلوق ىلإ ( ًاورذ تايراذلاو ) لاقف قح ةمايقلا نأ ىلع تايراذلاو
 فلحلاب مهلاثمأو ةيرهدلا نم نيفلاخلا ىلع ةفيرشلا ةيلاعلا بلاطملا هذه تابثإو ( عقاول نيدلا

 ةمايقلاو ثعبلاةعصو ديحوتلا ررقرلاعت هنأ (لوآلا) هوجو نم باوجلاو : ءالقعلاب قيليال نيدلاو
 ًاديك أت مسقلا ركذف اهريرقت دعبي مل لئالدلا كلت ركذ مدقت املف : ةينيقيلا لئالدلاب روسلا رئاس ىف
 ةفولأم ةقيرط نيعلاو فاحلاب بلاطملا تابثإو برعلا ةغلب لزنأ امنإ نآرقلاو امسال مدقت امل
 نإ ) ىلاعت هلوق ةحص ىلع ءايشألا هذهب مسقأ امل ىلاعت هنأ باوجلا ىف ( ىناثلا هجولاو ) برعلا دنع

 بر )كلاعت هلوق وهو «ًاب>او هلإلا نوك ىف ىنيقيلا ليلدلاك وه ام هبيقع ركذ ( دحاول كهل

 ةحلآ امف ناكول ) هلوق ىف نيب ىلاعت هنآل كلذو ( قراشملا برو امهنبب امو ضرآلاو تاومسلا

 لاق امل انههف ؛ دحاو هلإلا نأ ىلع لدي ضرآلاو تاومسلا لاو>أ ماظتنا نأ ( اتدسفل هللا الإ

 هنثاك ( قراشملا برو امهنب امو ضرالاو تاومسلا بر ) هلوقب هفدرأ ( دحاول مه! نإ)

 ليلدلا كلذ ىف اوامأتف ًادحاو هلإلا نوك ىلع لدي ملاعلا اذه ماظتنا ىف رظنلا نأ انيب دق ليق

 ةدبعىلع درلا مالكلا اذه نم دوصقملا نأ باوجلا ىف ( ثااثاا هجولا ) ديحوتلاب ملعلا 51 لصحيل
 ' ىتكي ثيح ىلإ ةك اكرلاو طوقسلا ىف غلب دق بهذملا اذه ليق هنااكف ةملآ اهنأب مهلوق ىف مانصآلا

 . مِلعأ هللاو ةجحلا هذه لثم هلاطبإ ىف

 ملاعلا رداقلا هلإلا دوجو ىلع ضرآلاو تاومسلا لاو>أ ةلالد امأ 4 ةعبازلا ةلأسملا ١
 آراوطأو أرارم باتكلا اذهيف اهريرقت قبس دقف كيرشلا نعاهزنم ًادحاو هنوك لعو : ميكحلا

 قراقملا ىدسلا لاق نسمشلا قزانشم دارملا نوكي نأ لمتجيف ( قراشملا برو ) ىلاعت هلوق امأو
 مويلكب رغتو قرشم نم موي لك سمشلا علطت هناف براغملا كلذكو ًاقرشم نوتسو ةئامئالث

 ليق ناف ؛ ابرغمو اقرشم بك وك لكل نأل بك !وكللا قراشم دارملا نوكي نأ لمتحيو ؛ برغم ىف
 ( رحلا مكيقت ) هلوقك قراشملا ركذب ىنتك ١ هنأ ( لوالا ) نيهجول انلق ؟ قراشملا ركذب تك مل

 ةرثك ىلع ًاهيبنت قرشلا ركذف بورغلا نم ًاعفن رثكأو بورغلا نم الاح ىوقأ قرشلا نأ فاثلاو
 هللا نإ ) لاقف قرشملاب مالسلا هيلع مهاربإ لدتسا ةقيقدلا هذهلو ؛هدابع ىلع ىلاعت هللا ناسحإ

 ؟ . ( قرشملا نم سمشلاب فأي

 ىلع ( امهنيبامو ضراآلاوتاومسلا بر ) ىلاعت هلوقب بادالا جبتحا « ةسماخلا ةلأسملا ١)
 هذهو ؛ ضرأألاو تاومسلا نيب امف ةدوجومدابعلا لامعأنأل اولاق . دابعا|لامعألل ًاقلاخىلاعت هنوك

 دبعلا لمف نأ لع لدب اذهف: هكلامو هبر هتاف ضرألاو تاومسلا نيب لصح املك نأ عع ةلاد ةيآلا

 7 نآل ضرالاو تاومسلانيب تلصح اهنأب اهفصو حصيال ضارعألا اولاق نإو : هللا قلخ لصح
 امل اهنإ انلق ,كلذك تسيل ضارعألاو ةهجو زبح ىف الصاح نوكي امب قيلي امنإ فصرلا اذه
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 /١١ ةيآلا . ًافص تافاصلاو : ىلاعت هلوق

 تاققيط لع ةئث لم ابناذ ةينامسج | اهأ: ةيتاخ ور امإو ةئامسج اه للا كاظراحم نإ ره ١-0

 ؛ ءاوهلاب فوف ءاملاو ءاملا ةركب ةفوفحم ىهو ملاعلا طسو ضرألاف « ةتبلا ريغتتال تاجردو

 هذهف ىنامسجلا ملاعلا نخآ ىلإ كالفاألا تاركب ةفوفح ةيلراالا هذه مث ؛رانلاب فوفذخم اوما

1 
 ند نا اذنه نمدارلا أ اثيب دق اناف 0 تارجازلاف ) هلوقب ةراشالا هللإو فيرصتلاو أ

 5 ءلا
 م -

 هيلاو هيلع ءانثلاو ىلاعت هللا ةفرعم ىف قارغتسالاو ةفرعملاو كاردإلا ىناثلاو . كيرحتلاو قوسلا

 ةلقتسملا حاو را تاع مال ىقدأ مسجلا ناك املو ( ًاركذ تايلاتلاف ) ىلاعت هلوقب ة راشالا.

 ىلع ةلبقملا هللا لالج ةفرعم ىف ةقرغتسملا حاورآلا نم ةلزن» نودأ تانايمجلا ف فرصتلاف ١

 ركذب ىلوآلا ةبترملا ىف أدب مرجال ( هتدابع نع نوربكتسيال هدنع نمو ) لاق ايهللا حيبست |

 ماعلا اذه ماسجال ةردملا حاورألا ةيناثلا ةبترملا ىف ركذ مث ( افص تافاصلاو ) لاقف ماسجالا ا

 ةفرعم ىلإ اهتيلكب ةهجوتملا ةسدقملا حاورآلا ىهو تاجردلا ىلعأ ةثلاثلا ةبترملا هذه ىف ركذ مثيب

 ىلاعت هللا مالك رارشأ ملاعلاو «لابلاب ترطخ تالامتحا هذهف « هيلع ءانثلا ف قارغتسالاو هللالالج

 ٠ هللا الإ سيل

 انهه هب مسقملا لوقي نم لوق ( لوآلا ) نالوق عضوملا اذه ىف سانلل 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل
 هيلع هللا لص هنأ ( لوألا ) هوجوب هيلع اوجتحاو . ءايشألا هذه نايعأ ال .ايشالا هذه قلاخ

 فاحلا نأ (ىناثلاو ) هللا ريغب فلحت نأ هللا ةمكح قلي فيكف هللا ريغب فلحلا نع ىهن لسو

 . هللاب الإ قيلي ال مظعتلا اذه لثمو ؛هب فولحللل مظع مظعت عضوملا اذه لثم ىف ءىثلاب

 ىلاعت هلوق وهو روسلا ضعب ىف هب حرص ىلاعت هنأ امب دك أت هانركذ ىذلا اذه نأ ( ثلاثلاو)
 لوي نم لوق (ىناثلا لوقلاو) : (اهاوس امو سفنو ءاهاحط امو ضراألاو  اهانب امو ءامسلاو)

 ءايشالا هذمب عقو مسقلا نأ (لوآلا ) هوجوب هيلع اوجتحاو هايشآلا هذه نايعأب عقاو مسقلا نإ

 ( اهانب امو ءامسلاو ) لاق ىلاعت هنأ ( ىناثلاو ) ليلدلا فالخ هنع لودعلاف ظفللا رهاظ بسحب

 ءامسلاب مسقلا نم دارملا ناك ولف ؛ ءامسلل ىتابلاب مسقلا هيلع فطع مث : ءامسلاب مسقلا ظفل قلعف

 نوكست نأ دعبيال هنأ ( ثلاثلا ) زوجال هنأو دحاو عضوم ىف راركشلا مزل ءامسلا ىنب نمب مسقلا
 اذإ امسال : اهقئاقح لامكو اهتاوذ فرش ىلع هيبنتلا ءايشالا هذهب ىلاعت هللا نم مسق ىف ةكحلا

 لاكو اهتاجرد ةلالج ىلع هيبنتلا اهب مسقلا ىف ةيكحلا نوكتت هنإف ةكئالملا ىلع ظافلالا هذه انلمح

 نأ ( لوألا ) هوجو نم هنايبو قئال ريغ عضوملا اذه ف فلا ركذ ليق ناف ؛ لعأ هللاو اهبتارم
 نال لطاب لوأالاو رفاكلا دنع وأ نمؤملا دنع بولطملا اذه تابثإ امإ مسقلا اذه نم دوصقملا
 تاردهمتلا 00 لع ةدئاقلا 0 كل أذبف : لصح ١ 4 ال لصح ءاودس 4 ردم ِنمؤملا



 ةيآلا . ًافص تافصلاو : : لك ولرن م

 ِ 0و عا اذه ىف ةلصاح ثينأتلا ةمالع نأ عم ةكئاالملا نوم كا ينكر ؛ الف ظفللا

 7 مه نيذلا ىلاعت هللا ةيدوبع ىلع ةلبقملا ةسدقملا ةرهاطلا ةيرشبلا سوفنلا ىلع تافصلا هذه لمحت

 7 فوفصلا دارملا ( ًافص تافاصلاو ) ىلاعت هلوق نأ ( لوألا ) نيمجو نم هنابو ضرآلا ةكئالم
 نم هللاب ذوعأ ةءارق ىلإ ةراشإ ( ًارجز تارجارلاف ) هلوقو ةعاملاب تاولصلا ءادأ دنع ةلصاخلا

 مهبولق ىف سواسولا ءاقلإ نع نيطايشلا نورجزي ةملكلا هده ةءارقببسب مهنأاك ميجرلا ناطيبشلا

 تارجازلاف ) لبقو ةالصلا ىف نآرقلا ةءارق ىلإ ةراشإ ( ًاركذ تايلاتلاف ) هلوقو ةالصلا ءانثأ ىف

 عقلي هنأ ىور « توصلا عفر ةطساوب ناطيشلا رجزي هن اكةءارقلاب توصلا عفر ىلإ ةراشإ (ًارجز
 فر تودي ويح جو ضفخنم توصب أش ركبانأ ا اد را

 قاس ولا ظفو أ لاقف اذكه أرقت مل رع لأسو ميلع عيمس دوبعملا لاقف ؟ اذكه أرقت مل زكب ابأ لأسف

 هلوق نم دارملا نأ ةنآلا هذه ىف ثالثلا ظافلالا هذه ريسفت ىف ( ىناثلا هجولا ) ناطيششلا دولا

 دارملاو ىلاعت هلا نيد ىلإ نوعدي نيذلا نيقحلا ءاملعلا نم ةلصاخلا فوذصلا ( 00 تافاصلاو )

 َلآَعَت هلوق نم دارملاو « تاوهشلاو تاهبشلا نع رجزلاب مهاغتشا ( رج ز تارجازلاو ) هلوق نم

 ' (ثلاثلا ةؤجولا) هللا عْنارسثب لمعلا ىف بيغرتااو هللا نيد ىلإ ةوعدلاب مها غتشا ( ارك ذ تايلاتلاف )

 هلوقت هللا ليبس ىف نيد هاجياو ةازغلا لاوحأ ىلع اهلمحن نأ ةثالثلا ظافلالا هذه ريسفت ىف

 هلييس ىف نولتاقي نيذلا بح هللا نإ ) ىلاعت هلوَدل لاتقلا فوفص هنم دارملا ( ًافص تافاصلاو )

 « ليخلا رجزب توصلا عفر هنم دارملاو : ءاوس ةح.صلاو ةرجزلاف ( ًارجز تارجازلا ) امأو (ًافص
 رك ذو نآرقلا ةءارقب ودعلا ةيرا ىف مبعورش تقو ةازغلا لاغتشا دارملاف ( ًاركذ تايلاتلا) امأو

 تافص اهلعجي نأ ةثالثلا ظافلالا هذه ريسفت ىف ( عبارلا هجولا ) سيدقتلاو ليملتلاب ىلاعت هللا
 لئالد ىف اهضعب ةفلتنع عاونأ اهناف نآرقلا تايآ دارملا ( ًافص تافاصلاو ) هلوقف نآرقلا تايال

 ' داعملالئالد ىف اهضعبو ةوبنلالئالد ىف اهضعب و ةمكحلاو ةردقلاو ملعلا لئالد ىف اهضعبو ديحوتلا

 '. ةبترم تايآلا هذهو . ةلضافلا قالخالا ميلعت ىف اهضعبو ماكحالاو فيلاكتلا نايب ىف اهضعبو

 تارجازلاف) ةلوقو ة ةنيعم فوفصؤ 0 مانت ةيشن تايالا هذهف لديتيالو ريغتيال ادع

 7 هنم دارملا ( ًاركذ تايلاتلاف ) هلوقو ةركنملا لاعفالا نع ةرجازلا تايآلا هنم دارملا ( أرجز

 " نوناق ىلع ةيلات امنوكب تايآلا فصو ريخلاو ربا لامعأ ىلع مادقإلا بوجو ىلع ةلادلا تايآآلا

 سي ) لاقو ( موقأىه ىنلل ىدهم نآرقلا اذه نإ ) ىلاعت لاق لئاق مالكو رعاش رعش لاقي ام
 هذه لعجت نأ ريدقت ىلع ةلدتحما هوجولا ةلمج هذهف اجلا ىنمب مكنحلا لبق ( مكحلا نآرقلاو

 ةثالثلا هذ دارملا نوكي نأ ؤهو ( ىناثلا لايتحالا امأو ) دحاو ءىثل تافص ةئالثلا ظافلألا

 ” ((تافاص ريصطلاو ) ىلاعت هلوق نم ريطلا ( افص تافاصلاو ) هلوقب دارملا ليقف ةرياغتم ءايشأ

 ١ هيف لوقأو هللا باتك نم ىلتيام لك ( تابلاتلاو ) هللا ىصاعم نع رجز ام لك( تارجازلاو )
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 ادب

 بيست رج وزو سودا حم نيو برع ا نتوصل را ا

 0 0 ا0ا 07 رتاج نهرا

 0 خ ةيآلا . ًافص ت م: لاك هلوق

 0 رب سابع نب نا لاق نوال ركود لا تفصو لة اوه رع ىمللاك

 ( ىتاثلا ) عضوم ىلإ عضوم نم اهم نوتأي أ 5 ىنعمب امورجوزي باحسلاب اولكو ىذلا ةكئالملا

 نع ممورجزب مهف تاماهلإلا ليبس ىلع مدأ ىنب بولق ىف تا مهل مكتالملا نأ هنم دا نم

 ريثلاب:مذآ ىبل نضرعتلا . ورع نيطاسلا نزور اضيأ كك داما ندل 0 ) ارز دلل

 رثالا لبي. ال نئاوم م اما ىلع تادوجوملا نأ ةيلقعلا مولعلا ف تبث دق لوقأو ء ءاذبإلاو

 سخأ وهو' ماسجألا ملاع مو رثؤي ال رثأتمو تاذوجوملا فرشأ وهو ىلاعتو هناحسل هللا هر

 رثآلا لبقت امنال كلذو حاودألا ملاعوهو رخآ :ىثث نع رثأتيو ءىث ىف رؤي دوجومو تادو+ ولا
 ملاع نمرثآلا لبق اهرابتعاب ىتلا ةهجلا نأ لعاو « ماسجالا 1 رثؤت امنإ مث . هللا ءاي ربك ملاع نع

 هلوقو ايف فرصتلا ىلع ردقتو ماسجألا ملاع ىلع ىلوتست اهرابتعاب ىتلا ةبجلا ريغ هللا ءايربك

 ماسجالا ملاع ىف :ريثأتلا لع ىوقت اهرابتعاب ىلا ةبجلا نم فرشاألا ىلإ ةراشأ ( ارك ذ تايلاتلاف )

 ةعاطلاو ةيدوبعلا ماقم ىف ًافص ًافص اهفوقو ىلإ ةراشإ ( افص تافاصلاو ) لوف اذه تفرع اذإ
 ةيطإلا راونآلا فانصأ ةيسدقلا رهاوجلا كلت لبقت اهرابتعاب ىتلا ةبجلا ىهو عوضخلاو عوشملاب

 زيونت ىف ةيكلملا رهاوجلا يثأت ىلإ ةراشإ ( ًارجز تارجازلا ) ىلاعت.هلوقو ةيدمصلا تالا

 ةيقطنلا حاورألا هذهنأ تبث امل كلذو « لعفلاىلإ ةوقلا نم ابجارخإو ةيرشبلا ةيسدقلا حاورألا

 نأو « سمشلا ىلإ ةبسنلاب ةلعشلاكو رحبلا ىلإ ةبسنلاب ةرطقلاكةكئالملا حاورأ ىلإ ةبسنلاب ةيرشبلا

 ةئاجورلا تالاكلاو 3 فراعملا ىف لعفلا ىلإ ةوقلا نم لقتنت امتإ ةيرشبلا حاورألا هذه

 نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلاب ةكئالملا لني ) ىلاعت هلوق هريظنو ةكئالملا رهاوج تاريثأتب

 للا هلوقو ( كيلق ىلع نيمآلا ح ورلا هب لزن ) هلوقو ( هدابع

 قوفو امان ناك اذإ لصح اإ ءىثلل قاطملا لالا نأ ىهو 0 ةقيقد ةيآلا هذه ىف لوقنف

 قوف هنوكب دارملاو لعفلاب الوصح هب ةقئاللا تالاكلا عيمج لصحت نأ ًامات هنوكب دارملاو مال

 هتاذ ىف الماك هنوك نأ مولعملا نمو « هريغ ىلع تاداعسلاو تالاهكلا فانصأ هنم ضيفت نأ ماتلا

 رهاوج لاكتسا ىلإ ةراشإ ( افص تافاصلاو ) هلوقف اذه تفرع اذإ . هريغل اليكم هنوك ىلع مدقم

 ىلاعت هلوقو ةعاطلاو ةمدخلا فوفصو ةيدوبعلا فقاوم ىف اهفوقو تقو اهتاوذ ىف ةكئالملا

 ةيرشبلا حاورآلا رهاوج نع ىئغبفيال ام ةلازإ ىف اهنا ريثأت ةيفيك ىلإ ةراشإ ( ًارجز تارجازلاف )

 ةيلالا راونالاو ةيسدقلا ايالجلا ةضافإ ىف اهتازيثأت ةفك ىلإ ةراشإ (ارك 3 تايلاتلان) لاح 1

 ظافلالا هذه اه ءلع قيطنت ةيقيقح تارابتعاو ةيلقع تابسانم هذهف . ةيرشبلا ةقطانلا حاورآلا ىلع

 تقناتلال ا اهنا مئالملا ىلع طظافلالا هذه لمح زوج ال قابفصالا حسم و 0 ,ةئالثلا

 لاقي هناف عما عمج تافاصلا نأ (لوآلا) نيهجو نم كاوجلاو ؛ ةفصلا هذه نع نوءربم ةحئالملاو

 ىف ثننأتلا امأ ىوذعملا ثينأتلا نع نو. ءربم مسا نانا هر)- تافاص ىلع عمج مك * ةفاص ةعامج

 يهين



 تافاصلا ةروس .٠ ١ ١

 ( ةكفا ةيآ نونامو. ناتتثأو ةنام )

 ٠ رص رضا" ف

 بيلا لاووإ ف
 نإ «عد ارك تابيلاتلا »١« 0 تارجازلاف د 8 تاَداَصلآ

 و

 هلم ع © ملا 4 هسا عر ل ع سادس ني مدع م هه اع هاا

 |[ ةقراسملا برو امينيب امو ضرألاو تاومسلا بر ؛4» دحاوأ كحل

 0 من هللا مب (

 قاوكسلا بر : دحاول مكللإ نإ , ًارك ذ تايلاتلاف « ًارجز تارجازلاف , ًافص تافاصلاو 2

 : لئاسم ةبآلا ىو « قراشملا برو امهنيبب امو ضراآلاو

 كلذك و« هيلي ايف ءاتلا ماغدإب ( ًافص تافاصلاو ) ةزمحو ورمع وبأ أرق « ىلوآلا ةلأسملا ١
 : هللا همحر ىدحاولا لاقؤ : رابظإلاب نوقابلاو ( ارك ذ تاسلاتلاف « ًارجز تارجازلاف ) هلوق ىف
 ايانثلا لوصأو ناسللا فرط نم امهنأ ىرت الأ «نيفرملا ةبراقمل نسح داصلا ىف ءاتلا ماغدإ
 ديزالا ف صقنألا ماغدإو ء ريفصلاو قايطالاب معدملا ىلع ديزب هيف مغدملاو ؛ نرستلا ف ناعسيب

 ٠ هلوق ىف ىازلا ىف ءانلا ماغدإ ًاضيأو . صقنألا ىف ًاتوص ديزآلا مغدي نأ زوحب الو ء نسح

 ءداصلاف ناك ١5 ريفص ةدايز اهفو ةروبجم ىازلاو ةسومبم ءاتلا نآل نس>(ًارجز تارجازلاف )

 ناسالا فرط نم امهنأ ىف امهقافتال (ًارك ذ تايلاتلاف ) هلوق ىف لاذلا ىف ءاتلا ماغدإ نس> ًاضيأو

 ملعأ هللاو جراخلا فالتخال كلذف ماغدإلا كرتو رامظإلاب أرق نم امأو ءايانثلا لوصأو
 تافص نوكت نأ لمتحي اب مسقملا ةروك ملا ةثالثلا ءايشآلا هذه ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا )
 هيفف لوألا ريدقتلا ىلع امأ « ةنيابتم ةثالث ا ا نإ لمد و كج ] واف وعلا ا

 ءاداألتاومسلا ىف امإ ٠ افوفص نوفقي ةكئالملا نأ هريدقتو , ةكئالملا تافص اب
 ءاوحلا ىف مهتحنجأ نوفصي مهن ليقو ( 0 0 3 تادابعلا

 دحاو لكل نأ افوفص مهن وك ىنعم لاقي ن أ ًاضيأ لمتحيو. مهلإ هللا م أ لوصو نيرظتنم نوغقب

 )' ةبرملا ةجردلا كلتو ةيلعلاو تاذلا ىف وأ ةليضفلاو فرشلا ىف ةنيعم ةجردو ةنيعم ةبنم مهنم
 ' فوفصلا هبشي كلذو ةريغتم ريغ ةبقاب

 هتثثح اذإ ًارجز هرجزأ انأف ريعبلا ترجز لاقي ثيللا لاقف ( ًارجز تارجازلاف ) هلوق امأو

 70 نائناللو ثحلاكر يعبلل زجزلا اذه للعف « ىهتناف هتيبن ىأ رجزلاف ءوس نع ًانالف ترجزو ؛ ىضب
 رع



 0 ندا هش ىذلا ناسف لا

 كاذ نإ : هيف لاا ١ ا ناآزقلا كلقأو الق ىف لكل نإ لاق لكي ىنلا نإ مث

 باق هان هجو غلبأ ةروسلا هذه ىق رردم 0 5 رشحلاب فارتءالاب هتك نامعالا نال

 مالكلا أله باسل 0 دا ا هلو (١)ىلاعت هللا هروح رىزارلا سل 3 000 2 كلذ نارقلا

 اهٌوادتباذ نيهاربلا ىوقأب ةثالثاا لودالاربرقتالإ اه 00 هذه نأب لاقي نأ نكميو
 هرخأ امو (ميكحلا نآرقلاو) هلوقب اهيلع همدق ام ابليادو ( نيلسرملا نم كلنإ ) هلوقب هلام رلا نإ

 توكلم هديب ىذلا ناحسف ١ هلوشب رد ةينادحولا ناب ا ) ا ند ) هلوقشب اهنعء

 ةروسلا هذه ىف سيلو ؛ رشحل ا ىلإ ةراشإ (نوءٍجرت هيلإ و) هلوقو ؛ ديحوتلا ىلإ ةراشإ ( ءىث لك

 بيصن لصح دقف ردقلا اذه نآرقلا نم لص>- نمو « هياوثؤ هلئالدو هثالثلا لوصألا هذهالإ

 امأ اي ) ىلاعت هلوق ىف كف « لوقلا ىه ىتلا ناسالا ةفيظو امأو . نانجلاب ىذلا قيدصتلا وهو هبلق

 ىلاعت هلوقو ( الوق نسحأ نمو ) ىلاعت هلوق ىفو ( ًاديدس الوق اولوقو هللا اوقتا اونمآ يذلا

 هذه ريع ق اع هذه ربع لإ ( بيطأا ملكلا دعصي هيلإو ؛ ىوقتلا ةملك مبمزلأو « تاثلا لوقلاب)

 هلوقو ( ةاكرلا | فاو 5 5 ( 0 هلوة ىف م لمعلا وهو ناكل ةقيظوو ةروسلا

 هذه ريغ قش اسيا ونا اص اولمعاو ) هلوؤو (سفنلا اولتقت ل انزلا اويرقت الو) ىلاعت

 قلَي ىنلا نأ 1 اذهلو : ًابلق اهامس ريغ ال باقلا لامعأ الإ اهيف نكي مل املف «ةروسلا

 ناتسللا نوكي تقولا كلذ ىف نآل هسأر.دنع امءارقو أ ”توملل ةئم اند'نملا سا نلف

 نع عجرو هللا ىلع لبقأ دق نوكي بلقلا نكل . ةينبلا ةطقاس ةرهاظلا ءاضعالاو ؛ ةوقلا فيعض

 هل ءاغش ىهو ةثالثلا لؤصالاب هعيدضت تشو « هبلق:ةوق همدان ام هسأر دنع ارقتف : ةارانإ 3
 علعةنال نظ هانرك ذ امو ؛ هلوسرو هللا الإ ابداعي ال هيلي هللا لوسر مالكو ىلاعت هللا مالك رارسأو

 . نيمحارلا محرأ وهو انمحري نأ هللا وجرنو ؛هب

 .نيرهاطعلا لا ىللعو 2-5 اند.سىلع هللأ ىلصو 2 نيالاعلا بر هلل داو 2 ةروسأا هذه ريس مش

 وى . هللا امبمحر فل ا اذِلتاب قلع ةدايز مالكلا اذهل علف « فل كم أ ريغ ملكتملاز أ كيفن <« حاىاز ازفنا هتشحتسا و هلوق 0
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 ١٠ ةيآلا . .ىقلكتركللم هديب ىذلا ناحبسف : ىلاعت لو -

 نس ل يال 1 ها 1

 <32 نوعجرت هبل !و ءىش لك توكّلم هديب ىذا َناَحبس
 ك4 _- ر_ صا نتا

 اا قاتل مال همالكو هلوق ملا اكل قاعتلا عم هنأل 700 ءىثلل هلوق نإ 17 :2و

 4 , لاذيال اف ًاعيج اهدحت امإو لذالا ىف امهدجب ال امبعومج ىلإ ترظن اذإ ثداحو ميدق لكو

 ؟ كدا نابب ريغ نم تداح عومجلا لقتالو ادج 550 ؛ مومقالطإلا ن كل وثودخلا ىنعم هلو

 ١ عومجما قرط كَ لقو ةرابعلا دوجو ةراشإلا قمح لب 0 ثداح عيمجا نأ هذم مهفي دق كلذ ناف

 32 لوقت « فورحلا نم ( نك ) هلوق امأو «لزآلا ف همم رخآلا نكب مو ثداح رخآلاو ميدق
 اههدحأ نإ مث  غماسلا دنعام ( ىناثلاو ) ماكتملا دنع ام ( امهدحأ ) نيينعم ىلع قلطي مالكلا

 هريغل لاق ا نآلف , هان ركذ ام ناب 1 دئاوذ رهظي اذه نمو رخآلا وه هنأ هيلع قلطي

 هدنع ناك ىذلا مالكلا نع هلأسو ًادغ هانأ عماسلا نإ مث. ًادغ كل هلوقأ نأ ديرأ مالك ىدنع

 كدنع ناك هنأ ملكتملا هيلع قلطأ مالكلا اذهف « مويلا ىدنع رضحت نأ ديرأ ىنإ هل لوف“ سمأ

 ىذلا اذه نأ هيلع قلطيو توصو فرحب عماسلا دنع لصح مث عماسلا دنع نكي لو سمأ

 ا لو ننمأ ملكا دنع نكي مل توصلا نأ لقاع لك للعدو ؛ ىدنع ناك ىذلا وه تعمم
 ةيسرافلاب 12 لو كوابل ةوكش رمل هرك ذي نأ زاج هدنع ىذلا مالكلا نآل

 ًاذاف « ةريثك ةفلت فورهلاو د>أو هب دعوو هدنع ىذلا مالكلاو : رخأ فورح هل نوكيف

 َنآل ءزاجم آضيأ اذهو . ئدنع .ناكام كيلإ ىدؤي اذه نأ وه . ىدنع ناكام اذه ةهلوق ىنعم

 قتلا وأ عمسلا نم دافتسم ملع هب هدنع لصحو كلذ ملع امبإو ؛ هيلإ لقتتا ام هدنع ىذلا

 ىلع فرحت سيل هل ةفصو هللا دنع ىذلا مالكلاف اذه تملع اذإ ؛ ةراشإلا وأ ةءاتكتلاو ةءارقلا

 عسوتو ىنملا نم انركذ امل رخآلا امهدحأو توصو فرد عماسلا دنع لصح ىذلاو ؛ ناب |ه

 دوجو نوكل عماسلابناجنم اهربتعاف . عماسو لئاقلصح (هل لوقي) ىلاعت لاق اذاف ؛ قالطإلا

 ثدحيو عماسلا دنع ثدحي ىذلا نونلاو فاكلاب هنع ربعف لوقلا كلذل عماسلا نم لعفلا

 . بولطملا هب
  نوعجزت هيلإو ءىثش لك تو هديب ىذلا ناحبسف ١ ىلاعت لاق مث

 نع هزنتو ىلاعت لاق : ةملآ هللا ريغ نأب اولاقو اهوركنأو ةداعالاو ةينادحولا تررقت امل

 ؛ اكيرش كلاملل كولمملا نوكي فيكف هلم .ىش لكو ( ءىث لك توكلم هدب ىذلا) كيرشلا

 قلعتيام انرك ذ دقو : نيرمآلا ىف مهيلع أدر (نوعجرت هيلإو) لاقف « نوكتتال ةداعإلا نأب اولاقو

 حييست ضرالاو تاومسلا ىف نم حبس وأ ىذلا حييبست اوخبس ىأ ؛ ناحبس : هلوق ىف وحنلاب
 ترمحرلاك كلملا ىف ةغلابم توكلملاو « هيزنتلا ره حيبستلاو «حييبستلل لع ( ناحبسف ) ىذلا

 . هب ًاقحلم ةواعج لولعف وه لاق نمو ؛ مالكه يف تولعف وأ لولمفؤهو. توهرلاو



 ١ ١ ةاآلا ٠ ان دارأ اذإ 50 ع : ىلاعت هلو#

 املبق ءىث هنأ ىلع اهف ةلالد الو هب ةدارالا قلعت نيح ءىث دارملا نأ ىلع ةلادةيالاو تقولاونيحلا

 نوكيونامزفهدير.ال دوجوم ءىش هب ةدارإلا قاعت نيح ءىشقلان آل هوك دام دربال كدت ندا اذإ

 كيري فيك لاقي ال مودعملاالدوجوملاوه نك ًاذاف )ع ةدارالا قلعت نا ف نك لب ع ناك

 تاالوةعملا بأي 0 لاكشالا اذه لون ؟ةردوإ ًاداحبإ كاذ رك دوجوم وهو دوجوملا

 اذه نم موبفملا نأ ربظ دقو . ظفللاب مهكسمت لاطبإ انضرغ امبإو « هعضوم ىف هنع بيجو
 . ةدارالا قلعت لبق ًائيش ناكام دارأ اذإ هنأ ةبآلا ق'سيلو «دارأ اذإ ءىش وه امكن هنأ

 هتلالد هجوو ( دارأ اذإ ) ىلاعت هلوق ليلدب ةثدح ةدارإ هلل ةيماركلا تلاق « فاثلا ثحبلا 0
 وف نامز وهام كو نامز فرظ اذإ ناف 5 انامر ةدارالل لعج هنأ ثدح نهد (امهدحأ) َ نيرمأ نم

 نوكب لدتم ) نك ( هلوقو ) قلل هلو ةلضخم هتذارإ لعج ىلاعت ل وه ) امهناثو ( ثداح

 ثداحلا لئقامو :.تداح نوكلا نكل كيقعتلا ءافب( نوكيف ),لاق للاعت هنال ةعرةرد
 هرمأب ةلصتم هتدارإ اولاقف رخآ هجو نم لاكشإلا اذه ىف ,هوقفاو ةفسالفلاو . ثداح هب لصتم
 نيلاضلا باوجو « ةميدق هللا تانوكف يدق نوكلاف ةميدق هتدارإ نكلو نوكسلاب لصتم هرمأو
 ءىثلاب هتدارإ تقلعت اذإ ةغللا ثيح نم ( دارأ اذإ ) هلوق نم موبفملا نأ وه ظفللاب كسعلا نم
 نيو ِ ليقتسملا ىعم َْق هلعج ىدالا ىلع اذإ ةملك تاخد اذإو 0 ضام لف ) كرأ / هلوق نال

 ىلاعت هلل لوقت امنإو ؛ ثودحلا هلخدي نأ زوحي ملعيو ملعو ديريو دارأ انلوق موبفم نأب لوقت

 ماهوالا َْق عشب ام لوزيل ةفيعضلا ماهفآلل لات برضنلو 2 كب رم أهم وهو ةدارإ هل لون اك

 طاخ هنإ لوقن نأ انم ميص» مل ولف ةطايخلا ةعنص هل نأ هب دارب طايبخ نالف انلوة لوقنف  ةفيخسلا

 كلتهلاعتسا كنط هيلع قلطي امو 2ب و لاح ضام نامزك دز بوث َْق ةعبضلا كلو هلاعتسا 0-

 تباث سمأ ةدارالا نأ مهفاف ىلعألا لثملا هلو . هبوب طيخم لبقتسم نامز ىف ديز بوث ىف ةعنصلا
 نم ىنعملا ف وف اذه ا اذإو 4 هدوجو ديري ىأ هدوجو اا لوقت ءىش دوجوب ل نإ

 : نبقي رفلا باوج ا ام 6م كداَح ةدارالا قلعت هيف لهأ مالك

 هلوق نآل ثداحو توصو فرح هللا مالك ةيماركلاو ةلزتعملا تلاق ( ثلاثلا ثحبلا ال

 فورملا نم همالكنأ اذه نم مزليو ؛ توصلا نم فرحلاو ؛ نيفرح؛نم ( نك و ) مالك( نك )
 هنأ (قاثلاو ) ىنامز هنأ ( امهدحأ ) : نيهجولا نم مدقت اسلف ثداح هنأ امأو , تاوصالاو
 تقلعت اذإ ةفص مالكلا نال كلذاو:..انزكاك اع ملعي باوجلاو :.كتداح نوكلاو نوكلاب لصتم

 ًاتشدارأ اذإ ها انك ( ىلاعت هل وف ميدق مالكلاو ثداح باطخلا قاعتف لوقو لاق لوقت ءىشنل

 قاعتلا ف حيرص ةفاضالل ماللاب (هللوةي)ىلاعت هلوق نال ةفاضإَو قاع هن( نوكش نك هل لذ



 ةيآلا . رضخاألا رجشلا نم ركل لعج ىذلا : ىلاعت هلوق ا
 00 ل ا ل ا ا م ساه ةوردم سس نك دع سانا جر, ل ساس وي دع

 00 اذاف أران رضخالا رجششلا نم حل لعج فذلا

 ا 1 يل

 لي مهتم َقلخ ْنأ لع رذاقب َضرالآَو ت ىو 2 قلَح ىذلأ س
 م

 2 وعل عا عا سموادص رل َتاوردص

 هلل وكف نك هل 10 نأ ايد اذ 0 َكِإ «ملد 5 قالخلا

 ع هخور 1006 مالا ةيلصألا ءازجاللا عمجيف ىلضفلا نم لصألا معي ( م دلع قلخ

 ةددبملا ؛ عاقباا ىف ةقرفتملا ءازجالا عمج كلذك و ؛ هحور اهيف خفنيو ل وك أبلل ةلصاإلا ءارجالا

 . ةلماكلا هتردقو ةلماشلا هتكح عاقصألا ّق

 . مهدانعو مهراكنإ لاطبإو مهداعبتسا عفد نم مدقت ام ريرقت ىلإ داع ىلاعتهنإ مث

 وه ههجوو 4 نودقوت هنم متنأ اذاذ ًاران رضخاللا رجشلا نم مكل لعج ىذلا رب ىلاعت لاقف

 مهدعبتسا ناف هيف ةيراج ةرارك ىهو « هيف ةيراس ةايحو هب سحي مسج ىلع لمتشم ناسنإلا نأ
 "01 ]1] هم رطغ ىلا رطخاللا جعلا قرانلا .ناف «هودعتست' الف“هيف ةانجو ةرارح دوجو

 ضرالاو تاومسلاقلخن همسج قلخ متدعبتسا نإو ؛نودقوت هنم ثيح نورضحن متتأو برغأو
 اا ةلوق نطل نايف ضرالاَو تاومسلا قلخ هللا ناف. ةودغتتست الق مكسقنأ قل قي
 .(نودقوت هنم متن اذاف اران رضخالا رجيغلا نم م كل لعج ىذلا)

 مدق 4 مبلثم قلخي نأ ىلع رداقب ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا سيل وأ ا! لاعت هلوقو
 كثيح ءايحالا ىلع الو حيرصلاب ناك مهداعبتسا نال ؛ ربك آلا 00 ىلع فلا ق نايل ؟ 5

 . ةايحلا بسانت رجشلا قرانلاو ا مو ( ماظعلا ىحي نم ) اولاق

 . لماك ةردقلا ىف هن ا راشإ 2 5 قدلملا وهو ىل إب رج ىلاعت هلوقو

 , هاش هلع نأ لإ ةراغإ 2م اعلا ا ىلاعت هلوقو

 راهظإ !ذهو 4« نوكيف نك هل لوقي نأ ًائيش دارأ اذإ هرمأ امنإ  ىلاعت 1 هنايب دكأ مث
 ًاسايق اذه لثم ىلع دحأ ردقيال اولاقو الثم هلل اوبرض ثيح مهلثم برضو اي داسف
 الإ عقيالو ةيناكملا تالاقتنالاو ةيندبلا تالآلاب نوكي قاخلا دهاشلاف لاقف دهاشلا ىلع بئاغلل
 نأ نم ىلعالا لثملا هلو ىتدالا لملا نوبرضن فيكف ,نوكيف نكب قلخب هتلاو ةدتمملا ةنمزآلا ىف

 : ثحابم ةيآلا قو. كردي

 هدارأ امل لوقي هنآل .ىث مودعملا نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه ةلزتعملا تلاق ( لوآلا ثحبلا إل
 هرمأ امنإ ) لاق ثيح .ىث ةلاحلا كلت ىف وهو نوكي ال نك هل لوقلا لبق وهف ( نوكسيف نك )

 موبفم (اذإ) هلوقف ؛ هب هترادإ قاعت نع ءىثلا فلخت مدعل نايب اذه نأ باوجلاو ( ًاثيش دارأ اذإ
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 0. ةيآلا ١ مهتر ذل ميل ءاوسو ؛اناح هلا

 ا 3210 0 يي ملقا م رت رز اس مدعم 0 هس

 ن1 7 6 نذل 0 للف ا 0 , ىهو لا - نم 1

 «/4د ملع 0 لكب

 مس 1

 رثحلل نؤركتملا لوقف , للاعت' هللا ءاش نإ ناكمالا نش اه ركن بئاعو سارع ةرارا

 لديو ؛نورثك آلا مثو ةرورضلا ىعداو داعبتسالاب تك او ةهبش الو اليلد هيف ركذي ىل نم مهنم

 ىف انللض اذئأ اولاقو ) لاق م داعبتسالا ظفلب 0 ملا نم ريثك ىف مهنع ةياكح ىلاعت هلوق هيلع

 . نيقدصملا نمل كنثأ . نوثوعبمل انثأ ًاماظعو ًابارت انكو انتم اذْنأ ء ديدج قا ىل انثأ ضرآلا
 ماظعلا 5 نم لاق م لاق انهه لكك كلذ ربغ 1 ) نردد ل 1 مآ اظعو 0 0 ف اذأ

 نا ىدنل ىأ ( ههلخ ىو ( هلو مثداعبتسا لاطيإب الوأ د داعيتسالا قيرط ىلع 4 مهد ضو

 ةفلتخع ءاضعأ مادقألا ل ىصاونلا نم مل انك مش 2 0 ةماشتم ةوطن نمو بارت نه هانقلخ

 قطنلا وهو مارجألا هذه ليبق نم سيل ام مهانعدوأ ىتح كلذب انيفتك ١ امو ماوقلاو روصلا
 قاخ نودع سإ الاهف ذا تسلا درج# كوع 1 اوناك ناو مأر الا اوةحتسا امهم :|[ن 1 ه نإ لقعلاو

 لحب ىلإ ل قعلاو قطنلا ةداعإ نودعبقسي و« الصأ ةايحلا لحم 1 مل ةرذق ةفطن نم لقاعلا قطانخاا

 ماظعلا ىحت نم) اولاق ثيوح قرفتلاو تتفتلا نم داعملا قام ةبج نم ناك مداعبتسا نإ مث هيف 0

 ىوه م هوفهصوو هش ساسحإلا مدعل ةايحلا نع دل 2 نااذلل مظعلا أو راتخا ) مير صو

 معلاو ةردقأأ نم ديعملا قام ههج نم مثداعيتسا عشد لاحت هللأو تتفتلاو ىلبلا نم داعتسالا تاج

 نم ممو »ع بي رغلا هأدبو بيجعلا ل ىو متردقك انردف لعج ىأ (الثم ان برضو) لاف

 دعا 0 ) اههدحأ نيبجو ىلع ىو داع.شسالا درع لإ دودل اهرخآ ُْق تناكثنإو ةهش 1

 . ةبمشلا هذه نع تاجا 2 دوجولاب محلا مدعلا ىلع 2 فيكف 6 قع ل مدعلا

 ًاروكذم ايش نكي ملو ناسنإلا قلخ 6 ىنعي «ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا اهببحب لقل ىلاعت هلوقب
 هيراغمو ملاعلا قراشم ىف هوازجأ تقرفت نم نأ (اهناثو) ًاروكذم ًائيش قي مل نإو هديعي كاذك

 اناسنإ نأ وه اذه نم دعأو / عمي فيك عابرلا ناردج ىف هضعبو عابسلا نادبأ ىف هضعب راصو

 داعت نأ امإ « لوك أملا ءازجأف دعأ نافب لكلا ,ءاجأ ىف لوك املا ءازجأ راو اناسنا ل100

 هع ل, املا كيب لإ ذاع نإ 'اعإ ما ءاةراسعأ ام قلك اس قبب الف لكلا ندب ىلإ

 . ءازجأ لكآلل قبب الف

 4 0 لكألا ىف نأ 3 00  ميلع قل خ لكب وهو 7 ةبمشلا هذه لاطبإ ىف ىلاعت لاقف

 ءازجأ نم ىلصاللا اا ناس لكأ اةاف :كلذكاكوكأملا قو. ؛ةيلضفءاوجلاو هلع
 نلكبدناو) لعزألا 5 ها ناكام يهلك آلا ةيلصالا ءازجالاو لكآلا ءازجأ نم ًابلضف لوكألا



 ةيآلا . ريصخ وه اذاف: ىلاعت هلوق ١4
 - مسه ل سل

 0 ل ىلع اح #ارسال لس ادس | تع - ا محاط

 0 َقلَح ىو الس ال َبَرَصَو 00 نيم صح راد

 ' ىف تازن 100 كلداجت ىنلا لوق هللا عمس دق ) ) ىلاعت هلوق نأ ىرت الأ ء ببسلا صوصخ ال
 : " تلع اذإ هيلع در ةيآلا هذبف رشحلاوأ هللا ركتي ناسنإ لك كلذكف هلا ىف لكلا دار أو ةدحاو
 : فئاطل امف لوقنف اهمومع

 ”نوركنملا نورفاكلا هانعم (انيديأ تامع امن مل انقلخ انأ اوري مل وأ) هلوق ( ىلوآلا ةفيطللا )
 ىلاعت هلوقف اذه ىلعو مهل ماعنالا قاخ اورب مل وأ  ةملآ هنود نم نوذختملا هللا ةدابع نوكرراتلا

 مهم عمج عم وهو ناسنالا سنج عم هنآل ( اريل وأ ) هلوق نم معأ مالك( ناسنإلا ري مل وأ )
 ماعنإلا نع لفغي دق ناسنإلا ناف : مزلأو متأو لكأو لمشأ سفنآلا ليلد نأ كلذ ببس لوقنف
 ناويملانعباغنإ : لاقف . نوكيامنيأو نوكيامىتم هسفنعموه[لفغيال] زكلواوتبيغ دنع اهقلخو
 مهنلا رئاس ناف : ةمعن متأ وهو ةفطن نم هانقلخ انأ ري مل وأ هلاب اف « هسفن نع بيعي ال وبف هقلخو

 ةفاتخم ءايشأ نم ناكول هقلخ نآل كلذو . ةلالدلا هجو ىلإ ةراشإ (ةفطن نم) هلوقو هدوجو دعب
 ىف لاحلا كلذكو ؛ وخر سنج نمرحللاو باص سنج نم قاخ ظعلا لاقي نأ نكمي ناكر وصلا
 ةردقلاورايتخالا !علدروصلا فلتخم وهو ءازجألا ةهباشتم ةفطن نع هقلخ ناك اسو :وضع لك

 . ( دحاو .امب قسي ) ىلاعت هلوقب راشأ اذه ىلإ و

 روص فالتخا لاق ىلاعت هنأ ىهو ةبيرغ ( ةفيطا هيف ) « نببم ميصخ وه اذاف ل هلوقو
 كلذو . همبف و هقطن ل ربظأ و هام كلانبف اذهعمو ةرهاظ ةيآ هنم قلخام .ازجأ ةباشت عم هل هئاضعأ

 ةفاعاتلا ةوقلا نكل : رخآ اج نوكن و لاجتسا نإ :لوقي الهاج نأ ببف ؛ ؛ مسج ةفطنلا نآل
 قلخلا عادبإ نم برغأو بجيأ مهفااو قطنلا عادباف ؟ةفطنلا امبضتقت نبأ نم ةمهافلا ةوقلاو

 ركذ امنإو قطان ىأ ( ميصخ ) هلوقف برقأ هنم رايتخإلاو ةردقلا كاردإ ىلإ وهو مسجلاو

 هنيبي ام لثم همالك نيبي ال هسفن عم قطانلا ناف ء قط انلا لاوحأ ىلعأ هناآل قطانلا ناكم ميصخلا

 : اا اا ال الل دل الو ينال صحت نكي ماذإ ءايخ مم لكتلاو: ؛ هريغ عم ماكتب رهو

 : ىلعأ ماهفإلا دنع لقاعلا نأ ةنايإلا راتخاو « هلقع ةوق ىلإ ةراشإ (نيبم ) هلوقو همصخ عم همالك

 ىندأ ىلإ ةراشإ ( ةفطن نم ) ىلاعت هلوقف هنابأ مث ءىثلا هدنع ناب نيءملا نآل : همدع دنع هنم ةجرد

 انقلخ مث ) ىلاعت هلوق لثم اذهو هيلع لصح ام ىلعأ ىلإ ةرامثإ ( نيبم ميصخ ) هلوقو هيلع ناكام
 قلخ نم مدقت اف ( رخآ اقلخ هانأشنأ مث ) ىلاعت لاق نأ ىلإ ( ةغضم ةقلعلا انقلخن ةقلع ةفطنلا
 مث ) هلوقو مسجلا ىف تاريغتلا ىلإ ةراشإ اماظع ةغضملا قاخو ةغضم ةقلعلا قاخو ةقلع ةفطنلا
 . لقاع قطان ىأ ( نيبم ميصخ وه اذاف ) هلوقب هيلإ راشأ ام ىلإ ةراشإ (:رخآ ًاقاخ هانأشنأ

 ١ ىلإ تابآلا هذه يفو رشحلا نابب ىلإ ةراشإ < هقلخ ىسنو الثم انا برضو  ىلاعت هلوق مث



 ذات 11 ذآ ]ل

 /١١ ا هاا قفى داو ١ لاعت لما

 ل < 2 اس هاما 2 3 د 1 رطل هي دق ل

 مهرصن نوعيطتسي ال 0740 نورصني مهلعل ةهاو هنأ نود نم اود :

 ضم خر هن حاس 2 2 م 6 هر 6ه_ 26 ه- ريت 2 626 جلو رح

 َنوُنلعيامو نورسي ام إم و كن رحال 610765 نور ضخم دنج مهن هو

 هدودس هه 6 ة6رملشظ ساس 6 لس

 فَ نم أ ا 58 ل اسنالا رب 0-- «77

 ؟ ايف ةذازتساور اه ,ةمادتعا ن 92 , نم اهبلسل مترفك ولو « هلضف نم

 مهالضةدايز نايب لإ ةراش ا ماوذختاو 0

 نم ةداع ىلع اولقأو أه وكرتذ 2 ةمعنال ار 5 هللأ ةدايع مهلع بجاولا نك مهنإف 2 اهتاهنو

 اورصناو هوةر>) منع لاق انك مه نورصانلام مع عم ةرصنلا 4م أوعقوتو 0 عفتيالو رض لإ

 !ةووضتم الو ةرخاب ىهال ةقيقحلا ىفو ( تلا

 رب رقت لعل رشتكا ىلإ هراش نأ ( نورضح دنج م مل مثو مثرصن نوعيطتسيال ب ىلاعت هلوةو

 (نودراو ا متن مج بص»> هللأ كود نم كود عل امو هل ( ىلاعت لوك اذهو )0 ديحوتلا

 ىلإ مودعاوا هللأ كود نم 1 ر ودك اننا افو مهجاوزأو اوملظ نيذلا اورش>ا ) هلوقو

 نأ (ابهدخأ) نيننعم -لفتحا وهو«( نورضخ باذعلا قكتلوأ ركل وذو ١ ميحجلا طارص

 ىلعو « نداعلل ًادنج مانصاللا نوكي نأ ( ىتاثلا ) انركذ اي ةملآ هوذا امل ًادنج نودباعلا نوكي

 نوءيطتس ال مهنأ اهدكأ ( مثرصل نوءيطتسي ال ( لاق ا ىلاعت أ وهو فيطل ىعم هيقف اذه

 رضح نمناف 5 ةعاطتسإلا مدع ىلع لاد كلذ نافذ مهترصنل نو رضخمو م ًادنج نون وكي املاح مهرصن

 راسنا عم مو اب اهتم نكي ل نم فالخ فدل ةءاغىف كوك ةرصنلا نع ز .َح مث عمتجاو

 ةيلست بجوي امب هعم باطخلا نال ةلاكرلا لإ هزاغإ « موق كنزحي الف ) ىلاعت هلوقو

 : هانإ هرامت دخاو 4 ”امتجا ليل هيلق

 ًاديدمت كلذ نوكي نأ (اهدحأ) ًاهوجو لمتحي (نونلعي امو نورسيام معن انإ ل ىلاعت هلوقو
 نم نورسام (ىاثلاو) كورفلا نم (نونلعيامو) قافنلا نم (نورسيام) هلوقف نيرفاكلاو نيةفانملل

 . ةحيسفلال أعفاألا نمز والعب راموةدسافلادئاةعلانهنو رس | (ثلاث ا 1( كرومكمل انمنوتلعي اموكب معلا

 ام مهل انقلخ ان :أ اوري ل وأ ) هلوقب هتدابع بوجو ىلع قافآلا نماليلد ركذ مل ىلاعت هنإ مث

 . سفنألا نم اليلد ركذ ( ًاماعنأ انيديأ تلمع
 ناف فلخ نب ىبأ ناسنإلاب دارملا نإ ليق « ةفطن نم هانقلخ انأ 0 207, ا



 لالا كرما

 ةيآلا . محل انقلخ انأ اوري ل وأ :ىلاعت هلوق ١١م

 0 03 ةه اددس سس

 «»» َنوكْلام لمه اما انيديأ تلمح ام مل افلح انآ اور وأ

 “م
 مع ىو 6 هع لس لى 6 3-5 ىرر

 براَشَمَو عفانم ايف مهو "*َنو يا اهنمو مموك 0 مهل اهلك

20 0000 

 617 0 الفا

 هب هرذنيف هللا لع ىف ًابح ناكنم دارملا نوكي نأ ( امهدحأ ) نيبجو لمتحيو  بلقلا ىح ناك
 [ىئك هردنيف نمآ نم ىأ « سالا سفن ىف ايح ناكن م هب رذنيل دارملا نوكي نأ ( ىتاثلا ) نمؤيف

 لوق امأ ( نيرفاكلا ىلع لوقلا ق<و ) باوثلا نم ةعاطلا ىلع امبو باقعلا نم ىصاعملا ىلع

 ( نيعمجأ سانلاو ةنجلا نم منج نآلمآل ىنم لوقلا قح نكلو ) ىلاعت لاق اي هتملكو باذعلا
 (الوسر ثعبن ىت>نيبذعم انك امو ) لاق ىلاعت هللا نآلكلذو ( باذعلا ةملك تّقح )ىلاعت هلوقو

 'ةلاسرلاو ةينادحولا يف لوقملا لوقلا امأو ء بيذكتلا هنم دجو نم ىلع بيذعتلا قح ءاج ًاذاف

 000011 تيتا ىلا لثالدلا ركذ ةف نآرقلا ناف ةنئدلا ةلوصالا. لئاسملا راسو سحلاو

 انيديأ تامعاممهل انقلخ انأ اوري ملوأ ل ىلاعتلاقف اهيلع ةلادلئالدو ةينادحولا داعأ ىلاعت هنإ مث

 : [ن وارإو انتردقب هانلمعلبريبظال و نيعمريغ نم هانلتع ام ىأ انيديأ تلمعام ةلمجنم ىأ 4( ًاماعنأ

 ول ىلاعت هناف « ماعنالا قلخ ىف ماعنإلا مامتإ ىلإ ةراشإ 4 نوكللام اهل مهف ل ىلاعت هلوقو
 . اهب عفتني ناك ام ناسنإلا اهكلمي لو اهقلخ

 فناكولف :٠ عفنيال ًادرمتم ًايبآ ناك اذإ كولمملا نإف ماعنإ ةدايز 4 محل اهانللذو ل هلوقو

 لك آلا لصحب ناكذنإو بوكرلا ىف ىذلا ماعنإلا مت امل ةداص ةدان ىهو ماعنالا كلمب ناسنإلا

 ؛ ة[طصأالا ىق ىذلا بعتلاب الإ اضيأ لك ل1 'ةمعن لئكي ناك ام لب « ةيشحؤولا تاناؤمحلا ىف اك

 , .٠ ضعبلا فو ضعبلل (١)[الإ] أيهتبال كلذ لعلو
 تدجو أمل ليلذتلا الول ذإ ليلذتلا ةعفنمل نايب ( نولكأب اهنمو مهبوكر اهنف ل ىلاعت هلوقو

 . دوجولا ةليلق ىرخالا تناكو نيتعفنملا ىدحإ
 كلذو «براشمو عفانم اهيفملو إإ ىلاعت هلوقبدئاوفلا نملكآلاو بوكر لا ريغ ىلاعت نيب مث

 دارملا نآباناق نإ ؛ ةماع كلذك براشملاو اهمعتل عفانم لاقف منغلاك بكري الام تاناويحلا نم نآل

 نإو ؛ [اهريغو] برقلانم تاودآلاو برشلل ىناوأ ذخت,امدولجلانم ناف ةينآلاوهو برشم عمج
 اف روكذلا ببسب نكلو ثانإلاب ةصتخم ىبف نامساآلاو نابلالا وهو بورشملا دارملا نإ انلق
 . ثانإلاو روكذلاب وهو لما لع فقوتمكلذ

 مدازل متركش ولو ءًاركش ةدابعلا بجوت نا معنلا هذه ( نوركشي الفأ ١ ىلاعت لاق مث

 .٠ قايسلا نا ةدايز نيعب رملا ني ,ام 0(

 لا



 .١ ا اي ناك ندم لاح هلوق

 ه- تا د 6 ا

 <« نبرفاكلا لع 0 َقحتَو ١ ردح - نك له 1

 ا هنم ىنعملا نورك رغاش ا ىنعملل 2 هنم ظفللا نوكي عراشلاف ؛نزولاو طظفللا ةاعارا ىنعملا

 كلذ لجال هب فأي ىنعمل ليحتلا ىلإ جأ جاتحيف هتيفاق وأ رعشلا نزو 0 ًاظفل دصقي هناآل ؛ ظفال

 افلا اال 00 هتزو ىلإ دصق ىذلا نوذوملا مالكاا وه رعشلا : لوقن اذه لعو ؛ طنللا

 اولانت را ) ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ : ًارعامش نوكي الف قم ًاثوزوم ردصيف ىنعملا دصقي نم

 5 ا 2 هيف مالك ةتم نادص اذإ رعاشضلاو هرقل نير ) نور ايعال رعت ى> ربلا

 دكرحتم اهفورخ ظافلأت ناتإلا'لضق هناألل ارعش نوكي نتالعاف نتالعافب هعرظمت الا فا

 لصح اذه ىلعو ؛ ظافلاألا كل: ىلع ءاخ ىنءملا دصق ريكحلاو ؛ هعبت ىنعملاو كلذك ةنكاسو
 : هلوق وهو رعش تيب رك ذ ملسو هيلع هللا ل ىنلا نإ لوقي نم لوق نع باو ىلا

 كلطخلا نيع نبأ دانا 01 تدق كلا لال

 نم ردص ول اذه لعو: ةف اهلاو نزولا ىلإ هدصق مدعل رد 1 كلذ لوقت انا نيتيب 0

 ءظ وأ ًادصق ظفللا هدصق مدعل ؛ م نوكيا ققم نوزوم 0 مالك مسو هيلع هللا لص ىنلا

 لحق انفاوب انؤزومرد ركيرام ةيف كج تال بيل مالك تعبتت اذإ كنأ انركذ ام ديؤيو
 مث ؛الوأ ظفللا' ىلإ دصقلا دقفل ًارعش مالكلا الو أرعاش : هب ملكتملا ىمسي الو رعشلا روحت نم ٠

 ىلإ دصقلل ةظعومو ركذ 3 قانوشللا كلذ قدح ( نيم نأ رو ف الإ وه نإ ) ىلاعت هلوق

 ملسو هي هيلع هللا لص ىنلا أ ىهو ( ةفيطل | :ههو ) نزولاو ةيفاقلاب فرخزم ظفل رعشلاو « ىنعملا

 دق ميكحلا نأ م ىكح عم هقفاوتف ظفللا رعاشلا دصقي نق ىنعي «ةمكمل رعشلا ساد

 ا و ًارعاش ريصي ال نزولا كلذ ببسب ميكحلا نكل ؛ىرعش نزو هقفاويف ىنعم دصقب

  ًارعاش ىنلا نوك هللا ىفنو ؛ ةمكح هرعش قلي ىنلا ىس تبَح ايكح ريصي ركذلا كلذ, ببسي

 كفاقلا ىلإ رظنال باقلا دجو اذاف هحورو لخفللا باق ىنعملاو ىنعملا بلاق ظفللا نآل كلوو

 5 رعاشلاو ٠ همالك نزو ةكملا نع هجر 0 كح همالك نوزوملا ميكحلا نوكيف

 . امكح همالك

 ( نيرفاكلا ىلع لوقلا قحو ًايح ناكن م رذنيل ال ىلاعت لاق مث

 ه6 ) نيهجو ىلع ءايلابو ملسو هيلع هلا ىلص ىننلا عم ًاباطخ ءاتلان تاتا ءاثلأ قات

 و )هلوقو ( هانملع امو ) هلوق ىف هركذ قبس ثيح مو هيلع هللا ىلص ىنلا وه رذنملا نوكي نأ
 8 ىعملا ىلإ برقأ لوالاو رذني: نارقلا :نأ دارملا نوكي نأ ( امرنا ١ . ( هل ىغني

 ككل ةفص رذنملا نم ًادوزو رثكأ لسرلل ةفض نرنملا نلف لوألا امأ ؛ ظاللا لإ كا

 نم ىآ. ( احن ناك نم زاغل ودور ( روبل اكل وف كا ةيدوك“ ذملا برقأ نآرقلا'نآلف ( فاثلا امأو )

 6022 را



 بألا هل ىغبا امو رعشلا هانيلع امو : ىلأعت هلوق ١
 لا يغتسل

 ياض هانا مي“ 35 لااا ضل" كئاص ا فر اى وص اا نض دعرل سنتا سس

 «<4» نيبم ناءرقو ركذ الإ وه نإ هل ىتبلي امو رعشلا هأنيلع امو

 ْ - 1مل انترمعولو ؛ ًاريسي الإ ايندلا ىف انثبل نكي مل لوقير فاكلا نأ وهو : رخآ رذع عطق ىف عرش همبأو

 ش رادقمرك انرمع دقو مفعض نسسلا ىف متلخد املك أ (ن واقعت الفأ) ىلاعت هللا لاقف . ًاريصةتانم تدجو

 ركنإ مث ( ركذت نم هيف رك ذتيام ركرمعن مل وأ ) ىلاعت لاف امك .كاردالاو كحيلا نس نونكمتت ام

 كلذ نمرثكأ 1 انرمعولف . ناكمإلا نامز متعيضف كفمض دادزب مكيلع ربعي املك نامزلا نأ متءلع

 نامزإلا نار ىلإ ناك ام ناكمإلا نامز بجاولاب تأي. مل نمو . نامزإلا نامز هدعب ناكل

 ( نيبم نآرقو ر ذ الإ وه نإ هل ىغبني امو رعشلا هانملع امو )ب ىلاعت لاق مث

 ىهو ؛ ةئالثلا لوصأألا نم نيلصأ ركذ عضوم لك ىف هللا نأ انر 0 كانت كيرلا ف

 ءرشحلاو ةينادحولانيلصالا 0 اهنم كلاثلا, لصالا :ركذ ؛ رشحلاو ةلاسرلاو ةياادجولا

 نأو ) هلوق ىفو ( ناطيشلا اودبعت ال نأ مدآ ىبباي مكيلإ درعأ ملأ ) ىلاعت هلوق ىنف ةينادحولا امأ
 متخن مويلا ) هلوق ىفو ( مويلا اهولصا ) ىلاعت هلوق ىنف رشحلا امأو ( ميقتسم طارص اذه فودبعا

 امو ) لاقف ةلاسرلا وهو ثلاثلا لصآلا رك ذ امهنيبو امهرك ذ اهلف ؛ كلذ ربغ ىلإ ( مههاوفأ ىلع

 ىلإ ةراشإ ( رعشلا هاندلع امو ) هلوقو ( نيبم نآرقو رك ذ الإ وه نإ هل ىنيني امو رعشلا هاتيلع

 : ثحايم ةيآلا ريسف7 ىفو ؛ دري ملام هءلعي ملو دارأ ام هملعف هللا دنع نم لعم هنأ

 تلي ىنلا ىلإ نوبسني اوناك رافكلا نأ عم ؛ ميلعتلا نب رمشلا صخ 6 لوالا ثحبلا ال

 لقب لو « ةنابكلا ىلإ هنوبسني اوناك كلذكو رحسلا هانملع امو لقي لو , رحسلا اهتلمج نم ءايشأ

 بويغلا نع ربخي ناكامدنع ايملإ علي ىنلا نوبسني !وناكف ةنابكسلا امأ لوقنف . ةنابكلا هانملع امو

 قشك ريغلا هيلع ردقي ال ام لعفي ناك امدنع هيلإ هنوبسني !اوناكف رحسلا امأو . لوقي ا؟ نوكيو

 ولتي ناك ام دنع هيلإ هنو.دش اوناكف رعبشلا امأو ٠ ٠ كلذ ريغو عذجلاو ىدحلا ماكن و رمقلا

 ىف متلك نإو ) ىلاعت لاق ؟ «نآرقلاب الإ ىدحتي ناك ام سو هيلغ هللا ىلص هنكل مب ءلع نآرقلا
 ىلاسرنمكش ىف منك نإ لقي ملو ؛ كلذ ريغ ىلإ( هلثم ن 1 0

 ملسو هيلع هللا ىلص هيدحت ناكاملف ؛ بويغلاب اوربخأ وأ ميظعلا قللا اوعبشأ وأ عوذجلا اوقطنأف

 ميلعتلا ىئنب رعشلا صخ مالكلا دنع رعشلا ىلإ هنوبسني اوناكو مالكلاب

 4 نورخآو ء هل ىتأتي ناك ام موق لاق انلق ؟( هل ىخبذي امو ) هلوق ىعم ام ( ىاثلا ثحبلا اإل

 ملسو هيلع هللا ىلص لوقي ناك هنأ ىورب ًافحاز زو هنم عم رعش تدب لثم نإ ل لعاب

 ١ ىلع هل ىغينيام لمحت نأ وهو كلذ نم نسحأ (هجو هيفو) . ). « ':رابخآلاب دوزت ل نم كيتأيو د

 رييغت .ىلإ وعدي رعشلا نآل كلذو ٠ . هل حلصي الو هب قيلي ناكام رشلا نأ وهو رهاظلا هدورفم

 ىرعشلا نزولا نع نع ريبغتلا هجرخأ دقذ . دوز* ل نم.رابخالاب كيتأ او تيبلأ لطإو 1(5)



 26 دلال ١ ىلحلا “قالك هرمعن نر ل1

 س22 6 2 وردم رم ا هه

 2( َنواقعب الفا ىلا 3 00 0 نمو

 منك امب مدا ةداضابإ لاقو ( نوبسكي اوناك امب مهلجر أ ديشتو ) لات هللا لاق امل كلذك ٠

 ريخلا لاحأو مهبلإ بسكلاو رفكلا هللا دنسأ ثيح ةيردقلا كسمتم كلذ ناكو ( نورفكت

 ىمعي رفكلا نآل كلذو . هللا ةئيشع مويسكو 0م نأ لع كدب اماهنمع 1" مهلع رشلاو

 هنأ !؟ , رئاصبلا ىنعأ ءاش اذإ : هتكيشمو هللا ةدارإب ةريصتلا نيعو ءاةيلقعلا ةوقلا فدشي

 ةوقلا بلس نأ اك« هتئيشمو هرايتخاب ةيلقعلا ةولا باسو , ةرصبملا مهنيعأ لع سمطل ءاش ول

 : ةرسي الو ةنع كرحتي ال ثيح هماقأو هتئاكم ىلع ففلكملا خسمل ءاش ول ىتح , هتتيشم ةيمسلا

 باسك ةيلقعلا ةوقلابلسو ؛ راصيالا ءامعإك هدنع رئاصبلا ءامعإف . عوجرلاو ىضملا ىلعردقي الو

 مر اصلن ءامعإاد دارو دو هنأ ىلإ ةراشإ ( مهنيعأ ىلع انسمطل ءاشن ولو ) لاف« ةيمسجلا ,ةوقلا

 1 بلس رامتخاو ءاشو  ةرهاظلا مهتةيرط ىلإ اودتها ا منعأ) نوط ءا ه0

 ىفو . رخأت الو مدقت ىلع اوردق امل مهخسمو مهماسجأ ةوق بلس ءاش ول هنأو ؛ اولزف موقع
 : ةيظفل ثاحأ نيتيآلا

 هنأ ( لوألا )هوجو هيف ىرشخزلا لاق ( طارصلا اوقبتساف ) هلوق ىف ( لوآلا ثحبلا ١)

 (ىناثلا ) طارصلا ىلإ اوةبتساف هلصأو فرد ريغ نم لعفلا لاصتاو ىلإ فر> فذح هيف نوكي
 ًاقبتسم طارصلا لمحي نأ ( ثلاثلا) رادتبالا لامعأ هلمعأف رادتبالا قايتسالا نم دارملا نوكي نأ
 لوقي هنأكء قيرطلا ىلإ ءادتهالا ىف ةغلابم نوكي ذئليحو مّتقيسف انقيتسا لاقي  هيلإ اق ال

 مهنيعأ ىل اع هللا سمط اذإ هيلع ُم اعز: ءانإ | ندصاق هل نيملاط اوسيل مرعم وه ىذلا طارصلا

 . طارصلا ىلع اونوكي مل نإ فيكف : هنورصيب ال
 لاق هناك, ًاجردم مالكلان وكيل زايإلاو خسملا ىلع ءامعإلاو سمطلا مدق «ىناثلا ثحبلا )ل

 ىلإ ىدتبي دق ىمعأللا لئاق لاق ناف « هيلإ نودت,مال ذةيحو هيلع مث ىذلا قيرطلا اوري ل مهامعأ نإ

 لاقو قتراف « سمللا سحب ىثملاو تاوصالاك رصبلا سح ريغ ةيسح وأ ةيلقع تارامأب قيرطلا
 .هوجولا نم هجوب طارصلا كل نودتمال هب اكلنا مهتوق كللسو موخسم ولف

 ىضملا نال . ىضملا نم نوهأ عوجرلا نآل ؛ عوجرلا ىلع ىضملا مدق « .ثلاثلا ثحبلا )ل

 ىّؤر دق قيرط كولس نأ كش الو 2, هنع ءىزأيف عوجرلا ام 3 لبق نمقيرطلا كولس نع ءىلي 3

 عوجرلا وهو كلذ نم لقأ الو ( ًايضمَنوعيطتسي ال ) لاقف ريل قيرط كولس نم نوهأ ةرم
 :'ىضملا نم نوهأ ىف ل١

 4 نولقعي لما قالا ف ةسكش هرصنا نول را ىلاعت لاق مث

 كلذ ررق امل مث : راذنإلا قبسب زاذعألل عطق ( مكيلإ دبعأ لأ ) ىلاعت هلوق نأ انرك ذ دقف



 ١ ع ل عل 1 ١

 هت عم مسع انل فحم

 هه و هم تءايح 6 ى.ر 6 رع لس دس

 5 نامت ل ىلع . ىلاعت لاق ول هنآل ؛ لجرالاو ىديآلا ىلإ ةداهشلاو مالكلا

 انماكتو) ىلاعت لاقف لوبةمريغ رابجإلاب رارقإلاو ًاربقو ًاربج ناك مهنم كلذ نأ لامعا هقنرك

 بنذلارودص ىلع لدأن وكيل مالكلا ىلع ىلاعت هللا اهردقي ام دءب اه رايتخاب ىأ (مباجرأدهشتو مهيدبأ

 لجرإلل ةداهشلا لعج ( مهلجرأ دهشتو مهيديأ انماكت ) لاق ىلاعت هللا نأ ىه اهنم ( ةيناثلا ) مهنم
 لاقو هوامع ام ىأ ( مهمديأ هتلمع امو ) ىلاعت لاق ىدب.آلا ىلإ دنست 0 نال ىديألل مالكلاو

 نأ ىغبني لماعلا ىلع دهاشلاو . ةلماعلاك ىديالا اذاف مكسفنأب اوقلت الو ىأ ( مكيديأب اوقلت الو )

 ةيونعملا امأو : امل لاعفألا ةفاضإ دعبل دوهشلا 1 نر دولجلاو لجرالا لعل هريغ نوكي

 نيمرجملل ءادعأ مهلكن يقيدصلاو نيبرقملا نم هتداهش لبقت نم ةمايقلا موي نأ اهنم ( ىلوآلاف )

 1انككلا نك نيقيدصلا ريغ لودعلا دوبشلا نم ناكَنإ'و « ةلوبقم ريت وذعلا لع ودعلا :ةداهشو
 تردص ًاضيأ لجرألاو ىديالا لاقيال : مهنم مهيلع دهاشلا هللا لع ةداهشلا وبةمريغ قاسفلاو

 | ١  |[ستابم لوف اب دانك در قلوقن ]9 . ادابش لبقت ال نأ ىتبنيف ةقسف,ىهف اهنم بونذلا

 عم مويلا كلذ ىف بنذملاو ؛ مويلا كلو فنانعم سمددل) ردص دقف مويلا كلذ لثم ىف تبذك نإ

 0 ردص دهف مويلا كلذ ىف تقدص نإ وعالي اك لع نكي نأ نم فال نوف لل! نوبل

 قسافلا لاف ؛ رح ىدبمف مويلا اذه راهن ىف تبذك نإ : قسافل لاق نك اذهو :ايندلا ىف بنذلا

 دجو دقف مويلا اذه ران ىف تبذك هلوق ىف قدص نإ هنآل . دبعلا قتع مويلا اذه راهن ىف تبذك
 0 راهن ف تنك دقف تبذك هلوق ق بذك نإو , ءارجلا بْجوَو طربشلا

 يف ذك ىلع كدبع قتع تقلع ىذلا مويلا ران ىف تبذك ىناثاا مويلا ىف لاق ول ام فالخم أضر

 ١ فاول اع ة رخآلا ىفو مهبولق ىلع ايندلا ىف رافاكللا مز ذال متل 4 ةيناثلا ةلأسملا 5
 الف (مبهاوفأب موق كلذ ) ىلاعت لاق م٠ مههاوفأب مه وق ناك م,مولق ىلع مم ناك ىذلا تقةولا

 ناسللا و باقلا ريغ كلم ال ناسنإلا نك مهئاضعأب مهو ق نوكي نأ مز ًاضيأ مبهاوفأ ىلع مخ

 ناكر الا نا نبع مفلاو باقلا قبب مل اذاف ؛ ءاضعاللاو

 ءاسشن ولو . نورصبي ىأف طارصلا اوقبتساف مهنيغأ ىلع انسمطل ءاشن ولو ل ىلاعت لاق مث
 ( نوعجري الو آيضم اوعاطتسا اف مهتناكم ىلع مهانخسمل

 هللاو . ىطسولا ةقيرطلا وهو ردقلاو ربجلا نيب وه ميقتسملا طارصلا نأ ًارارم انرك ذ دق

 انههو ؛ سكملابو ةيردقلا هب كسمتي ام هبيقع رك ذ ةربجلا هب كسمتب ام رك ذ عضوم لك ىف ىلاعت

 هي 80 ه4 “16
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 ٠٠.١ ةيآلا : : 5 مويلا اهراس 0

 سرس ال يع 0 يا مس ام اس هرص

 املكنو مب هاوفأ ل 6 مم اولا 600112 نورس م 5 ام ل ل

 مل ل ا ل

 61612 َنوبسكَي ناك 5 : ملجرا كهسشل و مهيد

 لاح و نيناجلاك نايصع الو ةعاطا 0 مل نم لاح كلذك ٠ .همحر ب وأ هب رفظيال ناك ودعلا كلذ

 دقو ؛ تاجردلا لهأ نم نكي مل نإو ةاجناا لهأ نم نوذجما نإف , قيرطلا أطخأف هلقع لمعتسا نم

 فرعي ل نم ناف سو.سحنا ىف رهاظ كلذ ؛ ءارتب ةناطف نه صالخلا'ىلإ ىندأ ةهالبلا ْنأِب لق
 . ًاريثك هنع دعب دصقملا فالخ ىلإ راس نمو ًاريثك قيرطلا نع دعبي ال هناكمب ماقأ اذِإ قيرطلا

 .( نورفكت متنك امب مويلا اه واصا ب ىلاعت هلوقب اهف نولصاح اهيلا نولصاو مهنأ نيب مك

 لاخعت هلوق ) مدت ( 5 هجوأ ةن الث نم م6 سس و مهتمادن هد بجوب | مل اذه قو

 هلوق (ىناشلاو ) « ( ميركلا زيزعلا تنأ كنإ ) قذ هلوقك ةناهإو ليكتت ىمأ هناف ( اهولصا )
 ) كأاثلا ( باذعلا 0 قبو تضقناأ دق انا تدم لق كلك اذلو رضاح باذعلا ىععل / مويلا (

 ءاسلو اه نكي تداك ةمعن نع ءىنب نارفكلاو ردكلا نإ ( انو رفكت منك امب ) ىلاعت هلوقو

 كتل 4 1 َظ ق اولعفأ مرجلا ديعلا لوي 5 0 اذهلو ٠ مالالا دشأ نه معنملا نم ناومكلا

 : لئاقلا راشأ ىغملا اذه ىلإو هدب نيب ىورخحت الر

 قل نم ىلا هاج ل ةسفلا كلا تاك 00

 ا ا ا 0 0 هوجو بيترتلا ىف

 0 الف عبهاوفأ 1 هللأ متخيف هب أنم مآ اولاقو ان 0 م مهنع ىلاعت لاق اي مرفك اوركن :[نأ]

 كاع هللأ لاق 1 ىاثلا) مجونذا نوف رثدءدف حراو جلا نمد مهناسل ريغ هللأ قطنيو 1 آلا ىلع

 ا لاقل ريغ مهزاضعأ كملحت وس رخواو كك باوج مش نكي مل ( مكيلإ دهعأ لأ 1

 مهحراوج قطنيو اه نوقطني الف 1 ع كاخن هنلا نأ املا وقأ : هوجو هاوفآلا ىلع مت 1

 ناسللا ن الف قاطن اطنإلا اك هيف ءافخ الف تاكسإلا | مار ناس هللا 6 كفا هنا ؛ مهلع دوشتف

 تانكمملا ىلع رداق هللاو اباثمب ةرع كل رك ناجم 4ع ردع : زاج كف ةصوضأاع ةكرح كارحتم وضع

 ارسودولا يك ان نرعفف مهراتسأ كابتناو رهراذعأ عاطقنال ءىثب نوملكتيال مهنأ الاخ ل

 رومالا رورظ ىدبالا ركتو : رفغتسيف ةبوت لاججالو رذتعيف أرذع دحجبال سوؤيلا طونقلا فوقو

 ىلع 0 ناطيخلا 5 لئاقلا لوي 7 زاضلالاو ىدبالا 4 قطنت ىَح راكنإلا ه4عم 0 ال تثيحت

 . ةبونعمو ةيظفل ا ! ل حيحصلا لواألاو / نزلا روب ظ ظ ىلإ ةراشإ 8 رادلا بحاض

 0 ءأو ( متن ١ لاقو هسفن ىلإ مم | لعف دنسأ ىلاعت هللا نأ ا اهنم ىلو آلاف ) ةيظفللا امأ



 1507 ااا الج مكلم ل اضأ دقلو : ىلاعت هلوق 0

 ش بق يلد َنولقاَ اونو ملك ادا دقو

 “- اذ 002 35

 نأ كش الو هللإ هجوت هتذابعو ءدضقملا وه هللاو قيخنا فاعضأب ٌلباقم هيلع باثم.هدنع
 . مقتسملا قيرطلا ىلع نوكي اهيلا هجوت اذإ ةهجل دصاقلا

 ريكتتي نأ مزل ناطيشلا اودبعت ال لاق الف  للذتلا ىنعم نع .ىنت ةدابعلا « ةثلاثلا ةلأسملا ل
 ْ ١ الا كل قل لع ركن هل نأ نب (ىودعإ نأو ) لاق املو هللا ىوس ام ىلع ناسنإلا

 ' ال] شيله: هللا ىوس اما ةلج نم هشفن ناف . هريغ نم آني هسفن ىزن هنأ ةاتعم سيل هللا ىوساام

 نذإب الإ .ىثلداقنيال نأ هللاىوسام لع ربكتلا ىنعهلب : هللا ةدابعب ةلمجتم تناكولو اهلا تفتليال
 هريغ ىلع قوفتلا ىف هسفن ظحو هسفن ىلإ داقني ال ذانيح هناف عضاوتلا ةءاغ ربكسالا اذه ىفو هللا
 ماتلا ربكتلا لصحيف هللا مأ اوفلاخ اذإ كولملا مال داقتني الو ماتا عضاوتلا لصحيف قوفتي الف

 م قوفو 10

 رفأ ًارثك البج مكنم لضأ دقلو ب ىلاعت هلوقب ناطيشلا ةوادعل هبي 1 مل

 : لئاسم ةيآلا ىفو < نولقعت اونوكت
 ٠ ديدشتلا عم امبمخو ماللا ديدشت عم ءابلاو ميلا رسك تاخا تس لبجلاف 4 ىلوآلا ةلأسملا ١)

 ش . هريسك عمو مجلا م د عم ماللا فيقخت و ءابلا نيكستو هعم امبعضو فيفختلا عم امهرسا كو

 ' هيف لبجلاو عامتجالا ىنعم نع ولختال ماللاو ءابلاو ميجلا لبجلا ىنعم ىف ي ةيناثلا ةلأسملا إل

 ؟كناكاذإ ءابج ةاشو :؛بارتلاو ءاملا ءازجأ عامتجا هيف نيطلا لبجو ؛ ةريثكلا ماسجالا عامتجا

 . فالخ جابآلا نإف قرفتاا نع ءىنت امنإو مهركذ ام ىلع ضقن ةجلبلا لاقيال . ريثكلا نبللا ةعمتجم

  ىنعمب ةدلبلاو ةجابلا نإف « تانكمتملا عست ىتلا ةيلاخلا نك اماللا عامتجال ىه لوقت اناآل نورقملا

 ش توكل فال ةرشملا نود ن ليق ىتح مظعلا عملا لبجلاف : قرفتللال عامتجالل ادلب ىمس دلبلاو
 3 . ًاحيحص نكي مل نإو البج

 ١ نع ةيلوت لالضإلا نأ ( امهدحأ ) : نيهجو ىلع لوقن ؟ لالضإلا فيك 4 ةثلاثلا ةلأملا ا

 ' هرمأي ردقي ملناف ةيلوت وهف هريغ ةدابعبو هللا ةدابع كرتب ضعبلارمأي ناطيشلاف هنع دصو دصقملا

 ال ةيلوتلا نإ ىضفي وهو : دصوبف امهريغو هاجو ةساير نم هللا ريغ مال هللا ةدادعب

 : . ةياوتلا لصحتف ريغلا كلذ ىلع لبقأو هللا كرتل لصح ول

 .< نودعوت متنك ىتلا هج هذه ل ىلاعت هلوقب لالضلا لهأ لام نيب مث

 عقوف هودع ةفاخم هنطو نم جرخ صخش لاك لاضلا لاحو
 ٌ اهوا مرارا ةقدشم ىف



 1 اج نيرا تبوس و قي نر عويد جو وس دس وسو دن وود ووو هنوسكفا ندعم |

 ١-٠-5070 نبا جانب ظنوني يو رب جما نب

 هاه ةيالا كاد ناضل هلي

 لسا 0 0 رمال ا
 «51» ميقتسم 0 0 ا ناو

 ريثكلا لكألا ىلإ ليم ءاذغلا نم ليلقلا ضي الف ةذمملا دافي سو .ةضرم ضد
 ءاوهلاك ايندلاف هعفني ام الإ ىهتشي ال جازملا حتيختص و ٠ ًاذاسف هتدعف قف ديزي وهو ءىشب عبشي الو

 حالصإ ريغ هل قيرط الو هجازمل دسفملا وهو ءاوحلا قاشنتسا نع هيف ناسنإلا ىنغتسي ال .ىبولا

 كلذكف « تاحاصملا ةلمج نم درواملاو لخلاب شرلاو ةيكرلا ءايشالاو ةبيطلا حناورلاب ءاوهلا

 ليملقتو .ىوملا كرت هقي رطو ناطر للا تان معلا ىهو اهرومأ نع ئدتشي د١ ايندلا ف ناشالا

 قبب الو قحلا ىلإ الإ ليمبال هلقع جازم حص اذاف ؛ دهزلاو بيطلا ركذلاب ىوطلا فيررحتو ليم أتلا

 هل سيل هنأ ناطيشلا فرتعي كلان اهو٠ هعلا 5 رهلإلا رومألا عم هل لصحو ةفلاك فيلاكت /| ََق هيلع

 . ناطاس هيلع

 ىلع لمح ناطيشلا ةداع عنم امل 4« ميقتسم طارص اذه ىودبعا نأو ل ىلاعت لاق مث

 لوقي بيبطلا نأ اكو« حابشألا بيبط بيبطلا نأ اك حاورألا بيبط عراشلاو نمحرلا ةدايع

 مث « هضم ديزي الثل ءاودلا . سأز, نه ىلا ةينا: نهو اذ نم.لك امالوالنك لش ل

 وهو دسفملا نم عنم عراشلا كلذك ؛ ضرملا ةمواقملا هتوقل ةيوقت ىتالفلا ءاودلا لوانت هل لوي

 : لئاسم هيفو 0 ةدادع وهو حلصملا ىلع ل>و ناطينشلا عابتا

 ةوادعلا نال ( نييم ودع مل هنإ ١ لاق نأطي ثلا ةدام نم عنملا كلنع 4 لوألا ةأملا 02

 بجوت ال ةبحلا نآل بيبح كل هنإ لقي مل نحرلا ةدابعب 0 دنعو ؛ عابتالا زم عناوملا غلبأ

 لمح ىلإ ةجاح الف ىنبحي هنإ لوةيف . ةبحلا ىلع لاكتالا كلذ ثروي امبر لب بوب ا ةعباتم

 أقيرط هنوك كلذو ةدابعلا ىلع لما ىف ءايشألا 0 رك ذ لب « هيضارم ليضع ىف ةقفملا

 ايف ةماقإ راد ىلإ هجوتم وهو فوذخم رفق لزنم ىف ايندلا راد ىف ناسنالا نال كلذو ؛ |مقتسم

 قرط نم ا ءىث هدنع نوكت الو ةلاثو هحودر ىللع ف فاخب ةيلاخ ةيداب ؛ ىف لزانااو : هناوخإ

 02 فو 2 كلاولتتلا ىلع ًاءاح 0 كاإذ ناك( 3 طارص اذه / للا ءذ هللأ لاق الو 2 نذل 5

 طارصاذه) هلوف ةماقإ راد ىف 0 هنأل زاب ناسنالا نأ ىلإ ةراشا (طارص اذه) ىلاعت هلوق

 - نيمسقملا نم انأزو“قررظلاب لدفأ اذاغو َلْوَش هيقملا نآل ىنعم هل نوكي ال ( ميقتسم
 عجار ةرفاسم امإرف ةا نامنإلا لوقت ؟ 0 م هس أ ٍرظ هلو 5 لدي اذام 4 د 1| ذل 0

 هناللف نطولا كك و دصقملا وه هللاف نمجولاىلعو ؛ هيف رجل عاتم هل رجات ةرفاسم امإو 3 هئط و لإ

 نمالا قبب ال'كولملا كلم لاو دنع نال :كلم لوزي ال كلم الإ نمأ الو نمأم الإ

 رجاتلا نأللف ةراجتلا امأو 5 ناذ ورق هادع 8 لكو ماد كل ىذلا وره هنأ 2مل هللاو . ةحارلاو

 حلاصلا لمعلا نإ لوب ىلاعت هللاو اجاور كانه هعاتمل نأ ملعب وأ عمسي عضوم ىلإ الإ دصقي ال



 ةيآلا . مدآ ىباي مكيلإ دبعأ ملأ : ىلاعت هلوف 0

 ءايبن ألا نع ةرداصلا بونذلا نم ىكح ام لعلو ؛ هللا هدنع نوكي نم نيبو ؛ هللادنع نوكي نم نبب

 كدمححبتنحنو ) ميلوقب مهسفنأب اوحجبت ثيح ةكئالملا ىلع ةليضفلا مهل لصحتل ليبقلا اذه نم

 بلغ هنأ نظي صخشلاو هلعفي ملف .ىثب هرمأ دق نوكي رخآ نع ناطيشلا عجري دقو (كل سدقنو
 الوبقم دوصقملا لصحم هنع عجر ناطيشلا نأ ملعب ال وهو هسفن ىف حجتيف ًابئاخ هدرو ناطيشلا
 نم جرخي له بنذملا نأ ىف اوفلتخا سانلا نأ وهو ىلوصأ مأ نيبتي اذه نمو . دودرم ريغ

 ال دسجلاب ىذلا بنذلاف نينيابتم نيرمأ ىلع نيمصخلا رظن عوقو عازنلا ببسو ؟ال مأ نامالا

 ناميإلا ةقبر نع جورخلا هنم فاخب باقلاب ىذلاو ناميإلا ىف ديزي دق لب جرخب ال بلقلاب
 ليلد نآرقلاو مهلع زئاج ىدسجلا نأ هسشاللاو «بؤتذلا نم ءابينالا ةمصع ىف اوفلتخا كلذلو

 لوبق ىلع مبلمح امرك ذزاطيشلا ةدابع نع هدابع ىمن امل ىلاعت هنإ مث ؛ مهلعز وحال ىلقلاو : هيلع

 : لئاسم هيفو ( نيبم ودع مكل هنإ ) هلوقب هنع اوهن اع ءابثاللاو هبااؤرمأ ام

 ناطيسغلا نماهؤادتب الو قنف ؟ ناسنإلاو ناطيشلا نيب 010 نيأ نم (ىوألا ةلأسملا)
 هنم ىلو لاو ىلاعت 31 ءاتاييرعادال ينو مدآ مركز سيليإ ىأر امل, مدآىب هللا سرك هببسو

 ذإ انك رخآلا- نم ضقن مو ًاصخش مرك أ اذإ كلملا نآلف لوألا امأ مرك هللا نم ىنااثلاو مول

 كلملا نآلف ىناثلا امأو « ًامؤا الإ نوكست ال مركملا كلذ ىداعي نم ةوادعف . ةنازخلا ىف قيض ال

 ةلزنملا كلت ضعب ىلإ لصي نأ ردقي ناكام فيعضلا نآل كلذو هنم الإ سيل همارك ! نأ ملع اذإ

 نسحي امهالكو , ًاقيض هتنازخىلإ بسنيوأ كلملا لعف ركسني هضغبي نم نأ ملعي , كلملا مارك !الول
 سيلبإ بهذم ىلع سانلا نم ًاريثك نإ مث ؛ لاضفالل الاك]و مارك الل ًامامتإ هيداعيف هلع بيذعتلا

 ًاقاختم نكي مل نإ كلملاف . سيلبإ ةنسل ةماقإ هيف اوعسو هوضغب ًامرتح كلم دنع ًادحاو اوأر اذإ

 .همارتحاو صخشلا كلذ مارك | كرتيو همالك عمسيو ىعاسلا دعبي ال هللا قالخأب

 نظو سيل هاداع مدآ هللا مرك أ امل لوقن ؟ سيلبإ ةوادع ةنابإ نيأ نم « ةيناثلا هلأسملا ل

 رهظأو هدعبأف رئامضلاب ًاملاع ناك هللاو كلم ا دنع نيضغابتم لثم هتلزنم ىف مدآو هتلزنم ىف قبب هنأ

 كطارص رمل ندمقال) لاقف ءافخإلا ىلع هلمحت ناكام لاوزل هيفخم ناك ام هسفن نموه رهظأف هرمأ
 . ( هتيرذ نكنتحالل ) لاقو ( ميقتسملا

 هيضارم ىلإ ليمي ناسنإلا لاب اف ًانيبم ًاودع ناسنالل ناطيشلا ناك اذإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ناوعأب ناطيشلا ةناعتساكلذ ببسلوقن ؟ ةدابعلاو ةدهاجلا نم هطخاسم هركب و « انزلاو برشلا نه
 هئاقب ملاصمل هيف ىلاعت هللا اهقلخ ىتلا هتوهشب نيعتسيف . هللاب ناسنإلا ةناعتسا كرتو ناسنإلا دنع نم

 ىذلا هيضغب نيعتسي كلذكو  كلابملا كلاسم ىلإ ام هوعديو هلاح داسفل ًاببس ابلعحيو هعون ءاقبو

 ليك ىصاعملا ىلإ ناسنإلاليمو . هلاوحأ داسفو هلابول ًاببس هلعجيو هنع دسافملا عفدل هيف هللا هقلخ
 درابلا ءاملا ديرب مومحملا ىرتف ؛لادتعالا نع جازملا فرحنإ ثيح كلذو راضملا ىلإ ضيرملا

- 

 تس 17

 هوو حسم سابا يسب را هيناتا ا تاك رض حنا ارا اننا البا و د »سم طر عسا

 1 هين لال + هاهع واب



 اب ةيآلا . مدآ ا هللا بع مالا هت هلو

 د 22710 زب ءهس دع مكي الف هعطر 1 لو هعاطأ نش 1 رهاظ هللا

 انع.نكل هدبع دقف هملإ تاجأ نافذ. كنا 0 كناوخإ كب عفتذيو ؛ كا دنععفتريأو

 : 0 ةناحلو ةناتج مف ا ّ اعلاو عقيام اهنم لامع الا نال كلذو « توافت ىلع ناطيبشلا

 ًاهراك ةمع رج بكت ري نم سانلا نف « ناكرألل وأ حراوجال فلاخم ناسللاو نانجلاو عقي ام اهنمو

 ءاضع ا اطيضشلا 1 وهف فرئقي ام ءوسإ فرتءعي ؛ هبرل ار ؛ هينذ نم فرتقي اه هيلقب

 هنوكب حرفي سأ هلا نم اريثك دج كنأ كك كاملا ]و بيط هبلقو ازتكك نه مهنمو ؛ ةرهاظلا

 . هناساب هب رختفيو كولملا عم ًايرانم ةنوك نساحلا نم دغيو.«ةءاعسلل ةلظلا تاوآ ل
 ملظلاب ممرمأي هنوكب 0 وأ مهل داقني كلملاو ملظلاب كلملا نيرمآ مهنوكب نو>حرفي ممدحتو

 , ةرهاظلا ءاضع الاب ىتلا ةعاطلاف اذه تفرع اذإ ؛ رم الا نم مهءلع درو امب نيحرف . نويلظيف

 ىحلا » مقلي هلوق كلذ نمو , رابخألا ىف درو امك مالآلاو ماقسأالاب ةرفكم ةرهاط نطاوبلاو
 ل هده ل2614 تك وذل اع فيلا 2 لي 00

 لابقإو مدنلاو ةبوتلاب الإ هنع صالخ الف 0 نو ا ! م دودحلا ىف مقلي

 لاحلا مضوي لاثملاو , رهاظلا ىف بلقلاب نوكي ام لبق نم وهف ناسللاب نوكي امو . برلا ىلعبلقلا
 ماوع نم مث ءادعب 3 ريمآلا صاوخ نم مث ناملغ هلو ربمأ ناطلسلا دنع ناك اذإ لوقنف

 نع كلملا وفعي ال ءامبايب ةقداصمو ناطلسلا ودع عم ةراسمو ةلاخم ريماألا نم ردص اذاف « سانلا

 نم ردص ناف ؛ ةقحال ةبوت وأ ةقباس دي هدنع ريم“ الل نوكي وأ « فصلا ةياغ ىف ناك اذإ الإ كلذ
 ربظأو ًاهراكن اكن إو . هنم ةدوجوم ةفلالا تدع ؛هرجزي لو ملاع هب وهو ةفلاخت ريماآلا صاوخ
 .ةيبرتلا ءوس ىلع ليلد ةفلاخلا ىلع هصاوخ مادقإ نآل , هتبقاعم نود هتيتاعم تنسح راكنإلا

 قسم مرجزنإو 2 ريماألا بتوع هرجز و مالا غلبو دعابألا ىتاوللا نم رداصلا ناكناف

 ماعنإلاو ناسحإلا روجزملا ىلإ ىدسي» نأ كلملا نم نسحو . مارك إلا رجزلا كلذب ريمآألا

 ردصب اف, ةمدخ ءاضعالاو ةتضاخ ناسللاو رثمأ بلقلاق اذه تيلع اذإ . هاجر لرش لع نإ

 نيبملا لالضاو مبظعلا ليولا وهف هللا ربغ ةبحم ىلع لْقأ نإف « بنذلا نم ميظعلا وهف بلقلا نم

 لبقي الو باقلا ىلع بوسحم وبف ناسللا نم ردصي امو . نيبملا باذعلا ميلآلا باقعلل بقعتسملا

 راجزنالا هل لصحو راكتالا هيلع رهظأ دق باقلاو ءاضعألا نم ردصي امو هلعف ركشي مل نإ هلوق

 نورفغتسيو نوني ًاماوقأ تقلخل اوينذت مل ول »لاق هنأ هبر نع هَل ىنلا كح ىذلا َبنذلا وبف

 دق هنأ نظيف ًاحرف هللا دابع نم دبعزع عجري دق ناطيشلا نأ ىهو ( ةفيطل انبهو) . « ممل رفغأف
 ةجردل ًاعفاركلذ نوكيو ًارهاظ ٍبنذلا بكستر ا دبعلا كلذ ىريشسح ءاوغإلا نم ةدوصقم لصح

 نم برقأ ريصيو ؛ هتدابعو هسفنب باجيإلا نم صلختيف دبعلا بلق رسكسني بنذلاب ناف . دبعلا
 ِتئاتلا بنذملاو ( ممر دنع تاجرد مهل ) ىلاعت لاق اك هللا دنع برقم ٍبنذي نم نآل « نيبرقملا
 قرفو « مهبولق ةرسكنملا دنع انأ » هير نع ًايكاح يللي لاق اكهدنع هللاو بلقلا رسككنم مدانلا

 «؟ 5 - رخل !؟»



 7 ةيآلا . مدآ ىباي مكيلإ دبعأ ملأ : ىلاعت هلوق فني
 : ا

 1 0 8 12 هى 28 2 2 ةيمده ا رمروم - .ع ءَس راء اة 02 ه5 هه
 2 «70> نيبمودع ل هنإ ناطيشلا اودعت النا مدأو ىب اي مبلإ ديغأ] ملا

 نيبف ودع كل هنإ ناطوشلا اودبعت ال نأ مدآ ىبباي مكيلإ دهعأ ملأ ) ىلاعت لاق مث
 ا[ زاظ نك نانآلا نإ : لوق نأ لئاقل ناك نيمرجلاو نينمؤملا لاح ىلآعت هللا كذ امل

 حاضيإب لبسلا حاضيإ قبس دقو . راذإلا مدع دنع كلذ هللا لاقف ؛ راذعألا نم لبجلاو ؛الوهج

 : لئاسم ةيآلا ىفو  ىغبذي ال امو هولعفت نأ ىغبني ام يلع انولتو مكيلإ اندبعو ؛ لسرلا

 دبعإ ةزمه رسكح (ىلوآألا ) ةريثك ىهو ( دبعأ ) ىف ىتلا تاغللا ىف < ىلو آلا ةلأسملا إل

 برض باب نم ءالا ريسك ( ةيناثلا ) ملعب و ملعي لاقي الف ءايلا الإ رسكت اهلك لابقتسالا فورحو
 ىف ءاهلا ماغدإ ( ةعبارلا ) اه اهدعب نيعلك ىف كلذو (١)دبجأ لأ امج نيعلا بلق (ةثلاثلا) برضي

 . ابعم ابعد ىأ ؛ احن احد نولوقي موق عمس دقو . دحأ ملأ لاقيف بلقلا دعب ءاحلا

 . .مكيلإ صوأ ملأ اهاوقأو اه-رقأ هوجو دبعأ ىنعم ىف ( ةيناثلا ةلأسملا (
 هلوقب مدآ انيبأ عم ناك ىذلا دبعلا وه هنأ (لوآلا) هوجو دبعلا اذه ىف ( ةثلاثلا ةلأسملا 27

 ( ىلب اولاق مي<برب تسلأ ) ىلاعت هلوب مدآ ةيرذ عم ناك ىذلا وه هنأ (ىناثلا) : ( مدآ ىلإ اندبعو )

 ناسل ىلع موق لك عم ناككلذ نأ ٠ ىوقألا وهو ( ثلاثلا ) هللا ريغ دبعن ال نأ ىضتقي كلذ ناف

 . هتيفيك و هتقيةح ىف اوفلتخا نإ.« رشلاب رمأي ناطيشلا نأ ىلع ءالقعلا قفتا كلذلو ٠ لوسر
 سيل هنع ىبملا نأ ليلدب ؛ هوعيطت ال هانعم ( ناطيشلا اودبعتال ) هلوق ( ةعبارلا ةلأسملا

 نبرومأم نحن وكتف لاقيال ٠ ةدابع ةعاطلاف هل ةعاطلاو هرمآأل دايقنالا لي ٠ بس هل دوجسلا وه

 (مكنم رمآلا ىل وأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ)ىلاعت هلوق ىف مهتعاطب انرهأ ثدح ءارمألا ةدابعب

 ” 0 الاقك و هل ةعاطو هللا ةدابغ الإ نوكتت آل هللا رمأب تناك اذإ مهتعاط لوقت انال

 اودج ةكئالملا نأ ىرت الأ ؛ هلل ةدابع الإ نوكي ال هللا رمأب ناك اذإ ريغلل عوكرلاو دوجسلا

 7 لع ناف . هف هقأ نذأي مل اهف مهئءاط وه ءارمآلا ةدابع امنإو « هلل ةدابع الإ كلذ نكي لو مدآل

 ا ؟ًآرثأ هنم ىزن الو ًاريخ ناطيشلا نم عمسن ال انأ عم ؛ نمحرلا ةعاط نم ناطيبشلا ةعاط ملعت اذا

 - تاقوأالا ضعب ىف .هب رمأ هنآل ال هللا رمأ ام نايتإلا وأ هللا رمأ ةفلاخع ىف ناطيشلا ةدابع لوقت

 صخش ك.ءاج اذاف ؛ كيف وهو كرمأي تاقو الا ضعب ىفو ٠ كريغ ىف وهو كرمأي ناطيشلا نوكي
 " كلذف ًاقفاوم نكي مل ناف , ًاقفاوم سيل وأ هللا رمأال ًاقفاوم كلذ ناك نإ رظناف : ءىثب كرمأي

 ”كسفن كتعد نإو . ناطيشلا تدبع دقف هتعطأ ناف ؛ هب كرمأب ام كرمأب ناطيشلا هعم صخيشلا

 'كسفنف هيف ًانوذأم نكي مل ناف ءكلذك سيل وأ عرشلا ةرج نم هيف نوذأم وهأ رظناف لعف ىلإ
 ' ةفلاخمب الوأ رمأي ناطيشلا نإ مث  هتدبع دقف هتعبنا ناف ؛ كوعدي ناطيشلا ابعم وأ ؛ ناطيشلاىه

 ' .. ةعئارلا ةفللا قف هركذس ام ليلدب « دبحأ ملأ ءاح نيعلا بلق ٠ اذكه باوصلا نأربظيو مهجلاب دبجأ قالوب ةعبطم ىف اذكه ()
07 
 دكنناون



 ةو ةيآلا . مويلا اوزاتماو : ىلاعت هلوق

 نذل لس ©

 6609 » رم

 نوقك _دتنيح وهو كلما لع تيلع لودي سا :لسأطم كلملا لع لخدي نم نإف لعق نارك

 . انظال اعطق هنع عون اذهو اس>حال كح دوجوم عبيبلا لئاملا

 نم الزن) مارك إلا عاونأ نم هريغ ىف لاقو ميحر بر نم مالسلا ىف لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ناكنإو كلذو « الوأ ل يزنا|قزرياملزنلا 0 كانه امأ ؛ معن لوقن ؟ قرف امهنيب لهف (محر روفع
 كييرلرالا ماتا 1 اذإو مركم هنأ لعلدت ال وأ مرك أ اذإ ليزنلا ناف هدعب ام هيلع لدبي

 هليزن قزريف قذر لا عساو كلملا نوكي أ نأ ل ؛ هب عوطقم ريغ كلذ نأ ريغ 6 1 ىلع

 دبعلا نمأيل ديبعلا نم ردص امل روفغ لاف هريغ ىف هشقانيو بارشلاو ماعطلا هنم عنمي 8

 ةرفذعال هيلع ملسملل هميظعت ةيزمرهظي مالسااو هدعب ساق دجوي دق ماعطإلا نأب كوشك

 تافتلالا هنم ىجرب ال هتبتمم ولع ىلإ رظن اذإ ىذلا كلام ءىثلا بر نآل ( روفغ بر )لاك

 . هيلع ملسِإو هديس وه رظنا ليقو هنم بجعي هيلع مس اذاف « ميظعتلاب هيلإ

 أ فرت لا هجو رت ايفاماودو هيفو < نومرجلا | اهيأ مويلا اوزاتماو ب ىلاعت لاق مث

 ريغ ضعلب نم هضعل 0 (ظيغلا نم زبع 1 ( ىلاعت لاق ام اوةرفتو كسفنأ ىف اوزاتمأ (لواآلا)

 لوزنو هتعفرو نمؤملا ةلزنم ىري مرجما نأ ذئنيح بيترتلا هجوو ةمادنلاو ةرسحلا نم مهزيمتنأ

 ( ىناثلا ) مكمقسل ءافش الو ممل ءاود ال ذإ ( مويلا اوزاتما ) م مل لاقيف رسختف ةتعضاو هكا لذ

 مارك إلاو باوثلا نم نمؤملا ىلإ لصي 02 كلذو نينمومللا نع اوراكا

 او زاتما ( تلاثلا ) أدبأ مب عامجا مكل قبب ملف رانلا نم مكنك اسم اولخداو اوق رفت مهل لاقي مث

 مه) ىلاعت هلوةب هبلإ راشأ ىدلا ناؤشالاب 00 نم نمؤملل ام فالخ ىلع ضعب نع م

 أب , ةقرفلا ق ةوف تاذعال و [كرأ ةقرألا باعر ميلآلا باذعاا مبل نوكي رانلا لهأف ( مبجاوزأو
 همسج قرحأ وأ هدي. تعطق نم نإف :لاضتا قرفت ببسي وهف باذع لك نآب |ظ 00

 قرفتلا نود .ىعسجلا قرذتلا ,نكل « ضعب' نع ابضعب تالصتلا ىرغت ببي 11 1

 ل مويلا ملاف منا مو مكاعفش نع اوزاتما ( عبارلا ) ىلقعلا

 نإ لاقي نأ لمتحو . ةميرجلاب تأ ىذلا وه مرجماو؛ ريخ لك نع اولزتعاو نوجحَرَت امع اوزاتما

 نومرجملا فرءي)ىلاعت لاق ا ءام نوفرعي ايس مهءاعرهظيف اوزاتما لوي ىلاعت هللا نأ هنم دارملا

 لوي كلذك (نوكيف نك )لوقي هنأ ا« نيوكت مأ اوزاتما ىلاعت هلوق نوكي ذتنيحو ( مايسب
 . ءاوس مبهوجو ىف وأ مههابج ىلع رهظيو ماي سب نوزيمتيف اوزاتما
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 ثيح رامضإ هنأب لاقيال .نوعدي اوناك ام ىأ نوعديام مبل هانعم :لوقن نأ وه ىلوأ وهو

 نال روهشملا هانعم ىف المعتسم ءاعدالا ىقبي انركذام ىلع لوقن انآل زئاج ريغ هنإو ةرورضال

 ( ميحر بر نم الوق مالس ) هلوق نآل ىلوأ اذه نإ اناق امتنإو ىوعدلاب ناينإلا وه ءاعدلا

 لمج نيب روكذم ( نوعدي ام ) هلوق نآلو ( نوعدبام ) هلوقل ريسفتلاك وهو ةرخآلا راد ىف وه
 ةنئيو ىوعد قبب ال ةرخآلا ىفو ةرخآلا ىف نوكي نأ ىغني أضيأ نوعدي اف ةرخآلا ىف ابلك
 / .رويْاَو روبدلا لهأ نيب لصفلاو روماألا'روهظل

 111 فلا اهرخا رهو ءانآلا لك ) وه (« ميحر بر نم الوق مالس إل ىلاعت هلوقو

 : لئاسم ىف هنيبنلو هقوف

 لدب وه ( اهد>أ ) ًاهوجو كلذ لمتحي لوقت ؟ (مالس) هلوقل عفارلا ام « ىلوآلا ةلأسملا ال
 أدتبملاكىنعملا ف نوكيف مالس مهل لاقف هلدبب هنيب (نوعدي ام ىمل) لاق امل ىلاعت هن اكن وعد, اس

 وهلب كلذك سيلوحنلا ىف ناكنإو ؛ لام ديزاو لجررادلا ىف لاقي أ ءرورجيو راج هريخ ىذلا

 اذه ىلع لمتحي و ؛ ةركن مالسو ةفرعم ىذلا ىنعمب ام نوكتف زئاج ةفرعملا نم ةركنلا لدبو لدب

 ءىث مهل هريدقت ةركن ىه لب ةلوصوم الو ةفوصوم ال ( نوعدي ام ) ىلاعت هلوق ىف ام لاقي نأ
 نايبل مهو ام ربخ مالس (اهيناثو) حيحصلا وه لوآلاو ( مالس ) لاقف لدبلا ركذب نيب مث نوعدي
 مالس دبع لاقي ميلسلا وأ صلاخلا ملاسلا ىنعمب مالسلاو صلاخ ىأ مهل ملاس نوعدي ام هريدقت ةهجلا

 كلذ هل نم نايبل نوكي رورجملاو راجلاو رفوتم فرشلا ديزل لاقي اك بويعلا نم ميلس ىأ
 أدتبم مالسو مدقت امع عطقنم ( مالس ) ىلاعت هلوق ( اهتلاثو ) ه + رفوتمو أدتبملا وه فرشلاو

 ىلاعت هناك اذه انموب ىف ىلاعت هللا نم ًارابخإ كلذ نوكسيف مهيلع مالس هريدقت فوذحم هربخو
 اذهو ؛ مهيلع مالس لاق طاح لاك نيب امل مث ( لغش ىف مويلا ةنجلا باتكأ نإ ) لاقو انل ىح

 نينمؤملا هدابع ىلإ ندحأ ىلاعت هللا نوكيف (نيلسرملا ىلع مالس ؛ حون ىلع مالس ) ىلاعت هلوق ىف اي

 مالس هريدقت لوقت وأ ؛لوقنم هيلع لدي ام ديج ركستبم هجو !ذهو نيلسرملا هدابع ىلإ نسحأ اك

 , يلع مالس لاق مث ء اذكو اذك مهل لاق ثيح تافتلالا نم ًاعون اذه نوكيو مكيلع
 ردصملا لع بصن (اهد>أ) ًاهوجو لمتحي لوقن ؟ اذامب بوصنم ءالوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ىلعو الوق ةكئالملا هلوقت وأ الوق هللا هلوقي مالس مهل لاقي نأوه مالس مهل دارملا انلوق ىلع هريدقت
 انلوق ىلعو ًادعو ملاس نوعدي ام مهل نأب مدعو وال وق كلذ هللا لاق هريدقت هل ملاس نوعدي ام انلوق

 مالس ىأ هنم مالسلا نأ نايبل نوكي ( ميحر بر نم ) هلوقو الوق هلوقأ هريدقت مهيلع مالس
 دقو الوق نوكي دق مالسلا نالزيبمت هنإاذهىلع لاقي نأ لمتحيو : الوق هلوقأ ميحر بر نم مهلع

: 



 تا ةيآلا ٠ نوعدب ام هلو هيف انا م / ىلاعت دلو

 ؛ عوج ا 7007 كانه كا ةراشإ 0 مف مب ) هلوقو ا

 ىلع لدي (نوهتشي ام ر ٍط مخل و) ىلاعت هل وقل لاقي ال ط نكن ذ ميلوك أم مامإو

 15 أ نالملآلا مدع ىبعم 1 ) نومشل 0 0 هلوق لوقن | 0 عوجلاوهو ةووشلا قدّصو رياغتلا

 نيتلاح ىف لكؤي ايندلا ىف ريطلا محل نال نورتضي ام لاقف ةوهش ريغ نم ىوادتلل نودي دق 1

 . هيتشي ريط محل لكاي ال ذئئيحو ةدعملا فعض ةلاح ( ةيناثااو ) معنتلا ةلاح ( امهادحإ )

 ا كاذ ملم لوقنف 2 رياغتلا ىلع لدي هنأ امر 2 بيبطلا 4 50 هقفاوي | لك ا

 عاونأ نم راتخا امبإ لوقت انآل ءانضرغ ىف حدقي ال كلذ نأ ىلع . ماعلا فلاخي صاخلا

 نايبل ريكنتلاو عوجلا 0 ءو ذذلتلاو معنتلا ىلع لدأ امنا عضوملا اذه ىف ةبكافلا لوكألملا

 0 5 را سإ 2 ل 0 0 0 ( ةبك اف | ايف مبل ) هلوقو ارا نم هانرك ثانق د لا

 ) اهدحأ ) : هوجو هيف ( نوعدي ام مبلو ) هلوةو نيرداقو نيكلام مهنوكو مثديي رايتخالا

 لعفلا ىعمب الاعتفا اذه نو دئايحو 8 باجتسم مثواعد ىأ مهسفنال ) وعدي ل مف ميل (

 ءاعد مهسفنال كوعدي مهنأ هانعم سيلف اذه ىلعو ؛ ليحرلا ىنعمب لاحترالاو لما ىعمي لامت>الاك

 ىلإ مهل ةجاح الق مهل كلذ ىأ مهسفنال ثوعدب ف مبلو ةانعم ل باطلا لعيب مث واعد باجتسيف

 باج كيلط نأ هدرا 4مم مفيف كإذ كأ لوش ع ركولمت كم باطاذإ كلملا نأ 57 باطلاو ءاعدلا

 هبلطت ملف لصاح كل كلذ نأ نايبو درلا هنم ةرات مهفيو ؛ تبلطام ىطعت نأب نيه رمأ اذه نأو

 ىنعع نوعدب ام نوك نوف رقت مط بلاط الف نولطيو ( نوعديام مهو ) ىلاعت لاق

 دارمألا لوقنو ا بلطلا لبق مهل لصاح وهف بلطي ل حصي ام لك ىنعي نعدبو كلط أ حصي م

 امل هئيبو مهني باسألا هللا عطق ولف ةذل هيف ًاضيأ هللا نم بلطلا نآل كلذو هد باطلا

 نإف 4 ءاطعلادنعو ةذإ باطلا دنع 9 نوكل باطلا دنع اهانإ مهيطعي ام ىقب 8 مهل بيطي ناك

 عقدي دقرايجلا كلماو؛ ميظع بصخنم هيارخ ُّق كلملا بطاخ نأ نم كك ثيحت كرلدلا 2

 فتنروكي ذئتيحو نوءادتيام نوعديام ( ىناثلا ) بطاخم الثل هنم ًادصق اهرسأب كيلامملا حتاوح
 ل وعدل نأ 0 ا لك ذأ هانركذام هانعمو َ لتاقتلا ىعع لايقل لعافتلا ىعم الاعتفا

 ىعم ) عيارلا ( هنونم م ( كلاثلا ( مهل لصاح وف هيحاص نم لأ هيلطي 1 هيلإ هيحاص

 لومال نيرفاكلا ْنَأَو مالوم وهو هللا مل ناااسلا ىف نوعاع 1 مهنأ ذئاي> هانعمو ىوعدلا

 ىف لع هناكء'اندلا ىف ةكحم ةياكسلا نؤكشن'ءااندلا ىف هب نوءدبإف ةنطا ف مول لاقف . مهل

 0 مويلا ةنجلا ب امكأ نإ ) هلوق نأب لاقي ال « مويلا نرعدتام ًادغ نونمؤملا اهيأ مكل اذه انموي

 هنع باوجلا لوقت انآل ةمايقلا موي لولا نأ ىلع لدي ( كالظ ىف مبجاوزأو مه نوبك اف لغش
 اذه نوكي نأ لمتحيف مهلع فاطع ( مهجاو 00 أدتبم ( مه ) هلوق نأ ( امهدحأ ) نيهجو نم

 ( ىتاثلا تاوجلاو ) هيعدب ام هلو ًادغ لالظ ىف هجاوزأو نمؤملا نأ انربخ اذه انموب ق مالكلا



 هلغشيام هبتؤي امر هللا نإ مث ء اهم ذتلأ ةنجلا ف لوقيف بعاوكلاةبعادم نآلا هرظنف حجرتي دق

 روازتلا ىف ( اهثلاثو ) مهوت هانرك ذ ام ليبق نم وهو راتوآلا برض ىف لبق ( اهناثو ) اهنع

 هلغشت ذتيحو نكمم امذإأب نوكتت هللا ةفايض نال انلق امم بيرق وهو هللا ةفايض ىف ( اهعبارو )
 ديز لاقي هيف مهتهاكف ام نايب ( لغش ىف )و ؛ نإ ربخ ( نوبك اف ) هلوقو هايند ىف همهوت امع كلت

 راجلا ناكل ًاسلاج تبصن ولو ًاربخ رورجملاو راجلا نوكي الف سلاج هتيب ىفو « لبقم هلمع ىلع
 ىلع نيك اف نولوغشم ةنجلا باحأ هانعم ناكل نيبك اف لغش ىف لاق ول كلذكو . أربخ رورجملاو

 " ةذلل الإ ةعسلا ىف نوكت ال اهنا ةبك افلا هنمو هب معنتملا ذتلملا 0)هكافلاو بصنلاب .ىرقو لاخلا

 ٠ ملالا مهمدع نع ( لغش ىف ) هلوقب راشأ هنأ وهو . فيطل ىنعم هيفو ؛ عوجلا مأ عفدل لكؤت الف

 نيبف . ةذلل ًادجاو نوكيالدق ملألا مداعو ةذللا ممنادجو نع (نوبك اذ) هلوقب نيب مث . ممدنع ملأ الف

 صغنتت دق ةذل ىف نوكي نم نآل كلذو ( مهجاوزأو مه ) هلوقب لاكلا نيب مث لاح مثأ ىلع مهه
 « بلق قاعت مهل قبب الف ًاضيأ ( مهجاوزأو مث ) لاقف هرمأ هم, نم لاح ىف هركفت ببسب هيلع

 الوبلأ دنع ميم نوكيالو «لغش ىف مهنع مث نونوكيف مءاوخإو مهراقأ نم رانلا ىف نم امأو

 نامإلا 5 مهلاثمأو ناسحإلا ْى مهلاكشأ (امهد>أ) : نيهجو لمتحي جاوزألاو 0 نومشي

 لجرلا ةجوزو ةأرملا جوز نم نوموهفملا مهجاوزالا (امهناثو) .(جاوزأ هلكش نم) ىلاعتلاق اك
 ناف ( ًاجاوزأ نورذيو ) ىلاعت هلوقو ( مهنابأ تكلمام وأ مهجاوزأ ىلع الإ ) ىلاعت هلوق ىف اك
 ناكم نع ةياقولا هب دارملاو ةلظ عمج للظو لظ عمج ( لالظ ىف ) هلوقو: لاكش إلا وه سيل دارملا

 كلذكف : ملالاعفدل ًادعتسم هب نوكيف سمشلارحالو رطملا ىشخيال نك تحت سلاجلا نإف مالا
 لاقو ( بوغل اهيف انمي الو'بصن اهف انسمب ال ر ىلاعت لاق م. ءاوسآلا مهقي ام هللا لظ نم مهل

 لاح نأ ىهو أضيأ ( ةفيطل هيفو ) مالألا مدع ىلإ ةراشإ ( ًاررهمز الو ًاسمث اهف نوريال )
 رح يف دعاقلاك لاع ناكم ىف ناكنإو : لغشلا نم هيف ام ٍببسب اهلالتخا نوكي نأ امإ : فلكملا
 بعاوكلا ةبعالك ًابولطم لغشلا ناكنإو « ناكملا ببسب نوكي وأ هزنتملا ناتسبلا ف سمشاا
 امإو ؛ ماعطلا هزوعأ اذإ ناتسبلا ىف جرفتملاكلكأملا ببسب نوكي نأ امإو ء. فوشكملا ناكملا ىف

 ناوخإلاو ناكملاونامزلا : ملوةب عامسلا طئارششىف بلقلا ل هأ ريشي اذهىلإو . بيحلادقف ببسب

 ' ىلإ ةراشإ ( مهجاوزأو مه ) لاقو بعت ىف اوسيل مهنأ ىلإ ةراشإ ( نوبك اف لغش ىف ) ىلاعت لافف
 اهيف مبل ) لاقو ناكملا ىلإ ةراشإ ( نوئكتم كلئارآلاىلع لالظىف ) لاقو ةشءوملا ةدحولا مدع
 ش عضو لدأ ىلإ ةراشإ ( نودكستم ) هلوقو مهجناوح عيمج عفد ىلإ ةراشإ ( نوعدي ام مبلو ةبك اف
 ' الإ .ىكتي الف :ىنملا امأو . مبل دعقي دق دعاقلاو لغشل موقي دق مئاقلا ناف ةغارفلاو ةوقلا ىلع

 ًايقلتم وأ ًاعجطض» نوكي امنإو . ءاكنإلا ىلع ردقبال ضيرملا نآل ةردقلاو غارفلا دنع
 ' وه ًايئرم نوكيف تالجحلا تحت وهو شرفلا هيلع ىذلا ريرسلا ىو ةكيرأ عنج ( كئارآلاو)
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 بدبس يروم مر بحجب يو وصموج سوو تايد ةتمويسو ود ويردد

 هبا ةيآلا . مويلا ةنجلا باعصأ نإ : ىلاعت هلوق

 رت ه5 - هر

 لالظ ف ذ مهجاوزاو مه ه١ َنوهكت لش ف موي أ هنأ باكأ أَنِ
 رع ]ذأ ا م را شر مج هده ها

 هلم نرعد ام مملو يك ان امف مهل« د١ َنوتكتم كلئارالا ىلع

 نوعومت (نورضخع) لاق امل ون ؟ بيقعتلا ءاف كك ىضتقملا ام « ةيناثلا ةلأسملا ١

 ع 0 0 لدعلاب لصفلل الإ اوعمجب م اوعمج اذإ لاق ىلاعت هن اك باسحلاو لصفلل عمجاو

 وأ ىلاولل لئاقلا 1 أذهل و «لدعلل راضخإلا لع رم ملظلا مدع راصف . لدعلل عمجا

 .هيقعتسيو اذه ىضتقب كلذ أ « ملظت الف لدعلل ت.ساج

 اوناك ام ىلع وأ اوناك امب نوزحي لب ؛ نولمعي اوناكام نيع نوزحب ال 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ىدعت وج لاك ال ؛:لمعلا نرعي ءارخلا نأ لع لدي ( ةرامعت متنك ام الإ نوزجت الو) هلوقو

 هتيزج تلق اذإ كنآل اذه نم سيل كلذ نال« ريخ ةئووتر 1 هتيزج لاقي ءءايلابو هسقنب

 ببسب .ازج هتيزج لوقت كنك ةيببسلاو ةلباقدلل ءابلا نوكست لب « كلوعفم ريا نوكي ال ربخ

 ىلإ ةغلابملا هجو ىلع ةراشإ كلذ نوكي نأ ( امهدحأ ) : نيهجو نم هنع باوجلا لوقنف : لعف ام

 ىف (نولمعي اوناكامب نوزحي) ىلاعت هلوق لوقنف « هنبع ىلع ديزي ال ءىثلا نآل كلذو ةدايزلا مدع

 بيجو اذهو ؛ ايش كرتي ال ىأ فرح افرح ىنواحي نالف لاقي !ولبعام نيغ هاك ءاراسلا

 نوزحت الو هريدقت سنجلل ىه امنإو . صوصخلا ىلإ عجار ريغ ام نأ وه ( فاثلا ) مظعلا سأيلا
 ةئيسلا نم نولمعت ام نورجتف' ةئيسف ةئيس كنك َنإو « ةنسؤل ةسح ناك نإ ئا1 00 ١

 . ( اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو ) ىلاعت هلوةك اذهو « ةنسملاو

 لالظ ىف مهجاوزأو مث ءنوبك اف لغشف مويلا ةنجلا بادكأ نإ ال لاقو نسحلا لاح نيب مك
 . ( نوعدي ام منار ةبك اذ اهيف مهل ؛ نودكتم كلارا 5

 نم هللا هانآ ام ذخأب مويلا لوه نع (لغش ىف) ( اهدحأ ) : ًاهوجو لمتحي ( لغش ىف) هلوقو
 هللاف مهتمالس نايبل ًاينتم نر تر اف) هلوقو « باس>الو باذع نم ربخ مجدنع اش ؛ باو لا

 هبيصي نم نإف « هلاوهأو مويلا ىف ركفتلا نم مظع (لغش) ىف مه لاقي نأ زاج (لغشاىر ل
 ده نع لومتعم انأ قوش ء هلاك قعقو ناري يو هروأ نمر هلع ضرع مة ةل

 نوكي نأ ( اهيناثو ) ) روبثلاو ليولاب ال رورسلاو ةذللاب هنع اولغش ى أ (نوبك اف) لاَقف ؛ هنه مهاب

 سيل هنأب مهلمع نيب مث « لمع ىف م م هأ انك نك ل 0 : نع اولغش مهنأ ديري الو مبل اك

 اولاقو ًارومأ ايندلا ىف 00 مناف هوعقوت امع لغش ىف ( امئلاثو ) بوبحم ذله وه لب « قاشب
 :هوجو هيفو « هب اولغتشاف مهلابب رطخي ملام اوأرف ءاذكو 0 باطن الةنجلا انلخد اذإ نحت
 ناسنالا نأ تلاثلا هجولا يف هانرك ذ ام اذهو راكبالا ضاضتفا لبق (اهدحأ ) ةفيعض هذه ريغ



 ةيالاةدحاو ة هححرصص الإ تناك نإ: ىلاعت 1 ا 5

 مم سس سس سس سس سس ااا

 هر 0 هر م واسال مع -

 «ه8» نورضخحي 0 تا

 جم ورء مور مع 6 رس © فا لس

 «ه؛» نولمعت منك امال الإ نورت الو انيَم سفن ظن ال مولا

 سيل ثعبلا نم نمحرلا دعو ام وه هريدقت فوذح أدتبم ربخ نمحرلا دعو ام لاقي وأ ؛ راضإلا

 . هب م وريخأ ايف نولسرملا قدصو « موالا نم ًافنت

 57 مابفتسالا باو خل: علل ىلإ وأدق رملا ىلإ ةرانخإ (اذه):انلق نإ م ةسداسلا ةلأسملا)

 ةللثااوأ تحب هنأب ملعلا لوصح (انثعب نم) مهلوق نم مهضرغ ناك امل : لوقن ؟ نوكي نأ انثعب نم

 الوش آذام هزيل لاق اذإف تالا نأ ”ء امبنت سيل هب نمحرلا دعو ثب اذه هلوقب باوجلا]صحخ

 . باوجلا لصح هبو هنعبعرلا ةلازإهضرغنأ هملعل ؛,تكسيو فخنال لوقي نأ هلف ؟ نالف ىناتقيأ
 4 نورضح انيدل عيمج مث اذاف ةدحاو ةحيص الإ تناك نإ ب ىلاعت لاق مث

 لمتحبو(روصلا ىف خفنو) ىلاعت هلوق ةخفنلا ىلع لدي ؛ ةدحاو ةحيص الإ ةخفنلا تناك ام ىأ
 الإ تعقو ام ىنعمب ؛ ةماتلا ىه ناك نأ ىلع ةعوفرم ةحيصلا تئرقو « ةعقاولا تناك نإ لاقي نأ

 كلل ىعملا نآل : ناكنإ : لاقي نأ نسخالا ناكل: كاذك' ناك ول : يرشِخزلا لاقو : ةحصص
 نأ عفرلاب أرق ىذلا لوقي نأنكميو « رهاظلا ىلع ةلاحإ زئاج ثينأتلا نكس : ةحيصال .ىث عقوام

 ةغلابسلل اهناف ( ةيذاك اهتعقول سيل ) هلوق هيلع لدي ؛ «ةملاّصو ليوبت تينأت( ةعقاولا تعقو اذإ) هلوق

 اهلك رشحلا موي ءامسأ تءاج اذهلو « ليوهت ثينأت ةثنؤم (ةحيص الإتناكنإ ) لاق انهه كلذكف
 سيل ىنعمب ةيذاك ل وقي ىرشخيزلاو « اهريغ ىلإ ةخاصلاو ةماطلاو ةقاحلاو ةعراقلاو ةمايقلاك ةثنؤم

 لد ( نورضحم ) هلوقو « ةمايقلاب ىمسم رشحلا نوكل رشحلا ءامسأ ثينأتو . ةيذاك سفن اهتعقول

 . ىرايتخا ال ىرابجإ ( نولسني ) مهنوك نأ ىلع
 الإ نوزحي الو ًاثيش * سفن ملظت ال مويلاف ١ ىلا 0 ا

 4« نولمعت متلك ام

 رفاكلا مرج سأييل (نوامعت مت نك ام الإ نوزحت الو) نمؤملا نم أ 00 ال) هلوقف

 : لئاسم هيفو
 (نوزحت الو ) هلوقب مرجلا سأي ىلإ ةراشإلا دنع باطخلا ىف ةدئافلا ام « ىلوآلا ةلأسملا إل

 نوماظت الو لقي ملو ( مظت ال ) هلوقب باذعلا نم نمؤملا نامأ ىلإ ةراشإلا ىف باطخلا كرتو

 ًادبأ لظت ال اهناف كلذك وهو مومعلا ديفي ( ًائيش سفن ملظت ال ) هلوق نآل لقن ؟ نونمؤملا اهنأ
 نمؤملاب ًاصتخم الضف هللا ناف لعفي مل نإو نمزملا ىزحي هللا ناف  رفاكلاب صتتم ( نوزحت الو )
 . ةراشب هيفو . ًاماع الدعو



 مف ةيازلا . انتيِفا نم انلاوأب ولاق : للاعت هلك

 رم 7422ه تعض | تعااسا 2[ مس هوي اهلها سا 0

 025 نولستملا قدصو 0 نحل لو ا ف + اندم نم م نمد اناا الا

 4ك نولسرملا قدصو خمحولا دعو ام اذه اندق رم نم انثعي نم انل وان | لاف 0 ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو اوثعب مهنأ ىلع لدي ( روصلا ىف خفنو ) هلوق نآل « كلذ اولاق اوثعب امل ىنعي

 نولوقي نولسني مهر ىلإ ثادجالا نم مهاذاف ىلاعتهّللا لاق ول : لاق لاق ول ( ىلوآلا ةلأسملا ١)

 ىلع( نولسني مهر ىلإ ثادجالا نم مه اذاف ( هلوق نال كلذو هللا ذاعم لون: قيلأ ناك انليواب
 عقي ثيحب ؛ ابك رحبو اهي حلو امفاؤيو مءازجأ عمجي نامز عرسأ قالا هنأ لإ ةراشإ انك

 كلذ ناكل . نولوشي لاق اراها تقرأ الو مدح نم هل ني جل كلذ نأ عم. خفنلا تقو ىف مهئالسن

 ءاولسني نأ لبق انليواي مهلوق ناف « كلذك سيلو انليواي نيلئاق نواسني ىأ ؛ نولسنيل لاخلا لثم
 .دئاوفلا نم انرك دال نالبقلا ية

 اذا وايزو اترسح ايو ةرسحب اهب لثم ىف ءاثتلا يعم انقرع دق : لئاق لاق راك هاك 0
 اولاقو . ةفاضإ ريغ نم ( دابعلا ىلع ةرسحاي ) لاق ثيح 5 لوقو مهأوق ثم قرفلا اه كلذ

 هلاحب الإ لع دحال نكي مل فاكملا وه لئاقلا ناك ثيح لوقت ؟انليواي و انترسح ايو 9
 0 نوف دحاو 3 ناكف هسفنب ال وة شم دحاو لك ناكف « هنم برق نم لاح 2

 ليبس ىلع لاق هللا لاق ثيح امأو . ليو اي لاق دحاو لك ىأ ( انليواي اولاق ) هلوةف ءانليو ايو

 . مهل اح هيلع لومشل مومعلا

 اوثعب امل لوقت (انليو اي) مهلوقب ( اندقمم نم انثعب نم ) قاعت هجو ام 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ل
 مأ هب دوعوملا ثعبلا هللا انثعبأ ( انثعي نم انليواي ) اولاقف« لسرلا نم نوعمسس اونا اهو 1

 الئاه الجر ىرب 7 ؛ هقيطي ال ودع ا نأ 0 ناسنإ ناك اذإ 5 اذهو ؟ انستف اما ا

 ( اندقرم نم ) مهلوق انرك ذام ىلع لديو ؟ ال مأ كلذ اذه :لوقيو هسفن ىف فجيريف هيلع لبقي

 قوم اوناك وأ اوهبنف ًاماين اوناكمهنأ ىف اوكش مهنأ ىلإ ةراشإ داقرلا عضوم روبقلا اولعج ثيِح
 هنأ مهنظ ىلإ ةراشإ ( انثعب نم ) اولاقف ؛ نيرمآألا نيب اوعمجل ثعبلا وه مهنظ ىلع كلاقلاب ناكل

 . هايتنالا لامتحا مهمههوت ىلإ ةراشإ ( اندقرم نم) اولاقو ؛ هب دوعوملا مهنعب

 دقرملا ىلإ ةراشإ هنأ ( امهدحأ ) نابجو هيف لوقتن ؟ اذ ام ىلإ ةراشإ اذه « ةعبارلا ةلأسملا ال
 ( امهيناثو ) قدص اذه ىالك لاقي دقرملل ةفص نوكيف ( اذه اندقرم نم انثعب نم ) اولاق مناك

 . نولسرملا هيف ىَدَبَصو نحل هيدعوام كلا اذه ىأ فعلا لة

 قدصو نم رلا دعولم)ىلاعت هلوقجيصي فيكف دقرملا ةفد اذه ناكاذإ (« ةسماخلا ةلأسملا ال
 قدح نمحرلا دعو ام هردقت فوذحب هربخ أدتبم « نمحرلا دعو ام نوكي لوقت ؟ ( نولسرملا

 لَو ربظأ لولو بق نولسرملا هيف قدصو نمحرلا هنادَغو املاتوإ  اوفدص ترا ال |

1 



 10. روتعلا خلو : اون 40

 : لئاسم هيفو (نورظني مايق مم اذاف ىرخأ هيف خفن م) ىلاعت لق ؟ىرغأ [ةسإ هن "خفت ىأ

 ( نورظني مايق مهاذاف ىرخأ هيف خفن مث ) رخآ عضوم ىف ىلاعت لاق « ىلوألا ةلأسمل
 نيعضوملا ىف هلوقو نالسنلا ريغ مايقلاو ( نولسني مهد ىلإ ثادجألا نم هاذ ذاذ ف لاقو

 ىتملا ىفاني ال مايقلا نأ (امهدحأ) نيبجر نم هنع (باوجلا) لوقن عم انوكي نأ ىضتقي ( مهاذإف )

 نامز ىف لكلا ناك رومالا ءىجب ةعرسلا نأ ( امهيناث و ) رظنلا ىفانيالو مئاق ىثاملا نال عيرسلا
 : لئاقلا لوةك دحاو

 [لعزمل سلا هطحرخص دودلك] امم ريدم لبقم رفم ركم
 ؟ ةتامإلاو ءايحألا نيداضتم نيرمأ ىف نيترثؤم ناتخفالا تراص فيك 4 ةيناثلا ةلأدملا

 تناك ةايحلا دنعف ماسجالا لزازب لثاللا توصلا نإ مث ةمالع خفنلاو 00 رثؤمال لوقن

 لص ابلزازف ةقرفتم ءازجاللا تناك توملا ةلاحو  قيرفت امف لصحل اهلزازف ةعمتج ىلا ءازجأ

 دنعو قرفتت عامتجالا دنعف ما رجال الاقتناو الزازت نارثؤي نيتخفنلا نأ لصاحلاف عامتجا اهيذ

 . عمتج قارتفالا

 ىف خفن هانعم فرظلا ىلا اذإ ىه لوقت ال ىلا اذإ ىف قيقحتلا ام ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 مالكلا دنعف  ًافرظ هنوك ًامولعم ءئىعلل ار نكي دف جلا نكل نولتت جدع حي اذاف روصلا

 ريغو وجلا ءاضأ سمشلا تعلط اذإ لئاقلا لوقك ىلع ددجتي ال ةدهاشملا دنعو ًافرظ هنوك ملعب

 بابلاب دسأ اذاف تجرخ تلق اذإ امأو دئازلع ددجتي مل عولطلا دنعوجلا ةءاضإ ىأر اذاف « كلذ

 هنوكب معلا لص هيلع هآر اذاف ًامولعم نكي مل هنكل . بايلاب دسالا نوك فرظ تقولا كلذ ناك

 ' اعمل 131 ]2 سايح الا دنع ةاجانم 4 ارت

 عمجي ل وقن ؟ لابجلا ةحيصلا تازازدقو ثادجأ تقولا كلذ ىف نوكي نيأ 4 ةعبارلا ةلأ ملا
 ٠ هثدج وهو عضوملا كلذ نم جرخيف هيف ربق ىذلا عضوملا ىف دحاو لكءازجأ هللا

 ىلع لدي برلا ظفلو رفاكلا رك ذ مدقتو ةبيهلا رك ذ عضوم عضوملا « ةسماخلا ةلأسملا ١

 اذه : انلق ؟ ال مأ قيلأ نوكي له ةبيبلا ىلع الاد ًاظفل مهيلإ فاضملا برلا لدب لاق ولف ةمحرلا

 لأ دشأ كلذ نوكي هيلإ نسحأ نم ىلإ هجوتلا ىلإ رطضاو ءاسأ نم نآل «نوكي ام نسحأ ظفللا
 .هرغ نه امانا رثك )و

 وه نالسنلاو :ىارحأ نحادلو الجر مده نسم ىلإ هجوت اذإ ءىسملا 20 كاسل هلال

 ريسفت ىف انرك ذ دقو ٠ مهرايتخا ريغ نم ( نواسي) لوقت ؟ كف مم دجوب فيكن يشأ ةعر

 نؤكنف ءز روصلا ىف خفني ثيح هتدارإ ذوفنو هنردق لاك نيب نأ دارأ هنأ ( نورظني مث اذاف ) هلوق

 مهبر ىلإ ث ادجألا نم مثاذإف) هلوقف . دحاو نامز ىف ودعو مايقو ءايحإو بيكرتو عمج هنقو ىف
 . بتارم دعبالإ نوكيال ىذلا نالسنلاىهو ةج ردلا هذه ىلإ نوهتتيد>او نامز ىفىنعي (نولسني

 . ك6
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 هلا ةياللا . سطر نوعين الف: لاش هل

 ةما6 سس وص طاع 2 ا لا م ها 0

 0 «نوعجرمهلهأَلإال يصوت وعيطتسيبالا «ة2 لوس مو ا
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 ندرس اه | كلسا رن

 01٠ َنولسْ 0 ىلإ ثادجألا نم هادا املا ف فلو

 ةدحاو ( اهنا 00 .قرخجج ىأ تلق هلونريثكا ىأ لاف داق 1 , ريك_تلا ( اهد>أ ) اهمظعو اوه

 يسال قراامتم لف نم ىلإ لصتو ا ١ مهمعلا ىأ مذخأت ( املاثو )هم 1 دا 5 لإ أمعم جات ال ىأ

 .امظع الإ نوكر ال | ملثم نأ كش الو ءاهيراغمو

 متعب 0 4 كوءجرب مهلهأ لآل الو ةيص وت نوعيطتس اللف لومص# مثو مذخأت 0 ر هلوقو

 اص هب 38 اذإ مهم ىلع لبقملا نافذ فجري لفاغ ىلع تدرو اذإ ةداتعملا ةحيصلا نال مالا هب
 1 درتو ةوقلاو 0 ند هأت 0 5 ةحم صا كاخ ناكاذاف ) هدر .صلل طع هلا فاالخ هم أوو فجرب

 لاق نأ لمتحو ) مظعأ فاخعالاو متأ فاجيرالا ل لوةشم ه4همص»+ 6 وه ىذلا لفاغلا

 هنأ دهدعل نم فاللخت هكنع نيلفاغ نور وكف الصأ كإذ ندرك الل نولو#هبو ثعبلا َّق ) نومص*# )

 تزارهشلا ف نم قعصف ) ىلاعت ةلوشب دا نلللا وه اذهو فج رب ال هناف هعوقو رظتنيو هل ايف

 ملعو اقرب ماش 0 اهل دعتساف ابع ءقو دقتعا نم ( ءاش:نم الإ ضراالا ف كد

 ايشغم لهاذلا لفاغلاو ًاتباث ملاعلا 0 ىرت دعرلا دعر مث ملهي ملو همشي مل نمو دعر نوكيس نأ
 ) اهدحأ ) ةدشلل ةنيس ا هقو.أوصوي نأ لإ مهله ال ثي* ىهو نخالة كش نإ مش هيلع

 نال ةيصوتلا عيطتسي ال هلوق نود ىصوي ال لالا هذه ىف نالف لئاقلالوق ناف ةعاطتسالا مدع
 لعفلا دجوب ا عرس دجوب لوقلاو لوقلاب ىهو ةيصوتلا ) فاك ( اهعيطتسي لق ىكوب ءصل نم

 ملاظملا درو تابجاولا ءاذآ نك لزوط نامل جاتحي العف فيكف ةملك( نوعيطتسي ال ) لاقف

 تقو ناف تايلكلا مأ ىلع هل ةردقال هنأ ىلع لدي تايلكلا ما نيد نم ةيصوقلا رايتحا ) كااثلا (

 ام ةيصوت ىلع ردقي ال ىأ ميمعتلل ةيصوتلا ىف ركل عبارلا ) سمأ ةيصوتلا ىلإ ةجاحلا توملا

 (سماخلا) اهربغ نع زج اعاهنع زجاعلاف ةراشإلاب لصحت لق ةيصوتلا نالَو «( ةرينسل ةملكب تناكولو

 هلهأ لإ ,لوصولا ردك نما ان ةمرعا كإ ةجاحلا ةدشل نايب ( نوعجري مبلهأ ىلإ الو ) هلوق

 00 دب الق هاهأ كإ هل لوصول 4 عطقي نم و ؛ املإ ةجاحلا مدعل ةيصولا نع كسع دق

 . ةدشلا 0 ٍ لد ةجاحلا عم عطتسي مل اذاف « ةيصوتلا
 مهنأ نوءطقب مهنأ ا 0 ام )ا اههددأ 7 نابجو ( كوءجرب ميلهأ ىلإ 2 ( هلوق ا

 مرلهأ ىلإ مهنأ ( امهيناثو ) ةيصوتلا ىلإ ةجاحلا بجوي كلذو مهيلاهأب اوعمتحي نأ ىلإ نولبمي ال

 نم هل عوجر ال هنأ لعيو ًارفس رفاسب َن 0 مي ىنعي «نوعجر.ال

 . ةيصولاب ىنأي ىرخأ ةرم هلهأب هل عامتجا الو رفسلا كلذ
 2 نولست مهر لإ ثادجاللا نم 3 اذاف روصلا َّق خفنو )لاق ىلوألا ةحريصلاب دعلأ م نيب مث
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 ةيآلا . دعولا اذه ىتم نولوقيوو : ىلاعت هلوق 3

 دم تاس سا نبض اع | رصأا 22ه 2 مس مرا ١ 0 سال ا عا سرع رع مل

 ةدحاو ةحبصالإ نورظنيام «48» نيقداص منك نإ دعولا اذهىتم ن وشو

 1 - هه 52-1 54

 ش هنأل مبماعطإ ىلع ردقت الف مهمعطي ناك مهمعطي نأ ءاش نإ هللا نأ ىلإ ةراشإ ( همعطأ هللا ءاشي ول

 هللاأشي ملامعوقو عانتمال مهماعطإ ىلع دح:أردقيال مهماعطإ هللا أشيل نإو ٠ لصاحللاليصحت نوكي
 '  مهعيوجت هتلادارأ اولاق مهنأ رهو (رخآهجوو) ماعطإلاب انورمأت فيك . ماعطإلا ىلع انل ةردق الف
 7 ملو لالضوبف مثومعطأ نولوقت متنأو زوحيال هنأو هللا لعفلاطبإ ىف ًايعس كلذ نوكي مهانمعطأ واف
 7  اذإ دبعلا نآل كلذو . مالاو بلطلا ىلإ او رظنب لو دارملا ىلإ اورظن ثيحمم الإ لالضلا ىف نكي

 : هلاثم : هلجأل هب رمأ ىذلا دوصقملا لع عالطالاو رمآلا ببس فشكي نأ ىغبني الر مأب ديسلا هرمأ

 ؛ بوكر ملا رضحأ هدبعل لاقو دحأ هيلع علطيال ثيم هودع ىلع موجهلل بوكرلا دارأ اذإ كلملا
 رذحلا ىلع هودع علطي نأ ديري هنأ ىلإ بسنل بوكرلا هلجاأل ىذلا دوصقملا فشكتساو علطتواف

 7  اوقفنأ ) لاق ذإ ىلاعت هللاف ؛ دارملا عبتت ال رمآلا عابتا وهو ةعاطلا ىف بدالاف : هرس فشكو هنم

 ١ . هنئازخ ىف ام هللا مبمعطي مل 1: اولوقي نأ زوحبال ( كقزر ام

 7  هوذقتعا ام ىلإ ةراشإ وهو (« نيقداص متك نإ دعولا اذه ىتم نولوقيو ل ىلاعت لاق مث

 ٠" اذإو) ىلاعت هلوق ىف روكذملا قافنإلاو ( اوقتا محل ليق اذإو) هلوق ىف اهب رومأملا ىوقتلا نأ وهو
 ْ عقي ىتم ىأ (دعولا اذه ىتم) هلوقو هل ةقيقح ال دعولا نآل هيف ةدئاذ ال ( اوقفنأ مه لق

 1 : لئاسم هيفو ؛ هب دوعوملا

 ءازج حلصي ال ماهفتسا ىتمو ءازج ىعدتست ىهو طرشلل نإ نأ ىهو 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 ىف نيقداص منك نإ اولاق مهن اك راكنإ ىنعملا ىفو ؛ ماهفتسا ةروصلا ىف ىه لوقن ؟ باوجلا اف

 1 . نوكي ىم اولوقف رشحلا عوقو
 مهنأل ءايبناألا عم هنأ رهاظلا لوقت ؟ ( متنك نإ ) موق ىف نم عم باطخلا  ةيناثلا ةلأسملا ١

 ٠ نوكي ىم انوربخأف نيقداص ةلاسرلل نوعدملا اهيأ اي متنكنإ اولاق ةلاسرلا اوركنأ امل

 ؟دعو ىأ ىلإ ( دعولا اذه ) هوقب ةراشإلاف دعو عضوملا اذه ىف سيل 4 ةئلاثلا ةلأسملا ١

 وهلوقنوأ ٠ ةعاسلا مايق نه (مكفلخ امو كيديأ نيبام اوقتا محل لبق اذإو) ىلاعت هلوق فاموه لوقت

 .باقعلاو ب اوثلاو باسحلا و ةعاسلاب مهر يكذت ىلع نيميقمءايبناألا نوكل ًاروكذم نكي مل نإ و مولعم
 . ريكدتللاو ةمواعملا ةحبصلا الإ نورظنني ال ىأ (ةدحاو ةحيص الإ نورظني امل ىلاعت لاق مث

 اوناكمهنال ىلعف راظتنالا لوقنف ءابمدعب نومزحي اوناك لب نورظتني !وناكام مثليق ناف « ريثكنلل

 هبلعو هتردقو هللا كح الول ةعاسلا بيرقتو باذعلا ليجعتو راوبلا هلعاف هب قحتسي ام نولعفي

 ؛قيقح ريغ ًاراظتنا نورظتني لاق ًايقيقح ًامارفتسا ىتم هلوق نكي مل امل لوقن وأ نولوقي ال مهنإف
 . ىلع لدت ًارومأ ةحبصلا ىف انهه اوركذ دقو . هلوق ىلإ ًارظن راظتنالا هنم مهفي ىتم لئاقلا نآل

 ب 8+ ينسوا ل .. 4



 /م6 ةيآلا ٠ أوقفت أ مهل 0 اذإو ؟الاعلا هلوق

 قافنالا اور مس آل كلذو مهتفلاخع ةياغ نايب هيف لوقت ؟( معطنأ ) اولاق لف قفتتأ اولوقي

 0 معطنال اولاقو ماعطالا وهو هن اق ا 3 ةافنإلاب ا م هريغو ماعطإلا هي هذ ل َّق افنالاو

 2 وه قباطملا نأ م امههرد هيطعأ ال لوقت ًاران مد ا 1 هريغل لك اهلا لوش اذهو

 . انهه كاذكف مثأ هجولا اذه ىف ةغلابملا نكلو راند هطغأ الك
 لون ؟ مذلا ضرعم ىف هركذ اذاملف همعطأ ءاش ول هللا ناذ اح ةح مهمالك ناك( ةثلاثلا ةلأس ١

 نس دساف اممدلكو هّللأ ةردق حم قافتالاب ا زاوج مدعل و أ هللأ ةردقإ راكنإلا ناك مدام نأ

 كب َّى هل ناك نم نال اجلا 5 :مسسلو 0 ىلع لدي هنإف ) مقدر ع ( هلوق َّق كلذ هللأ

 لاملا هدنع نم نه تاز نإو هنئازخ َّق 1 ىطعأ دارأ نإ ريغ وف أَم هنئازخ َّق هلو كاك ريغلا

 هلوقو « هنم هطعأ ىدي ىف امن رثك أ كنئازخ ىف هلام هدب نم لوقي نأ زوجي الو ءاظع الا

 مم نأ مالكلا اذه نينمؤملا اوعطق مع ممداقتعا ىلإ ةراشإ ( نيبم لالض ىف الإ متن نإ )

 : ةيوذعمو ةبوغل

 طرشلل نوكست نأ نإ ىف ضرأألا ناكو ء ام ىنعمب ىفنلل تدرو (نإ) لوقنف ( ةيوغللا امأ)

 20 ام لمعت ماو اًضْراَقَتف هوجولا ضن نم اكريشا امهكل ىفتلا كوكم كا ف1

 1 امهنم دحاو لكّنأ وهف كرتشملا هجولا امأ.. ىقنلا ف لإ 7
 0 ىذلا ىعلا نول نأ نأ نمد لب لآ نونلا نم ميلاو فلل نم برق ةزدبلا ناف نيب راقتم

 ةماك أ ديز قءاج نإ تلق اذإ كنالف'نإ ىامأو ءرهاظف ام قامأ“ اناث نوك ل ا

 مثاقب ديز ام ىأ متاق ديز نإ ليقو ءام ناكم نإ لمعتساف ءىجب لاحلا ىف هل نوكيال نأ ىغبني

 ثحاأيم هيفو دسافلا وه مثداقتعاو داسفلا رهاظ هللا ةردقب مبأوق عم قافنإلاب

 ثيح لمعتست ةيفانلاام نأ انركذامىلع لدي ىذلاو ؛ عنصأ عنصتام لود طرشلا ىف ام لمعتساو
 ىنعم ديز سلج نإ لوقت الو ةلص نإ لعجتف ديز سلج نإ ام لوقت كنال كلذو نإ لمعتسنال

 لصأ طرشلا ىف نإ نأ ىلع اذه انلدف ؛ ةلص اموالصأ نإ لعجتف نيرت امإ لوقت طرشلا ىنعمبو ىلا

 كساب ىلا قاع ليخد امو

 ١) متأ) هلوق ديفي الام-ديفي ( الإ ما نإر هلرتنا اكدت دا ها ثحبلا 0

 .لالضلا ريغ ف اوسل ارز كك تجول هنآ

 لالض هنأ هسفن نيبي هرورظل هنأ هانعم انركذ دق نيبملاب لالضلا فصو 4« ثلاثلا ثحبلا ل

 ” كؤلخ هنأ دش ىلع قال لالض ىف ىأ

 , نيصئاغ' هيف نيرومغم موك ديب (لالع ىف ) هلوق نأ انرك ذ دق 4 عيارات
 4 ع ن.رداق 0 قب رطلا نتم نسل منو ا ةراشإ (ىده ىلعو) ةنيب ىلع عضاوم ىف هلوقو

 نيناظ مهنوكل نيبم لالض نمار اونمآ نيذلا اوفصو امن مهنأ ىبف (ةيونعملا امأوإ)ل

 0 ا 0 كلذ اناف امتإ «لالضلا ةباغ ىنوكي همالك ضقانت نمو ضقانتم همالك نمؤملا



 ةيالا . اوقفنأ مهل ليق اذإو : ىلاعت هلوق /

 "010 111ج ىلإ مان منطأ كابا رأ نم ملا
 .  نيبم لالض ىف الإ متنأ نإ همعطأ هللا ءاشي ول

 ةقفشلاو هللا بناجل ميظعتلا هيلع فاكملانآلكلذو . فلكل ىلعام عيمجب نولخبب مهنأىلإ ةراشإ
 ليق ثيح هللا قاخ ىلعةقفشاااركرتو اوقتي ملف ؛ اوقتا مبا ليق ثيحريظعتلااوك رت مهو هللا قلخ ىلع
 اونأي لف ةقفشلاو مظعتلا ف تاجردلاىندأباوبطوخىلو ألا (فئاطل هيفو) اوةفني لف ( اوقفنأ) مبل
 اورمأ ىوقتااىف منال كلذ انلق اسم ىلعألاب اوتأف ىندالاب اورطوخ نوصلخلاهللا دابعو هنم ءىثب

 ىندأ وهو باذعلا وأ توملا نم مهفلخ امو ةرخآلا وأ باذعلا نم مهيديأ نيب ام اوقتي نأب

 نوكيال باذعلاقتمو هبقاعي مل نإو هيلع كلملا بلق ريبغآ ىقتيف صاخلا امأو ؛ ءاقتالا نم نوكيام

 هتفلاخم اوبنتجاو هللأ اوقتا نوصلخلاو . هللا باذع اوقتي ملو هللا ةيصعم اوقتي مل مبف ؛ ديعبلل الإ
 ىف هلل وهام ضعب ىأ (امم اوقفنأ) مهل ليقف ةقفشلا ىف امأو ؛ مهبقاعي ال وأ هيلع مهقاعي ناك ءاوس

 ىلإ اهوفرص مهسفنأ لب: مهيديأ ىفام لك اولذب و مهسفنأ ىلع اورثآ نوصاخناو ءاوقفني ملف مكيديأ
 الإ ةعجار ميظعتلا ةدئاف ناكام ميظعتلا بناج ىف نأ م( ةيناثلا ) مهنع ررضلا عفدو هللا دابع عفن

 ناف ؛ مهيلإ الإ ةعجار ةقفشلا ةدئافناكامةقفشلا بناجف كلذك مهميظعت نعنغتسم هللا ناف مهلإ

 هللا ردق نم ديعسلا نكل . هيلإ هزر لوصو نم دب الو هلجأب الإ توءال لومتملا هقزريال نم
 لخبلا نأ (امهدحأ) نيرمأ ىلإ ةراشإ ( كفزر امم ) هلوق (ةثلاثلا) هريغ ىلإ هدي ىلع قزرلا لاصيإ

 كلذ نم مكعنمي نأ ىغبني ال هنأ (امهيناثو) ريغلا لامب لخبي نم ءالخبلا لضأ ناف حبقلا ةياغ ىف هب
 : ًاضيأ لئاسم هيفو الوأ مكقزر اك ًايناث ,كل هفلخي وهف متقفنأ اذاف مكةزر هللا ناف رقفلا ةفاخم

 باجأ انههو :؛ باوجلا فذح ( اوةفنأ مهل ليق اذاو ) ىلاعت هلوق دنع 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 ءاشي ول نم معطنأ) اولاق ( اوقفنأ مهل لبق اذإو ) لاقول ىلاعت هنالكلذو باوجلا نم رثك أب أو
 رافكلا لوقن ؟ (اونمآ نيذلل اورفك نيذلا لاق) ىلاعت هلوق ىف ةدئافلا ا . ًايفاك ناكل (ةمعطأ هللا

 لوقلا كلذب اودارأ او . هب نورختفي اوناكو ةديخلا تافصلا نم ماءطإلا نأب نولؤقي اوناك
 عفدنا امل انماعطإ الولو . ءانث انلاعفأ نأب نيدقتعم فورضلا معطن نحت اولاقف نينمؤملا ىلع ًادر
 مهضرغ ناك الف ؟اوةفنأ انل نولوقت ملف «ءاشي نم قزري مكهلإ نإ نولوقت متاأو فيضلا ةجاح
 (اونمآ نيذلل اورفك نيذلا لاق ) مهنع ىلاعت لاق ؛ ماعطإلا نم عانتمالا ال نينمؤملا ىلع درلا
 7 اوضرعأف نينمؤملا ىلع در مهل نكب ملف ( مكيديأ نيبام اوقتا ) مهلوق ىف امأو : درلا ىلإ ةراشإ
 / . هب ملعلا لوصحل مهضارعإ ركذ نع هللا ضرعأو

 وأ نم ىلع قفننأ اولوقي مل ثيج مهاوج ىف ظفللا رييغت ىف ةدئافلا ام ( ةيناثلا ةلأسملا ل

 ظ نأب مهباوج ناكف ( اوقفنأ مهل لبق اذإو ) هلوق ىف قافنإلاب اورمأ مهناآل كلذو « هقزر هللا ءاشب



 /م؟ ةنآلا : ةرأ نم ميتأت امو.: اك هلوق

 هاا 1 ا 3 هاه 1

 <« ةايضرعم ا اوناكالإ مهمر تايأو نم نم مها امو

 اسر رادع 27221522202 م

 انما نذل اورَمك نذل لاَ هللأ قرر 5 ا مه ليق اذإو

 1 ايندلا ( كفلخ امو ) 0 نس مهنإف ةرخآلا ( كيديأ نيب ,.امز (اهدسأال م

 لولدملا امهريغو ؛ قرحلاو قرغلا لثم باذعلا عاونأ نم ( كيدي نيبام ) ( اهناثو ) اهل نوكرات

 بلاطلا توملا نم مكفلخ امو ( نوذقني مه الو مل خيرص الف مهقرغن أشن نإو ) ىلاعت هلوقب هيلع

 ( املاثو ) ( نيح ىلإ اعاتمو ) ىلاعت هلوق هيلع لدي هنم كل ةاحب الف ءايشالا هذهنم متوجي نإ ل

 متيقتا اذإ مكنإف رشحلا مأ نم مكفلخ امو كدنع رضاح هناذ للص دمع ىمأ نم مكيديأ نيب ام

 ةمحرلا نأ عم ( نوحرت مكلعل ) ىلاعت هلوةو هللا مكمحر رشحلاب بيذكتلاو للك 1 دع نر ك2

 ىنعمب ( اوقتا ) لاق امل ىلاعت للا رخل ايدل انف در 1 ارم اهان 0 ةيجاو

 نيقيلا بابرأ ىنعي ( نوحرت مكلعل )لاق ًاطاتحا اوقتاف نيهاربلا لع ءانبا| وعطقت مل نإ نأ

 ( اهدحأ) : نيهَحو نم ان رك ذ ام قطاو او نأ ير طاب تل 0

 نظلا ديفي رمأ ةيلإ ًارظن ءاقتالا نأ وه ( امهناثو ) ءىث هيلع بجبال هللا ناذ ةحزلا نيشان ار

 نأ هبلق ىف ناك اذإ كلملا ناف ءاجرلا عنمي ال كلذف جراخ نم مل دج هن عطقي ناكناف ةمحرلاب

 لوي نأ هم يصيب ٠ كلذ ىضتقتال ةمدملا كل 1 اا هد ا همدخ نم ىطعي

 ,ىقحتست امن رثكأ] كتردأ كبلا لصن نأ دع ذك لعفا

 . « نيضرعم اهنع اوناكالإ مهر تايآ نم ةيآ نم مهتأت امو راج ىلاعت لاق مث

 هب اوناك الإ لوسر نم ميهتأي ام دابعلا ىلع ةرسحاي ) ىلاعت 0 نم مدقت امب قلعتم اذهو

 مموبذك لسرلا مهت ”ءاجاذإ ىنعي (نيض رعماهنعاوناكالإ مهر تاي أ نم ةيأ نم مه :ًاتامو) ) ؛ (دوءزمتسي

 ( نورقلا نم مهلبق ا :كلهأ كاوري ملأ ) هلوقو اهلا اوتفتلا امو اهنع اوضرعأ  تايآلاب اوتأ اذإف

 ةيآلا نم هلبق امب لصتموه لاي نأ لمتحيو نيلصتم نيمالكن يب مالك ( نومحرت لعل ) هلوق ىلإ
 مهضارعإ سيل لاق اوضرعأ ريدقت هيف ناكو ( اوقتا مهل ليق اذإو ) لاق امل نات هل رع

 لازنإ لثم تايآ اوحزنقا اوقتا مبل لبق اذإ لاقي وأ نوضرعم ةبآ لكن ع مث لب كلذىلع ًارصتقم
 ىف اوناك اذه ىلعو ( نيضرعم اهنع اوناكالإ مهمر تايآ نم ةيآ نم مهيتأت امو ) لاقف هريغو كللملا

 هيلع ناه ضعبلاب بذك نمو تايآلا مهعفنت ال ىأ اهنع نوضرعي الإ هانعم ًادئاز نوكي ىنعملا
 . لكلاب ”سذككلا

 نم ,مطنأ اونمآ نيذلل اورفك نيذلا لاق هللا كقزر امم اوقفنأ مبل لبق اذإو )ل ىلاعت هلوقو



 ةيآلا . كيديأ نيب ام اوقتا محل ليق اذإو : ىلاعت هلوف م

 : 2 ث صراع عا نت  ”اعو ص 2 تت" ١ يديص م27, عر (|ضاص هزل

 1 «44» نيح ىلإ اعاتمو انم ةمحر الإ «؟»نوذقن مثالو مهل حرص الف
 م -

 هل راسو رتورت_ شا هر

 «:ه» نومحرت يلمَل كفل امو ئبدبأ نيب ام اوقتأ مش لبق اَذإَ

 ريغ نم مهقرغأ مهقارغإ هللا ءاش ناف هللا ةئيشمب كلذ لكو بسريف بقاث هبقثي ام اهنمو رسكنيو

 . تنأ ملست 6 بابساألا كلت نم ءىثب وأ ةئسلا لهأ بهذم وه اك بابسألا هذه نم ءىثن

 . قرغلا مهنع عنمي مهل ثيغم ال ىأ ( مهل خيرص الف )ل ىلاعت هلوقو
 امإ ءباذعلا نم صالخلا ن'ال كلذو قرغلا مهكردأ اذإ ( نوذقني مهال و ) ىلاعت هلوقو

 دعب نوذقني مه الو عفدي مل خيرصال لاقف هعوقو دعب هعفرب وأ هلصأ نم باذعلا عفدب نوكي نأ

 محل خيرصال ) هلوقف (نوذقنيالو ائيش مهتعافش ىنع نغت ال) ىلاعت هلوق لثم اذهو . هيف عوقولا
 مهذقنمالو لقي ملو مهل خيرصال لاق ىلاعت هنأ ىهو رصحلا ريغ ىرخأ ةدئاف هيف ( نوذقني مهالو

 , ههجو ءام بهذيو بلغي نأ ةفاخم ةرصنلا ىف عرشيال رصني نأ هنأشنم نوكيال نم نال كلذو

 هنأش نم نوكي النم امأو ؛ مه خيرصال لاقف ثيغي نأ هنأش نم نوكي نم ثيغيو رصني اسغإو
 بلغي الو ذاقنإلا ىف هسفنب قثي مل نإو ؛ ذاقنإلا ىف عرشي رض ىف هيلع رعي نم ىأر اذإ ذقني نأ
 . مه ذقنم الو لقي ملو ( نوذقني مم الو ) لاقف دوهجما لذي اممإو . هنظ ىلع

 ماسقنا ( امهدحأ ) : نيرمأ ديفي وهو « نيح ىلإ ًاعاتهو انم ةمحر الإ )ل لاقف ىثثتسا مث
 هنأ لع نميفو : ةمحر هللا هذقنيف نمؤي هنأ هنم هللا لعنميف ىأ : عاتملاو ةمحرلا نيمسق ىلإ ذاقنإلا

 لاوزلا لب ماودلل ديفم ريغ ذاقنإلا نوكل نايب هنأ ( امهناثو ) امثإ دادزيو انامز عتمتيلف نمؤيال

 . عقب نأ مزال لاوزلاف هتيم مث : نيح ىلإ هعتميو ةمحر هللا هذقنيف هنم دبال ايندلا ىف
 قلعت هجو 4 نومحرت مكلعل كفلخ امو مكيديأ نيب ام اوقتا مه ليق اذإو )) ىلاعت لاق مث

 ةيآو : ليللا مهل ةآو ء ضر الا مهل ةبآو ) هلوقب تايآلا ددع امل ىلاعت هللا نأ وه ابلبق امب ةيآلا

 « نيقيلا مهدفت ملو ىلاعت لاق امب عطقلا بجوتو نيقيلا ديفت تايآآلا تناكو ( مهتيرذ انل+ انأ مهل

 '  قدصب عطقي مل نإو « هيقتي باذع عوقوب ربخأ نم ناف باذعلا نع اوزرتحي نأ نم لقأ الف لاق
 اوقتا مبا لبق اذإو هب نوفرتعي ال عطاقلا ليلدلا مهل ركذ اذإ ىلاعت لاقف ًاطايتحا ربخلا لوق
 نيذلا ةماعلا لثمالو « ناهربلان وعبتي نيذلا ءاملعلا لثمال « ةلفغلا ةيامنو لهجلا ةياغ ىف مهفذوقتيال

 ىف ىأ ىنّتلا فرح ( نومحرت مكلعل ) ىلاعت هلوق انرك ذ ام ىلع لديو ؛ طوحالا يلع سلا نونبي

 لبق اذإ ) هلوةباوجو « طايتحالاو زارتحالا ةقيرط كرتيال ناهربلا هجو هيلعؤخينمناف مكنظ

 هيلع هدعبام ةلالدإ فذح امبإو ء نوضرعي وأ نوقتيال كلذ مهليق اذإو هانعم فوذحم (اوقتا ل

 1 ( مكفلخ امو كيديأ نيب ام ) ىلاعت هلوق ىفو ( مهد تايآ نم ةيآ نم مهنأت امو ) ىلاعت هلوق وهو



 م ةيألا ّ ها ةلْثم نم ب انفلخاو : ىلاعت هوك

 كا 0 ن 01 001 2-2

 كلفلامهلةيآو 0 مو (ليللا اه لان (ضرالا م ا ىلاعتلاق ة هللا لا ةلأسملا)
 هال بجعب سيلف كلفلا سفن امأ . بجعلا وهكلفلا ىف مهلمح نال كلذو « مبلمحت ثيحب 13 اي

 . هللا الإ دحالا ميم لع ةرذقال بخيل يللا سفنو بجعف.ضرالا سفن امأو . تضخ نم ا
 : لئاسم هيفو تو م هلثم نم مهل انقلخو زل كات د

 ىلإ ًادئاع نوكي نأ لمتحي مهل هلوف ةغللا امأ . ىنعملاو ا نم « ىلو الا ةلأسملا إل
 نذلا دابعلا ىلإ ا نأ لمتحو ٠ 20 ءام نيلومحملا انفلخو مهتير نذ انلخ أ . ةيرذلا

 . دحاو ءىثث ىلإ رئامضلا دوع رهاظلا نال قحلا وهو ( 6 مم ةنأ ا

 أذهو هلثم ل انقلخو هريدقت ةلصدو كب نأ(امهدحأ) نيهجو لمتح( 00 2 1 أمملا)

 مدح نم قءاجام:ل وقت « قتلا. دنع الإ ةلض نوكلال نم :لوقي هيوييشو,, شفخ الا فأر

 نم مكس 57 هلوق ىف ا" ةئيبم ىه ( امهناثو) ٠ ( بوغل نمان 0 _- هلوق ىف

 نيل كافلا لثم نهلاق ءايشأ ناك قولخماو ( مل انقلخ ) لاق ا هناك( ميونذ
 ١ كلفلاىلإ دئاع نيرثك ”الا لوق:لبعا( هلثم ) د ةثلاثلا ةلأسملا 0

 ىف دوجوملا رخآلا كلفلا دارملا نوكي نأ رهظ'الاف اذه ىلعو ( جاوزأ هلكش نم رخآو) ىلاعت

 ضب هلاق ام ىلع لبإلا دارملا ناك ولو ( مهةرغن أشن نإو ) لاق ىلاعت هنأ وه اذه ديؤيو مهنامز

 لاقي: نأ لمتحيو « نيلصتم نيب الصاف ( نويكري ام هلثم نم مه انقلخو ) هلوق ناكل نيرسفملا

 تاقوللا نمان انرككذاام 2 مهل انقل خو: لاقي نأ هردقت 0 مولعم ىلإ دئاع يعل

 (هرمم نم اولك أيل )ىلاعت هلوق ىف اولاق اك اذهو ( ضرألا تبنت ام اهلك جاوزالا قلخ ) هلوق ىف
 نم امنأىهو « ةفيطاهيف (مهل انقلخ )هلوقف أذهىلعو « ان رك ذام رم نم ىأ: 0 ذامىلإ دئاع ءاهانأ

 مهتيرذ انلمح كلفلا ف لاقف كلفلا بكري نجا لك شيلو تاوذلا نم توك رم طرت ا ا

 ىذلا كلفلا وه ( امهدحأ ) :ناهجو هيف نويكري امو ماع مبلف قلخلا امأو : متانلمح ام انك نإو

 هجو اف حون ةنيفس دارملا ناك اذإ ليق ناف ؛ ربلا نفس ىه ىتلا لبالا وه ( امهءناث ) حون كلف لثم

 كلذكَف اوزاف نينمؤملاو اوكله نيبذكملا نأو حون موق لاحب مهرك ذ لوقن ؟ مالكلا ةبسانم

 اوك اوبذك نإو اوزوفي اونمآ نإ مه .

 ىئغبني ةمعنلا لاح ِ نأ ( امهادحإ ) : نيتدئاف ىلإ ةراشإ « مهقرغن أشن نإو إب ىلاعت لاق مث

 كوفي ىبطلا نأةوهو .ندقم لاوس .باوج كلذ نأ وه (امهتيناثو ) هللا تادعااو فا 0
 سيلو. مهق ةرغأ هللا ءاش ول لب كلذك سيل لاقف بسر. ال فوجلاو ةعيبطلا ىضتقم لمح ةنيفسلا

 بلقتيام نفسلا نم نأ قفا 5 اكل 520 لئاقل ناكل دسافلا همالك حص ولو عبطلا ىضتقمب كلذ

 ع ير كد



 ةياآلا ٠ دل و ىلاعت هلوق 0

 انآ نيو بلازا نم قتشي عملا نإ ثيح : ليا ينم كارلا ممجلل ' واتا واب

 عمج ظفل هنم قتشي نأ اندرأ امل دجاسف . امبعوم ىف وأ قرت را كرس ف سدت قتشملا قبلي

 ىتلا ةكرتشملا ظافلاألا ليبق نم سيل عمجاو ردصالل دوجسلا اذاف ؛ دوجسلا ظفلب انئجو « هان ريغ
 «دربو لفق لثم ًادحاو هنوك دنع كلفلا لوقتف اذه تفرع اذإ : نيينغمل ةدحاو ةكرح تعضو

  ؟اهدحاو نوكي اذام ًاعمج هتلعج اذاف ثلق ناف ءامهريغو درمو بشخ لثم ًاعمج اهنوك دنعو
 , لمعتسي مل ثيح ءاسنلا دحاوك لمعتسي مل ام اهريغ وأ ةكلف اهدحاو نوكي نأ زاج لوقت
 ىلاعت هلوق دنع مهتمتأب ىأ (مبماماب (١)سانأ لكاوعدن) هلوق فو ( نيبم مامإ ) ىف لوقلا اذكو

 ماركو ماهسك ماهإ ( مهماماب (١)١سانأ لك) ىلاعت هلوق دنعو باتكو مامزك مامإ ( نيبم مامإ )
 : لئاسم ىف اهركذنف ( ةيوذعملا امأو ) فيرصتلا قيقد نم اذهو باعجو

 امل انإ ) ىلاعت لاقو ٠ مهتيرذ لمحت مهلع نم ( مهتيرذ انلمح ) انبه لاق 4 ىلو ألا ةلأسملا
 ديشلاب قلمتملا عفني نم نآل لوقن « مهسفنأ لمحت مهيلع كانه نم ( ةيراجلا ىف رك انلمح ءاملا ىفط

 كلذ نع ررضلا عفد دق نوكي ال ريغلاب قلعتملا نع ررضلا عفدي نمو « ريغلا كلذ عفن دق نوكي
 دحاوعفد اذإو ؛ هوبأ هحرفب حرف هحرفو ناسنإ داو ىلإ نسحأ نم هلاثم هعفن دق نوكي لب « ريغلا

 نايغط دنعف : هيبأ نع ملآلا لازأ دق ةقيقحلا ىف نوكي الو هابأ حرف دق نوكي ناسنإ دلو نعملآلا
 قمح 1 ولو : ررضلا مكنع تعفد لاقف مهقحاي ررضلا ناكءاملا

 ةيرذلا عفنب لصاح عفنلا نآل ( مهتيرذ انلمح) لاقف عفانملا نايب دارأ انههو ؛ ؛ مهنعررضلا عفد نايب

 0 00 ءالتما ناف ( نو>شكملا كلفا' ىف ) لاق انهه نأ اذه ىلع كلديو
 كلانهو أطبأ هب صالخلا ناك لقثأ ناكاملك كلفلا نآل ء الف ةرضملا عقد امأو : ةعفنملا ناب
 لايك ىلع لدي ام انبهو ء ىرجلا وهو ررضلا نم صالخلا ىلع لدي ام كلانه راتخاف ؛ ةمالسلا

 عم ( مهتيرذ انلمحو ) لقي ملو ( رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو ) ىلاعت لاق ليق ناف“؛ نحشلا وهو ةعفنملا

 «قلخلا مع ( رحبلاو ربلا ىف ) لاق 1 لوقن « ةمقننلا عفد ال « ةمعنلا نايب نيعضوملا ىف دوصقملا نأ

 مك انلحام انك نإ لاقف . معي ملف رحبلا ىف لحلا امأو ؛رحبلا وأ ربلا ىف لمحو الإ دحأ نم ام نآل

 .داقدصالاو ناوخالاو براقألاو دالوالا نم هرمأ كم نم انلمح دقف مكسفنأ

 بسري ىدآلا نأ ىهو انركذ ام ريغ ىرخأ ةدئاف ديفي (نوحشملا) هلوق 4« ةيناثلا ةلأسملا ١
 ىف بسربال فيفا لوقي نم ني.هيبطلا نه نك ؛ هتردقب عقأو كلقلا قدلمخل ٠ قرغلو ه دلو

 عمو « بسرتىلا لاقثلا نم لقثأ ( نوحشملا كلفلا ) لاقف قوف ةبج بلطي فيفلا نأال ءءاملا

 ةلادلا لئالدلا انرك ذ دق لوقن ءالخلا عانتمال كلذ اولاق ناف : هلق: عم هيف ناسنالا هللا لمح اذه

 . هللا ةداراب الإ ءاملا قوف ليقثلا ظفح سيل نذإف . ةيلقعلا بتكلا ىف ءالخلا زاوج ىلع

 ٠ نآرقلا ىف أطخو رهاظ فيرحن وهو نيعضوملا ىف .اثلاب اذكه» ثانأ , اهيف سر ةيريمآلاةعبطملا ةخسن نأ بحي نم (1)



 /فب ةنالا .٠ انلح انأ مه ةيآو : ىلاعت هلوذ

 ةيدعتم لب يلع ةرصتقم همهنلا كح ل ىأ هيلا لاك ىلإ ةراقإ (مانلج) هلوق لدي (مهّتيرذانلمح)

 اعإ ىلاعت هنإ اذه ىلع لاقي نأ ىدنع لمتحو 8 ىرشخمزلا هلاق 8 أله ةمايقلا ماو ىلإ ع اتعأ ل

 ىأ (مهتيرذ انلمح) لاقف مهدوجو ىف ةدئاف ال ًارافك اوناك نيدوجوملا نآل ء ركذلاب ةءرذلا.سصخ

 ةميقال اقودنص لمح نم نأ كن ينمؤملا نم مهالصأ ىف امل الح ناكامبإو ٠ مهل المح لبخلا نكي مل

 لوي ؟ ءىثشب ىرتشي ال وهو هللح ىف بعتتو قودنصلا اذه لمحت " هل لبق اذإ رهاوج هضو هل

 ملا اناح هاجم سنجلا ةيرذلاب دارا نأ وه ) قاتلا ( هيفام لمحأ الو قودنصلا لمحأ ال

 ءاسنلا لع قلطي اذهو سنجلا للع قلطت ةيرذلاو هعونو هسنج نم ناويخلا داو نآل َكلَذَو

 ريغ "افتض تناك نإ ةأررملا ك0 كلك ءاسلا ١) ل 5 0 نقل

 مهلاثمأ ىأ (مهتيرذ انلمح انأ) هلوقف انلاثمأ ىأ انيرارذ لاقي ةعوتو هسنج نم ابنكل ل1

 ثيح دايعلا ىلإ ا دئاع )م 4 ةبأو ) هلوق ف ريمضلا نأ وه (ث كلا 00 - كئايح ممؤابأ و

 لاقو ( ليللا مه ةيآد) 1 ( ضرآلا مه ةيآو) كلذ لعل لاقو ( د ايعلا ىلع ةرسحاب ) لاق

 مزأي 0 تايرذ انامحانأ دايعلل هلا 1 ىلاعت هن "كف اذه مع اذإ (مهتيرذ انلمح نأ أ مل ةبآو)

 كضعإ ديري ( (مكسفنأ اولتقتالو) ىلاعتلاق 5 نينبعم ًاصاختأ نيعضوملا ىف ريمْصْلاِب دارلا ن1 ل١

 مهف ؛ مهسفنأ اولتق مث موقلا ءالؤه لاقي ؛لاتقلا ىف لكلا تامو موق لتاقت اذإ كلذكو . ًاضعب

 لتقف مصعب َّ دا لل لب 2 نيم معه اصاذشأ دا ألا نوك الو موقلا ىلإ مو نوكي نيعضوملا َّق

 ؛ مهنم ضعب لك ةيرذ انلمح انأ ميم ضعب لكل ةنأ ىأ ) مهل ةبأو ) ىلاعت هلوق كلذكف ٠ ضحي

 ركن مل حون ةنيفس نآل ٠ ربظأ وهف كلفلا سنج دارملا إ اناق نإ امأو . مهنم ضعب ةيرذ وأ

 ةئيفدس ُْق لاعت هلوقو٠ 1 0 ! رهاظ هئاف كالفلا 0 اذ لمح نم اوءلعي و مم رضح

 كلفلا نأ رتملأ) ١ لاك هلوق هدب نو 3س مساج دوجوب ىأ ( نيملاعلل هنآ اهانلعجو ) حوب

 هلوق كود ( زوكش راش 5 انأل كلذ ىف نإ ةئايآ ن رم جي ريل نإ ةمعتب رحل فال

 0 ؛ مانلح لهي مو داب علا ت تايرذ ىأ ( مهتيرذ | :امح ) ىلاعت

 ا ا نوكأ هنف ) لاق نأ ىلإ ( ةتيملا ضرآلا , ملل ةبآو ) لاقف اهنكسي

 2 فللذ نم. رحل دب الل ,دانعلاا هي وذ نكلو اعف لمح الو هرعقاايك 0 انلا نق ةفنلا د

 5 اف لمحيف الإ جاتحي نم مف ناف

 رخام عمج ( رخاوم هيف كلفلا ىرتو ) لاق ثيح ًاعمج ةرات كلفلا لعج 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 نأ وهو «ةغللا مع نم حيلم قيقدت هيف لوقن (نودحشملا كلفلا ىف ) لاق ثيح ًأدرف يد

 الاثم ىنعملا ىف ناتفاتخم ناتك راو ,ةروصلا ىف ةملكلا كلت ةكرح لثم اهتك رح نوك-: دق ةملكلا

 نيينعمل ةدحاو ةيلك ا نط داش عمج ىف دوج موق مثو ردصملا ًادو# دجسي دج: كلوق

 ردضملا نم ىتشم لعملا نإ انلق اذإ ةلصأ هتكارح آردّصم هن ثا دنع دوجسلا لب «هكلدكا



 ةيآلا .٠ 90ه دو ىلاعت هلوق //

 1١« نوح كانت يان كي

 نم مدقت ام عم ةبسانم الو 4« نوحشملا كلفلا ىف مهتيرذ انلم انأ هل ةيآو ) ىلاعت 0
 لب رصتقي مل هنأ نيب تاناويحلا ناكم ىهو ضرأألا ءايحإب نم امل ىلاعت هنأ ( امهدحأ ) نيهجو

 هلوقك ذثيح اذهوربلا فريسي اك هيفريسيوأ هطسوتيو ًاريخ رحبلا نم ذختي ًاقيرط ناسنالل لعج
 نأب هانرسف اذإ (نوبكري ام هلثم نم مهل انقلخو) ىلاعت هلوق اذه ديؤيو (رحبلاو ربلا ىف مك انلحو)
 رك ذوكالفاألا فيك اوكلاةحابس نيب امل ىلاعت هنأوه (امهناثو) ىراربلا نفسك اهنافلبإلا دارملا
 ىلع اهب هللا معنأ ىتا رومآلا نأ ىهو (ثلاث هجو) الو . راحبلا ىف كلفلا ةحابس وهو هلم وه ام

 ليبقلا نم اهؤايحإو ضرالا قلخن ةنيزلل ىناثلاو ةجاحلل لوآلاو ةعفان اهنمو ةيرورض اهنم هدابع
 ىف رابلاو ليللاو شاع ال اهؤاحإ الولو ناسنالا دجو امل هالول ىذلا ناكملا اماف لوآلا

 ؛ناسنإلا ثدح امل هالول ىذلا نامزلا هنأل ؛لوآلا ليبقلا نم ًاضيأ ( ليللا محل ةيآو ) هلوق
 دره لوألا «لسفلا نم رك ذ امل ىلاعت هنإ مث ء شاع امل نكت لول امهتك را قل ل

 رحبلا نم جرختسيف رحبلا ف ىرجت ىتلا كلفلا ( امهادحإ ) نيتيآ ةنيزلا وهو ىناثلا ليبقلا نم رك ذ
 كلفلا ىرتو اهنوسبلت ةيلح نوجرختستو ًايرط امل نواكأت لك نمو ) ىلاعت لاق ام هب نيزتي ام

 هلثم نم مل انقلخو ) هلوق ىف رحبلا ىف كلفلاك ربلا ىف ىه ىتلا باودلا ( امههتيناثو ) ( رخاوم هيف
 لاقو ( ةنيزو اهويكرتل ريخلاو لاغبلاو ليخلاو ) ىلاعت لاق اك ةنيز باودلا ناف ( نويكر يام

 لاقيال عفانلاو ىرورضلاب مهلعالالدسا نوكيف (نوحرست نيحو نوحيرت نيح لامج اهيف مكلو)
 ًاعبت لصح كلذ لوقت انأل ةنيزال اهنإف ( بانعأو ليخن نم تانج ) هلوق ىف هركذ عفانلا نأب
 مزل كلذك اهيلع ءاملا لزنأو ةرورضلا عفدل ةتبنم ضرالا قلخ امل ىلاعت هللا نآأل ؛ ىرورضلل

 ةبسانملا تلع اذإ مث  عبتالدوصقف كلفلا امأو . هللا ةردقب بانعألاو ليخنلا ةنجلا نم جرخب نأ

 : ةيونعمو ةيوغل ثاحأ تايآلا قف

 ماللاو فلالاو كلفلا ىف مكءابآ انلح ىأ ءابآلا مه ةيرذلا نورسفملا لاق ( ةيوغللا امأ )
 , كلفلا لاقف برعلا دنع مولعمو ( كلفلا عنصاو ) هلوق ىف روكذم وهو حون كلف ىأ فيرعتلل

 نم دبالف اذه ىلعو دلولا ىلع الإ قلطت ال ةيرذلا نأ ىلعف نورثك آلا امأو ؛ مهضعب لوق اذه

 دارملا نوكي نأ امإو ؛ حونل ناك ىذلا نيعملا كالفلادارملا نوكي نأ امإ كلفلا لوقنف : ىنعملا نايب
 هيف كلفلا ىرتو ) ىلاعت لاقو ( نوبكرت ام ماعنالاو كلفلا نم كل لعجو ) ىلاعت لاق اك سنجلا

 كلفلا ف فيرعتلا مال لاعتسا نم كلذ ريغ ىلإ ( كلفلا ىف اوبكر اذاف ) ىلاعت لاقو ( رخاوم

 انلمح انإ دارملا نأ ( لوألا ) هوجو هيفف مالسلا هيلع حون ةنيفس دارملا ناكناف « سنجلا نايبل

 هلوقف اذه ىلعو بقعالو لن ىدآلل قب امل كلذالولو ؛ كلفلا كلذ ىف ةمايقلام وب ىلإ مكدالوأ
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 // هن "ل نودحب سي ك]ف ف 0 لاعت هلوق

 م هنازود منوم نركب ذأ اماف كرو مل بك وكلا نآلل هجوتا اذه ىلع

 ءالخلا نكن هيف 2 ك-اارودب ءالخ كانه 0 م كلن لو قنيالو أ كلا هك ءاملاك مث“ كيو

 ءالخلا امأ ٠ زئاج امهالك لوقن نو : هيلع اودمتعا ام اذه « مائثتلالاوقشلال بقتال ءامسلاو لاح

 قششلا عانتما امأو «ماثتلاو قشب هْنأ هنم مهفي ( نوحبسي ) ىلاعت هلوق نآل ءانبه هيلإ جاتحي الف

 انيبأم ىلع اولاق من مش « ةقيعض كانه ىهو تابجلل ددحلا قف مهتمشو هيلع مط لدلك دلؤ مائتلالاو

 تقولا ىف فوسكللا بجو امل ةفاتخم ,تاكرح اهل ناكولو , تافوسكلا انملع هبو تاكرحلا جرخت

 هزك ص ( اههدحأ ) :ناكيلف سمشلل لوقت انال كلذ فوسحلاو فردكلا 5 محي ىنذلا

 نيبو هترفص نيب ضيبلا ضايب لثم وهو ماعلا ز,رم قوف هزكسم ( امهناث ) ملاعلا زك سم

 ىف تلعج اذاف  ةرود ةنسلا ىف هنارودب رودت زكرملا جراخلا كلفلا ىف 0 سمشلاو ضاقلا

 كئاشنا: ىفكلصح اذإو « جوألا ىف اينإ لاق ضرالا نع ةدسفب نركك 9 فاجلا

 عيمجل لماش كلف هلف رمقلا امأو ء ضيضحلا ىف نوكستف ضرالا نم ةبيرق نوكت لفسألا

 ةلصبلا نم ةناقوفلا: ةرثتقلاك من طيح لواللا كلفلا نم ضعب وه خا كلف هكادلفأ زر 01

 َج ةاحلا كلفلا ىو سمقلا كلف ىف ةكرملا َج راخلا كلفلا ىف ناك ىاتحتلا كللفلا ق ثلاث كلفو

 كلقلا ير ايش ناعم 0 وك رمَقلا ةركبلا قو.سمشلا مرج لة لا 0 |
 كلفلا لماحلا كلفلا هيف ىذلا ىناتحتلا كلفلاو لماحلا كلفلا زكرملا جراخلاو رهزوجلا ىتاقوفلا

 نم ةيقابلا ةسنخا بك اوكا ف اولاق كلذك و ءريودتلا كلف ىمست لماخلا ىف ىتلا ةركلاو لئاخلا

 . اكلف نيرشعو ةعبرأ اوتبثأف اهل هوتبثي مل رهزوجلا كلف هوم ىذلا ىتاقوفلا نأ ريغ تارايسلا
 ةثالث ىرتشمللو ء ريودتلا كلفو لماحلاو لثمملا كالفأةثالث لحزلو , جوربلا كللفو ىلعأللا كلفلا
 مي كالفأ ةثالث ةرهزالو : زكرملا جراخلاو لثمملاناكلف سمششللو « ةثالث كاذك خيرمللو ؛ لحزل اك

 رمقللو ؛ د ومس رخآ كلفو « تايولعلا فاهان رك ذىباا ةثالثلاكالفأ ةعيرادراطعلو ؛ تارثلل

 كالفاب طيحم ريغ ريدملا نال رهزو+ اكسيل ريدملاو رهزوجلا كلف هنومسي عبارلاو كالفأ هك

 ع :ارودت لعجو نيرخآ نيكلف كلف لك ىف ةمدلأ قاد نم مهنمو 2 طيح رهزو4+اكلفو دراطع

 الا كروكر هك ركل تاكر> فاح مارجالا هذه بيسإ نإ اولاقو 5 كالفأ ةثالث نم ةبكم

 نو راصتقإلاو صانتقالا ليبس ىلع مهمالك اذه . ةعرسو ءطبو ةماقتساو عوجرو ضورع
 اناس راع رو 0 الف بوجولا ل يبس ىلع امأو « كلذ لثم قاخ هللا ةردق نم دعبب اللون
 . مالكلا مام اذه اهدعبو اهمرقو اهتعرسو اهؤطبو اطوطو اهضرع كلذكو هللا ةدارإب

 كلذو ( نوحبسي) 7 هنأ ليد دا وكلا نومجنملا لاق ةسماخلا ةلأسملا

 نم ءىش نم | هنا هل لوقت يلا هل ع ىذلا ردقلا متدرأ نإ لوقن 5 لق اعلا ىلع الإ قاطيال

 ملدي ال لاعتسالاو كلذ تبثي ملف رخآ ايش متدرأ نإو هللا دمحب حبسي وهو الإ ءايشألا هذه
 , ( نوقطنت الأ ) ةلوقو ( نوقطنت ال مكل ام ) مانصألا قح ىف ىلاعت هلوق يف
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 ' ىلع انسوءر قوف نوكي ام دنع رمقلا ناكل ةطو.سبم ءامسلا تناك ول ( سماخلا ) كاذك ناكامل

 0000 البلا | ١ لع] مولملا نآل انب دعيأ ققالا لع نركي ام دن انيلإ برقأ ةنماملا
 | اقللذك سلو ربك أ ىرب بيرقلا نآإل ربك أ يرب نأ بحب ناك بك اوكلاو سمشلا ىف كلذكو

 ىف انسوؤر ةّتماسم لع نوكي ام دنعو هاهسلا حطس ىلع قفآلا ىلع وهو نوكي نأ زاج لبق ناف

 ذئنيح رمقلا نكل قرخلا زاوج ىف عزانتال لوقن . ءامسلا ىلعزئاج قرخملا نآل اييف ًارئاغ ءامسلارحب
 .قلا ناكل كاذك ناكول لوقت نالو انضرغ وهو مقتسم طخ ىلع ل ةزئاذ قولا رش تاركب

 هضرف ةرورض مهسوؤر نم 57 كلر ارت مرآ امتستم ىف زهو ىرشلا لمآ دع

 بتكب قيلي اهنم راثك الاو ةريثك لئالدلا ةلمجابو . ءامسلا رحب ىف اندنعو ىتدألا ءامسلا حطس ىلع

 ىذلا ردقلا نأ ريغ كلذ نايب ريسفتلا ف ضرغلا سيلو  ملعلا كلذ نايب اهنم ضرغلا ىتلا ةئيهلا

 اردتم ايلف هناك نلوا ف وك ءانكذؤول

 ةعبسلا امأ : لوقن ؟ هيف كلوق اف . اكلف بكوك لكل نأ ىلع لدي اذه 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 ا [ راك رك دلو . دجاو كلف لكلا ليقف رخال بك اوكلا امأو كلف لكذلف (1)ةرايسلا

 ناآآل اكلف رمقلل نإ ليق : لوقنف كلفلا ريسفت ببسب عورشلا بجو ثيح ةئيملا نم بابلا اذه ىف
 ةعرسلاب اهريس فالتخال كلف بكوك لكل كلذكو .ةيقابلا ةتسلا ةكرح نم عرسأ هتكرح

 اهضعبرمي تاقوالا ضعب ىف ىتح ىرخآ ةرئاد ىف امضءبو ةرئاد ىف رمي اهضعب ناف ؛ رمملاو .طبلاو

 لكف اولاق ةئيملا لهأ نإ مث. كلف بكوك لكلف هفسكي تاقوألا ضعب ىفو هفسكي الو ضعبب
 0 | | ةحفضاوأ ةرك وه كلف لكل لوقت نأ مزاللا لب مزال ريغ كلذو ةرك مسج وه كلف

 اف هدوجو نوكي ةرك ىف ٍبكوكلا قلخي نأ ىلع رذاق ىلاعت هللاو . هتكرح بكوكلا اباعفي

 ىلعو ؛ةركلا نارودب بكوكلا روديف ةركلاا ريدبو ةفوجب ةرك نخل ىف قرغم رامسم دوجوك
 الح لاَ نأ لع ردات كلذكوهجّؤلا اذه لك ةزاسلا بك اوكتلا ةكرح ةئيحلا بانرأ بهانم

 انجرخأو هانروق اذإ ىحرلا رجع ةيزاوتم رئاود عبرأ امناف اهم ةيزاوتم حوطس عبرأ اب طيحب

 نوكتو انركذ اي رئاودو حوطس اهب طيحي ةقلح هنم قبيو ديلا نيحاوط نم ةنوحاط هطسو نم

 تناكنإو هجولا اذه ىلع ةكرحلاو ء. بكوكلا ريدتو ةقلحلا كلترودتف كلف وهو هيف بك اوكلا

 قشت ثيحب بك اوكلا لعحي نأ ىلع رداق وه كلذكو ربتعي نمت دحأ هيلإ بهذي مل نكل ةرودقم
 ىلإ دعصتو بناج نم لزنت ههجو ىلع ءاملا ىف ةكمس تضرف ول م ةمهوتم ةرئاد لعجتف ءامسلا

 ( نوحبسي كلف فلكو ) ا

 ةكرحلا زوحتال اولاقوأ كلذ اوركنأ'ةئيملا تابرأ را ىلع بكاوكلا ةكرح نأ ما

 راقآلا دراطمل ترهازتف ةيبمشت نم هخم رمأ ىرش لجز : وهو تيب ىف ةرايسلا ةعب سلا مهنعبب مظل (0) )١(

 يرخأ بك اوك نوئدحملا فيتكا دقو ؛ ءامدقلا دنع ةعبلا هذه ريغ اهررعو نكي مو ىرشملا 0 قار هل ف نم دا رملاو

 , سوناروأو نوتن اهم هدب دج

 ٍإ
: 
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 لاق فيكف رمقلاو سمشلا روك ذملاو مهنم دحاو لك ىنعمب لك ناك اذإ 4 ةيناثلا ةلأسملا
 نع ربخأ هنءاكف مومعلل لكهلوق نأ انييام (اهدحأ) : هوجو نم هنع باوجلا لوقن ؟( نودبسي )

 ريغ ًآدحوم ًأظفل هنوك ىلإ أرظن دحوب نأ زو< لكظتل نأ ( اهناث) رايس ءامسلا ف كارلا 1

 ىنعملا الو ظفللا ابلغ لدي الف ةينثتلا امأو « ًاعمج هانعم نوكل عمجي نأ زوجيو « عومج الو قم

 ةينثتلاب اءاج لكلوقي الو اوءاج لكوأ ءاج لك ورمعو ديز لئاقلا لوقي نأ .رسحب اذه لعف

 ( نوحبسي ) لاق بك اوكلا نم ليللا ىف ام دارحلاو ( راهنلا قباس ليللا الو ) لاق امل ( اهثلاثو )

 نآل ةرئادلا وأ ريدتسملا حطسلا وأ ريدتسملا مسجلا لوقن ؟اذام كلفلا « ةئثاثلا ةلأسملا ال
 ةحطسملا ةبشخلا ىه ةميخلا ةكلفو اهترادتسال كلف تيم لزغملا ةكلف نأ ىلع اوةفَتا ةغللا لهأ

 ليق ناف ؛ ةريدتسم ةحفص ىهو ةميخلا دومعلا قزمي الثل دومعلا سأر ىلع عضوت ىتلا ةريدتسملا

 كارظأ امل ش يلةط وشم ءاسلا نأ لع نيرسفملارثك | قمنا نقو . ةردتسم ءايسلا نوت 1

 ىف .سيل لون ( عوفرملا فقسلاو ) ىلاعت هلوق هيلع لديو . ىوتسلا فةسااك ىهو لابج ىلع

 ىلع ىسحلا ليلدلا لدو . ةريدتسم ريغ ةطوسم ءامسلا نوك ىلع ةعطاق ةلالد لدي ام صوصنلا

 هنوك نع جرخمال ببقملا فقسلا نآل رهاظف لوألا امأ .هيلإ ريصملا بجوف ةريدتسم امنوك

 ريسلا ىف:نعمأ نم نأ ( اهدحأ ) هوجوف ىسحلا ليلذلا امأو : لابج لعام وك كلذك 00

 اماد هأري دصري نمنأ ىتح ًايدبأ ًاروهظ هريغو ليهس لثم بك اوك هل رهظي بونجلا بناج ىف
 فالخم لكلل قككلا نابل ًايوتسم ًاحطسم ءامسلا ناكولو « ًايدبأ ءافخ اهريغو شعن تانب هيلع نختو

 اذإ"سمشلا نأ وه (ىاثلا) ىرب الف ضرالا ىفآرطأب رتتسي ذئتيح هضعي نان[ دتسم نكاد
 م نازيملا ىلإ للا نم جوربلا ةقطنم ىف بكوك انل رهظ تبرغ اذاف الثم (1١)لمحلل ةنراقم تناك

 ناك ىذلا بكوكلا رهظيو سمشلا بورغ دعب هبورغ ناكىذلا بكو كلا رتتسي ليلق ىف مث
 وه ( ثلاثلا ) ايعطق ريصي هيف ثحب نإو رهاظ ليلد وهو سكسعلابو سمششلا عولط دعب هعولط
 الولو علطي مث ةرانتسالا ضعب وجلا رينتسيو اهءوض رهظي اهبورغ دعبو اهعولط لبق سمنشلا نأ

 اذك :ناكامل اهرون رشتنيو اهمرج ىرن الف سمشلا لح وهو ضرالاب رتبسم ءالا 6 0

 قئنيح ةيوتشم ءايسلا نوكل اعف! اهزون و ابمرج دحا لكل رهظل ءايسلا كإ | داع
 مث « قرشلا بناج ىف ليللا نم ةعاس ىف فسكنا اذإ رمقلا ( عبارلا ) دحأ لكل ابلك ةفوشكم
 ةعاسلا كلت لبق ىرخأ ةعاس ق فوئسكلا نع اوريخأ فوكللا تقو نع برع لها 0

 ليللاو ملاعلا ىجاون عيمج ىف دحاو تقو ىف فوسخلا نكل فوسحلا اهف قرشملا لف ئلر كل
 دتع م تبرع سمسلاف ترغملا بناج ف للا لق قرتتملا باج ىالسللا نأ لا

 ةيوتسم تناك ولو ضرآألاب اهراتتسا ٍلعف برغملا لهأل ةرهاظ ءامسلا ىف دعب ىهو قرشملا لهأ

 نازيملا لبذس ثيللا ىعرو ناطرسلا ةزوج رولا لمح : رعاشلا لوق ىف تمظن دقو رشع ىثالا سمشلا حور, نه لخا 0(

 ناتيحلا ةكرب ولدلا حزن 2ىدجل سوقب برقع ىرو
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 "' ةكرحلاىلإ ةراشالا نأ معيل راهنلاو ليللا لاقف :عرستأب سيلف قبسي الرمقلا نأ نظي قباسرمقلا الو
 3 راهنلاو ليللا ىف بورغوعولط املعوأ بك اوكلاعيمج نوكيو ؛ةليلو موي ةدم قةرودلا مت: اهب ىتلا

 _ لعفلا ةغيصب ( كردت نأ امل ىغبني سمشلا ال ) ىلاعت هلوق ىف ةدئافلا ام « ةيناثلا ةلأسملا ١

 - آرمقلا ةكردم لاقالو قبسي ليللاالو لقي ملو . لعافلا مسأ هغيصن (راهنلا قباس ليللا الو) هلوقو

 /آهنم ةرداصلاك اهلعج : سمشلاب ةصتخم رمقلا ام كردي الو « سمشلل ىنلا ةيلوألا ةكرهلا لوقن

 طيخم وه لاقي الف لعفلا هنم ردصي ال نم ىلع قلطت ال لعفلا ةغيص نآل لعفلا ةغيصب ركذو

 اهيف لككلا لب بك اوكلا نم بك وكب ةصتخم تسيل ةيناثلا ةكرحلاو . ةطايخلا هنم ردصي نوكي الو

 " ةرداصلاك تسيل ةكرملاف ء بك اوكلا نم بكوكل اكلف كلذ سيل كلف ةكرح ببسب ةكرتشم
 ليق ناف « ًاطايخ نكي ل نإو طايخ نالف لاقي لعفلا رودص مزلتسي ال هنأل لعافلا مسا قلطأف هنم

 بلطي ناك اذإ راهنلا نآل « مترك ذ ام فالخ ىلع لدي ( اثيثح هبلطي راهنلا ليللا ىئمعي ) ىلاعت هلوق

 ًاقباس ليللا نوكسيف مترك ذ ام هانعم (راهنلا قباس ليللا الو) هلوق نإ متلقو . هقباس ليللاف ليللا

 قبسي ال وهو ؛ رمقلا وهو ليللا ناطلس انهه ليللاب دارملا نأ انرك ذ دق لوقن « ًاقباس نوكي الو

 بيقع ىف ناكامل دحاو لكوليلل سفن كانهمىلللا نم دارملاو : ةعيرسلا ةيمويلا ةكرحلاب سمشلا
 ؟هبلاط لقي ملو . هبلطي كانه رك ذ دقو (راهنلا قباس) انهه رك ذ ملف ليق ناف . هبلاط هناكف رخآلا

 ' ةكرحلا هذه ىف ىهو ليللا بك اوك ليللا نم ةروسلا هذه ىف دارملا نأ نم انيب امل كلذ لوقن

 نانامز امهو راهنلاوليللا سفن كانهدارملاو  ةقباس اهنأ اهنأش نمالو ؛ قبستال و احل ةكرحال اهناك
 ( نوحبسي كلف ىف لكو ) ىلاعت هلوقو ؛ هنم ىصقتلا رودصل ًاثيثح بلطي وهف هل رارق ال نامزلاو

 ةكرحلاهذهىلإ ةبسنلاب ؛ ًاضعب اهضعب قبسيال ةليلو مويف بورغو عولطل كلل ىأ انركذ ام ققحي
 : لئاسم هيفو هصخن كلف ىف ةكرح لكو

 " نيونتلا طاقسإو دحاو لك هانعم ةفاضإلا نع ضوع لكو هلوق ىف نيونتلا (ىلو ألا ةلأسملاا)

 نيونتلا در ًاظفل هيلإ فاضملا طقس ايلف دحاو .ىش ىف ريكنتلاو فيرعتلا عمتحي ال ىتح ةفاضالل

 8 اهكرتو ًاظفل ةفاضالا دنع ىمألا فلتخي لهف لبق ناف « ةفاضالاب فرعم ىنعملا ىفو : ًاظفل هلع
 ا ديفيف ممريغ ىلإ مهفلا بهذي ال اذك سانلا نرم دحاو لكل ئاقلا لوق نآل كلذو : معن لوقنف

 " اذهو  ةفاضالا دنع مومعلا نم رثك أ مومع مبفلا ىف لخدي اذك لكلاق اذاف هيلع مبفلا راصتقا

 لبق لعفلا مهف دافأ لبق لعفا تلقو فاضملا تفذح اذإف اذك لبق لعذا تلق اذإ دعب و لبق ىف اي

 ”مهلكك لوق دنع معن لوقن ؟ قرف لك نيبو مهلكانلوق نيبو مهنم لك انلوق نيب لهف ليق نإف ؛ .ىثلك
 " تكردتسا مث ؛ مومعلل الوأ مالا تبثت مهنم لك كلوق دنعو ؛ مهلع راصتقالل صالا تنك

 إ . هيلع هكرتتو مومعلا ىلع مالا تبثت لك كلوق دنعو . مهنم تلقف صيصختلاب
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 اره ةياالا . كردت نأ امل نتا سهشلا ل : لات هل رذ

 2 مها ( هةر ا6 0, دع ١ ردم 00 مل لا ا 3

 هه آ

 معدق ءانبو ميدق تيب لاقي نأ زاج اذهلو « ةنس هل نكي مل نإو « مدق هنإ ءاش الا ضعبل لاقيو

 نينساارورمو دهعلا مداقت مكحي تبثي ءانبلاو تيبلاىف مدقلان آل , ميدق هنإ ملاعلا ف لاقي نأ ري و

 . هيلع قباس الو هل لوأ ال هنأ دقتعي نم دنع الإ داتعي ال ملاعلا ىلع مدقلا قالطاو « هيلع

 . 4 نوحبسي كلف فلكوراهنلا قباس ل يللا الو رمقلا كردت نأ الىغبني سمشلاال ل ىلاعت لاق مث

 ملصت نكت ملسمشلاف : ةكحلا قفو ىلع 0)قلخ ةروكذملا ءايشألا نم ءىثلكنأ ىلإ ةراششإ

 زاسعلا كردت الف“ ءاتشو فيض دخاو ريش ىف ناكل الإو رمقلا كرذت تيحب هكرشا 0

 سمشلا قيسي سيل رمقلا وهو ليللا ناطلس نإ هريسفت ىف لبق ( راهنلا قباس ليللا الو ) هلوقو
 دقي قاثلاو زابتلا تق لحدت ل لكلا ىأ رابلا ياش لكلا هلو ليقو ؛ رامنلا ناطاس ىهو
 الو ) ىلاعت 0 هتنيب انثداكرأا نإ ع را 0

 هتلباقم ق"سمئعلا نكت لابقتسالا مايأ قرشملاقذأ لع ناك اذإ رمقلا نأ ( راثلا ا

 ةكرح اهل نئاكءرمقلا برغي ابعولط دنعو رمقلا علطي سمشلا بورغ دنع نإ مث برذملاوفأ ىلع
 ةدحاو ةكرحرمقلل ناكولف ٠ سحلا ىف ًارهاظ ًارادقم ةليلف رمقلا نع رخأتت سمششلا نأعم ةدحاو

 كازا الوارمقلا نعرزخأت اهب ةدحاو ةكرح سمسللاو ؟سمشلا هك ردت الو 0000
 هللا قلفت ةجرد موي لك سمشلا ةك رح نآل ؛ دحاو ناكمىف ةديدم ةدم سمشلاورمقلا قبل ؛ رمقلا

 هظيحوةيق ولا "ةرودلا ئهاوأ ةنضبلاو نيشلا مرح نيغ ىرخأ هكا يك عسيمج ىف ىلاعت

 ايلكو هلباقم برغ علط اذإ بك اوكنلا نم بك وكلك نآل ؛ الصأ ًايكوك بكوك قبسي ال ةرودلا
 ةكرحلا هذهف ء بكوكللا كلذ مدقتانيلإ ةبسنلاب رخآلا بك وكلا هيفىذلا عضوملاىلإ بك وكم دقت

 نم رمقلا لنللا' نم دارملا» والا ناطلس قسم ال .لثللا ناطلمش نأ نيف ءنشمشلا لا 00

 ةرودلا متت ىتلا ةئيطبلاا تك رحل 0 كرد نأ اهلىغبني .سمشلاال) هلوقف «سمنشلا رابثلا

 قزتشملا ىلإ ئرشملا نم ةوعت اهىتلا ةيمودلا اهتكرح ىلإ ةراشإ (رامتلا قاس لكلا الود

 ١ لئاسم هيفف اذه ىلعو « ةليلو موب ىف ىرخأ هه :

 لاق ول نوكي اذ امو ء رمقلا وهو هناطلس ةدارإو ليللا قالطا ىف ةمكمحلا ام «ىوألا ةلأسملا ا
 دكرحلا ىلإ ةراشالا نأ مهفي ناكام سمدشلا قباسرمقلا الو لاقول لوقن ؟'سمشاا قباسرمقلا الو

 لاق اذإو : ًارهاظ عرسأ رمقلاو رمقلا كردتال تناكاذإ 2 ناذ ؛ ضقان ةلامهوتي ناكف ةيم وبلا

 طاو في ر# وهو اقع ركل كلل ل١

 هيو رعت و



 ةيآلا . لزانم هردق رمقلاو : ىلاعت هلوف نا

 لع © ف لس ع لس لس © داتا دس

 «ةد ميدقلا نوجرملاك د 4 ام الردم رمقلاو

 ٠ رقتسال اهدجو ول رمال ىأ اهرقتسمل ىرحب ةفسالفلا تلاقو , اهرقتسم ىرحجب ىرجت سمشلاف

 ريدقت كلذ ) هلوقب هنع هللا باجأو ؛ طوةسلا ةياغ ىف وهو ةنكمملا عاضوالا جارختسا وهو

 ناف ء اهايإ هريخستو هريبدتو هزيدقتو هللا ةداراب كلذ امتإو اهترادإل سيل ىأ ( مبلعلا زيزعلا

 نأ وه راتخلا لوقن ؟ كدنع راتخلا هجولا افف ءرات#لا تركذ امو ةريثكلا هوجولا تددع ليق

 كلذ ناف ضافختالاو عافترالا ةياغ وهو اهرقتسم غولبل ىرجت ىأ ناكملا رقتسملا نم دارملا

 « ةدئاف مثأ رهف ليللاو ةنسلا وهو نامزلاو فاتخيال ىذلا ىرجماو براغملاو قراشملا لمشي

 نأ لمتحو هللا ريدقت ىرجلا كلذ ىأ سمشلا ىرج ىلإ ةراشا نوكي نأ لمتحي ( كلذ ) هلوقو
 '00 ارهر بلاغلا زيزيلاو هللا ىدقت رفتسملا, كلذو احلل رقتسمل ىأ رقتسملا ىلإ ةراشإ نوكت

 عفنالا رلعو مهلا هنجولا لع امثارجإ ىلع ردق ىذلا أ ملعلا لماك ميلعلاو ٠ بلغي ةزدقلا

 ىلع رمب موي لكربشأ ةتس ىف سمشلا نأ وه ( لوآلا ) هوجو نم 017 كلذ ظ اهارجأف
 تقرتحال ةدحاو ةتماسم ىلع اهرورم هللا ردقولو : ةتماسلا كلل ىلع اهسمأ نم رمت مل ءىث ةتماسم

 ًادعب اهل هللا ردقف رخالا نك امآلا ىلع ًايلوتسم عومجلا ىقبو اهرممل ةتماسم ىه ىتلا ضرألا
 حيرختل حيردتب ابرق ردق مث ءاتشلا نامز ىف راجشالاو ضرأألا نطاب ىف تابوطرلا عمجتل

 ضرأالا هجو قرتحي الثل دعبت مث .ففجتو جضنتو رجشلاو ضرأالا نم راقلاو تابنلا

 الث ًابورغ ةليل لك ىفو اعولط موي لكى احل ردق هللا نأ وه ( ىتناثلا ) راجشألا ناصغأو
 « ةمادلا ةملظلا ببسب ةرامعلا كرتب ملاعلا برخي الو بعتلاو ربسلاب راصب الاو ىوقلا لكت

 تناك ولف رونلا ةلماكاهن”ال لحز ريس نم عرسأو رمقلا ريس نم أطبأ اهريس لعج ( ثلاثلا)
 للا ابابا ةعيرن تناكولو ا! ةقرختف دحاو ءىث ةتفاسم ىف ًاريثك ًانامز تمادل رينسلا ةئطب

 دحاو ةعقب ىف راملا جضني ام ردقب ثبل اهل

 . « ميدقلا نوجرعلاكداع ىتح لزانم هان ردق رمقلاو ! ىلاعت لاق مث

 انأىعملاف لزانم هسفن لعحب ملرمقلا نآل مالكلا ىنعم هب مت ظفل ريدقت نم دبال ىرشخمزلا لاق

 بيرق ءىشلااذن آل لزانماذ هانردقرمقلاو  هنم دارملا لاقي نأ ل متحي هركذام لع ولزانم هريس انردق

 . فصولا ظفلب اوتأف .ىثلا هب مئاقلاكءىثلا اذ نآل ةيضار ةشيع لئاقلا لوق زاج اذهو .ىثلانم

 لبق نم اهيلع ناك ىتلا هتلاح ىلإ ةقدلا ىف عجر ىأ ( ميدقلا نوجزعلاكداع ىتح ) هلوقو
 نإ ليق ٠ نامزلا مداقتملا ميدقلاو ٠ نوجرع قذعلا دوعل لاقي جارعنالا نم ( نوجرعلاو )

 هيلع ميدقلا قالطإ زاوج ىف طرتشتال اهنيعب هذه نأ حيحصلاو )2 مدق و ورف ةنس هيلع ربغام

 ةميدق ىه وأ ميدق ءانب امنإ نيتنسو ةنس نم تينب ةنيدا لاقيال ىتح :ةداعلا ربتعت امنإو
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 ردفلاو ىد 2 سمعا او خلس خل يللا مطقي و: هريدقت ل اللا ىلع فاطعلل واولا ناوي للا َْن لمتح

 اهل رعتسلا عد اناف راهثلا خلس ببس ىلإ ةراشإ ( ىرحن سميشلاو ) هلوقو ٠ ةيآ اهلك ىبف « هانردق

 نك كالا هه - لاق ال تان 5 رك ذ ةدئافاوأ نانا 0 باوارخلا تقر

 سمشلا بورغب راهنلا خلسي اميإ هللا ن | راهنلا خلس مهنم لئاق لوقي نأ لابجلا نم ديعب ريغ

 كيلا نك دلك راهنلل لاس سمششلا 0 هللا ا ) اهل رةتسا ىرحب سمشلاو ) ىلاعت لاقف

 ةمعن ىلإ ةراش شإ ( اهل رق ىرحب : سمشااو ) هلو# نأب لاقي نأ لمتحو ىوعدلا ةم نيتي

 علطتق ىرجت سمشلا نأركذ ( راها هنم خلسن ليللا مهل ةيآو ) لاق امل ىلاعت هنأاك ليللا دعب راهنلا
 هلوةك تقولل نوكنت نأ لمت ماللا 0 : هعفانع راهنلا دوعيف لدللا ءاضقنا دنع

 ماللا لاعتسا هجوو ( نهتدعل نهوقلطف ) ىلاعت هلوقو ( سمشلا كولدل ةالصلا مقأ ) ىلاعت

 هببس ىلإ لعفلا ةفاضإ نكل ةفاضإلا ىنعم قيقحتل ءامسآلا ىف ةروسكملا ماللا نأ وه تقولل

 لعفلا نكل ديز راد : هلوق ىف ام هيلإ فاضملاب فاضملا فير عتل ةفاضإلا نال تافاضالا نم

 كر ادا للا رك م دللا نأ لع اذإو ؛ لكألل رتشاو حيرلل رجتا لاقيف هبيسب فرعي

 جرخ لاقيف !هتاقوأب ةقلعتم رومالاو ؛ هيف نئاكلا ىمآلاب نانا تفولا نال مودل كيش يف
 0 اذه للعو 0 ىلا نال ( ؟نيسململا ك ولذ] ةاللضلا قآو) اذك نم كل

 دم ن وكت نأ لمت ترج ىلا تزعأ ناد تزرعتما انلك يأ 8 تقو سمشلا
 ترس لاقي ءاهتناو ءادتبا نافرط تقوللو تقوللركذت ماللا نأ وه هريرقتو اهل رقتسم ىلإ :ىأ ىلإ

 لاصتالا نم امهنبب امل هيفرط دحأ ىف هيف لمعتسيام لامعتسا زاخ سيلا موي ىلإ ةعملا مون نم

 هوجو رقتسملا 'كلذا :ئف اذه لعوا (احل رقتسم ل] ئرح سسمشلاو) ارق, نم هءاضاد

 ىرجب كلا كلا ) ةنسلا (ىناثلا ) ةكرح امل ىقبي الو رقتست هدنعو ةمايقلا موي ( لوآلا )

 هوجو هيفف ذئنيحو ناكلل وه لب نامزلا ىلإ ةبسنلاب سيل رقتسالا كلذ نأ ( عبارلا ) ليلا لإ
 كلذ غلبت نأ ىلإ ىرحت ىأ ءاتشلا ىف اهضافختا ةياغو فيصلا ىف اهعافترا ةياغ وه ( لوألا )

 | م ا موب لك ىف ناف اهقراشم ةياغ وه ( ىناثلا ) عجرتف عضوملا

 فاللتخا ببس .قراشملا قالتخا نآف عافترالا ىف مدقت ىذلا لوقلا وه اذهو تارطنقملا كلت

 اهتك رح انبلع' ىلا ةرئادلا وه ( عبارلا ) ءادتبالا قاب ىلإ اهو وه ( ثلاثلا ) عافترالا

 ىأ اهل رقتسمل لاقي نأ لمحو ء اهرك ذئسو سمشلا روم ىلع جوربلا ةقطنم نع ليمتال ثيح

 نممنعلا رديق رودي كلقلاو :كلف ىف سسمتقلا اولاق..ةئملا تاححصأ نان. .اهرقشسم ىرب
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 ةيآلا . ليللا مهل ةيآو ا 7

 ءاملا اهيلع انلزنأ اذاف ةعشاخ ضرأآلا ىرت كنأ هنايآ نمو ) هدعب لاق مث ( رمقلا 1

 تابثإ كانه الوأ دوصقملا نكل ًاضيأ كانه ناكملاو نامزلاب لدتسا ثيح ( تبرو تزتها

 اهايحأ ىذلا نإ ) ىلاعت هلوق ليلدب رشحلا مث ( سمشلل اودجست ال ) ىلاعت هلوق ليلدب ةينادحولا

 ”رظنلا هيلع لدي ؛ رثك أ رشحلا ركذ اهيف ةروسلا نآل رشحلا تابثإإ الوأ دوصقملا انبهو (قوملا ىحن
 ٠ قلخ ىذلاب نورفكتل مكننأ لق) هيف ىلاعت هلوق ليلدب رثكأ ديحوتلا ركذ كانهو : ةروسلاف

 : لئاسم هيفو ؛ مالا نيبي نيتروسلا رخآو هريغ ىلإ ( نيموي ىف ضرآلا
 : . ةهبشملا هبشمهنع عفدي نامزلاو . ةفسالفلا هبشةنسلا لهأ نع عفدي ناكملا «ىلوالا ةلأسملا)

 مدع ض رف دنع ناكل هدوجو لبق ملاعلامدع ناكول لوقي ىئسلفلا نآل كلذف (لوالا نايب امآ)

 دوجو مزليف ملاعلا ةلمج نم نامزلاو نامز ملاعلا لبقف ؛ نامزلاب الإ قمحتيال دعب و لبقو : لبق ملاعلا
 إ ةيهانتم داعب ألا نآل , ةيهانتم ةنكمألا نأ ىلع ان ومتقفاو دق مهل لوقنف ؛ لاحت وهو همدع دنع ءىثلا

 .تحتو قوفو :.ةقوفلاب فوصاوم وهو ًامدع نوكي ملاعلا نم ىلعألا حطسلا قوف نذان« قافتالاب

 اوباجأ ناف : همدع دنع .ىثلا دوجو مزليف لاعلان م ناكملاو ناكمملاعلا قوفف ناكملابالإ ققحتيال

 . دوجوم نامز الو نآال ملاعلا دوجو لبق لوقن ؛ المالو الخ ال ىلعألا حطسلا قوف نأب

  لوقنف . ناكمىف هتلاف  ناكمىفالإ دوجوم دوج و نكم اللوقي ىهشملان ألف (ىناثلا ناب امأو)

 هنكمي ال ناكم الو دوجوم وه لوقي نأ هنكمال م مولا نآل نامز ىف هللا اولوةت نأ مكمزليف
 . ميدق ىلاعت هللا نأ ىلع انعمجأ دقو ثداح وهف نامز لكو نامز الو ًادوجوم ناكوه لوقي نأ

 ' ثيح ليللا راتخا ملف نامزلاب لالدتسالا هنم دارملا ناك اذإ لئاق لاق ول « ةيناثلا ةلأسملا ١
 ' مهل ةيآو ) لاقو ضرآلا وهو مظملا وه ىذلا ناكملاب لدتسا اسم لوقت ؟ ( ليللا مل ةبآو ) لاق

 . نوكس هيف ليللا نأ وهو ( رخآ هجوو ) ليللا وهو ةملظلا هيف ىذلا نامزلاب لدتسا ( ضرأالا
 روصلا ىف خفنلاك سمشلا ع ولط هدعب نوكيو توملاك وهو مونلا هيفو تاوصاألا ءودهو سانلا

 نينامزلا 0 ضرآألا مل ةيآو ) ضرالا َّق 90 رداتلا كلرعجف

 . توملاب امههشأ نيناكملا نم رك ذ 5 توملاب امبهشأ

 نم راهنلا خلسنا لاقي هنم هزيم هانعم لوقن؟ ليللا نم راهنلا خلس ىنعمام < ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 ةللك يغب لمعتسا اذإ امأو ؛ هنم وه خاسناف هنم هللا هخلسو ليللا لوأ ل خدورابنلارخآ ةآ اذإلبللا

 ةحاح ةنأف ةنآ هسفن ىف ليللاف لبق ناف: هرخآ ىف تلخد هانعف نيمشلا وأ راهنلا تدقلس ليقف نم

  لبللا هللا لمجي ملاذلو . هتساعو هعفانم هدضب نيبتت ءىشلا لوقن ؟ ( راهنلا هنم خلسن ) هلوق ىلإ

  نولخادىأ ( نولظممم اذاف ) هلوقو . ابعم راهنلا ةيآ ركذو الإ عضاوملا نم عضوم ىف ةيآ هدحو

 , هيف لوخدلا نم محل دب الو ىمأ كلذ دعب هديب سيل يأ ةأجاف.لل اذإو « مالظلا ىف

١ 



 د ةيآلا . ليللا مهل ةيآو : ىلاعت هلوق

 1 سآ لك 6 0 ها ا ل س6 ريا كر -

 «ن» نوبلظم مثاذاف رابنلا هنم خاسن ىليللا م ةباءو

 ىذلا ناحبس ) لاقف كرشلاب اوتأو هريغ اودبع لب كرتلاب اوعنتقي ملو اهوكرت مهو ةدابعلاب هللا

 اوركشي ملو تابآلا اوركنأ مهنأ نيب امل؛لوقن وأ لاقف ًائيش قلخي ل هريغو ( جاوزألا قلخ

 نيب امل لوقن وأ ( املك جاوزالا قلخ ىذلا ناحبس ) لاقف لقاعلا هيلع نوكي نأ ىغبني ام نيب

 ءايحإ نع ًازجاع نوكي وأ كيرش هل نوكي نأ نع هركذام ( قاخ ىذلا ناحبس ) : لاق تابآلا
 ::لئاسم ا هنفو ىلا

 فنصلا وه جوزلا نآل هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ ىبع لدي ( ابلك) هلوق « ىلوآلا ةلأسملا ١

 لاق ىذلا لكلا نم نوكست ضارعاللا سانجأ تحن ةعقاو ئه هابشأ اطو فانصأ داكلا لاتفإر

 لاق نم نآل مومعلا نع مالكلا جرخي ء ضرالا تبنت ام لاقيال ؛ اهلك جاوزآلا قلخ هنإ ايف هللا

 مالكلا قيال بايثلا نم هدعب لاق اذاف : هيلع رصتقا نإ مومعلل نوكي ىل ناكام لك ًاديز تيطعأ

 ليلدب ءالف مومعلا ديك أتل تناكاذإ امأ « صيصختلا نايبل نم تناكاذإ كلذ لوقن انال همومع ىلع

 فانصاألا ددعي هنأ هنم مهفي ىراوجلاو ديبعلاو بايثلاو باودلا نم ءىثث لك هتيطعأ لاق نم نأ

 ماعنالاو كلفلا نمكل لعجوابلك جاوزآلا قاخىذلا) مح ىف ىلاعت هلوق اذهديؤ, و مومعلا ديك أَ
 .انيسفت ريغ نم (كرك

 تبنت امن ) هلوقف تاقولخلا اهيف رصحني ةثالث ًارومأ ىلاعت هللا ركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا ال
 ( مهسفنأ نمو ) هلوقو رامعلاو تابنلاك ةرهاظلا رومآلا نم ضرأآلا ىفام اهيف لحد( ضان

 نيضرألا موختو تاومسلا راطقأ ىفام لخدي (نويلعي ال امو) هلوقو ةيسفنلا لئالدلا اهبف لخدي

 اهركذي ل نداعملاو هللا اهقلخ ام ماعنآلا نأ ليلدب صيصختلل كلذ ركذي م هنأ ىلع ليلد اذهو

 . لاثملا يف انركذ [؟ مومعلا عم ديك انلءايشالا "ا
 نوك رك ذ امنإ ىلاعت هنأ وهو فيطل ىنعم هيف ( نوملعي ال امتو ) هلوق ( ةثلاثلا ةلأسملا إل

 قيقحلا ديحوتلا نكل , قاخلل اكيرش حلصي ال قولخملا ناف كيرشلا نع هللا هزنيل اقولخم لكلا
 نوملعت ايفكي رشتلا نم عناملا نأ اوملعا ىلاعت لاقف : هللا الإ هلإ ال نأ فارتعالاب الإ لصحال
 مناف نودلعت ان ًائيش هللاب اوكرشت الف قلخلا ةكرشلا نم عناملاو ماع قلخلا نال نودلعت ال امو
 . ًانكم هلك ن وكل قول هلك هللا دْنِع ةلاو نولعت الامو قرات لإ ك١

 . 4 نودلظم مم اذاف راهنلا هنم خلسن ليللا مل ةيآ : ره ىلاعت لاق مث
 ىلكلا نامزلا وهو راهنلاو ليللاب لدتسا ىلكلا ناكملا ىهو ضرالا لاوحأب هللا لدتسا امل

 هنغ ىنغتست ال. قامزلاو رهاوجلا هنع ىتغتست ال ناكملا نآل ةبسانم نامزلاو ناكملا ةلالذ أف
 راهنلاو ليللا هتايآ نمو ) يلاعت هلوق ىف روك ذم هلثمو نامز ىف وهف ضرع لك نآل « ضارعاللا
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 هللابالإ سيل هدوجو ببس هنأ ناظلا نظيام عيمج دعبرعلاف دجوت مل كلذ هللا قلخالولو ىلاعت هللاب

 مكح ىف اهنأب معلا لارقت اجلا كانو رجلا لإ دوغ نأ لمتحو ءةرم ىبف هتذازإو ىلاغت
 [بله ناهجولا. ناذهأو ء انك ذ ام رم نم. ىأ روكذملا ىلإ عجار وه لاقي نأ لمص لفعل

 ةراجتلا ةرمثلاقي دئاوفلار ثلا نم دارملا لاقي نأ وهوبرقأو برغأرخآ اهجو لمتحيو ؛ ىرشخزلا

 انرججو) هلوقب هيلعلولدملاريجفتا!ىلإ ًادئاعريمضلا نوكي ذئنيحو . باوثلا ةدابعلا ةريلاقيو حبرلا
 لاقام هف لخدي لب راثلا نمرثك أ هدئاوفو ريجفتلا كلذ دئاوف نم اولكأيل ًاريجفت (نويعلا نم اهف
 اال الختو انتين ابضقو ادعو آبح هب انجرخأف) لاق نأىلإ (ًابص ءانملا انيص انإ) ىلاعت هللا
 لاق ايان رمث نم لاقل هتلاىلإ ًادئاع ناكو لو ٠ ليخنلا نمركذلا ىف برقأ ريجفتلاو (ابأو ةبك اذو ًابلغ

 . انرجو انلعجو
 (اهدحأ) : هوجو اهيف لوقن ؟ ىه تاءاملا ىأ نم (هتلمع امو) هلوق ىف ام 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 لاق هنأأك ىذلا ىنعمب ةلوصوم ( اهناثو ) رخ هللا لب مهيديأ ريجفتلا ( تلمع امو ) لاق هن اكةيفان

 هجرخأ ىذلا هللا رم نم نولكأيو 11و وبا دب رئاوتلا نس ينابا كاطع عدلا

 هيف ناسنالل لخدم ريغ نم هللا هقلخ ام ىلع ىدبألا هتلمع ىذلا فطعف ؛ سانلا نم ىعس ريغ نم

 10 ار مورا ايا اا ا م ( اهتلاثو )

 .هجولا اذهو : هللا قلخو مهيديأ لمع عومج نولكأيف اهرمك قلخو اهتبني هللاو نوسرغي ىعل مهم .ديأ

 . ريمضلا ترف ن اوف لع كمال
 ةراجتلاب ىأ, هتلمع امو: ىعع نوكم نأ لمتح ٠ . وسوم امانلزق لع 6 ةبارلا ل١

 ريغ نم لكؤي ام تابنلا نمو ؛ ةراجتلاو ةعارزلا امهو ؛ ادجب ناننإلا يايا نعت زك ذ نك

 الإ لكؤت ال ىتلا .ايشآلاك لكؤيف ةعنص لمع هيف لمعي ام هنمو امهريغو رغلاو بنعلاك ىديآلا لمع
 هلوقب ركشلا ىلإ راشأ معنلا ددع امل مث ءحالصإ دعب الإ لكؤي ال ىذلا نودي زلاك وأ ةخوبطم

 . مدقت ايف ماهفتسالا دئاوف نم انيب امل مابفتسالا ةغيصب ركذو ( نوركشي الفأ )
 4 نويلعيال امو مهسفنأن مو ضرآلا تبنت اه اهلك جاوزآلا قلخ ىذلا ناحبس ل ىلاعت لاق مث

 ' جاوزالا قلغ ىذلا حيبست حبس هريدقتو حيبستلا ىلع لاد ملع ناحبس ةظفا نأ انركذ دق

 72 ركشو (نوركشي الفأ) لاق امل يلاعت هنأ وه ابلبق امب ةيآلا قلعت هجوو : هزن حبس ىنعمو ؛ اهلك



 -/ ةيآلا . مهمديأ هتلتع امو هر نم زولك انل : لال هلو#

 موعطملا نلأ نال هك اوقلا راس نم رك ذلان فاتعالاو للا 22 «( ةسماخلا ةلأسملا 2

 ًاعفن معأ اممنالو امهريغ كلذك الو , ةبكافو توق ٍبنعلاو رثلا نآلو متأ اف ىهو ؛ةوالحلا

 ماعن الا ف نوتيزلاو نامرلا هللا رك ذ دقف ليق نإف « ةديعبلا نأ اامتاالا لإ دالتلا نم لمح اهناف

 راملاو هكاوفلا رك ذ دوصقملا اهريغو ماعن“الا ىف لوقن « عضاوم ىف نيتلاو نوتيزلاو بضقااو

 ( هماعط ىلإ ناسنإلا رظنيلف ) هلوق ىلإ و ( هب انج رخأف ءام ءامسلانم لزنأ ) ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ

 انرك ذ دقو « عفنالا نلآلا اهنم راتخافضرالاتافصركذ دوصقملا انبهو ركذلاب عاونالا ىفوتساف

 .( نامرو لخنو ةبك اف ) ىلاعت هلوق ةدئاف هنم ملعيو دئاوفلا هنم دافتس ام ماعنالا ةروس ىف

 ةلخنلا ىهو هترجيش ظفلب رّملا ركذي مل هك اوفلا هللا رك ذ ىتلا عضاوملا ىف 4 ةسداسلا ةلأسملاإ)
 بنعلا نآل كلذو مركلا ركذي لو «ب انعالاو بنعلاظ فلب هركذ لب هترحت ظفلب بنعلا ركذي لو

 ةريثك ردقلا ةليلج ةميظع هترم ىلإ ةبسنااب لخنلاو ةدئافلا ةليلق ةريقح هتر ىلإ ةيسنلاب هترجيت

 وهام اهنم راتخاف ناويحلاب هبش الو عفتني اهئاحلبو ذختي اهنم فورظلا نم ًاريثك نإف « ىودجلا

 ةداعلا كح اهؤازجأ ضرأللا نآل ةميظع ةيآ ( نويعلا نم اهف انرجخو ) ىلاعت هلوقو : اهنم بجتالا

 رايتخالاو ةردقاا ليلد كلذو ةعفترملا عضاوملا ىف نويعلاو رامنآلا عبانم ىرن نحنو دعصتال

 3 هلا ف وقسىلإ عفترت اك اهيلإ عفترت ةرخمألاو ةينبملا بايقلاكلابجلانإ اولاق عئابطلاب نولئاقااو

 ىرجيت و رابالاك ةدك ارلا هايملا لصحت ةيوق نكت م ناف. عمتجت مث ءاملا نم تارطق كانه نوكشو

 ةميظعلا راهنآلا لصحتف عمتجتو ةيراج اناا جرو ضرالا قشثت ةيوق تناكنإ ؛ تاونقلا ىف

 رايتخالا ىلع رهاظ ليلد نويعلاب لابجلا ضعب صاصتخا لوةنف ؛جولثلاو راطمألا هايم اهدمتو

 راهنآلا ىف اهقاسو ةعفترملا عضاوملا ىف ءاملا قلخ ىلاعت هللا نأ وه قولاف ء فسعت هورك ذ امو

 ةيدوالا ف ىرجو هللا مأب ةعفت رملا نك امآلا ىلإ ةلفستملا عضاوملا نم ءاملا دعص وأ قاوسلاو

 . اباهأ ىلع هللا معنأ ىتلا عاقبلا ىلإ

 ًاضيأ رهظيو رهاظ بيترتلاو ( نوركشيالفأ مهيديأ هتلمعامو هرمث نم اولكأيل ) ىلاعت لاق مث

 لئاسم هي هيفو ريسفتلا ف

 لاق ىح ناتعلا كد نع( راك أيا ) هلوقب عافت :الا ىلع هب بنتا رخأ ل6 لوألا ةلأ م١

 ركذ بيقع لب مو :بحلا ر 5ذ بيقع ( نواكأي هنف ) بحلا ىف لاقو ( نويعلا نم اهف ارو )
 دالبلارثك أىرب اذهل وراطمالا هايمب هدوجو متيوهو توق بحلالوقن ؟ اولكأبل بانعالاو ليخنلا

 فال اذهو ءامسلا ءام ىلع ًادامتعا كانه لطبتال ةثارهاو عرزلاو راجشآلا نم ءىث اهب نوكي ال

 رام لوو راع :الاي الإ مآ لف راما ْ 2 و / ناسنالا هبلإ جاتحيام لعج تيح هللا نم

 نأ اذيلف رامنالا دوجو دعب الإ رامثل ةلماح راش ال

 ىأ هللاىلإ دئاع هنأروهشملالوقن ؟ ”ىش ىأىلإ دئاع (هرمث نم) هلوقىف ريمضلا (ةيناثلا ةلأسملا )
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 ١ هلوق قكيف قوملا ءايحإ زاوج ىلع لالدتسالل ةرركذم ةبآآلا نإ اذلق نإ 4 ةثلاثلا ةلأسلا "
 ) اد ]الط نإ ؛ كلذ ريغو (ًابح اهنم انجرخأو) هلوق ىلإ ةجاع الو ( اهانيبحأ
 رهاظ ليلد ضرآألا سفن نآل (اهانييحأ ةّتملا ضرالا) هلوق ىف ةدئاف الف هتد>وو هلإلا دوجو

 هلرقةدئافاف ديحوتلا ىف فاك ( اهانييحأ ةتيملا ) هلوقف ةيفاك ريغ امنأ به مث ؛ رهاب ناهربو ”

 ( هلوق امأ . ةدئاف ىلاعت هللا 5 دام لكبلاو اييلع لالدتسالل ةروك ذم لوقن ) 1 انتءانجرخأو ْ

 ) الآ انآ امل هنآل كلذو «ىوملا ءايحإ نابت لإ ةيسنلاب ةدئاف هلف ( اح اهنم انجرخأو 000
 بحلا جرخت الو عرزلا تبنت ال ىتلا ةرضخما ضرأالا نال مات ءايحإ كلذ ناك ًابح اهنم جرخأو ١

 ا ءايحإ ىنوملاىحيعرزلا اتبنم الماك ءايحإ ضرألا ايحأ ىذلا ىلاعت لاق هن اكف : ةايحلا ىف هتبنت ام نود
 سلا مهلةيآل يق هن اكرعنلا ديدعت همف نأ الف ديحوتلاىلإ ةبسنلاب امأو روم الا كردت ث. الماك ْ
 مهناكماو مهدوجو هدنعىذلا ىرورضلا سالا وممناكساو مبكي رح هيف ىذلا مهدهبمومهناكم اهناف ْ

 ظ ةمعن رضخت ثيحب اهؤايحإ مث ةمعن ىهف اهنه محل دبال محل ناكم ىبف نكت مل وأ ةتيم تناكءاوسو

 مهناكم ىف ريصي مهتوق ناف ةثلاث ةمعن اهنم بحلا جارخإ مث. هزنأو نسحأ ريصت اهنإف ةيناث : وكان  7
 ةمعن هيف تانجلا لعج مث  قوئولا مل لصح الف ءاوحلا ىفوأ ءامسلا ىف مهقزر هللا لعحي نأ نكمي ْ

 دعب نوكتف راغلا اهنم ذخؤت ثيحم راجثالا امأو : ةنس لكىف بحلا تبنت ضرالا نآل ةعبار
 ' لصحل ءامسلا نماهؤام ناكولو لوصحلاب دامتعالا مهل صحيل نويعلا اهيف نرخ مث : ًادوجو بحلا

 كلذ لكىنوملا ءايحإ ناب ىلإ ةيسنلاب و رطقلا لزنيو رطملا عب نيأو سرعت نبأ اهنأ ملعي م نكلو

 هلوقو هنم دب ال ىذلا ىرورضلا سلا ىلإ ةراشإلاك( اح اهنم انجرخأو ) هلوق نآل كلذو ديفم

 ', لاجلا لتخم قبب هنكل ناسنالا ىنغيال نكي مل نإ ىذلا هيلإ جاتحملا رم الاك( تانج اهيف انلعجو )
 ىف قبب الو ناسنالا ىنعت ال نكت مل نإ ىتلا ةنيزلا ىلإ ةراشإ ( نويعلا نم اهيف ارجو ) هلوقو

 هلىذلا ريقفلا لاك بحلاب ناسنالالاح ناكو : ىغبنيام نسحأ ىلع نوكيال هنكل ؛ ةجاحلا ةطرو

 قتكملا لاك هلاح ربتعيو راثلابو هوجولا لك نم هتجاح عفدي.الو هوجولا ضعب نم هتلخ دسي ام

 لوقيف : نينس توقلرخدملا ىنغلا ىنغتسملاك هبلق اهب ىوقيو ناسنالا الع دمتعي ىتلا ةيراجلانويعلاب
 ٍ مهطعنو مهييحتف ضرأألا ىف تاومالا ىف لعفن كاذك ضرالا تاؤم ىف انلعف اك لجو رع هللأ

 ةرصابلا ةوقلاو نيعلاك اهاوقو اهلا جاتحمنا ءاضعألا نم مهنيوكستو مهئاقب ىف هنم مهل دبال ام
 نوكيف لماشلا كاردإلاو لماكلا لقعلاك ةنيز وه ام هل ديزنو امهريغو ةعماسلا ةوقلاو نذالاو

 . ًاهات ءايح] ضراألا انيخأ (ي أمات ءامحإ ىنوملا ىحن لاق هناك

 اولكأيل ) لاق راشلاو راجنالا ىفو ( نولكأي هنف ) بحلا رك ذ دنع لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا

 - تسيل راذلا امأو ؛ هولك 5 ره ىأ ( نولك أي هنف ) لاقف هنم دبال توق بحلا نأل.كلذو ( هرم نم
 . اهولكأيل اهانجرخأف لك أ ريغ نم نوقبي اوناكاهانج رخأ ام انك نإ لاق ىلاعت هن"اكف ؛ كلذك
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 ”م ةنآلا ٠ اهانييخأ ملأ ضر اللا مهل ةبآو : لاك هل

 و رع امو د 2 موس ها اس6 حمام 5 ع

 22 20 4. 2 0 ف 9 5 انيحا ة كش ى اضصرالا 2 د

 روع جس رترثورنص سل هذآ

 اولك ايل ©7450 ناويعلا نما رف ذ ارو باَنعأو ليت م : تا اهف اًلعجو

 ب

 2 0 هما 6-1 ه2 رثهم ل همس ه

 «؟6ه» كور ل "لافأ مهيديأ 0 5 هر ا

 أ

 نإ ى 3 6 1 || 0 لل لع | لعف لاق نه باوج ف ؛ لعفي 1 لعق لق لاق نم باوج

 5 ىنعمب عيمجو لك لك 5 ل ناف : ىرشخيزلا لاق ؛ رخآلا ناك لمعتساف الو

 ىعم لوقت ؛ ؛ عيمج لك نإو ريدقتلا ذإ « هيلع ماللا تلخد ثيح لكذ ًاريخ ًاعيمج لعج فيكف

 عم عو 2# درف لك ىنعملا راضصق ٠ دحأ كلا نع جرخن ال ثيح درف لك لك ىنعمو « عوم عييمج

 عيمج نإو :لاق ول هنأل كلذو ؛ هرك ذ امع ىنعي ء نورضحم لاقي نأ نكميو . هيلإ مومضم رخآلا

 نورضحم نأ ح .حصلا لب كلو مالا نم.هرك ذام دجوي كرا ناكيل لورا لا

 ل 0 ملاع لجر لجرلا لاقي يك نورضح عيمج عيمجلاق هن 1 عيمجلا ةفصلاك

 ذأ نا 2 م كل تنمي لوقي: هناك « ةياكتملا لع ةياكحلا تفطعل لك نإ و فن7

 : ىلاعت هلوق ىف واولا كاذك و ؛ نورضحم انيدل
 تانج ابيف انلعجو ؛نولكأي هنف اح ابنه انجرخأو اهانيحأ ةتيلا ضرآلا محل ةيآو

 ( نوركشي الفأ مهمديأ هتلمع امو هرم نم ولكل ادق وعلا نهرب 3 تاع ليخ

 : لئاسم هيفو ة ةتيلا ضرالا م مهلة ًاضيأ لوقو : لوقي هن 0

 (اهدحأ) ) نيمجو نم هليق امل بسانم لوقن؟ هلبق امب 0 هجو أم 4 © ىلو آلا ةل أسملا ١)

 0 هناكمإ ىلع لدي ام نك ا ةراش اشإ كلذ 0 امل لك نإ و) لاق امل هنأ

 قوملا ىحي كلذك ( اهانييحأ ةتيملا ضرآلا مهل ةيآو ) لاف ٠ مثدانعو مرارصإو مهداعبتساو

 , هيلع لدي ام رك ذ ديحوتلا مهلغش ناكو د 0 و نيلسرملا لاح رك ذ ال هنأ (امبيناث و)
 . نوكسلاو ةكرحلا دنع اهنم ممل ةقرافم ال مهناكم اهمنوكل ضرالاب أدبو

 ددعت ةيآلا : لوقن (محل ةيآو) لاق ثيح م اهصصخ ملف اقلظم ةنآ ضرأألا 4« ة يناثلا ةلأسملا ١)

 «ليلد هل رك ذب.ال ةيؤرلا قيرطب ءىثشلا فرع نم امأو . هوجولا غلبأب ىثلا فرعي مل نأ درسنو

 ادع محط ةفرعم ضرالا تسلف ءءايلملاو ةضرالاا لبق هللا اوفرع نيصاخلا هللأ داعو ىنلا نا

 فكي مل وأ ) لاقو ( قحلا هنأ محل نيدتي ىتح مهسفنأ ىفو قافآلا ىف انتايآ مه.رتس) ىلاعت لاق اك

 ىلع كل ديب بف .ىش لك تفرع هب. افرعم كير كافك تنأ ىعي (ديبش ءىف الغ مآ

 . مهل ةيآ انهه كاذكو « سفنالاو قافآلاب قحلا محل نيبت ءالؤه امأو « ءىث لك

 نه ت

 «م-رخ وود



 يالا ٠ مبلبق انكلمأ مك اور ملأ ؛ ىلاعث هلو 1

 هم ه2 هدم

 1١« َنوعج ريال مهل م .أ نورقلا نم 0 اكلم كارب 1

 6 1 اكلك ذو

 قلي لاسر 3 ناي ىلإ ًادئاع نوكي نأ زو ريمضلا ( مهتأي ام ) هلوقو

 ىلإ ًادئاع نوكي نأ ذوحجيو ' مهلع ة ةرسحلا انلوق ىلع ( نوؤزوتسي هب اوناك الإ ) ةثالثلا لسرلا

 نيرصملا رافكلا

 4« نورقلانم مهلبق انكلهأ 17 اوري ملأ نيرضاحلل لاق نلوأألا لا نيام نا هللا نإ مث

 (ةرسحاي) مهقح ىف ليق نيذلا نإ : لاش نأ لمتحتو ؛ ؛ مهمدقت نم ىلع ىرجام نوريال نوقابلا ىأ

 موق ىلإ اوكلهأو | رانك موق همدقت كلبم لك نأ هانعمو ( اوري ملأ ) مهقح ىف لاق نيذلا مم

 . هلبقو حون

 8 كلذو ( انكلهأ رك ) هلوق نع ىنعملا ىف لدب < نوعجري ال مهيلإ مهنأ ا هلوقو
 مل من نري ريثكلا .نيكلملا اوريملأ ا ل انكلهأ كر

 لاوحأ نم لاح (نوعجري ال مهيلإ مهنأ) هلوق نآل , لامتشالا لدبك نوكي قبو ؛نوعجرإل
 ىللعو : هبدأ ًاديز ىرتالأ : 0 ا ا لما ئ أ :نكلملا

 ىلإ مه عوج ال اك الهإ اوكلهأ (امهدحأ ) نابجو هيف ( نوعجري ال مهلإ ِك ) هلوقف اذه

 بسنب نيكلهملا ىلإ نوعجري ال نوقابلا ىأ : مويلإ نوعجربال مهنأ وه ( اهبيناثو ) ايندلا ىف نم

 لسنلا عطق عم نوكي ىذلا كالهإلا نأ ىف كش الو ؛ مهلسن انعطقو ممانكلهأ ىنعي ؛ةدالو الو
 . القع ربظأ ىناثلاو ؛ القن رهشأ لوآلا هجولاو ؛ معأو مثأ

 هكلهأنم سيل هنأ نيب كالهإلا نيب امل ( نورضح انيدل عيمج أمل لكن إو )) ىلاعت لاق مث

 ؛ اذار توملا ناكل, كرت كلهأ نم نأ: ولو ؛؟باقعو سبح و باسو عمج هدعب لب ؛ هكرت هللا

 : لئاقلا لاق ام معنو
 ىح لكةحار:توملا ناكل انك رت .ابتم:اذإ انأ ولو

 20 ردع هيي لابو !١ انس امتنا 5] انكلو
 اهنيب ةقراف امل ىف ماللاو ةليقثلا نم ةففخع اهنأ ( امهدحأ ) نابجو نإ ىف ( ال لكن إو) هلوقو

 ةيفان اهنأ ( امهناثو ) امل ف فيفختلاب ذئنيح ةءارقلاو . ىنعملا ىف ةدكؤ» ةدئاز امو . ةيفانلا نيبو

 ذئنيح ةءارقلاو ؛ تلعف الإ ىنعمب ؛ تلعف امل هللاب كتدشن لاقي : هيوبيس لاق ؛ الإ ىنعمب املو
 ىنهم امل هيوبيس لوق ىفو (عيمج الإ لك امو) أرق ابأ نأ ىور ام اذه ديؤي . امل ىف ديدشتلاب
 ىف لاقي اذلو « ىنلا دك أتفامو مل امهو اعمج ىنن افرح اهنألك ال نأ وهو بسانم ىنعم دراو الإ



 دام ةنالا . لوزن مهتأب و 0 1

 « + ذا ةزوتسيإ اوناكاَلإ لوسَر نم نا 2( ف

 |اهي هب 000 أو ا رد رهر ( ىرفل هالته

 نع اطعالاو عنملا هل "نأ دوصقملا >! ىطعم ءىث كانه نوكك  االو عنم و ىطعي ًانالف نإ

 ريغ رسحتملا ركذ نأ ءانزك ذ ام هيف هجولاو ؛ ليلق وه لعافلا ضفز هيف نك, امو ريثكا لودقملا
 ىلع هللا وه ةرسحاي لئاق نأ ( ىناثلا ) تقولا كلذ ىف ةققحتم ةرسحلا نأ دوصقملا امنإو دوصقم
 كحضلاك هللا قح ىف تدرو ىتلا ظافلالاك نوك ذئنيحو هل اليومتو رمآلل امظعت ةراعتسالا

 رسحتم لئاقلا نأ ::ةمادناي و ةرسحاي انل وق ىتعمنسيل لوةنوأ + ىنعلاو تجعتلاورخسلاو نان ل
 (ةرسحاي) لاق ىلاعت هنوك نايب فزوجت ىلإ جاتحي الو ةمادنلا عوقو نع ربخم هنأ ىنعملا لب مدان وأ
 نم نوفبلملا (تلاثلا ) رابخالا دارملاو اجب ءادنلا ناف « ءادالا ىف الإ هتةيقح ىلع هب ربخ لب

 دعبو ىوق دها مهللا لوقي ناك لّدَقلا نيح هنأ بيح نع ىح ام ىلإ ئرتالأ كئالللا و نال
 . هيلعو هل مدنتيو رفاكلل ملسملا ر 0 نأ نرد نرخ ىوق تنلاي لاق ةنجلا لخدأو هولتقام

 ؛ ىلع ةملك ريغ نم ةفاضإلاب د (دأم اعلا ةرس>اي) و« ني وذت لاي ( (ةرسحاب ار ءىرق ة 4« ةثلاثاا ةلأسملا)

 . فقولا ىرحم لطول ءارجإ ءاطاب لع ةزرسخا قشر

 نيرفاكلا ناك ةثالثلا لسرلا (اهدحأ) هوجو ةف:لوه ؟دابخلاب -ارطا رم «ةعبارلا ةلأسملا ١

 موف م(ا 0م اثو) 6م نمؤنل انن ث نيرضاح اوناك مهيلاب 0 ةرسح اي سأبلا روبظ دنع نولوةب

 هلوق ىف ا نينهؤملا ىلعدابعلا قالطاف لوألا ىلعو ربكستساو رصأو رفك نم لك( اهتلاثو ) بيبح
 دابعلا قالطاف ىناثلا ىلعو ( اوفرسأ نيذلا ىدابعاي ) هلوقو ( ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نإ )
 وسكت فيرشلا ىلإ ةفاضالا ناف ىلاعت هللا ىلإ فاضملا نيبو ًاقلطم دبعلا نيب قرفو . رافكتلا لع
 هلوقف اذه ىلعو ؛ تيبلا كلوق ىف نوكي الام فرشلا نم هيف ن وكيف هللا تيب لوقت افرشش فاضملا

 مو ,ق نم ( نحرلا دابعو ) لاعت

 ( نوؤرمتسي هب أوناك الإ لوسر نم مهاب َ ام للاعت هلوقب ةرسحلا ببس ىلاعت هللا نيب مث

 ف ًارمأ هتم بلط و « ةسقن هف رعأو « ةيداب نم كلم هءاج نم نآآل' كلذو'ةمادتلا كك ا

 هدنع نوكي ؛ كلذ هنأ هفرعف كلم ريرس ىلع وهو هيدي نيب فقو مث « هاعد ام ىلإ هبحي ملو هبذكف

 مهلعجو ماايإ هللا زازعاب مهنم ظعأو و كولم مث لسرلا كلذكف : هيلع ديزم ال ام ةمادنلا نم

 ةمظع ره نكي مو ا ,ءو اًواجو (هللا 3 حب قوءيتاف هللا نوبحت تك نإ لاق 8

 1 ناكو مل هللأ دّئع م ترهظ نسابلا روهظ دنع أ ةمايقلا موب مشع س سلا ىف ةرهاظ

 نوكم كلذ ديف نجا هيلع نولاشل | راك 5 هللا ةدابع نم مهلإ دئاع هعفن نيه ًارمأ هيلإ

 اوناهتساو اوفختساو اوأزرتساو اوذآ ىتح نضارعإلاب اوعنتمي ل مو ال'فبك و « ةديدشلا ةمادّنلا
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 ؛:د:ةنج ها جسمهشاف سب 2 يف ف

 مزلتسي ( انلزنأ امو ) هلوق نأ عم هيف ةدئاف ةيأ ( نيلزنم انك امو ل. « ةسماخلا ةلأسملا إل
 متي ناك رءالا نآل لزنن نأ انل ىتبني ناك ام ىل (انك امو ) هلوقءلوقت ؟ نيلزنملا نم نوكيال هنأ

 لوف ىف ( نيلزنم انك امو ءانلزنأ امو ) لوقت وأ ,.لازنإ ىلإ نيجاتحم انك امو انلزنأ اق كلذ نود

 كلذريغ ىفو ردب موب ىف ًادونج هللا لزنأ فيكف ليق ناف . ةعقاولا كلت ريغ ىف أدنج ةعقاولا كلت

 كيرحت ناكالإو ملسو هيلع هللا لص دمحم اهظعت كلذ لوقت ؟ (اعور ا ًادوتجلّونأَو) لاق كبح

 . قالك دمع ةجرد ىف مالسلا هيلغ ىسيع لسر ناك امو مهلاصئتسا ىف ًايفاك كلم حانج نم ةشير

 هلصأ ىرشخزلا لاقو « ةحيص الإ ) ةعقاولا < تناكنإ ب هلوقب ا هلبأ نيب مث

 00 اةلاوهورسفملا نم. هدعت امل تنأ ىلاعت هنكل ءركذي نأ لصاللا ناكف ةحيصالإ .ىثناكنإ

 . هللا دنع ًانيه رمآلا نوكل ديك أت ( ةدحاو ل ىلاعت هلوقو

 ةحيصلا عم ناك مهدومخ ناف كالحلا ةعرس ىلإ ةراشإ هيف / نودماخ مه اذاف ا ىلاعت هلوقو

 تناكالكو ةيزيرغلاةرارحلا هيف حلا نآل كلذو نسحلا ةياغ ىف دوناب مهفصوو ءرخأتي مل اهتقو فو
 ًانمؤم اولتق مهناف بضغلا امأ : كلذك اوناك مهو متأ ةيناوهشلاو ةيبضغلا ةوقلا تناكرفوأ ةرارحلا

 نذاف ةيلاخلا ن تاذلاا ءافيتسا ببسب مئادلا باذعلا اولمتحا مهمنالف ةوهشلا امأو « مبحصني ناك

 (نودماخ مه اذاف) لاقف اهنمقلخ نمورانلاكن يربكتسم نيرابج اوناك مهمنالو ؛ ةدقوملارانلاك اوناك

 ريصيو الع هللا هقلخ ىلا هتعيبط نع اهضعإ جرخ ةعيرالا رصانعلا نأ وهو ( رخ اةضو هةشو

 ءاوه ريصي ءاملا كلذكو ًاراج>أ ريصت هابلاو : اهايه ريصت راجحألاف هللا ةداراب رخاآلا رصنعلا

 ًاران ريصيف ءاوح لا امأو ,نامزب ةداعاا ىف كلذ نكلو دربلل ءامريصي ءاوحلاو ةنوخسلاو نايلغلا دنع

 . ةعرسلا ىف رانلا دومه اهببسب نيدماخ لاقف ؛ نامز عرسأ ىف دوناو لاعتشالاب ءاوه ريصت رانلاو

 . ةلعش وأ جارس ءافطاك

 ريكدتلاو ةرسح اي ىرضحاف ةرسحلا تقو اذه ىأ م دابعلا ىلع ةرسحاي ب ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو . ريثكتلل

 نيذلا مو دوبعبلل ( امهدحأ ) نيبجو لمتحي دابعلا ىف ماللاو فلآلا ( ىلوألا ةلأسملا ١)
 . نييذكملا رافكلا سنج سنجلا فيرعتل ( امهءئاثو ) كئلوأ ىلع ةرسحايف ةحيصلا مهتذخأ

 ذإ ةقيقحلا ىف الصأ ردحتم ال ( لوألا ) هوجو هيف لوقن ؟ رسحتملا نم 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 . باذعلا ققحت دنع ةمادنلا تققحت ثيح ةرسحلا بلط تقو كلذ نأ نابب دوصقملا
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 تهب هه كه

 1 ةيآلا ذم لازال دا

 ص يي نحانعص تننلاا6 يح 6 3 3 2 اس هرزودع م 0

 ءاعللا زم كنج نم 0 نم هموق ة لع آن تا 5 61؟1/د نيمركملا نم ىنلع محو

 + طاصلا لمعلاو نامإلا نأ 8 2 ذ دق ( نيمركملا نم ىنلعجو )ل ىلاعت لاق مث

 محلا كتلوأ تاكلملا ١ ولمعو اونمآ نذلاو ) ىلاعت هلوق ىف !؟ مارك لاو نارفغلا امه 0

 ” اهالاو ناهملا دص ىلع مركملاو 4 ءاحلصلا نينمؤملا نمد ناك لجرلاو ( ميرك قزرو ةرفغه

 : هسفنب هناجاح 0 . عفدي و 0 له نَع حاصلا هّللأ ىنْغيف ء ءانغتس لا ما ساو ةجاحلاب

 زنأ امو للا عل هلوقب هموق نه هل نيفلالا نيفاخت أ نا نس هلاح نيب ذك لاعت هنإ مث

 جتح 5 هج لرد الع اذ 5 مبك اله ىلإ ةراشإ 4 ءامسلا نم دنج نم هدعب نم هموق

 :لئاسم هيفو؛ ميك ننجح لاسر لإ

 لاح نايب ىف لاقو « سفنلا ىلإ لعفلا دانساب (انلزنأ امو ) انهه لاق 4 'ىلوألا ةلأسملا ١
 لاَعف ةسمهلا باب, نم باذعلا نآآل كلذو .. روك ذه ريغ ىلإ لوقلا داتسإب ةنلا لد[ 0

 لكل لوقي ثيح ةكنئالملا لوقبأنهملاك وه نوكيل لبق لاقف (ةنجلا لخدا) ىف امأو  ريظعتلا ظفلب
 (اولخدا ليقو) ىلاعت هلوق نآرقلا ىف درو ام ًاريثك و« اهيف ًادلاخ ةنجلا لخدا هأري اص لكو كلم
 داهشاألا سوءر ىلع نيزملا تيبلا سيرعلا لخدي اك مارك إب الوخد نوكي لوخدلا نأ ىلإ راش
 0 لك هئنم

 دحاولا ناف مهل ًاموق عما نوكب ىلوأ لسرلا نأ عم هيلإ مناف ل لا ١

 مهلإ 0 نم عيمجو قلخلا عيمج نوكي السرم هنوكل لوسرلاو هءاخأو هل 1 مث موق هل نوكي
 ةياغ امهدحأ مرك أ ةدحاو ةليبق نم امه نينثا نيب قرفلا نيبيل (امهدحأ) نيهجول لوقن ؟ هل ا
 بسنلا ىف كل وأ موق نم اذهو ؛رفكلا ببسبةناهإلا ةياغرخآلانيهأو ناميإلا ببسب مارك لا
 مف م6 اوما لفرلا موف مه مثريغ 0 2 كلذ براقاب ع ناك ب اذعلا نأ ) امهمناثو (

 ًاضيأ هلبق ًادنج مهيلع لزني مل ىلاعت هللاو هدعب امب لازنإلا مدع صصخ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 ا نيف أو " تسأ !اورصأ ثيح هدعل كلك باذعلا مهقاقحتسا لوقت 9 صصختلا ةدئاف اك

 . دنحي نكي مل هنأ كالحلا

 نم ًادنج مهلإ لسرأ الو مهياع لزني مل ىلاعت وهو ( ءامسلا نم ) لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا
 مييلع انلزنأ امودارملا نوكي نأ (امهدحأ) نيهجو نم هنع باوجلا لوقت ؟دييقتلا ةدئاف اف ضرالا
 لزانلا نأ نيبف ءامسلا نم مهملع لزن باذعلا نأ ( امهناثو ) مومعلل نوكيف ءاهسلا نم صأب أدنج
 ؛مثر رايد تب رخو مثرأن تدمخأ ةحيصين كلذ ناك امتإو ةمظع ممل دنج نكي م



 ش ا ةنجلا لخدا لدق : ىلاعت هلوق 1

 6 - ان مع و رس لس

 را رت ام 010 توني ىرق تيلي رام دلل آلآ لخدأ ل اق
 هل .تمسصسصسلسسس لل ا ا مسسس سويس سام

 7 فىإ :لاقو نيلسرملا ىلع وه لبقأف هلتق نوديري هيلع موقلا لبفأ نوار لاق ٠ نولسرملا مه

 ' لاق ميعفن امو مهحصن امل هنااكرافكلا مه ( | لو) ل اودهداو لقوم عيب تن

 -ظعاولال وق ىف انلق !؟ : مومعلا ىلع نوءماف نوعماسلا امأ مكبرب ( اهئلاثو ) نود ,ممآف تنمأ انأف

 7  (نوعمساف) هلوق ىفو هعمسي عماس لكي ديري كلمعرزنأ امو كلمأ رثك أ ام نيكسماي لوقي ثيح

 ا 7 نأ ملعي ناك اذإ ملكنملا ا فيفي ركيفتم اورتم مالك 5 ( اهدحأ) دئاوف

 ىتح تلعف امب مكتربخأ ىنإ لوقيو موقلا هبني هنأ ( اهناثو ) ركفتي نيعماس ةعامج همالكل

 ىذلا عامسلا دارملا نوكي نأ ( اهثلاثو ) كعم انمال تربظأ ولو كرمأ انع تيفخأ  اولوفتتال
 ' دبعأ الىلامو) لبق نم لاق مل تلق ناف . هلبق ىأ ىلوق عمسف هتحصن لئاقلا لوقي ؛ لوبقلا ىنعمب

 ' سمأ لسرلا عم باطخلا انلوق لوقن ؟ ىبرب تنمآ ا

 * ولو هيلإ هوعد ىذلا برلاب نمآو محلوق لبق ة هنأ لسرلا دنع رهظ مكبرب تنمآ لاق امل هنآل ء ره

 عم باطخلا انلوق ىلع امأو؛ ( ىبري نمؤم انأو بر ىل لوةي, رفاك لك نولوةب اوناك مهلعل ىبرب لاق

 ( ميبرب تنمآ ) لاق مث (ىنرطف ىذلا دبعأ) لاق امل هنآل كلذو :ديحوتلل نابب هيفف رافكلا
 ىبرب تنمآ لاق ول ام فالخم ٠ ؛ مكبر هنيعإ وهو ىنرطف ىذلا وهو دحاو مكبرو ىبر لوقي هنأ مهف

 . ( مبدو انبر هللا ) ىلاعت هلوق اذه لثمو ىبرب تنمآ أضيأ انأو رفاكلا لوقبف

 ةنجلا لخدا هل ليق مث ا لاق مث
 .لوآلا ىلعو تنمآ هلوق بيقع ةنجلا لخدا ليق ( امهنناثو ) لتقلا دعب

 لاق ىناثلا ىلعو هلوقب ربخأ هللاو هتوم دعب نوكي 4« نودلعي ىموق تيلاي لاق ب ىلاعت هلوقف
 تيلاي لاقف  هءلعو هب عطقو مهقدصو ةنجلا نيلخادلا نم هنأ لسرلا عمس هناكو هتايح ىف كلذ

 تقو ىف نأ امك نابجو ( ليق ) ىلاعت هلوق ىنعم فو تنمآ ؟نونمؤيف تملع ؟نودلعي ىموق
 ' هرمأ امتإ ) ىلاعت هلوق ىفاك اذهو : ةنجلا لخدا (ىناثلاو) لولا نم ليق (امهدحأ) نابجو كلذ
 نم هنيح ىف هلعفي ىأ لعفلا وه لب هجو ىف لوقلا دارملا سيل ( نك هل لوقي نأ ًائيش دارأ اذإ
 . ..اهءام ةعلاب ضرألا لعج هجو ىف (ىعلبا ضرأأي ليقو) ىلاعت هلوق ىف كلذكو خارتو ريخأت ريغ

 تيلاي لاق هناكةيمابفتسا ام نأ (اهدحأ ) هوجو « ىر ىل رفغ امب ١ ىلاعت هلوق فو

 ام نوكت نأ نسحألا ناكل الإو؛ فيعض وهو هب اولغتشي ىتح ىبر ىل رفغ امب نوملعي ىموق
 ةيربخ ( اهناثو ) ملو معو فو مي لاقي فلآلا ةفوذحم

 ١ رتفغ ىذلاب نوملعي ىموق ثيلاب لاق هناك

  .نارخالا نابجولاو , ىل ىنر ةرفغمب نودلعي يموق تيلاي لاق هناك , ةيردصم ( !ملاثو ) فر ىل

 , ناراتؤملا اره



 1 تايب

 ه4 ةيالا . نيبم لالض ىنل ًاذإ ىنإ : ىلاعت هلو

 6«؟6» نوعا مكبر ت قا نإ 26( نيه ها ىنأ اذإ ىلإ

 أ 5-01 0 0

 . عفنلاو رضلا لاق عئاملا عفد لجالو .كب عقاو رضلا دوصقملا
 ١ فدارأ نإ 0 ذم( حلا 1 0 لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 انه ن< الا ع 0 كب ألا كو نع اضملا ةغم مص رايت+او كلانه ىداقألا 4غ ص رادتخا ََق

  0ىضاملا 0 طظطرتعلا قنإ 4 7 و ىضاطملا اهأ لودن ؟ كانه هللا مساب ديرملا

  9ََك امو ) هلوقو ( ذخأأ) هلوقاىق لأب .فتسالا ةغيص)ل ليف نم انه رول كلا نال

 ىلاعت هلوق قكلذكو ) متيأرفأ ) هلوة ىف ىضاملا ةغيصب لبق ل. كاتهاروت دلاو ) دبعأ

 فرصي نم ) هلوق وهو لبقتسملا ةغيصب ارك د هيلع مدقتملا 00 (رضب هللا كس 0 ١

 ىلص ىنلا نوفوخ اوناك رافكلازأ وه هيف ةكملاو ( تيصع نإ فاخأ ىلإ ) هلوةو ( هنع

 ؛ مكنم قبس ام اذهو , فيوختلا مكنم ردص لاق هنااكف مهتهلآ نم هبيصي رضب ملسو هيلع هللا

 قرتذاف ممم هرودص 0 نك تاو . ريرقتلل نمؤملا ند ردص مالك ءادتنا انهو. 7

 بجاوب نيصتخملا نيمسالا نأ انركذ دق لوقنف ( هللا فدارأ نإ ) كانه هلوق امأو «نارمالا

 ةمظعلاو ةبيبلل هللاو ( نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق ) ىلاعت لاق 5 نمحرلاو هللا دوجولا

 زيزعب هللا سيلأ ) هلوق ىف ماقتنالاو ةزعلاب هللا فصو كانهو « ةمحرلاو ةفأرل نمحرلاو

 قلخأ نم لاي نئلو ) هلوقب ةمظعلا ىلع لدي ام ةمظعلا ىلع لدي ام ركذو ( ماقتنا ىذ

 ىذلا ) هلوقب ةمحرلا ىلع لديام انهه لاقو ةمظعلا ىلع لادلا مسالا ركذف ( ضرآلاو تاومسلا

 ىع نغتب ال ) ىلاعت لاق مث ( رضب نمحرلا ندرب نإ 0 هذلا رثاس طرش ىه ةمعن ا

 نع رضا عضد ديرب نم نال كلذو« ءالقعلا نم عشب ٠ بيترت ىلع ( نوذقني كد م مهتعافش

 ىنع نغتال ) لاف عقدي الإو هليق ناف ال وأ عفشيف قدس | هجولاب عفدلا صخش هب ا صخش

 لاعت هيلا نأ نآبب لصحا تانآلا ءدع قو ؛ هود ولا نم هجر ىذ 1 ىلع نوردقي الو (مهتعافش

 مك ةدانعلا قحتسي كلام بوو رطاف وبف هناج ىلإ آارظن ناكنإ هجو لك نم دويعم

 ومف فوحلا ىلإ ارظن ناك نإو «ن+>ر وهف هناس-إ ىلإ ارظن ناك نإو ندم | وأ كلذ دعب

 دعي نأ ةتتارم قدأ نإف ؛ةوجتولا نماهج وب دعنا نأ ا حلصياال هريغ نأ نايب لصحو ؛ هرض مفدي

 . عفاد ىلإ ةجاح الف دري نإو هللا دارأ اذإ 55 ان عفديالا هللا ريغو ةم رك مول كلذ

 نييملاو : اب 3 نام انأف سلس نإ ىذا 2 نيبم لالض ىنا ًاذإ قإ ل لاعت لاق مث

 لالض لاقي نأ نكميو ؛ وم ىأ أ ملأ هلوق ىف لعفم ىنعب ليعف هسكع ءاج اك ليعف ىنعم لعفم
 . حيحصلاوه لوالاو رظانلل ىمآلا روهظم ىأ نيبم

 (اهدخأ) ةوجو ( ميبرب) هلوقب بطاخلا ىف « نوعمساف مكب رب تنمآ ىفإ ١ ىلاعت لاق مث



 ةيآلا . رضب نمحرلا ندري نإ : ىلاعت هلوق ة

 «7» نوُذقب الو اني ب معَ نش الل رضب نمحرلأ نا ندري ن

 للكلاب موي نم ةجرد نع و دقف هيلاكرومأعيمج ضوفو ؛ اليكو هذخئافوهالإ جتاوحلا

 هلوقو كرومأ عيمج ىف ىأ ( اليكو هذختاف ) هلوق ىنعمو لالحلا ىف رجت 1 لل

 ةينغم ريغ ةملآ ذختأأ لاق هناك فصولاكن وكي نأ ( امهدحأ ) : نيهجو لمت (ىنع نغتال) ىلاعت
 | ل ] هنود نم ذختأ أل لاق ةنأاك ًافنأتم املك وكي نأ ( امهناثو ) ًارض ىل نمحرلا ةدارإ دنع

 :لئاسم هيفو ب نوذقنيالو ًاثيش مهتعافش ىنع نغنال رضب نمحرلا ندري نإ )) ىلاعت لاق مث

 كلذكو ؛ ًارض ىب نمحرلا دري نإ لقي ملو (رضب نمحرلا ندري نإ) لاق 4 ىلو ألا ةلأسملا ١
 00 رأ نإ لقي ملو (هرض تافشاكن ه له رضب هللا قدارأ نإ) ىلاعت لاق

 وق ىف فرح ىدعتي مزاللاك فرح نيل وعفم ىلإ ىدعت دحاو لوعفم ىلإ ًايدعتم ناك اذإ

 77 هيلع لعفلا عوقوب ىلوأ وه ام فرح ريغب لوعفملا لعجي خيلبلا اكتملا نإ مث ءهب جرخو هب
 ةمعنلاو ةماركلاب كلملاهصتخا لوقي : نالف لاح فيك ؟ الثم لئاقلالاق اذإف فرحالوءفمرخآلا

 دوصقملاوه هنال ف ر>ريغبال وعفم لوسملا لعجيف ديزءاهصتةخالوقي ؟ كلملا ةمازك فيك لاق اذإف

 سؤلا ىف ءاشي فيك هبلقي هللا فرصت تحت دبعلا نوك نايب هيف نحن امف دوصقملاف اذه تملع اذإ
 مح هناميإ ىلع ءانب ةمعنلاو ةمحرلاوجري نمؤم لئاقلاو فيك , هنايب دوصقمب رضلا سيلو ؛ ءاغرلاو
 ابلعج كإذكف ةرطفلا لوعفم هسفن لعج ثيح ىرطف ىذلا لبق نم هلوق اذه ديؤيو هللا دعو
 نابب دوصقملا (رضب هللا فدارأ نإ) ىلاعت هلوقىف لوقلا اذك و أعبت عق قارمن كذؤا ةدارإلا] رمش

 ىلاعت لاق ثيح مدقتام هديؤيو رك ذلاب ًادوصقم هصوصخم رضلا سيلو هللا ديري اك نوكي هنأ
 ىذلا اذنملق) ىلاعتهلوق فرظنلاب هان رك ذ ام ديأتي و هندارإ تحن وه ىنعي (هدبعفاكب هللا سيلأ)

 ءوسلا فر> ريغ نم لوعفملا لعجو مظنلا اذه فلاخ ثيح (ًاءوس مكب دارأ نإ هللا نم كمصعي
 الحم مهنوكو في وتلا رضلا ركذ دوصقملا نآل كلذو ؛ فلكملاوهفرح لوعفملاو رضلاكو هو

 لق نإف ٠ ؛ ,هرجزل ركذلاب ًادوصقم رضلا لع ممرفكب باذعلا اوقحتسا ةرفك موال فيكو ؛ هل

 هلوق هيلع لدي و ؛ كلذ دوصقملا لوقت ( ةمحر مكب دار أ وأ ) لاق ثيح ًاضيأ ةمحرلا هللا ركذ دقف

 ض“الل ةمدت ةمحرلا ركذ امنإو ( ًاريصن الو أبل ا

 لق مهبولق ىف سيل ام مهتتساأب نولوقي ) ىلاعت هلوق ىف تلمأت اذإ كلذكو ءرصاحلا

 رافكلا عم ًاضيأ مالكلا ناف (ًاعفن كب دارأ و أ ارض مب دارأ نإ ايف كارم عل كاع

 1 ف اها ناك لب ) ىلاعت هلوق هيلع لديو « ميسقتلاب ىمآلا رصحل ًاعبت عقو عفنلا ركذو

 ؛ ( نيبم لالض ىف وأ ىده ىلعل مكايإ وأ انإو ) ىلاعت 0-0 هناف ( ًاريبخ
 | قلك ضلا لاقف عنام ممل اذكه لاق واو :لالض ىف متنأ و ىده ىلع ىنإ دوصقملاو



 ل ا اا 7 هرقل ديدن رخام وعوده 3 :توضاو وجو حسو جو د4 تدفن جو تدم لح حك ةكستا رح روج بوو بنا نسب

 نأ/ يالا . ةطلا هنود نه ذحأأ لل كل

 لاق 0 مانت لوآلا ل اثم افوخ هللا دبعي دباع ( ثلاثلاو ) هيلإ ةلصاولا ةمعنلل هللا

 3 (ىرطف ىذلا دبعأال ىلامو) لاق و ىلعالا مسقلا نم هسفن لئاقلا لعل مشاغلا مدخم نم ىناثلا

 هيلإو) لاقف كلذ نود مهلعجو لد نأ 7 ارظن لا ظن را :هديعأا 5ك

 0 هيلإو لقي مل اذهغو ؛ هنود.عتال في كف هيف مكٌواجدو هم م وخ'ىأ (نوعجرت

 كلذ هتدابع بيس سيلو ماركالل الإ نكي ال هللا ىلإ كا هلا نم ًادياع راص هنألل

 . هريغ لب

 لاقف :كارشالاو ليطعتلا نيب ديحوتلا ناف . ديحوتلا متيل (ةلآ هنود نم ذختأأ ب ىلاعت لاق مث
 ىعم ققحتيف هريغ قن ىلإ ةراشإ ( هنود نم دختأأ ) لاقو هلإلا دوجو ىلإ ةراشإ دعأ ل لا

 . حوضو ىنعم هيف ماهفتسالا قيرط ىلع هرك ذ ( ىلوآلا ) فئاطل ًاضيأ ةيآلا ىفو ؛ هللا الإ هلإ ال
 ذختت ال مل هل لوقي نأ عماسلا نم حمصي ذختأ ال الثم لاقف ءىث نع ربخأ نم نأ كلذو « سألا

 هب. بلاظي ىئذلا ببدساا ناب نع نغتسم هنأ ةمالكن وك (ذختأأ) لاق أذاف ءتيبسلا 2

 مفت مالا قاكركفت لوش هناكفإ ركفت راشتسملاو ىلدف/ كت رشتسا لوا رابخإلا دنع

 5 ديعن هنأ ناب ل أبو (ةييحي ةفيطل) ىه و هنود نم هلوق ( ةيناثلا ) ىنم رابخإ ريغ نم

 .ىث لك ةدابع بجو هللا ريغ دبع ناف هتدابع زوجت ال هنود نم نأ نيب ( ىنرطف ىذلا ) هلوقب
 هل ليقل ةملآ ذختأال لاق ولف «ثداح رقتفم جاتحم لكلا نآل . هللا ريغ ذختا ىذلا دوبعملل كراشم

 ناكنإو . اهلرصحال ةملآ ذختت نأ المع كمزليو . كرطف ىذلا ريغ اطإ تذخت! نإ فلتخي كلذ

 سيل هريغ نأ ىلإ ةزاشإ ( ذختأأ ) هلوق ( ةثلاثلا ) ةملآ نختت نأ زوحي الف كقلاخر كر كلك

 ذختي ل ىذلا هلل دا لاقو ( ادلوالو ةبحاص ذختاام) ىلاعت لاق اذلو ؛ هلإ نوكيال ذختملانأل هلإ
 هاممو ىسيع هللا ىبت اولاق ىراصنلا امتإو ء زو الو ةقيقح دلو هل نوكي ال ىلاعت هنآأل ( دلو

 لاق ثيح ىلاعت هللا قح ىف ( اليكو هذختاف ) ىلاعت هللا لاق لاقي الو ( ًادلو ذختي لو ) لاقف ًادلو

 ناسنإلا نآل كلذو , ددجتم ىمأ كلذ لوقن (اليكو هذختاذوه الإ هلإ ال برغملاو قرشملا بر )

 لكوتأ ىنإ لوقيو ايندلا بابسأ كرتي نأ زو الف , ةوقلا فيعض ربصلا ل يلق نوكي ىمآألا لوأ ىف
 ىلإ لصوي الو ةجاحلا ةطرو ىف هلافطأ كريو الصأ سأب لغتشيال نأ انم دحاولا نم نسح الف

 هسفن ىسنو هبلق ةدابعلاب ىوق اذاف ء ورمعو ديز ءاطعب قاعتم هباقو دجسم ىف سلحيو مهتقفن هلهأ

 ذئنيح هللأ لإ ا ضاوقو امان انتوا ايندلا كرو دلت ع هنر ةدأ بع ىلع لبقأو هريغ نع الضف

 قح هللا كف رعو هللا دب ابكر ومالا فا لع تنال الأ لاقت اجلا رازمالا "نو نورك
 ءاضقل بلطي هلإ الو هللا ىمأب امهنيب عقي امو امهف امو: بارحملاو قربتملا تارت

 ىده رمد



 ةيآلا . ىنرطف ىذلا دبعأ ال ىلامو : ىلاعت هلوف ةأ

 2 رن عجرم سس

 655١ نوعجرت هيلإو
 هر هر

 لاق ول هنأ ىهو ( ةيناث ةفيطلو ) ىرخأ ةمكح هسفن لاحىلإ موقلا ةبطاخ نع لودعلا ىفو : هتدبع
 015( لامو ) لاف امل هنآ ( ىلاَمو ) هلوق لثم نايبلا ىف نكي مل « كرطف ىذلا نودبعت ال كلام
 نيبي وبف هسفن لاح ملعأ هنال دحأ نم اهنايبو ةلعلا بلطيال هنأ دحأ لك ملع هسفن لاح هيلع وخال

 لاحي ملعأ هريغ نوكل ةلعلا نايب بلطي هنأ هنم مهفي نأ زاج ( مكلام ) لاق ول امأو  عناملا مدع

 عادوه امتإو ؛ وعدم ريغ كانه لئاقلا لوقن (ًاراقو هلل نوجرتال مكلام) هللا لاق ليق ناف  هسفن
 ىذلا ) هلوق ( ةيناثلا ) كلذ ىنم بلط دقو ( دبعأال ىلامو ) لاقف نامإلا ىلإ وعدم لجرلا انههو
 عناملا مدع دنعو عناملا مدع ىلإ ةراشإ ( ىلامو ) هلوق ناف ىضتقملا دوجو ىلإ ةراشإ ( ىنرطف

 ءادتبا قلاخلا ناف ؛ ءاضتقالا نع .ىني ( فرطف ىذلا ) هلوقف ؛ ىضتقملا دجوي لام لعفلا دجوي ال

 معنملا ىلع بحي جالو داجبإلاب معنمو ٠ هميظعتو همارك ! كولمملا ىلع بحي كلاملاو كلام
 ميدقت نسحتسملا نأ عم ىضتقملا دوجو نايب ىلع عناملا مدع نايب مدق ( ةثلاثلا ) هتمعن ركش

 ًاسأر نايبلا نع اينغتسم ناكهرورظل ىضتقملا نآل دجويف . عنام الو ىضتتقملا دجو ثيح ىضتقملا
 هسفن ةرطف تانآآلانم راتخا ( ةعبارلا ) هيلإ ةجاحلا دوجول نايبلاب ىلوأ وه ام ميدقت نم لقأ الف

 ىلع ةدابعلا باحيإ ىلإ برقأ وه ام راتخا هسفن ىلإ ةدابعلا دانساب ( دبعأ ال ىلامو ) لاق امل هنآل

 ]ل16 11 نوكي ال ارثع قلخ نم نآل هتذابع ديز لع بحت وربع قلاخ نأ وه كلذ ناببو ءهسفن
 ىلع ةدابعلا نكل فلكم لكىلإ ةبسنلاب ةدابعلل قحتسم وهو دوجولا بجاو ملعلا لماش ةردقلا

 . ًاباحيإ ربظأ ديز قلخم ديز
 ( ىترطف ) لاقي نأ هيف بيرغلاو : اعادتباو اعارتخا ىنةلخ (ىرطف) هلوقفف روهشملا نأ ملعأو

 ىلامو ) ةلوقف اذه ىلعو ( اهيلع سانلا رطف ىتلا هّللا ةرطف ) ىلاعت هللا لاق اك ةرطفلا ىلع ىنلعج ىأ

 لبق ناف ةدابعلاو ةداهشلا ىف ةيفاك ةرطفلا 'بر ةرطف ىلع ىتاب انأف عنام ىف دجوي مل ىأ ( دبعأ ال

 نم ( تاومسلا رطاف ) نأب ليق دق لوقنف ( تاومسلا رطاف ) هلوق ىف رطفلا ىنمم فلتخم اذه ىلعف
 هترطف ىلع فلكملا رطف لاق هناكدحاو امهف ىنعملا لوقن وأ مزال روذحلاف قشلا وه ىذلا رطفلا
 . روظأ ريسفتلا نم لوآلاو اهترطف لع تاومسلا رطفو

 ًاعمطو ًافوخ هوعدا لاق اك ءاجرلاو فوخلا ىلإ ةراشا « نوعجرت هيلإو  ىلاعت هلوقو

 ىلع دياعلا نأ وهو فيطل ىنعم أضيأ هيفو ىجريو هنم فاذخع عجرملا هيلإ نوكي نم نآل كلذو
 كلذ دعب معنأ ءاوس اكلام احلا هنوكل , هللا دبغي دباع ( لوأألاف ) ًارارم اهانركذ ةثالث ماسقأ

 دبعي دباع ( ىاثلاو ) ءاسأ وأ هيلإ نسحأ ءاوس هديس ةمدخ هيلع بحي ىذلا ديعلا« معني وأ
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 : ب1 يل ولا

 مه 1 .٠ رع ا نم اودي ىلاعت ا 5

 ماو 02 ا 31

 رف ىذأ دما امو 01١ َنودتبم مو ارجا ملئسي ال نم اوعتأ

 ةرعم ال لا م .لير سا كح نك لا اللا سف : نأ ( ةيناثلا)

 هل 006 نأ دقو. مائنصاللا تحتد ناك راجنلا بيمح وه لجرلاو ءاٌوطاوت مهنإ لاقي الف هب مل

 .هتميو مسوي هللأ لص دمحم تعن هك هللا باكي ءا ءاساعلا نم راص ثيح هدوجو لبق

 نيلذاب مصنلا ىف 57 ل.ل طع نتمني ةرصبت ( ى مسي ) هلوق ةيناثلا ةلأسملا ١

 00 02 ىهتلا ثيحب ةاسرلا مهغيلبت ىهو ( ةئيدم لا ىصقأ نم ) هلوق ةدئاف انرك ذ دقو : مهدبج
 اذه عمو كلذ نود نآلا ى مو ةعساش ةريك تناك نه ( كالا م ةئيدملا و ( ةنيدملا ىصقأ )

 ( موقاي ) هلوقو (لووالا ) ةفيطل ناتم دفا( قالسرملا اوعتا موقايلاق ) ىلاعت هلوقو ةرببك ىهف

 مم ديرب ال هنأ كيفي ( موقأي ) هل ودب هسفن لإ مهفاضإ ناف ةقفشو مهلع قافشإ نع ءىأي 56

 (نالسرملا اوعبتا)لجرلا اذه لاق 5 نوءرفلا نمؤم لوقّلثم اذهو :ًاريخالإ

 :هتريس اوأر اهو مهحصن هئيجم لوأ ىفو مهءاج لجرلا اذه لوقت ؟ قرفلا انف فرس[ كس
 ناكف نوعرفلآ نمؤم امأو « ليبسلا مل اوحضوأو ليلدلا مكل اوربظأ نيتلا ءالؤه اوعبتا لاقف

 , مالسلا اموملع نوزهنو ئسؤع نامإلا ف ىنوعبتا لاقف ًارارم مهحصنو بوم عضو مهف

 لا مو« هترتخا ىنأ نودلعت 0 ال ًاربخ نكي مل ول هنأ ادد
 هنامإ راهظإو ةحيصنلا راهظإ نيبعمج ( فاثلا ) مهل ىعابتا نوءلعت مم نأ لوقي نأ ,ةنيدملا ىصقأ نم
 ىلع ةحيصنلا رابظإ مدق ( ثلاثلا ) نمآ هنأ راهظإ ( نيلسر ل ةحيضن (اوعيتا) كوخ
 لجر) هلوقو لبق نم نما دق ناكف نا_ءلا امأو ؛ حصنلا ف م ناك هن“ ال نامالا ناي

 . «ىوق دها مبللاد يو 1ع اموحصنلل ًاديرم هنرك ل ١ (ىعسي
 نم كلذو د لن رجأ مكلأسي ال نم اوعبتا زل ىلاعت لاق مث

 نأ كشال لاقو ةجرد لزنف نيلسرم مهنوك اوعنم م : 6( نيلسرملا اوعبتا ) لاق امل هنإ ثيح

 معان اكنع لديك 0 , ةماقتسالل نوبلاطو ةقيرط نوكلاس ايندلا ىف قلخلا
 0 ةزجالا ملط ىفليلدلا ةالا+م امإ نير ها دنعالا نحال عابتالا نم عانتمالاو

 هوان ملا نر هلل ل « قيرطلا هتف رعمو هتادتها ىلع دامتعالا مدع ٠

 وعبتاف ؛ نيدتبمب اوسيلأ , نيداه نيلسرمب اوسيل مهنأت بف « قكلا لإ ةلصوملا ةميعتسلا
 فما را و مهو ) لاق امل < ىترطف ىذلا دبعأ ال ىلامو )ب ىلاعت لاق مث ْ

 عفت لك هنم نم ةدابعملا عقتبالام ةدابع نمو « مويقلا ىلا ةدابع ىلإ داملا ةدابع نم نوعدي مهنأب ٍِ

 00 ل نأ ل هواش ىناج نم عئام ىلام ىأ ( ىلام ) هلوق ىلواآلا ( فئاطل هيفو) .

 مرج الف ىناج نم عنامالو عنام هيناج نم نوكي هتدابع نم عئتمي نشد فاو ضا ل

 5 دن>, ل قا

 دان د ديل
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 ٠ يللا ارت موُقأي َلاَق عسي لج ةنيدملا اصقأ ن نم ِءاَجَو

 | مث نورفكت ثيح ( نوفرسم )وأ مآركلا هتجا ف بحي نم مال نودصتتو هب م.أ
 ١ سو ليلدلا 6 آذآف .ىسم رفاكلا ناف ء ناهربلاو زجعملاب قحلا روهظ دعب نورصت
 ىف كلذك اوناك مهو دضلا غلبي ثيحي دملا زواجنا وه هرقل نقر لرقم هك لكلا
 5 اأو مارك لاو ماليإلا ف كلذكو مع دقف مؤاشتلاو كزبتلا ىف امأ : ءايشآلا نم ريثك

 ١ اومزج مهو هضيقنب مزحيال نأ نم لقأ الف هب دجوي مل ناف. ليلدلا عابتا بجاولا نلف رفكلا
  لمتح لوقت ؟هنع برضملا مالا اف دا ليق ناف.؛ ناع إلا ىلع ناه ربلا دعب رقكلاب

 1 متأ نإ ) مهوقب بدكلا ىلإ لسرلا مهتبسنو , مهيذكت ىلع دراو ( متركذ نأ ) هلوق لاقي نأ

 ( نوفرسم موق منأ لب ) ال ناهربلاب انتج نإو نوبذاك نحنأ اولاق 0

 | (لوفرسم موه منأ لب) ال . هيلع نحن ام ةمص نايبب انتج نإو « نوموئشم نحنأ لاقي نأ لمتحو
 ' !موق مثأ لي ) ال ؛ هب انيتأ ام ةمص انبب نإو : ماليإلاو مجرلل نوقحتسم نحنأ لاق نأ لبو

 ؛ ايعدف ةيك اطنأ ىلإ نياجر تعب مالسلا هيلع ىسيع نأ ىهو : ةروهشف ةياكحلا امأو ( نوؤرسم

 " لسرأف « كلملا امبسبخ ىتوملا ءايحإو صرب“الاو ه5الا .اريإ نم ةزجعملا ارهظأو ديحوتلا ىلإ
 - نأ ع مسأ ىف إ :هل لاقمث.رييدتلا نسحب كلملالإهسفنبرقو « ةلاس رلاعديإلو كلملا ىنَأف نوعمش امهدعب
 7 ارك ةؤارضحأف :لي ك كلملالاق ؟امبمالكعمسن ىتح نارضحي الفأ : ًاعيدب ًارهأ نايعدينيلجر سبحلا

 >> لاقق ءىوملا ايحأ وص رآلاوهك آلا آربأف « معنالاق ؟ ةنيباكل ليف : نوعمشامللاقف « ةقحلا امهلاقم

 ١" تنأ: كلملا لاق «كلذنمائيشلعفت اهنودبعت ىلا ةلآلل لق « مهيلغتن أت دش نإ. كلملا اهيأ : نوعمش

 : مهناج نم ىحلارهظ نذإف : نوحمش لاقق ٠ لتالو ردقتالو عمسنالو ىصتتال اهنأ كيلع وخال
 . نييذكملل ةلغلا تناكو ء نورخآرفكو موقو كلملا نمأف

 : . ( نيلسرملا اوعبتا موقاي لاق ىعسي ل ا نم ءاجو )ل ىلاعت لاق مث
 1 ”ثيح نيملا غالبلاب اون :أ مهنوكل نابي هنأ ( امهدحأ ): ناهجو هلبق امي هقلعتو هتدئاف فو

 7 امل هنأل كلذو : ةرهاب ةغالب هيف ( ةنيدملا ىصقأ نم ) هلوقق اذه ىلعو . ىعالا لجرلا مهب نمآ
 ' ةنيدملا ىصقأ ىلإ غلب ممراهظإو ممراذنإ نأ يلع لد نمآ دق وهو ( لجر ةنيدملا ىصقأ نم ءاج )
 ١ ىعسلسرلا رك ذ ن٠ غارفلا دعب ركذ هيلقل ةيلست تي دمحم ناك امل للا برض نأ ( امهناثو )
 ! ةيلست كلذ ٍنوكيل مهل ىوالا ءازجلا لوصوو اوذوأام ىلع مريصو مهلسر قيدصت ىف نينمؤملا

 7000: لئاسم ريسفتلا فو : قلع دم بلقل ةيلست نيلسرملا ركذ نأ ك٠ دم باكصأ بلقل
 ١ ناد هنأ عم لجرلا ريكس ىف ( لجر ةنيدملا ىصقأ نم ءاجو ) هلوق 4 ىلو آلا ةلأسملا ١

 ةلوعرلا ىف لماك لجر ىأ:هنأشل اميظعت نوكي نأ ( ىلو الا ) : ناتدئاف هللا دنع ًامولعم ًافوزعم
2 
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 ؟نجرتل اوهتنت ل [نلْمب لل اارا ا ا

 000 ا ! مرت 3 نأ عم رباط | ولاَق 10 مب ملأ ادع ام . عسسل
 ساد 0

 ١9« نوفرسم

 انيلع ام, ةدهع نع .انجرخ نحت ىأ ء مهنا ةيللست © نببملا ا الإ انيلع امو ل لاق مث
 ممثرمأ ىف مهركفت بجوي كلذ ناك ( غالبلا الإ انيلع ام ) اولاق | مهنإف « رظنلا ىلع رك

 اليخ هلا مهاغش ناك اعإو «ةساير اودصق 0 ًارجأ مهنه او -

 ةرافلا .ىأ : لطابلا نع قحلل نيبملا غالبلا ( اهدحأ ) ًارومأ لمتح ( نيبملاو ) رظنلا ىلع لقاعلا

 | ةلاسرلا غلب نأ ىكي ال أ: لكلا :انلسرأ امل رهظملا غالبلا (اهيناثو) ناهربلاو 0
 ْك اوليه و كاذ ا كش ف لكب قحلل رهظملا غالبلا ) املا ”و) نيصخش أ ند

 . كالملا كلازه

 ةغلاملا لسرلا نم رهظامل هنأ كلذو 4( مكب انريطت انإ اولاق ل مهنأ اذه دعب مهماوج ناك مث

 الإ متنأ نإ) اولاق ( نولسرمل مكيلإ انإ ) نولسرملا لاق 0 رهظ غالبلا ىف

 0 ريطتلاب ١ مط وق انك ( معا در )او |اق ثءح نيعلاب موق لسرلا 3ك ماو (نودتك

 نيمسعم نيفلاح 2 كانكلا ىلع نب رصم 1 قاكلا فر 0 5 كو َْق | ولاق مم اك

 مككرتنال ىناثلا قفوتك رن اق كوالا قو ءاي دا مبا )007 اشف «عقالبرأب ,ننلا عدت ةيذاكلا نيءلارو ؛ هيلع

 هلوقو 6« ميلأ باذعانم مكنسملاو مكتمجرتل اوهتنت مل نآل ل او !امف مكيسب انكردم مؤشلا نوكل

 قر )ص لو ) هلوقف اذه ىلعو لوقلاب مجرلا نم مكنمتشنل (امهدحأ ) نببجو لمتحي مكنجزنا

 نورك نأ( امهيناثو) ىسحلا مالياإلاو برضلا ىلإ كلذ ىد دون لب « متشلاب ىنت ةكب الواو || ة مهن اك

 اليلق ًامجر مجرلا نوكي الو ىنعي ؛ مجرلل ناي ( مكسملو ) هلوقف ذئئيحو ؛ةراجحلاب م جرأا دارملا

 مكتمجرتل) دارالا نركز 2 ملأ تبناذع وهو توملا لإ يلع كلذ مرد لب 2 ا رجح مجز

 لعفم ىعمب ليعفلاو 2 ماؤملا ىمعم أ ملالا قف انكم ذ دقو 2 ملأ ائم باذع ا بيسإ ) مكنسعلو

 وه ملالا باذعلاف 2 اًضر تاذ ىأ ) ةيضار سرع ( هلوق بأب نم وه لاقي نأ لمتحو «ليلق

 0 وهو لعاف ىعم اليعف 503 دئليحو« مأ وذ

 ا 000 الاول ولاق ) مهل وقب نولسرملا مهباجأ م ١

 0 1 كلذ 5 ىنعي ( مكتمجرتل | م طوق نع ًاباوج مترك ذ نأ لاو 0

 نك هب كل ريس / نم نولعجت ثيح ( نوؤرسم موق من أ لب رو ناهربلاو زجعملاب ر هالا كل | نيد ي



 1 اهيا ام رشبألا متنأ ام اولاق : ىلاعت هلوق ه؟

 ه ماه  رئاسوو دع اسسها هرثو5ّ س را هس

 ل نم مارا لداامو لم شبا مام اولا "140 َنوَُسْم لإ ان د
- 

 راوزامل وت

 ١>1« نول مل اإ ب اير اولاَق د َنوبذكت لإ مت ان

 لوي اذ لم اكامل امس نوزع ناكف ( ع ا ل اديب لاس يل نقر

 يدوم ةيوقت دوصقملا كانه ناكف قحلاب قطان لقسم دحاو لكف امه امأو , همأي امب موقيو

 . قرفلا رهظف قحلا ةيوقت دوصقملا انهه امأو ء نوره وهو هعم سنؤي نم لاسرإو
 <« نولسرم 5كيلإ انإ) اولاقف هيلعو لِي دم نم ىرجام لثم مهملعو مهنم ىرج ام هللا نيب مث

 الزنا امو انلثم رشي الإ د ا ا احول نمل كنإ ) لاق اك
 نيكرشملا نم ماع اذهو: لاسرإلا مدع ىلع اليلد مهلثم ًارشب مهنو 5 اواعج ا

 , رايتخالا هللا ىف اودقتعي مل مهنأ ىلع ءانب اليلد هونظ ايزو ىلا هلع كراارادغ قب قااارلاو

 در ىلامعت هللاو ؛ ناحجرلا نكمب الف ةيرشبلا ىف اني وتسا دقو تاذلاب بجوم هنإ هيف اولاق امبإو

 «ةكلاذ ريغ ىلإ (ءاشي نم هيلإ ىتحب هللا ) هلوقبو ( هتلاسر لدعحي ثاح معأ هللا ) هلوقب محلوق ميلع

 نوكيف هورك ذ امل امم نوكي نأ (امهدحأ) نيهجو لمتحي ٠( 3 نم نمحرلا لزنأ امو ) هلوقو
 0 ا ا وه هبجوو : ةدحاو ةببش لكلا

 متلو ان منأوهدبجوو ةقتسم ىرخأ ةيش اذه نركب نأ اهنا ,) ؟ هلل السر مترص فيكف

 ىرخأ ةهبش اولاق مث . نيلسرملاىلإ رظنلا ةرج نم ةيبشلا اورك ذ انيلع مكناحجر زو الف انلثم رشب

 ىواعلا ماعلا ف هفرصت فنرإف ءىلاعلا اذه ىف ايش لزنب سيل ىلاعت هنأ وهو . لسرملا ةبج نم

 ايندلا ىف ءايشالا نم ًائيش لزني ل ىلاعت هللاف « مههذم ىلع تايلفسلا ف فرصتلا تايولعللو
 لاسرإلاو ايندلا نمحر ناك امل هلا نآل مهملع درلا ىلإ ةراشإ (نمحرلا) هلوقو . كياإ لزنأ فيكف

 لزنيال فيكو . ًائيش نمحرلا لزنأ ام : اولاق مهنإ لاف « نمحر وهو هتمحر لزنيال فيكف ؛ةمحر
 . ةلماكلا ةمحرلا: وه :ائيلق نمر هن 0

 نان داك الإ متنأ ام ىأ 4 ( نوبذكت الإ متنأ نإ ب ىلاعت لاق

 ؛اوكرتي ملو اومأسي ل بيذكتلا درجع نأ ىلإ ةراشإ «نولسرل عيلإ انإ سي اند ارق
 ( نوانسرمل مكيلإ انإ ملعي انبر اولاق ) و نيهلاب هودك أو مهلع لوقلا اورركو , ملكلذ اوداغأا ل 5

 بسن دقف نوكي ال ايف هللالمي لوقي نم نآل ؛ يقل ير يرمي ١ البا65 « مالا ردك 5

 مهيلع درلاىلإ ةراشإ ( ملمي انبر ) هلوق ىو ؛ هبس ثذحلا نأ م. باقعلا ببس وهو لهجلا ىلإ هللا

 معأ هللا ) ىلاعت هلوقك نوكي ؛ نولسرمل مهنأ ملعي ناك اذإ هللا نال كلذو ؛ رشب متنأ اولاق ثيح

 , هتلأسرل هملعب انراتخاف ؛ رداقو رومآلاب ملاع وه ىنعي ( هتالاسر لعجي ثبح

 70و 2 ةاب1 < مارت ب و ١ واو حجو هني وعم اهراتلاكرلن جتا 10711130 ةقطسا تذل ٠ محرم 1( بهن ع



 ها ةيآلا . مهيلإ انلسرأ ذإ : ىلاعت هلوق

 اولا ثلاث ا 000 نين مل 0 ذإ

 ردوا الرق اضئاادما ١ كاع كرا كال رس ال + تقو ( مل برضاو)

 قاظذإ لاقب نأ لمتجيو ةللست ميمو هيلع هللا ل دنع نيف كو سام

 ملسو هيلع هللا ىلص دم نامز ىلإ موق ىكإ لسدأ لسرم برقأ مهو ىسيع موق نم نواسرملاو ' ةيك اطنأ ةيرقلاو 2 هيف عقاوو ميم نيد هب 1 برضلا لعجأ ىأ (ةر هلوقب بوصنم |! .
 الدب انلسرأ ذإنوكي نأ ( امهدخأ) نيبجو لفتح ( انلسزرأ ذإ ) هلوقو قاعت هللا نيب اك هل مهد

 حصالاوهؤ (امهناثو) نينا ةيرقلا ناحألإ الكا ذإ 2 دا م برضأأ لاق 00 ذإ نق 1

 مهلإ مهانلسرأ نيح نولسرملا اهءاج ىأ اهءاج هيف عقاولا لعفلاو افرظذإ نوكي نأ حضواألاو

 ىف نأ ىهو : ةفيطل هيف اذهو ٠ اوردأ ثيح ,هوءاج امتإو مهسفنأ ءاقلت نم مهيب نكي ل ىأ
 لاسرإ ىلاعت لاف ةيك اطنا ىلإ مهلسرأ مالسلا هيلع ىسيع ةمج نم نيثوعبم اوناكل سرلا نأ ةناكحلا

 كتئاوأ نأ دما كل عمي الف هللا لوسر هللانذإ. هللا ل وسر لوسرو انلاسرإ وه مالسلا هيلع ىسع
 اذهو (انلسرأذإ) هلوقبةيلستلا متنف كييذكتك مهيذكتنإف هلالوسر تنأ وك لسرا 0

 لزعنيال ىتح ليك ولا ليكو ال لكوملا ليك و لكوملا نذإب ليكو لال يك و نأ ىهو ةيبقف ةلآسم ديؤي
 برض ( الثم مف برضاو ) انلوق ىلع اذه: لوآلا لكوملا هلزع اذإ 1 +1 يكول لوب

 ظ هلي كح لجال لؤملا

 < اهوبذكف نيثثا 0 0 ذإ ) هلرقؤ

 ءاهنأ امهملع ناكف هللأ نذاب ىسع ةبج نم نيت وعم انكم ىو ةغلاب _ | ك2 نيد د الأ ه هثعل ُّق 1

 امأو « هدنع دبشي دهاش ىلإ جاتحي ال ءىث لكب ماع هللاو  هتلا.رمأ امن نايتإلاو ىسيع ىلإ رمآالا '

 . ةمات:ةجح ىسنع دنع امبموق لع اطوق نوكيل نينثا لاسراب هللا هرمأف سثنا ورق نسل |
 انيلغف لاق هن اكف بلغ اذإ عزم « أففخم ثلاثب انززعف ءىرقوانيوقىأ (ثلاثب انززفإل هلوقو 2

 نأ وهو فرطل ىنءمل امهانززءف لقي مل ثيح لوعفملا كرتورهشأ و ررظأ لوآلاو ثلاثب انرهقو نحت 21
 ١ لئاسم هيف و « نيبملا ناهربلاب نيتملانيدلل نو وقم لكلاو امهترصنال قحلا ةرضن امهثعب نم دوصقملا :

  7دحاوب ئتكاو فارطأالا ىلإ هلسر ثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ( ى ولاا

  7دح>اوب ىتك افلوصالانودوهو عورفلا ريرقتل ثعب ىنلا لوقن « نينثا ثعب مالسلا هيلع ىسعو

 الإو نيقيلا ديفت ةزجعم امل لعجو لوصأالاب اثعبف امه امأو ؛ لوبقم عورفلا ىف دحاولا ربخ ناف

 ةثالث الو آضيأ نينا لاسرإ نك امل .

 ملو كانه لوعفملا ركذف (كدضع دشنس) مالسلا هيلع ىسومل ىلاعت هللا لاق ( ةيناثلا ةلأسملا 3
 « نوره نم لضفأ ناكم السلا هيلع ىسوم لوقن«قدملا ةرصن ًاضيأ كانه دوصقملا نأ عمانهههركذي ١

: 7 



 «1م» نسر نم ذإ 5 اخ العم مل برضو

 ١ ىف ىصحم ءىث لك لب ٠ 00 2و لكعلا تييلو مرانآو اةقاع تتناك صرصختلا

 ر هلوقك اذهو. هتوفيالو هللارلع نع برءياللاعفالاولاوةآلا نم ًائيش نأ ديفي اذهو : نيم مامإ

 ١ ايف ًارضحنم ربزلا ىفام سيل ىنعي ( رطتسم ريبكو ريغص لكو « ربزلا ىف هولعف ءىث لكو ) ىلاعت
 ١ ةيااجم امك نم نإل هانبتك نم غلبأ ( هانيصحأ ) هلوقو ٠ نا تكم ةزلسف يك لك لد هزابق
 هيف بتك اف هنوعبتي ةكئالملا نآل ًامامإ باتيكسلا ىو هيف ىصحم وه لاقف هددع عمج ىلإ جاتحي

 ” موب) ىلاعت هلوقف ًاعمج ءاج مامإو . ظوفحما حوللاوه ليقو هوعبتا ةنامإو ءايحإو قزرو لجأ نم

 - ناك اذإو باجحو باتكك وهف ًادرف ناكاذإ مامإف ذئنيحو مهتمأب ىأ ( مهمامإب سانأ لكاوعدن
 '  لعفيام سانللو نولعفيام ةكئالملل ًارهظم هنوكلرومألل رهظالاوه نيبلاو لابحو لابك وهف ًاعمج
 : . ريعسلا ىف ًاقيرفو ةنجلا ىف ًاقيرف لعجيف قلخلا لاوحأ نيب ٌقرفي قرافلا وهو مهب

 4 نولسرملا اهءاج ذإ هيرقلا بادحأ الثم محل برضاو ل ىلاعت لاق مث

 ١7برضاو ىنعملا نوكي نأ وه ( لولا هجولا.) نيبجولا لع رهاظ بيترتلاو «نابجو هنفو

 مهلثم ىأ الثم مهل ةيرقلا باحصأ كسفن لجال برضاو ىنعملا نوكي ن نأ ( فاثلاو ) الثم مبلجال

 0 لاق امل لوقن لوالا ىللعو ةيرقلا باححأب كسفن دنع

 امب مهو ورذنأو نولسرم ةيرقلا باكأ ءاج ليلقب ىلبق لب ( لسرلا نم ًاعدب تنك ام ) مل لق لاق

 لاق امل لوقن ىناثلا لعو : ةماقإلا راد ميعنب اورشبو ةمايقلاب اوفوخو ديحوتلا ورك وكت رذنأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل لاق نمؤنال هنأ هيلع ب بتكو هللا هلضأ نم عفتبال راذنالا نإ ىلاعت هلل

 'ةثالث رهءاج ثيح الثم كسفن دنع مهل لثم ىأ ءالثم كموقلو كسفنل برضاو سأت الف

 ٠" موق نم رثك أ كموقو ًادحاو مهتثجأ تنأو ؛ ءاذنإلاو لتقلا ىلع لسرلا ريصو اونمؤي مو لسر
 3 : لئاسم ريسفتلا ىفو ؛ملاعلا ىلإ تثعب تنأو ةيرق اؤاج مهنإف ةثالثلا

 ٠ | نأ عم ( برضاو ) ىلاعت هلوقو ؟ الثم برض لئاقلا لوق ىنعم ام < ىلوألا أملا )
 : . ىلاعت هلوةك ىف فرح هب نرق اذإ ريسلا امإو ؛ فنعب امسج مسج ساسمإ امإ ؛ ةغللا ىف برضلا

 ' عونلل مسا برضلا نآل كلذو , الثم لثم هانعم الثم برض هلوق لوقن ؟(ضرالا ىف متبرض اذإ)
 ١ .دحاو برض نم كاذو اذه لعجا ىأ”دحاو برض نم ءامشالا هذه لاقي

 ! ' أو للا كرتف ةيرقلا باحتأ لثم الثم مل برضاو هانمم « يرقلا باحصأ (ةناثا ةلأسلا)

 : . لمتحيو ؛فاشكلا ىف ىرشخزلا لوق اذه (ةيرقلا لأساو ) هلوقك بارعإلا ىف هماقم باعحصسألا

 و ٠. مهب ةيرقلا باحصأ لثم وأ الثم مهل ةيرقلا باأ لعجا ىنعملا لب رامضالا ىلإ ةجاح ال لاقي نأ
 . ىلاعت لاق هناك ةيرقلا باحصأ نم لدب اهنآل ةبوصنم ذإ . نواسرملا اهءاج ذإ 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 7 0 2 ف

 ١ هك 75

 5 "احلا تنص



 ب ةيآلا . ,هراثآو اومدق ام بتكنو : ىلاعت هلوق

 سفنلا ريغي: زييعلا بجو كارتشالا نال ديح وتلا ىلإ ةراشإ هنف نحت انإ 4 ةيناثلا ةلأسملا 3

 نأ عماسلل نآلل ماتلا فيرعتلا لصح ىل ديز انأ لاق ولف « مسالا ىف هريغ ةكرام اذ 1 نأ

 . ورمع نبا هلوق قفكيال ورح هوبأ رخآ ديز كانه ناكولو ورمع نبأ لوقيف ؟ ديز 5 لوقي

 ريصت ذئمحو ءزاتمتف اذك انأ لوقت يح اكراكي دح) اربع سل ىأ( نحانإ | ك0

 .سدحاو:ديحوتلاو ةلاسرلا؛ ةروث ذم هنالثلا لو ا

 ورخأو اومدقام دارملا ( اهدحأ ) هوجو هيف ( اومدقام بتكتو ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 8 انناثو) اسيأ دزلاو مارؤار 167 ليبارس) ىلاعت هلوق ىف امك امهدحأ ركذب قتكاف

 . ىأ ( مهديأ تمدق امب ) ىلاعت لاق امك وهو ةدساف وأ تناك ةحلاص لامعالا نم اوفلسأ ام
 ىأ مهراثآو لامعالا لبق .اهناف مهتاين بتكن ( اهئلاثو ) هتدجوأو هريغ لع دوجولا ىف تمدق
 . هجولا اذه ىلع مهلامعأ

 تدعب هباكحأ نم ةعامجناف مهمادقأ مثرأت : ( لواآلا ) هوجو هيف مهداثأو ( 4« ةعبارلا ةلأسملا 0

 كيثيو مكتاوطخ بت + هللا نإ » لو هيلع هللا لص لاقف ةلقنلا اودارأف دجاسملا نع مهرود
 سئابجلاو ؛ ةينيملا رطانقلاو ةفئصملا بتكلاك  ةنسحلا ننسلا ىه (ىاثلاو) «توبب اومزلاف هيلع

 ىهالملا تال أو : ةلضملا بتكحالاو ملاظ | هععضو ىلا ةرمتسملا تابلظلاك ةئيسلا ننسلاو «ةرادلا

 هلف ةنسح ةنس نس نم » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم ىف وهو ؛ ةيقابلا ةلومعملا ىهانملا تا د

 هنلعف“ ةئيس . ةنسإ نس ؟نمو ءىش لماعلا - نم دعنا نأ رع نه اهم لمع نم ا اهرجأ

 نوذخاُوب ثيح مهرشبف نارك اعلا لاعفأ مهراثآو مهلاءفأوه اومدق ام «املمعنمرزوو اهرزو

 لمعلا لبق ةيتلا ناف تاينلا اومدق امو لامعالا ز امالانأ انركذ ام ( ثلاثلاو ) املع نورجؤيوو اهب

 ملو بتكن وىحن لاق ثيح ركذلا ىفرخأ فيكف ءايحإلا لبق ةباتتكلا 6 ةسماخلا ةلأسملا ١
 باسحلل نكي مل نإ ءايحإلا نآل ءايحإلا مال ةمظعم ةباتكلا لوقن مهيحنو اومدقام بتكن لقي
 داك نا رااح افالصأر "اااه ىقنرال ةداقإو ءاحإ نكلت مل نإ اهسفنفف ةباتكلاو مظعيال

 ةمظعلا ديف كلذو ( نحن انإ ) لاق امل ىلاعت هلاذلاو ءايحالا مدق اذهلف ءهمالل ةمظعم ةدك وم

 ل نرَقف هنودةباتكلاو هللاب ص لس ءامح إلا وءتوربجلاو

 نوكل ًانابكلذ نوكينأ ( اهدحأ ) هوجو لمت ( نيبم .ءامإى هائيصحأ .ىث لكو ) هلوقو ميظعلا

 (اؤمدقام بتكن) لاق ايلف نئاك وه اب فج 2 لدسال مهلع 00 3 مراثآو اومدقام

 يق ةواعف اذإ مثاذكو اذك نولعفيس مهن هيلع بتك هللا نإف يرخأ انك كلل رد ١

 ىف ًائيش بتكي نم نآل (بتكنو) هلوق ىن .. 0 كلذ نو كي نأ ( اهناثو ) هولعف مهنأ مهلع
 هلوةك اًذهو نيبم مامإ ىف كلذ ظفحنو بتكن لاقف بتكي مل هن اكف اهدجبال دق اهيمريو قاروأ

 دعب ايمعت كلذ نوكب نأ ( اهئلاثو ) ( ىسني الو ىر لضي ال باتك يف ىنر دنع اهللع ) ىلاعت

 «85- رفططالد
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 نأ ال ل هنن فرخ داك 1 هر نسي هنن لع نم لك ناف ةيشخلا كرتي نأ ىننيال

 نمحرلاو هللإ امه هب ناصتخم نيمسا هللا ءامسأ نم نأ ىه (ةفيطللا ةلكتو) ةرتاوتملا معنلا هنع عطقب

 ١ اذه تفرع اذإ نايلع امم ةمألا ضعب لاق'ىتح ( نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق ) ىلاعت لاق اك

 ىثخو ) انههلاقو ؛ ( هللا وتجري عضومب ف لاف ةيفطاعلا نع ءىني نمحرلاو ةسهلأ نع 'ىني مسا هللاف

 (بيغلاب )هلوقو : هونمأتال ةمحر اذ هنو "عمو ؟ءاجر هنع اوعطقتال ةبيهاذ هنوك عم ىنعي (نمحرلا
 ١" ةيشخلل ىقسال ةجردلا كلت ىلإ ٠ ءاهتتالا دنع ناف دهاشملا ىنرملا ةجرد ىلإ هتني مل نإو ليلدلاب ىنعي

 لخدت ةينادحولا نإ ليقو ةمايقلا لاوحأ وهو انع باغ ام بيغلاب دارملا نأ روهشملاو « ةدئاف

 ' ملسو هيلع هللا لص ىنلا ناف ةلاسرلا ىرمأ نم ىناثلا ىماألا ىلإ ةراشإ هبف ( هرشبف ) هلوقو « هيف

 انك : رشب لاقف ركذلا عابتا دنع عفانلا راذنالا نأ زك در ينم ليزا 1 نك دادقو ليش واريشب

 ىح بناوجلا عيمج نم رست ةعساو ةرفخمب ىأ ريكنتلا ىلع ( ةرفغمب ) هلوقو ٠ تعفنو ترذنأ

 ؛ مرك ىذ ىأ ( ميرك رجأو ) ةيكزلا حورلا راونأ هيلع ربظيو سفنلا راثآ نم رثأ هيلع ىربال

 . ( ايرك اقزرو ) هلوق ىفو ( ميرك قزرو ) هلوق ىف ميركلا ىفام انركذ دقو
 مامإ ىف هانيصحأ ءىث لكو مهراثآو اومدقام بتكنو قوملا ىحت نحن انإ ١) ىلاعت لاق مث
0 ْ 

 ٠" ةثالثلا لوصألا نم لصأ وهو ةلاسرلا نيب امل ىلاعت هللا نأ (اهدحأ ) هوجو بيترتلا ىف

 "امل ىلاعت هللا نأ وهو ( اهيناثو ) رشحلا وهو رخآ الصأ ركذ السم ًانمؤم فاكملا اهم ريصي ىتلا

 - ىف ري مل نإ لاقف ايندلا ىف هلاكب كلذ ربظي ملو (ةرفغمب هرشبف ) هلوقب ةراشبلاو راذتالا ركذ

 ' ةيشخ ركذ امل ىلاعت هنأ ( اهتلاثو ) نيرشبملا ىزحيو نيرذنملا ىزحيو ىنوملا ىحي هتلاف ايندلا
 را ا تا فرو وللا ءاعلا ومو جتك وياما 53 بلا, نهرا

 | لوقك ًآاريخو أدتبم نوكي نأ ( امهدحأ ) نيبجو لمتح 0 انإ) 4 ىلرآلا ةلأسملا ١

 : ىرعش ىرعشو مجنلا وب أ انأ : لئاقلا
 1 ١ ]نأ لوُقيف ؟ تنام هل لاقي فرهنال نم نال كلذو . ةميظعلا ةرهنلا دنع لاق اذهلثمو

 - ىسفن نم رهظأ ىل فرعمال ىأانأ َلوقي تنأ نم هل لق اذإ ًاروهشم نوكي نمو فرعيف نالف
 آ قوما ءابخإ لعاتردق ةركست الف انسفنأب انفرع اذإو .لاكلا تفاصوأ:َنوفورعم نحن انإ لاقف
 : 0 ٠ ىلوأ لوآلاو ًاديك أت نوكي (نحن)و « قوما ىحن انإ لاق هنأاك (ىحن) ريخلا نوكي نأ(امهيناثو)

 دنيا
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 ا ةرهعم هرشبف مدل نمحرلا! ى ىتحو كو ذل عبتا نم رد ل

 ه-
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 ببسو ةدهعلا نع هل جرخم امهدحأ نال راذنإلا مدك سيل ملم ىنلا ىلإ ةبسنلاب راذنإلاف كيلع
 8 جرخيل مآ هلع ىنلا ن اذناف ءاوسلا لع مهلا ةسنلاب | هاا 0 هتداعسو'الجاع هتدايس ةدانز ف

 رارقلا نا فد مع بتك ال هب اوعفتني ل نإو راذبإلا باوث لانيو هيلع

 3 ا ةرقعك هرشبف بيب خلاب ن ,محرلأ ليقع و نلا ذلا عبتا نم رذنت اعإ) ىلاعت لاق مْ

 : لئاسم زيسفتلا قو رداظ سار

 0 ان!) لاقو انيبام ىلع ماعلا راذنالا ىضتقي كلذو( رذنتل) لبقنملاق «ىلو ألا ةلأسملا)

 انيك ىأ ( رذنتل ) هلوق نأ وه ( لوألا ) : هوجو نم لوقت ؟ امهنيب عمبا فيكف صيصختلا ئضقي
 نم ىكإةيمنلاب الإ نو ل ديفملا راذنإلا قا ( رذنت اعإ ) هلوقو نكي ل وأ ًاديفم ناكءاروس ناك

 همدعوراذنالا نأركذو ؛ لازنالاو لاسرالا نإ لاق امىلاعت هللا نأ وه (ىناثلا) ىتخو ركذلا عبقي

 مومعلا لبس لعرذنأف هوجولا عيمجنم ديفم ريغ كراذنإ سيل هيبنللاق دانعلا لهأ ىلإ ةبسنلاب نايس

 ىردت الو ىدهت كراذنإب كنإ دمعاي لوي هن اك ركذلا عبتن نم ماعلا راذنإلا كلذب رذنت اينإو
 وه ( ثلاثلا ) كاركذب عفتنيو كراذنإ عبتي نم كدوصقم وءرجالاو ةوسالا وشاف ضد

 ريكشساو ىلوتو ضعبلا أزهتساو تغلبو تغلابو ترذنأ اذان الوأىأ ( ردتل) كرت لرد كا

 رذنت كنإ ثلاثلا نم بيرق ؤهو ( عبارلا ) كوعبتا نيذلا رذنت اماف كلذ دعب 0 ل
 آو ركذلا عبتاا نم ةاكرلاو ةالصلا كرت نم عورفلاب رذنت اسيإو ؛ لوصلاب لكلا

 نم روبشملا وهو (لوآلا ) هوجو لمت (ركذلا عبتا نم) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل
 ( ركذلا ىذن آر هلاو) ىلاءت هلوق هيلع لديو تايآلانم نآرقلا ىفام عبتا نم ( ىناثلا ) نآرقلا عبتا

 هجو لك ىلعو ةرطفلا لمكي ركذهناف ناهربلا عبتأ نم ( ثلاثلا ) ركذلا سفن نآرقلا لعجاث

 ( ءايلعلا هدابع نم هللا شي امنإ ) ىلاعت هلوةك وهو نوشخ نيذلا ءايلعلا رذنت امتإ : هانعف

 ىشخو ) هلوةو «نمآ ىأ ( ركذلا عبتا ) هلوقف ( تاحل اصلا اولمعو يا ) ىلاعت هلوقكو

 ًارارم انركذ اناآل ( ميركرجأو ةرفغمب هرشبف ) هلوآب دب أتي هجولا اذهو ًاحلاص لع ىأ ( نمحرلا

 مما لاق مك لمعلا ءاز زجمركلا جالا ور ومع نمو لكف ب ءازج نارفغلا نأ

 فيرعتب ديأتي نآرقلاب ركذلا ريسفتو ( ميرك قزرو ةرفغم مهل كئاوأ تاخلاصلا اولمعو اونمآ

 و كلوت ىو ,) ىلاعت هلوق ىف نآرقلا ركذ مدقت دقو « ماللاو فلآلاب ركذلا

 لقاعلاف ميحر و نمحز هنأ عم لاقف ٠ ءاحرلاو لاك: اللا فورت ةجرلا نأ ىهو ةفيطل هيف ( نمحرلا
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 / نكي مل اذإ كلاسلا نأوه ( ثلاثلا ) هللا قلخب دوجولا ىف لوخدلا نم هفلخ ام الو هللا ىلإ رصملا
 " دننا اذإو عجرب هتكلو دصقملا هتوفي همادق ىذلا قيرطلا دسنا ناف قيرط كولس نم دب هل
 انلعجو) هلوقف كلبم هنآل ةماقإعضوم نوكيال هيفوه ىذلا عضوملاف همادق نمو هفلخ نم قيرطلا

 . ميك الهإ ىلإ ةراشإ ( مهفلخ نمو. ًادس مهدنأ نيب نم ُ

 قلعت دسلاب ءاشغاللن وكي نأ ىضتقي ءافلا فرح (مهانيشغأف) ىلاعت هلوق « ةيناثلا ةلأسملا ١
 117 نآ (ايعدس أ ناهجتوأ نم كلذ لوقتف 5 كلَ تفك دسلا لعج لع أبرم ءاشغإلا نوكيو

 (الالغأ مهقانعأ ىف انلعج انإ) لاق ىلاعت هناكف ضعللل ايس | مضعب  نوكي ةنئرتم رمل ًاناب كلذ

 نورصيي الف ( ًادس مهفلخ نمو دس ميديأ نيب نم انلعجو ) مهحاقإل مهسفنأ نورصببي الف

 ىلع انلعجو ) هلك اذه دعب لاقف مهلا و مهنيمي ىلعامو ءامسلا اوري نأ نكبمي ذئنيحو قافآلا ىف ام
 مهنم بيرق دسلا نوكل نابب كلذ نأ وه ( امهناثو ) الصأ ًائيش نورصبي الف ( ةواشغ ممراصبأ
 ثيح هب نيقزتلم نيدس همادق نمو هفلخ نم لعجنم ناف ممراصبأ ىلع ةواشغلاكك لذ ريصي ثيح
 - نيع امأو : باجحللف دسلا ريغ امأ ائيش يصبي الف دسلا حطس ىلع هنيع قب امهب اقزنلم امهنيب قب
 . اد يملا قم انجارق قؤكي ال نأ ىرملا: طرش نوكتلف دبل

 لاهشلاو نيملا نم ركذي ملو فلخ نمو ىديالا نيب نم نيدسلا رك ذ 4 ةثلاثلا:ةلأسملا ل
 ريغىلبع امأو : رهاظف ةيرظنلاو ةيرطفلا ةيادهلا ىلإ ةراشإ هنإ انلوق ىلع امأ ؛ لوقنف ؟ هيف ةمكحلا ام

 كولا اودصقنإ منال : ةميقتسملا جهانملا جاهتنا نم عنملاو مومعلا لصحرك ذ امب لوقنف كلذ

 . مههجوت هيلإ ام راصف .ىث نع نيلوهو ءىثث ىلإ نيهجوتم اوراص لامشلا بناجوأ نيميلا بناج ىلإ
 7 نيب هللا لعحب رفاكلا هجوتي (هفيكف . كولسلا نم هعنميف كانه دسلا هللا لعجيف مهيديأ نيب ام
 ' معلا انس راض دنلا لعج نأ انني اكل انأ و َهَو انزك 5 اذه نسحأ (رخآ هجوو.) اذن هيدي

 دسلا ىلإ ةجاح الف ةرسي الو ةنمب ةكرحلا ىلع هل ةردق الف نيدسلاب قزتلم وهو هب ًاقزتلم دسلا ناك
 و نورصببال مهنأ انركذام لمتحي ( نورصبيال مهف مهانيشغأف ) ىلاعت هلوقو لامثلا نعو نيهلا نع

 | دنلارصياال وهو دودسم هيلع قحلاليسو دودصن رفاكلا نأوه دارملا نوكي انأ لمتجيو ؛ نيش
 . لاض ريغو « ةميقتسملا ةقيرطلا ىلع هنأ نظيف .دصلا ملعي الو

 . ءامعإلاو ءاشغإلاو دسلاو لغلا نم مهب هللا لعف ام عم مهعفنيال راذنإلا نأ نيب ىلاعت هنإ مث

 نايس همدعو راذنإلا ىأ 4 نونمؤي ال ممرذتت لل مأ مهترذنأأ مهيلع ءاوسو ) ىلاعت هلوشب

 ءاوس همدعو راذنإلا ناكاذإ ليق ناف ؛ نيريدقتلا لع ميم هلي وال ذإ يت نام إلا ىلإ ةبسنلاب

 هاوس لاق امو ( مهيلع ءاوس ) لاق ىلاعت هنأ عضوملا اذه ريغ ىف انبجأ دق لوقن ؟ راذنإلا اذاسلف
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 ىف ىذلاو هقنع عضخو طخلا ىلع هسأر عضو هنإ هيف لاقي داقنملا ناف دايقنالا مدع نع ةرابع

 4 اذه قدصيو « قدصملا كيرحت ةكررح الو هسأر ءطالقب ال نفذلا ىلإ تلا
 و ءاملا برشي ملف هسأر عفر اذإ اق ريعب لاك ,أاتملاكهسأر عفارلا وه حمقملا ناف ( نو>مقم )
 الالغأ مهقانعأ ىف انلعجانإ) ١ لاقئلاعت هنءاكو ةايحلا 1 ىذا لال 1 ل جار هئطأطي

 4« نورصب :الميف مهانيشغأف أف ًادس مىفاخ نمو 0 0 2 3 اج ١ لاعتمل وفاته لخا 0

 1 را شإ ( دس مهمديأ نيب ند : ه انلعجو ) هلوق را نالولجم مايا هنا لت ام تلا

 نوداقني الو دسلا ناكمل هل نوداقنيف قملا نورصيب ال لاق هنأاكف داشرلا ليبس نوجيتنيال عمنأ

 لوكرلا عايتاب نأ ناقيالل ثروملا نامإلاو لغلا ناكمل هل نوداقنيف قملا نررصيف 0

 نوعبتي الو «ًايناث لوسرلا عابتاو الوأ رومآلا روبظب امإو ًايناث قئاقحلا هل حولتف الوأ

 قحلا مل ربظي الو ٠ اناث لوسرلا نم قحلا مه ربظي الف نولولغم مهن 5 0 لوسرلا
 لاقي نأ وهو .( رخآ هجو هيفو ) ًايناث 0 نوءبتي الف دسلا ىف نوءقاو مهتأال الوأ
 ءنامإلا نم ًاعيمج ناعناملا مو ءاهنع ًاجراخ نوكي نأ امإو , سفنلا ىف نوكيي نأ امإ ؛ عناملا

 ىف ىتلا تايآآلا نوريف مهسفنأ ىلع مثرظن عقي الو ؛دسلاف جراخلا نم اأو, لغلاف نسف قرا
 عقيالو هسفن ىريال حمقملا نآلل كلذو (مهسفنأ فو قافآلا ىف انتايآ مهيرنس) ىلاعت لاق اك مهسفنأ
 مه نيبت الف قافآلا نورصييال نيدسلا نب نم نأال قافآلا ىلع مهرظن عقي الو . هيدي ىلع هرمكب
 ىلإ ةراشإ (مهيديأ نيب نم اناعجو) (مهقانعأ ىف انلعج انإ ) ةلوقف اذهىلعو قافالا ىف ىتلا تابآلا
 مهيديأ نيب نم انلعجو ) ىلاعت هلوق ريسفت ىفو « قافالاو سفن“ الا ىف هللا تايآل مهتءاده مدع
 : لئانسم ( د

 نأ ىغبني و نوكلاايندلا ىفمهناف ةدئافلارهاظ هركذىدي الا نيبنم دسلا (ىلوآلا ةلأتمملا)
 , مهفلخنم دسلاامأو « كولسلا ىلع نوردقي الف (ًادس مهديأنبب نمو) ةميقتسملا ةقيرطلا اوكلسي
 رفاكلاو ةيرطفةياده هل ناسنالا نأوه (لواألا) : هوجو نم هنع باوجلا لوقنف ؟ هيف ةدئافلا ا
 نوكاسيالف (ًادس مهيديأن ب نماناعج) لوقيىلاعت هناكف ابك ردأامرفاكلاو ةيرظن ةيادهوابك ل دق

 ىه ىلا ةيلبجلا ةيادهلا ىلإ ن نوعجر. الف ( 18 مهفاخ نم انلعجو ) ةيرظأ ىه ىلا ءادتهالا ةقير

 نم هيدي نبب ام رسال ن ذاكلا ىمعف هيلا هريصمو هللا نم هأدبم ناسنالا نأ وه ( ىاثلا ) ةيرطفلا



 5 6 الاف تاسأ انج ىلاعت هلوق 5

 1 رام مهف نآمذألا ىلإ ىبف بر مهفانعأ قى انا نإ

 0 ا ا ليل فاك لك هلوقو ٠ ناعالا ان نتادسو"

 7 رهاظوااثلاو لوألا ىلعو نامإلا هنمدجوب مل نم ربك أ ىلع لوقلا ىخ نوليلق ناهربلاو ةوعدلا

 " تقح دقل لاقي نأ وهو ( عبار هجو هيفو ) اونمؤي ملو رفكلا ىلع اوتام رافكلا رثك أ ناذ
 : ؟ ؛ لول | مم بن رقاوهو نونمؤرال مهف م هرثك أ ىلع لجاعلا باذعلا ةيلك

 ل ( نونسفم 1ك ناتكالا لإ ىف الالغأ ميتلخأ ف اتلعج انإ )ب ىلاعت لاق مث

 |. 1 اهدأ) وجسر ةيز | المج انإ ) لاق قا" نم كلذ نأ نيب نونمؤيال مهنأ نيب امل
 . (كقنع ىلا ةلولخم كدي لمجت الو ) ىلاعت لآق ايهقلا ليبس ىف نوقفني ال نيكسم م مانلعج انإ دارا

 : يل هنأ ليج وبأ تلخ ثيح نيمورخلا ةيبحاصَو لبج ىنأ ىف كلون ةيآلا 0

 الا ةقتفبأ ديو هديب كقزتلاف ةمأز ىلع ابلسر يل اهعفرو ةرخص لحاف ايكيا ةارف 10 د لبا

 ١ م مايل هللا عنف نع ةيانك كلذ نأ وهو مَدقت انمل ةبشانم دشأو ىوقألا ا
 الم امد ب دانا

 ١ ا لوقن ؟ مالكلا و اوان مم هبا نياوآلا نيبجولل له 4 ىلوآلا ةلأسملا 3

 ىلاعت لاق اكنولصياال مهنأ هيف لخدب ( نونمؤيال مهف ) ىلاعآ هلوق نأ ىهو ةبسانم هل( لواالا -
 ) انيبام لع ةالصلل ةيسانم ةاكرلاو نرسفملا ضعب دنع متالص ىأ ( مكناميإ عيضيل هللا ناك امو

 قحدقل ) لاق امل هنأ ىهو ةيفخ ةبسانف ىاثلا هجولا لع امأو . نوكزي الو نولصيال لاق-هن اكف "

 "برقي ام اورصيأو اونياع لب كلذ دعب لاق ناهربلا هب دارملا نأ انركذو ( مهرثك أ ىلع لوقلا

 ٍؤ نمو ملو ناميإلا ىلإ رطضي وهو رجملا لاسرإ ند عنمو هقنعب هدي تقزتاا ثيح ةرورضلا نم
 أ ثلاثلا هجولا وه ريسفتلاو الصأ نمؤبال هنأ لع

 ان اب] (اهس[و ةاوجز ايغلوق ؟ اذام ىلإ ةعجار (ىبف) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسلا ١

 اال ىف ةعوا يدي نكست لولغملا اال ةفولعم اهنكللو ةروكدم ريغ تناك نإو يدب الا كإ
 ١ ىف انلعج انإ هانعم :لالغأالا ىلإ ةعجار اهنأ ىرشخيزلا هراتخا ام وهو ( امهناثو ) هقنع ىلإ

 ا :ىطأطي نأ نم ابعم لولغملا نكمتي للف ناقذ الا ىلإ غلبت ثيحب ًاظالغ الاقث الالغأ مهتانعأ
 ' لؤقنف ةنانك لمحت ىَح نامإلا نم عنملا قنعلا ىف لغلا نم مهفي فيك 4 ةثلاثلا ةلأسملا ب

 أ ركذو همدق دنع ىذلا قيرطلا رصببال سأرلا عفار ًاحمقم قبو هنقذ ىلإ لغلا غلب ىذلا لولغملا
 - نأ لبق نم ركذ دقو هتيؤرو ليبسلا جابتنا ىلع ردقيال وهف ًادس هفلخ نمو ًادس هبدي نيب نأ هدعت

  لولغملاك اعونمم لعج ىلقعلا مةتسملا طارصلا ىلإ ىنلا هيدم . ىذلا اذهف ميقتم طارص ىلع لسرملا

  قانعالاف لالغالا لاقي نأوهو رخآ امجو لمتحيو ؛ ىسحلا قيرطلا راصبإ نماعونم لعجب يذلا
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 «ا/د نومي ال مهف ممرثك | ىلع كفل كمل

 هيلع هللا ىلص ىلا نوكي ال نأ ىضتقي (ممؤابآ رذنأ ام ًاموق رذنتل ) هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا )ل

 قئللال ثايثالل ام انلوق.لعامأ :ءكلذك سيل لوقت ! اورد مهءابأ نآل دوهلاراذناب ًارومأملسو
 كبر نم قحلا وه لب ) ىلاعت هلوق ىف كلذ انيب دقو ٠ كلذكف ةيفان ىه انلوق ىلع امأو“ رهاظف

 دعلو و الغ لعل [ىو نأ دق مهءابآ نأ دارملا نإ انلقو ( كلبق نم ريذن نم مثانأ ام مام ور كك

 هب ا لا كلذ نيد نيبي نم موقلا ىف مادا ةملا 0 اذإ هللا ناف مدقت مال ا

 رفكلا و يشفي و دهعلا دعابتيرو لكلا لضيو نيبينم مهيققدب ىلا ذاف ءةرمألا رثك 1 ىكوسر ا ١]
 موق رذنتل ) ىلاعت هلوق ىنعف ءرخآ عرش ًاعضاو وأ هلبق ناكنم نيدل ًاررقم رخآ الوسر تعبي

 اولخد ىراصنلاو دوهيلاو مدقتلا لوسرلا قيرط نع اولض ام دعب اورذنأ ام ىأ ( مؤابآ رذنأ ام

 ملسو هيلع هللا لص ى هلآ نوك ىلع ل ايلد اذبف ء اولضام دعب نوندالا مهؤابأ رذنت مل منال هيف

 . ةلاكقلخلا ىلإ نا

 نإ امأ « ةلفغلا دنع الإ نوكتتال ةثعبلا نأ ىلع ليلد ( نولفاغ مبف ) هلوق ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 الو كالحلا مهيلع قف هنوفلاخيو ةعيرش مهغلبي نم مهنم 0 الا ملعلا مهل لصح
 ناب لإ رقتفتالى لا رومآلا تفلاخخ نم كاذكو الوبر اة: نأ, لف نم ايد تا
 حيبقتلاو نيسحتلا نم ةلزتعملا بهذمب الوق اذه سيلو « ةثعب ريغ نم كالهإلا ق>:سي لسرلا

 نيلفاغ نونوكيال هوكرتو ءايشالا بوجوب الع موق ىف قاخ ول ىلاعت هللا 5 هانعم لب ىلقعلا

 . لسرلا ةثعب ىلع مي ذعت فقوتي الف

 ٠ مهرثك أ ىلع لوقلا ق> دفلك لاق مث 0 0

 هيلع سيل مِلسو هيلع هللا ىلص ىناا نأ ىلإ را 0 اذن الل لازنإلا وأ لاسرإلا نأ نإ 1

 ىلاعت هلوق ىو ريثك نيرذنملا نم نمؤيال دقو راذنإلا هلع امنإو : ءادتهالل ةمزاتسملا ةنادهلأ

 قح ) ىلاعت هلوق وه لوقلا نم دارملا نأ روبشملا وهو (لوالا ) هوجو ( لوقلا قح ٍدقل )

 اذه" لأ هلع قى قيس دعل هانعم نأ ىف( ىاتلا) كنت 1 مك منهج ناآلمآل ىنم لوقلا

 (لوةلاقخ) نمؤي هنأ هريغقح ىفلاقو , نمؤيال هنأ نضعبلا قح ىف لاقف نمؤيال اذه نأو ند وِ

 هلاق ىذلا لوقلا قح دقل هنم دارملا لاقي نأ وه ( ثلاثلا ) هريغب لدببال ثيحب تبثو:دجو ىأ

 رم نال كلذ دعب نونمؤرال مهرثك أف هنا هناهر أنو ةاغو ديح ولا نم لسرلا ناَسل ىلع هللا

 دك أو ققحت اذاف « ناهربلا هل- ناب 1 نامالا هنم» جر رظنلا ةلبم م ىف ليلدلا عاتسال فقوتي

 مهنأالو ناميالا ءاجر تقو ىضمل نونمؤيال مهنأ نيبث مهرثك ا مرثكأ أ نمؤي ملو ناميإلاب

 ب وهف ناهربلا نس حضوأ ايش نوديرب اوناكناذ 0 لوقلا قام دنع اونمؤي ملام
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 سو ملورار

 ٠> واع مهق موب رم امك رذنتأ 00 يح رلآ زيزعلا ليز

 ” دصقملاو هريغ نع ىلوتو ىلاعت هللا ىلإ هجون هنإف كلذك نيدلاو دصقملا لإ ةلصوملا قرطلا برقأ
 نأ ىلإ دحأ مهف بهذي الو هنم فرحتملاو هنع ىلوملا نم هيلإ برقأ دصقملا ىلإ هجوتملاو هللا وه

 عسيمج نال ىتجم سانلا 0 نإ لاش ا؟ هريغ زع هل زيم مقسم طارص ىلع مهنم كنإ كوق

 طارصلا ىلع ملسو هيلع هللا لص ىنلا نوك نايب دوصقملا امنإو ٠ ؛ ميقتسم طارص ىلع نيلسرملا

 داسف هنم لعي فيطل ىنعم هيف ( ميقتسم طارص ىلع ) هلوقو نواسرملا هيلع نوكي ىذلا ميقتسملا

 .ثيح نم كلذو فيلكت هيلع قبب الف قحلا ىلإ الصاو ريصي فلكملا نولوةي نيذلا ةيحابملا لوق

 ليبسلا ىلإ نوجبتنم نودتهم نوحناس نوكلاس مهف ايندلا ىف وماد ام نيلسرملا نأ نيب هللا نإ

 . زجاعلا لهاجلا كلذ فيكف ميقتسملا

 نآرقلاو) لاق هن اكن آرقلا نم لدب هنأ ىلع رجلاب ءىرق « ميحرلا زيزعلا ليزنت )ل ىلاعت ل
 (امهدحأ) نامجو هيفو بصتلاب ءىرقو ( رذنتل نيلسرملا نمل كنإ « ميحرلا زيزعلا ليزفت ميكحلا

 وأ ٌنآَرَملا لزن هريدقت .تروكيو رذنتل ميحرلا زيزعلا ليزغت لزن لاق هناك ىونم هلعف ردصم هنأ
 زيزعلا ليزنت ىنعأ ميكحلا نآرقلاو لاق هناك ىونم لعف لوعفم هنأ ( ىاثلاو ) ميكحلا باتكلا

 ىونم أدتبم ربخ هنأ ىلع عفرلاب ءىرقو ىرشخمزلا هراتخاام اذهو « رذنتل نياسرملا نمل كنإ ميحرلا

 ةزيخ ًادتبم نوكي نأوهو ةءارقلا هذهلعرخأ ًابجو لمح ورذنتل 000

 لوسر لسمرأ اذإ كلملا نأ ىلإ ةراشإ (م حرلا زيزعلا) هلوقو راذالا زيزعلا ليزنت لاق هن 6 ردت

 الإ 0000 ردقي ال ذتيحو لسرملا اونيميو لسرملا اوفلاخي نأ امإ مهلإ لسرملاف
 نوكي لسرملا لوقن وأ : كلملا مهمحري ذتتيحو لسرملا اومركيولسرملا اوفاخت وأ ًازيزع ناك اذإ

 . ةمحرلا ىلع لدي قالطإلاو ةزعلا دكؤي من ا 0 ءايشأ نع عنم هتلاسر ىف هعم
 . 4 نولهاغ مهف ف مموابآ رذنأ ام ًاموق رذنتل إل ىلاعت هلوقو

 تابثإلا دارملا ليقو ( كلبق نم ريذن نم مثاتأ ام ًاموق رذنتل ) هلوق ىف هريسفت مدقت دق
 نوكتنأ ( ىناثلا ) ةيردصم ام نوكتف « مهؤابآ رذنأ ام ًاموق رذنتل ( امهدحأ ) نيهجو لع وهو
 ناف رهاظ هريسفت ةيفان ام انلوق ىلعف ؛ نولهاغ مهف مهؤابآ رذنأ نيذلا ًاموق رذنتل : هانعم ةلوصوم

 هانعم نآل كلذك تابثالل ىه انلوق ىلعو  الفاغ نوكي وبف هنع راذنإلا دعبو هؤابآ رذني ل نم

 : لئاسم هيفو ؛ نولفاغ مهناف مهئابآ راذنإ مرذنتل

 ٍ رخآلاو نيرذنم ممؤابآ نوكيال نأ ىضتقي امهدحأو نا ريسفتاا مهفي فيك 4« ىلوآلا ةلأسملا)

 راذنإو ممؤابآ رذنأ ام هانعم ةيفان ام انلوق ىلع لون ؟داضت امهنييو نيرذن» أونوكي نأ ىضتقي

 . نيرذنم ريغ مهنم نورخأتملاو نيرذنم مهئابأ نم نومدقتملا نوكي نأ ىفا نبال نيلوآلا مس :ابآ
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 6« 5 » يقسم طاّرص لع

 ف يلا ال ند بلاطملا ا 1 1 أ رافكلا ( ىل مالا ةلأسملا

 اننا نام ألا, نوةوت اوناك بردل نأ وهز( لزق كاز وجو م لوقت ؟ ماسقإلا ىف ةمكحلا
 ل هلوقب كلذ مِثْلَ هلي ىن || محو ملاعلا بارخ بجوت ةرجافلا نيهلا نإ دا

 ٠ بك اوكلا ىهو باذع مهتم 1 نم هبيصي متلي ىنلا نإ نولوقب اوناك منإ مث« 0 ايدلا عدت

 ناك لب باذع هبيصي ناك امو . ةفلتخم انما هيلع ةمالك لازنإو هللا ر 5 فاد ولأ 0 لم: ىنلا ناكذ

 نأ وه ) قاتلا ( بذاكي نحل 1 داقتعا تجوب كاذ ناكف 5 عنمأو أ نأ عفرأ موا 0-0

 كنإ بولطملا لوقي هكا هللد ةيقعت مل مر تاعاو مالك امهنيب عفو اذإ نيرظانتملا :

 نإو لوقت اك سيلرمألا نأ لعتو كلاقم فعضب كسفن ىف ريبخ تنأو كلادج ةوقب اذه تررق

 اذه دنعف نير ,ظانتملا نس عوقولا يق أذهو هيف حدقلا نع انأ ترّعو ليلد روض هلع تقأ

 لوألا َّق هلاق | م 3 1 َّق لود عطقت 1١ 0 اكل نال 1 ليلدب وده 3 نأ زوال

 هفالخ تدلع ولو ترك ذام ىلع رمآلا نو ًاراكم تسل ىإ هللا و لوقيف“ نيعلا الإ ا 1 دحب الف

 الإ أله ام) ةريككلا تلاقو نيهارلا ماقأ 8 2 ىنلا كلذكف 34 نيعلا نيعتب انهبف هيلإ تعج رأ

 مدعل نامبالاب كسفلا نيعت (نيبم رح الإ اذه نإ مءاج امل قحلا اولاقو) ( ىدصي نأ دير لجر
 0 نيعلا ةروص ىف جرخ ليادوه امعإو . فلخلا 0 ا نأ وه( ثلاث ١١ ) ليلدلا ةدئاف

 ةروص ّى 1 م ملف ليق 3 نأف كزلذك نآرقلاو ةرزجعملا وه السرم هنوك ليلدو ة هزجعم نآر هلأ

 0 هبالدق نيعلا ةروط (١وركذ نا !دلاائاق ؟ نيعلاةروصقليلدلار 5ك ذى ك1 امو 5 ليلدلا

 للعألا ميظعلا نم أمس هل عقبال نيعلاو نيعلا ة هروص ىلع 4 دعب اذاف هداؤف هليقب الف عماس هيلع

 » ماسجالا هيلإ كر نيعلا ةروصلف هيلإ ءاغصإلا ىلع ىععاودلا نقود ميظعلا رماللاو ميظع را

 . بلقلا ىف عفنيو عمسلا ىف عقيف داؤفلا هبرشتي ًايفاش اليلد هنوكلو
 اذه نإ اولوةي نأ مهلف ؛الوسر دمع نوكل مهدنع امكح نآرقلا نوك ( ةيناثلا ةلأسملا )9

 دك ه زجحم نآَ ملا نو 0 مدا يك نم هنع أو جلا لود ع

 دمتعي ام فاح اذإ الإ هريغ نيمتيت قا ال لكأ هلا نأ ( ىاثلاو ) هلثم نو روس اوتأف مل لبق 38

 اًننيدب فلح ولو ؛ منصلاو بيلصلاب فا> ول هقدصن ام هقدصنال دمحم فلح نإ رفاكلاف « هتمظع

 نومظعي هيا ٍظ لج ىلا نأ مولعملا نم ناكولطابلا هنيدب فلحول هبقث ويام لثم قثويال قحلا

 . هل منقل بجوب ىذلا وه هب هفلخ فآرقلا

 ميقتسملاو ميقتسم طارص 5 كنإ 1 ريخ دعإ ريخ 2 مهتم طارص ىلع 7 ىلاعت هلوقو

 طنا ىف ةطوبرملا' ءابلا ةباتك نآأل , ةانزكذ امع ةفحص انآ هيف كش ال افا كم النك انوا اك 15 1 لشالا 1

 . اهنع ةفحصم“ ىبف ةروصلا ىف «ال » نم ةيبرق

 «؟5 -رخخ 5
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 ساو ر ردت سس ل

 2 رك كن

 اهريغو طرشال نأو طسوتملا مابفتسالل مأو رييختلل وأ 1 ,5 نيفرح ىلع ءاجو اهربغو

 ولأي الأو 3 ىلعو ىلإ و فرحا ىف ىلعو ىلإك فرحأ ةثالث ىلع ءاج فرحلاولعفلاو مسالاو
 ةسمخو ةعبرأو ةثالث ىلع . ءاج ةصاخ مسسالاو « ةعب رأ لع ءاج لعفلاو مسالاو : لعفلا ىفولعي العو

 ىلع فورحلا هذه نم ةيبرعلا بيك رت نأ ىلإ ةراشإ نآرقلا ىف ءاج اف لحدرجو ليو لجفك
 09 ١ ضعلاو دحاولا فرخلاب زاوسلا ضعي صيصخم ى لئاقلا اذه: لوقب اذا : هوجيولا هذه

 اهنمو ؛ ةيبلق اهنم ةدابعلا نأ ٍلعا لوقنف اذه تملع اذإ ء هب هللا هيلعأن مو هللا الإ رسلا مامت معي الف

 ةيبلقلا امأ : ملعي مل مسقو هتةيقحو هانعم لقع مسف نامسق اهنم ةدحاو لكو : ةيحراج اهنمو : ةيناسل

 داقتعالاو هب ناميإلا بجو امإو :القع هليلد ملعي ملام اهيفف لهجلاو كشلا نع دعبأ اهنأ عم

 فطاخلا قربلاك نوم لاونمؤملا هيلعرعو فيسلانم دحأ و ةرعشاانمقرأ[ وه] ىذلا طارصلاك ًاعمس
 ءايشالاهذهناف رانلاو ةنجلا تايفيكو رظانلا رظن ىف اهل لقثالىتلا لامعالا هب نزوتىذلانازنملاو

 ملعام انهو عمسلاب هبعوطقم مولعم ابعوقوو اهناكم] لقعلاب مولعملا امو ؛ىلقعليلدب لعب مل اهدوجو

 ملعي ملامو هانعم لع ام ةيح راجلا تادابعلا ىفكلذكو ؛لوسرلاقدصو هللا ةردقو ةوبنلاو ديحوتلاك
 معي نأ ريغنم هبأ رمأ ام ىنأ اذإ دبعلانأ ىهو هيف ةمكحلا انركذ دقو : تاعكرلاددعو بصتلا دامك

 ةدئافلل هب ىنأي امترف ةدئافلا مول ام قالخي ةدابعلا ضحمب آيثآ الإ نوكي ال ةدئافلا نم هيفام

 ولو اهلقنف لقنلا ىف امب هيلعي ملو انهه نم ةراجحلا هذه لقنا هدبعل ديسلا لاقول ا نمؤي مل نإو
 ةيناسللا تادابعلا ىف كلذكف اذه ىلع اذإ « نمؤي مل نإو ابلقني كل وه ًازنك اهتحت ناف ابلقنا لاق

 داقنالا ريغدصقبال هنأ هنم ملعدبعلا هب ملكت اذإ ىتح هانعم مهفيالام اهنم نوكي نأ بجو ةيركذلا

 وأهمهفي ىنمل كلذ ركذي مل هنأ ملع ( 0 «ملا «سي ٠ 3 ) لاق اذاف هاثلا نمالا ةزتملا ب آذ

 ' هب سمأ امل ةماقإ هب ظفلتي وهف همهفي

 نأ وه هريرقتو . ناسنإ اي هانعم ءادن 1 ل[ لي سرس قلت عاق كو

 اذه ىلعو ؛ نيسينأ ىأ ( سي ) لاقو زجعلا ذخأو هنم ردصلا فذح ه.اكف نيسينأ ناسنإ ريغصت
 ٠ ( نيلسرملا نمل كنإ ) هدعب ىلاعت هلوق هيلع لديو هلي دم عم باطخلا نوكي نأ لمتحي

 000 وه فوذحي ادم هنأ ىلع عفرلاب اع لس 00 ا

 0 ثيك ىنيم هنأ لعوأ درفملا ءادنى لع مضلاب امإو , سي
 0 هلا ناعبال نع ريكتلاب سب "قالا ل ا

 نآرقلاو ) ىلاعت هلوقو رماظ مسق فرح هيف سيلو زئاج ريغ راجلا رامضإ نال رجلاب لاقي :
 11 لاف ةكملا لن وأ لعوأ استاذ ىأ ةيضاراة يك كمل ىذ ىأ (

 : لئاسم هيفو هيلع مسقم 4« نيلسرملا نمل كنإ )ب ىلاعت هلوقو
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 ثويكنعلا :ةزوس ف ىجمتلا" فاوارح ىف,الكأ مالك انرك ذ دقن مكحلا نآرقلاو سي ل

 نارقلا وأ باتكلا وأ ركذلا ابلئاوأ ىف ناك ىجهتلا فورحب اههف هللا أدب ةروس لك ق نأ انرث در
 :ًانابعأ اهه ك1

 ريغ اهنأ ىلع لدت ًارومأ روسلا لئاوأ ىف فورهلا هذه رك ذ ىف نأ وه « لوالا ثحبلا ل
 : اهف ةيكحلا نم ىلكلا وه ام لوقنف اهنيعب املإ لصيال نآسنالا لع نكلو ةيكسلا نع ةيلاخ

 رشع ةعبرأ ىهو اهفصن فورحلا نم رك ذ ىلاعت هللا نأ وهف ةمكحلا ىلع لدي ام اهيف نأ ناي اهل
 انلوق لع برعلا ناسل ىف ىتلا فورملا عيمج ىهو . افرح نيرشعو ةينامت فصن ىهو افرح
 لادلا ىلإ فلاآلا نم فرحأ ةعسن :ماسقأ ةثالث فورخلا مسق ىلاعت هنإ مث « ةكرحتم فلأ ةزمها
 : نيغلا لإ ءارلا نم ظسولا نم ةرشعو ءايلا ىلإ ءاقلا نم فوزرخلا رخآ قرخآ ف اة
 امه نيفرح رخآلا مسقلا نم كرتو ةعبس كرتو ءاحلاو فلاألا امه نيف رح لوألا مسقلا نم رك ذو

 مل ًادحاو الإ ردصلاو قلحلا فور> نم لوآلا مسقلا نم كرت مو ةعبس ركذو واولاو ءافلا
 يملا وهو هكرتي مل ًادحاو الإ ةفشلا فورح نم رخآلا مسقلا نم رك ذب لو ؛ءالا وهو هركذي,
 نيشلا كرتو نيسلا رك ذو ىازلا كرتو ءارلا ركذف افرح كرتو افرح اهنم رك ذ طساوألا رشعلاو
 عقب ًارمأ اذه سيلو « نيغلا كرتو نيعلا رك ذو ءاظلا كرتو ءاطلارك ذو داضلاك رتو داصلا رك ذو
 ىعدي ًادحاو نأ بهو رهاظف ةمولعم ريغ اهنيع نأ امأو . ةمك4ل وهف دوصقم بيترت وه لب اقافتا

 انضنتو . نط وح اق و: ن ةرودك فر ةحسفم- رولا ضعل نكت لوف 00

 .رلاو. مسطو .م ةروسك فرحأ ةثالثب اهضعلو . هطو . سطو . سيو . 6 ةروسك نيفرحب

 . صعيهك و . قسعمح قروسك فرحأ ةسمخب اهضعبو . صملاو . رملا قروسك ةعبرأب امضعلو
 فرحا.« مسا امإو ؛ لعف امإو « فرح امإ ؛ مالكلا نأ ا: ةراشإ اذه نإ لوس تالا بهو
 قاصلالا ءابو هيبشتلا فاكو مابفتسالا ةزمهو بيقعتلا ءافو فطعاا واوك فرح> ىلع ءاجام أريثك



 س ةيآلا . مهلجأ ءاج اذإف : ىلاعت هلوق 1

 ٠ ةلماحلا ةبادلاك ضرآلا نإ ثيح نم لوقن ؟ داضملاكرهظلا لباقم هجولا نأ عم ؛ ضرألا رهظو

 قلخلل لباقملا وه كلذ نإ ثيح نمو ؛ ضرالا رهظ هل لاقي رهظلا ىلع نوكي لمحاو لاق'ألل

 ' نطابلاو نطبلاو باب نمرهاظااورهظلاو نطبلا ةلباقم ىفرهظلا نأ ىلع ؛ اههجو هل لاقي مل هجاؤملا

 . نطب و نطاب اهنم هريغو رهاظلاوه هناآل رهظ ضراألا هجوف ؛ باب نه

 ىلإ (اهدحأ ) : هوجو ( ىمسم لجأ ىلإ مهرخؤي نكلو ) ىلاعت هلوق ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 نمؤي نم قاخلا ىف دجوي ال موي ( اهيناث ) عضاوملا نم ريثك ىف روك ذم ىمسم وهو ةمايقلا موي
 رسالاو لتقلا مايأ هلي دمم موق لجأو باتك لجأ لكلو لجأ ةمأ لكل ( اهئلاث ) مدقت ام ىلع

 . هريغو ردب مويك

 نينمؤرل ةيلست ( ًاريصب هدابعب ناك هللا ناف ؛ مهلجأ ءاج اذاف ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا 2

 اولظ نيذلا نيبصت ال) لاقو ( ةباد نم اهرهظ ىلع كرتام ) لاق امل ىلاعت هنال كلذو : نينمؤملل
 هللا نم اب رقت مهفوت نوكي وأ مهيجني نأ امإ ؛ ريصب دابعلاب هللاف كالملا ءاج اذاف لاق ( ةصاخ 92

 ىلع سانلا عمتجي نيح ذخاؤي امإو « لظلا درجت ذخاؤيال هللا نأ تركذ دق لاقيال : ًابيذعت ال
 ةتامإلا نأ انرك ذ دق لوقن ء اذه فيكف نمؤملا كلب كالهإلا دنع ىلاعت هنأب لوقنو لالضلا

 كالهإب سيلف باوثلا لاصيإل ناكنإ و ؛ كالهإو بنذلاب ةذخاؤم وهف بيذعتلل ناكنإ ءانفإلاو
 ةيلستلا ىف مثأ ظفللا ( ريصب ) هلوقو . رفكلا مومع دنع الإ سانلا ذخاؤي ال هللاو ؛ ةذخاؤمب الو
 ' . لعأ هللاو هاري نأ نود ةلاحب ملاعلانم ءاحنإلاب يلوأ هيلإ رظانلا ءىثلاب ريصبلا نآل هريغو ملعلانم

 . نيعمجأ هبححو هلآ ىلعو دمج انديس ىلع هللا لصو



 5 ةبالا . مهملظي سانلا ذخاؤي ولو : ىلاعت هلوق

 نك ر ا 5 امر لع كرك اري 7 سان هل آ ذخاَويوَو

 6620 5 هد :ًانعب تاك نق ممل 3 1 انام حىوعسم م لجأ كا | مثرَحَو

 ءىش نم هزجعبل هللا ناك ام.)'ىلاعت لاف انآ ال ةيروانس بكا اوك وأ ضاو اش 0000
 مهلاصئتساو مبك الهإ ىلع (ًاريدق ) مهاوقأو مهلا ماعفأي 1 ناكهنإ نضراألا ف الو تارا

 مهرخ وب نكللو ةباد نم اهربظ ىلع كرت ام اوبسك امب سانلا هللا ذخاؤي ولو رب ىلاعت لاق مث

 :١ 2 ا 8 ناكمتلا ناف مبلجأ ءاج اذاف ىمسم لجأ ىلإ

 نولجعتس» هداقتعا -داتفو مهدانع ةذش نم اوناكو ىذه نم نيدكملا للا فد 14

 ناف ملظلا سفنب سانلاهللا ذخاويرال هلل و لجأ باذعلل : هللا لاقف انباذع انل لي نولوةيو باذعلاب

 ناميالا دوجوو مهناميإنعسانلا سأي لوصحو رارصالاب ذخاؤي امنإو . لوبج مولظ ناسنإلا

 لك ناكل ملظاا رع مذخأ 1 يدك كلم نم نم مهف قبب مل اذاف هناميإ هللا بتك نم

 : لئاسم هيفو كالهإ موب

 لوقن ؟ نوكلم باودلا لاب اف اويسك امب سانلا ذخاؤي هللا ناك اذإ 4 ىلوآلا ةلأسملا ))
 باودلاو معنلا هللا ليزي سانلا رفك اذاف ةمعن باودلا قاخ نأ ( اهدحأ ) هوجو نم باوجلا

 ىئانلاو ًايمان نوكي نأ امإو ًاندعمن وكي نأ امإ بكرملاو بكرملا مث الوأ درفملا نآل معنلا ب رقأ
 ىلعأ باودلاف ناسنإ ريغ امإو ناسنإ امإ ناوبحلاو « اتاي نوكي نأ.امإو ًاناوبخ نوكي نأ اه

 ناف همومعو باذعلا ةدشل نايب كلذ نأ وه ( ىناثلا ) ناسنالل رصانعلا ملاع ىف تاقولخلا تاجرد

 ابحلصي و ءانش“الا نادي ناسنالا نال كلذو ءايشالاب ناسنإلا ءاقب نأ 6 ناسنالا ءا 5

 رمعي نم ناسنالا نم قبال ًاماعالبلا ناكاذاف ناسنإلا قبيف ناسنالا اهب عفتني مثءايشألا قبتف
 فاتلا نع اهايإ ناسنالا ظفح اهءاَقب نآل ةيلهآلا تاناويلا قبت الف عورزلاو ةينبأللا قبت الف

 اوةحتسي مل اذاف دابعلا قح ىف هللا نم ماعنإوهرطملا لازنإ نأ وه (ثلاثلا) فلعلاو قسلاب كالهلاو

 ىلاعتهلوقو تاناويحلا عيمج تودنتف ضرآلا هجو يلع فافجلا رهظيف مهنعراطماألا تعطق ماعنإلا

 امأ ءربلا تاناويح توم راطمألا عاطقنا ببسب نآل (ثلاثلا هجولا) (هباد نم اهرهظىلع كرتام)
 ..ناحبلا ءام شعتف حا( كان

 فيكف ةروك ذم ريغ ىهو ضرألا نع ةيانك ( اهرهظ ىلع ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل
 تاومسلا ىف ىث نم هزجعيل هللا ناكامو ) هلوقف مدقت ام امأ ءرخأت امو مدقت ام لوقن ؟ لع
 (ةباد نم ) هلوةف رخأت ام امأو , اما ءاما دوعل ةحاصلا تاروكذملا برقأ وهف ( ضرآلا ىفالو
 نضرالا هلو ضرالا نم ىلطا هلع ان لاب فيك لد ند ضد يلع باودلا نآل



 ةيآلا . ضرألا ىف اوريسي ملوا : ىلاعت هلوق يسال

 0 هم ٠ 2 ل < يل 8-- هج ودم : 7 هدو مم

 " مهلبق نم نذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرالا ىف اوريسي موا
 ' 0 1 1 سف م 00 د م

 »0 ا ا روق دا 20 هّء ودم

 «؛؛» اريدق املع ناك هنإ ضرالا

 ءاجو نماألا لهمت ىأ ( مهرذت نإ كنإ) حون لاق كنيقابلا كلبي نمؤي هنأ هللا لع ىف نم نمآ
6 

 اوناكو مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرالا ىف اوريسي مل وأ ) ىلاعت لاق مث
 ١ . ( ةوق مهنم دشأ

 ىلع نيرام اوناك مهناف نيلوآلا لاح ريكذتب مهن كالهالا ىهو ةنس نيلوألل نأ ركذ امل

 مهرامعأ لوطلف لوألا امأ ؛ ملمع نود ناك مبلمعو مهلمأ قوف ناك مبلمأو مهراثآل نيئار مهرايد

 ادم ميذك ةكم لهأاب متنأو ادم الو دمي لثم اوبذكي مل مهنألف مبامع امأو . ,هرادتقا ةدشو

 : ثاحنأ هيف قب ٠ مورلا ةروس ىف هانركذ دق ( ةوق مهنم دشأ اوناكو ) ىلاعنت هلوقو ؛ همدت نمو
 لؤق لوقت: ؟ قرفلا اف واولاب انهه لاقو ؛ واو ريغ نم ( دشأ اوناك) كانه لاق 4 لوألا إل

 اذإو « رظعأ ًاديز نأب هربخي لئاقلا نأ ديفي .كنم ,ظعأو ىنمرك أ فيك ًاديز تيأر امأ : لئاقلا
 هنأأك عماسلا دنع لصاح نيينعملا الكنأ ررقت هنأ ديفي كنم رظعأ زم يفرك 1فك هتاراعأ لأق

 و و لقلا ى قاثلا ١ سالا نوك دفنت ةريخاإلا ةرانعلا هذه نأ كلش الو'ةنم ربك أ! هآرو همرك أ هآر
 ا روك ذدملا لوقتف اذه راع ااذإ“« راخ] الو لكتملا نم مالعإ ىلإ جاتحيال ثدي ا ل“

 اك كر ظن ىأ واولاب لاف مهدنع ًارهاظ نراك كلذ لعلو : ريغ ال ةوق مهنم دشأ مهنوك

 دشأ اوناك) لاق هناف ةريثك ءايشأ روكذملاف كانه امأو . ممتوق ىلع عقب رهرمأ ةبقاع ىلع عقب

 اورظنيف ضرآلا ىف اوريسي لفأ ) لاق رخآ عضوم فو ( اهورمعو ضرالا اوراثأو ةوق مهنم

 مل مهماع لعلو ( ضرألا ىف ًاراثآو ةوق دشأو مهنم رثك أ اوناك مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك
 م ًامولعم ناك مهيلع ايف مهناحجرو ةوقلا سفن نكلو مهترثكب وأ ضرآلا مهتراثإب لصحي
 . هيف عازنالو مهنم ىوقأ مهنأ مهمدقت نميف دقتعت ةفئاط لكن اف

 4 ريدق الع ناك هنإ ضرآلا ىفالو تاومسلا ىف .ىش نمهزجعيل هللا ناك امو ل ىلاعتهلوقو

 هللا اوزحيأ ام مهتوق ةدش عم نيلوآلا نأ ىأ مهل ًاناب نوكي نأ ( امهدحأ ) نيبجو لمتحي

 به لاق ول الئاق ناف لابجلا عاطال ًاعطق نوكي نأ ( ىناثلاو ) هوزجعيال نأب ىلوأ مهف هوتاف امو
 نيعتسنو مهاوق يلع ديزي ام انئاكذب جرختسن انيكل ًارامعأ لوطأو ةوق دشأ اوناكنياوأآلا نأ
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 0 2 ع احلا 0 لبف : ىلاعت هلوق

 ماه صاس خا ه2 ةص 6اس اس ]أ 0 اسر 0 ظمأ | ١

 دج نك اد نأ نسل د مَن ركل ا كرك لهف

 هرم اص سس 2

 6117 » 3 رود هنأ تنس

 رومالانأ ( اهتلاثو ) ًاضقن دري الف الهأ نوكي |الإ هب روكمملا لجرلا كلذف اذه ىلعو « هلهأب الإ

 وه 1 الو زئافلا وه ةقيقحلا قف رهاظلا َّق الجاع ا هيف كفنو هريغ هب راكم نمو. اهقاوعي

 نورظني لبف ) ىلاعتهلوق ىنعملا اذه نيبيو « ايندلا ىف ملسملا ةقششمو رفاكلا ةحار لثم كلذو كلاحلا

 4 اهمميتاوخ نوفالاو ىوقتلل ةقاعلاف جاور لاذلا ُْق مثركلا ناكاذإ ىلا )7 نياواآلا ع الإ

 : نولواللا كله م« نوكلييف

 كالهإلا راظتنا الإ اذه دعب مه سيل ىأ « نيلوالا ةنس الإ نورظني لهف ا ىلاعت هلوقو

 : لئاسم هيفو نيلوآلا ةنس وهو

 باوجلا لوقنف «نيلوالاب هللا ةنسوه امإ نيلوآلا ةنس سيل كالهإلا « ىلوآلا ةلأسملا ١)

 لوعبفملاو لعافلا ىلإ فاضي قلطملا لوعفملا وه ىذلا+ردصملا نأ (امهدحأ ) نبع و 1 -

 فيك وربع برض نم تنحي ًازمع ديز ترض اذإ مف لاقيف هجو نودهجو اس 2

 ةمكجلاو معلا نم هلام عم برض فيك ديز برض نم تبحيو ةوقلاو مزعلا نم هلام عم برض

 : هلوقب اهدعب هسفن ىلإ اهفاضأو مهب تنس ةنس امنآل مهيلإ اهفاضأ مهب هللا ةنس كلاذكف

 لوألا ف اهفاضأ لوقنف اذه تملع اذإ « هللا ننس نم ةنس اهنال 4 اليدبت هللا ةنسل دحت ناف ال

 الف مالسالا ىلع مارك الاو كارشالاب كالهإلا هللا ةنس نآل ( نيلوآلا ةنس ) لاق ثيح مهلإ
 تلع امل اهنآل . هللا ىلإ اهفاضأ ىتاثلا فو تزيمت نيلوآلا ةنس لاق اذاف امهمأ نورظتني مهنأ معي

 ةنس نم دارملا نأ ( امهنائو ) عفاد نم اهل شيا عقاو ىمأ اهنأ نيبتو اهمظعت هللا ىلإ ةفاضالاف

 لاقدهناكف مثرارصاب مهلاصئتساهللاةنسو ٠ رارقالا نع مث رابكتساو راكنالا لع مثرارمتسانبل والا

 . اهقحتسم نع ليوحت الو اهل ليدبتال ةنسب ىنأي هللاو نيلوآلا ةنسب نايتإلا نوديرت مثنأ

 دبأ تنس) ل نلف ) ةلوقب لون ؟ رار ككل ف ةكسملا | ل 0 ليدبتلا ةيناثلا هل أملا )

 ملعلا لصح (الب رض نإ فام نلو) هلوقب و «هريغب هل ليدبتال باذعلا نأ ل لصح (اليدنت

 . ءىسملا ديدهت متيف هريغ ىلإ هقحتسم نع لوحتيال باوثلاب هل ليدبتال هنأ عم باذعلا ل

 ( امهدحأ ) أرارم مدقت دقو نيهجو لمتحب ( دحت نلف ) هلوقب بطاخلا 4 ةثلاثلا ةل اك 2
 هللا ىلص دم عم نوكي نأ ك0 هللا ةنسل عماسلا اهمأ دجت ناف لاق هن اكاماع نوكي نأ
 اذاف « هنامإ 1 6 موقلا َّق قب ف كلمال هنأ هلأ هل هناكف اذه ىلعو سو هيلع
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 " فيكف  ًاقلطمرشحلاو ةلاسرلل نيركنم اوناكنيكر شملا نإ ثيج نم لاكشا هيف اذهو ؛ هانعبتاو

  نايبو هللا باتك الولو باتك مهءاجامو اوبذك دوهيلا نأ اوفرع نيأ نف « لسرلاب نوفرتعي اوناك
 ١" ]وناك مهنأانركذام دارملا لب ؟ ءىش ىف اوباذكو اثيش اوقدَص وهنأ ن وكرشملا ملعي ناكنيأ نم هلوسر

 " حضولو بذاك هنإ ثيح نم الوسر دم نوك ركنن امبإو هركنن ال لوسر انءاج ول نحن نولوقي
 نابجو (ىدهأ) هلوق ىفو . ةزجعملاب هؤجب ملحص ايلف ىأ (مهءاج املف) هلوقو انمال الوسر هنوك
 لوقياك نييبنلل ( ممآلا ىدحإ نم) هلوقف اذه ىلعو هيلع نح ام ىدهأ دارملا نوكي نأ (امهدحأ)

 1 اوراص ىأ (اروفن الإ مهدازام ريذن مهءاج اءف) ىلاعت هلوق اذهىلع لديو نيململا نم ديز لئاقلا

 نم ىدهأ نوكن نأ دارمللا نوكي نأ ( امهيناثو ) ىدهأ نوكن نولوقي اوناكو اوناك ام لضأ

 دارملا نوكي نأ ( امهدحأ ) ناهجو مالا فو ورمع نم ىلوأ ديز لئاقلا لوقي امك ممآلا ىدحإ

 دهعلا فيرعت دارملا نوكي نأ ( امهناثو ) ضيرعت هيفو مالا ىدحإ ىأ نم ىدهأ ىأ مومعلا
 . مهنامز ىف ناكنمو ىسيعو ىمومو دمع ةمأ ىأ

 الاح نوكي نأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث لمتحي هبصنو ( ضرالا ىف ًارابكتسا ) ىلاعت لاق مث
 الدب نوكي نأ ( اهثلاثو) رانكتسالل ىأ هل الوعفم نوكي نأ ( اهيناثو ) ضرآلا ىف نيربكتسم ىأ

 ةدادحلا ةفرحو هقفلا ملع لاقي اك هعون ىلإ سنجلا ةفاضإ ( 'ىسلا ركمو ) هلوقو روفنلا نع
  ماللاب فيرعتلا كرت مث ء رهركم روهظل فرع مث آئيس اركم اوركمو هانعم لاقي نأ هقيقحتو
 لامعتسا لمعتسي ركملا نأب لاقي نأ لمت<و « رومالا نيبأ هيف ءوسلا نوكل ”ىسلا ىلإ فيضأو
 ” .ثىسلا ,هركمو « تائيسلا نولمعي ىأ (تائيسلا نوركمب نيذلاو) ىلاعت هلوق قانإك اك لمعلا
 - راهظاو ناميالا ىف لوخدلا نمسانلا عنمو ءاذيإلا ىلإ دصقلا نم مهنمردصي ناك ام عيمج وهو

 (قيحيالو) هلوق فو هلعافب الإ طيحيال ىأ ( هلهأب الإ “ىسلا ركملا قدحب الو ) لاق مث ء راكنالا
 قوحللا قوف ىه ىتلا ةطاحإلا نع *ىنت اهنأ ىهف ( قيحي ) هلوق ىف امأ ؛ دئاوف ( هلهأب الإ ) هلوقو
 ” سيلام هيفق ( هلهأب ) هلوق ىف امأو ؛ لصي الو وأ قحلي الو هلوق ىف سيل ام ريذحتلا نم هيفو
 " رخآ ”ىس هركمو ءاسأ نم نإف ”ىسملا نمأيال ىك رك الاب الإ ”ىسلاركملا قيحيالو لئاقلا لوق ىف
 ىنلا ىف امأو .'ىسلا ركملا نمأيف الهأ نوكي الف ايس نكي مل اذإ امأو : هئيس ىلع ءازج هقحلي دق
 . قيحلا مدعنع 'ىني الف ؛ هلهأب قيحي "ىسلا ركملا لئاقلا لوقيام فالخب رصحلا هتدئافف تابثإلاو

 ' ةيآلاو ركملابمصخلا بلغيوركملا هديفيو ركمي رك املا نأ ىرئام ًاريثك لئاق لاق ناف , هلهأ ريغ
 ركملا وه ةيآلا فروكذملا ركملا نأ (اهدجأ) هوجو نم هنع باوجلا لوقنف ٠ كلذ مدع ىلع لدن

 ردي موي أولتق ثيح مه الإ قحب ملو جارخإلاو لتقلا ىلع مزعلا نم ِهْتِلَي ىنلا عم هوركم ىذلا

 . ركملا نع ىهن مالسلا هيلع ىنلا ناف حصالا وهو ماع 'ىسلا ركملا لوقن نأ وه ( اهيناثو ) هريغو
 *ىسلا ركنملا قيحي الو لوقي هللا ناف ارك ام اونيعت الو اوركمتال د لاق هنأ تَِب ىنلا نع ربخأو
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 2 28 لسا راسه د

 -- امرا َْق 1 6« 01 15 1 أم 00 ماج 1 مالا

 0 م نس يي ربع رث ه-< مردع

 هلهأب ؟لاو م ( املا قبح 0 .ىسلا

 كرت ام املح ناك ( اروفغ اهنلح ناك هنإ ذل خ1 ىف ىلاعت هلوق اذه ىلع لديو ( ًادلو نمحرلل

 رخأ امتإو مهلع ا طناو ءامسلا طاقسإ نوقحتسي اوناك الإو هنمءابلحت لإ مهيذعت

 باب نم كلذ نوكي تأ وهو ( اثاث ) بجو ةيآلا لمتحو . ًايلخ .ةعاسلا مانق لإ تاركا هلا

 اثيش لد لا 0 اوةلخام 0 لاق ىلاعت هي 1 ًاضيأ ميلستلا ريدعت ىلع ثواطلا تان ا و ميلستلا

 لهف « انا 72 تم | ولعف مهنأ اضو . م هل ةدأم معالق ؛ ةع 0 ىلع أوردق أ ءزدج+ ء احلا قالو

 نولو#» اوناكام م منال نوردعي هب لوقلا مهنكميالو ؟ : كوالا تاومسلاكا 0 ىلع نورد

 هلوق اذه ددؤيو ( هللا نل ودل ضرالاو تاودحلا قلخ نم مهلاس نئلو ) منع كاع لاف

 قلخي مل هريغ نإ ثيح ن م هللأ الاد د اذاف ( هدعب ل 1 نإ انلاز نثلو )

 املح ناك هنإ هل كبش 0 قاخ ام لثم قا تك قاخ داع نأ رفاكلا لاق نو ءاشلا

 بات 0 رقعل رم مك ع ىلع كر رض لعل 1 الها َّق 0 0 املاح 2 ا

 0 ىذحإ نم (ءدهأ 0 ريذن م ا 3 ا درج هللأب نا 1 ل لا 0

 كمل قيح الو ل ركمو ضرأللا َّق 1 انك | ارو الإ غدا ام ريد تا

 : « هلهأب الإ

 نومسقي اوناك مهنإ ثيح هيف مهتغلابمو لوسرلل مهيب ذك رك ذ ديحوتلل مراكنإ نيب امل

 0 ' 3 1 0 3 !ااقزو تاس 9 مذ 0 اذإ لسرلا نوبذكي ال مهنأ لع

 1 هللأو 1 دق ن ناسنإ نيدر 6 نع 1 00 قا ةغلايم اهدا 10

 هتلاواولاقو اودناع انهه كاذككف : لطايلاب ؛ ًايلاطم ةئوكشل ا راهظإ ؛ 1 هتيضقل ىلع ًاييش هل نأ

 ةئيبلاب مهل هؤرجم مص ىأ رهءاج الك دم تاكد مهءاج الف مالا ىدهأ انكل لوس انا
 ةلوسرو هللاب نيرفاك اوراص اهدعبو قاب فاك اوناك ةلاس لا 0 مهنإف ءاروقن الما

 49 لهأ نإ نررسفملا صضعل لاقو ةل د انمرلا دعل ؛ «اوراص انك نيبذعم اوناكام ةلا تزل لبق مهنآلو

 هاتعطال لوسر انءاجول اولاقو ,هوءاج امل مهلسرب اوبذك مهمأ ىلع ىراصتلاو دوهيلا نوذعلي اوناك

 يد د انو
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 : 6-7 كك 6 نم عسا هك 66 6 ملص ع سارو دع رت هر ساردع

 2 رد 2 0 ع ب 9 3 4 3

 644١١ اروفغ |ملح ناك هنإ هدعب لس دا نم

 ىعدتسي ماهفتسالان آل « ىنوربخأهنم دارملا ( متيأرأ)هلوقو ؛كارشاللالاظبإو ديحوتلل ًاريرقت
 ىنعم هنمضت الولو «ىرتشا وأ عاب عماسلا لوقيف ؟ ديز لعف اذام تيأرأ لئاقلا لوقي « ًاباوج
 مهيلإ ءاكرشلا فاضأ امنإ (مكءاكرش ) هلوقو ٠ معن راد هلرف الإ تالا ناك ان ل5 قرغأ

 ىأ مك ءاكرش لاقف ؛ ءاكرش اهواعج ره امبإ و ؛ هلل ءاكرشش نكست مل ةقيقحلا ىف مانصأللا نإ ثيح نم
 , نم نودبعت امو مكنإ ) هلوقل رانلا ىف مك ءاكرش ىأ ؛ مك ءاكرش لاقي نأ لمتحو مكلعحب ءاكرشلا

 لوآلا ىلع نيرسفملا قافتال ديعب وه لاقي نأ لمتحو ؛ بيرق وهو ( مثيج بصح هللا نود
 (متيأرأ) هلوق لاقي نأ لمتحيو « نوربخأ ىنعم ديفي املك ن آل (متيأرأ) نع لدب (ىفورأ) هلوتو
 امنوعدت ىلا هذه متلعأ ىنعي ( متيأرأ ) لاق املف ؛ نييبتلل زيجعت رمأ ( نورأ ) و قيقح ماهفتسا

 فيكف ةزجاع اهنوملعت متلك ناف ؛ ةردق اهيف نومهوتت وأ زجعلا نم هيلع ىه ام ىلعو ىه اك

 لاقامك : ضرألا قف ىهأ : ىه ءىث ىأ ىف اهتردق ىورأف ةردق اهل نأ مكلعقو ناكنإو ؟امتودبعت

 بكاوكلا نم ضرآلا رومأ اولاق نيذلا مهو « ضرألا ةهلآ ءالؤهو ءامسلا هلإ هللا نإ : مهضعب

 ةكئالملا ةناعتساب تقلخ ءامسلا نإ : مهضعب لاق اك . تاومسلا ىف ىه مأ؟ اهروص مانصألاو

 لاق اك كل ةعافشلا ىف امتردق مأ ؟اهروص مانصألا هذهو ؛ تاومسلاقلخ ىف ءاكرش ةكئالملاو

 باتك مهعم لهف ءانل اوعفشيل اهدبعنف هللا دنع نوبرقم مهنكلو ًائيش اوقلخام ةكئالملازإ ميضعب

 هنأ(امهدحأ)نابجو ريمضلا هيلإ دئاغلا ىف( اباتك مهانيتآ مأ )هوقو ؟ ةعافشلاب محل هنذإ هيف هللا نم

 نيك ر شملا انيثآلهىأ . نيك رشملا ىلإ دئاع هنأ (امههناث و )اب انك ءاكرشلا انيتأ له ىأ « ءاكرشلا ىلإ دئاع

 «هللا دنع ةعافش هلنأ هيف هللا نم باتك اكيرشلءجامعم لهىأ  انرك ذام هانعفلو'الا ىلعو ًاباتك
 نم دبعي نم لقعالو لقعلاب امإ ال ؤه ةدابع نأ هانعم ىناثلاٍلعو « هنذاب الإ هدنععفشيال ًادحأ ناف

 انينآ ام نحنو لقنلاب امإو , ءايشآلا نم ًائيش ءامسلا ىف الو ءازجالا نم ًاءزج ضرألا نم قلخب مل
 هذهف.ةبعكلا ةبجىلإ و مدآلدوجسلاب انرمأ ام زاجل انرمأ ولو ءال ؤلدوجسلاب ان ممأ هيف ًاباتكن يكر شملا
 .مانصالاةدابع مهل نيزو ناطيشلامثرغ ًارورغ الإ سيل ًاضعب مهضعب دعوف ةيلقن الو ةيلقعال ةدابعلا

 ريدق هللا نأ نيب ءازجالا نم ءزج ىلع الو اه ةردف الو مانصألل قلخ ال هنأ نيب امل مث

 هذه نم دحأ نم امهكشمأ .نا الار َنئلَو الوزت' نأ ضرالاو تاومسلا كسي هللا نإ ب هلوقب

 "  تاومسلا لاوز“ مبكر ش ىضتقم لاق مبكر ش نيب امل لاقي نأ لمتحيو 4« ًاروفغ الخ ناكهنإ
  اوعد نأ ده لابجلا رحتو ضرالا قشنتو هنم نرطفتي تاومسلا داكت ) ىلاعت لاق 5 ضرالاو
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 وا ا 207 ان ل نيردع رت

 دي الو هرفك هب هيلعف 0 نق ضرألا َْق ذ فتاح لعب ذل وه

 00 مل َنيرفاكلا ديد اتم رفعي َنِرفاَكلا
 ه- هذ

 ةاع ع 7 ردع رار 222 62 00

 0 6 فورأ هلل نود ن م ٠ توعد كذا مك ءاكرش ميادا لق 22252

 6س راه لل 002 سس ظل ع سس مع مث اه 1 0 هّعوردق م

 لبا هنم تنس 0 20 2 مأ تاومسلا ىف كرش 0 ما ىترالا نم

 32 و 3 < مهرس 0 همس دس رثا 2 مق

 «40» ارورغ الإ اضعب مهضعب نوم اظلا دعب ا
 0 2211 د

 داقتعا هيف ردصلا كلذ كف : كلذ اهبف ناكاذإ ىنج تاذو راتأ تاذ ضرأ مهلوق لاؤسلا ررقيو

 لاقيال ثمح كلاملا نك اسلاك هيف ام راص هيف ام ردصلا رايتعا ناك امل هل لاقيف : داقتعا وذ وهف

 5 .ايف وه ناكنإو لامو,راد وذ دنيز لاقي-نأ مصيو 0
 0 ضرالا ىف فئالخ مكاعج ىذلا وه ل ىلاعت لاق مث

 مكرمعت مل وأ ) ىلاعت لاقو ( ًالاص لمعن انجرخأ انبر) اولاق امل مهناف مهتجح عطقل ًاريرقت

 1 دانزو متنمآ | مو لصح دق 0 0 ك6 ةدم لابمالاو نيكملا نأ لإ ةراغإ ( رأث ذتيام

 داز لوقنملا ليلدلاب لوقعملا دي, نم مكيلإ انلسرأو . الوقع مك انينآ ىأ ( ريذنلا مكءاجو) هلوقب
 ىضقنانم لاحو ىضم نم مجيبن ىأ (ضراللا ف فئالخ 1 ىذلا وه ) ىلاعت 0 كلذ ىلع

 نكل , فخأ مكداسفو قخأ م  دانع ناكل ! كلهأ لسرلا بذك نم نأب ملع كل لصحب ملول مكناف

 دعب ةَفباَخ ىأ «ضرالا ف اقتالخ ماعجو مثرمأ امب لسرلا ناسل ىلع مترمأو مترمعو منلهمأ
 كك هيلعف )ب هلك اذه دعب 4 0 ر د ملاك نوحبصتو نيضاملا لاح نوبلعت ةفيلخ

 مدختال ىذلا نيعل اوان وقم ناك ىراسلا ىفاكلا 0 'اتقم الإ مر دنع مرفك نيرفاكلا ديزي الو

 ةمدخت ة أ حصاخ | هدصتت ىذلا دعلاك م ا مو كلاوهرلا هدأ ذل قحاللاو هديس

 و مدقت نما تاَدَع 2 ىذا مش *“ |او هدعسي الو حصخ هلا هعفتي الو هدعوبو هدعل و هديس

 . لكلا تقمأ هباذع شخ
 ثيح هللأ دنع عفش ال رفكلا ىأ 4( أرا ءاسخ الإ مرفك نيرفاكس !| ديزي الو ) ىلاعت لاق مث

 لام سأرك رمعلا ناف : ةراسخلا الإ مديفيأ ال ثيح مهسفنأ ىف مهعفني الو « تقملا الإ:ديزي ال
 . رسخ هطذ هب ىرتشا نمو« / ميرردشا اضر هاا

 مأض راآلان ماو ةلخ ا|ناماقرإ هللا نود نم نوعدت نيذلا مك ءاكرش متيأدأ لق را ىلاعت لاق مث

 5 (ًارورغ الإ ًاضعب موضعل نوالاظلا دعي نإ ليهنم ةنيب 3 انا كك ما 3 هاف كرش يل



 ةيآلا ٠ 00 اع اب مرش مرا 10 0

 ساس اس هروب لرش ها

 1[ نم يمال 0 ريدا اجو از نما رام رتل 7
21 

 «؟هرودصلا ت تال مِلَع هنإ ضرألاو تاومسلا بيع ماع نإ 08 ريصن .
-- 

 ةنإ مث «هتمظع بناني امب نايتإلا نع مزجعب فارتعالا نع ًاضارعإو هميظعت قح ىف ًاضامغإ
 ىنلا ناف « لحما ىف لعافلاب قلعتي امو ليوطلا رمعلا نم لحما لوبقب قلعتي ام مهات 1 هنأ نيب ىلاعت

 . تاداعسلا 0
 ( ريذنلا مكءاجو ركذت نم هيف ركذتي ام مكرمعن مل وأ رب ؛ ىلاعت لاقف

 ىف نوكي نأ امإو . هللا لزنأ ايف رظنلا نم اونكمتي مل ثيح مههف نوكي نأ 1 عناملا نإف

 . مهدشري ام مهلع لتي مل ثيح مدشر

 وهو ماودلا ىلإ ةراشإ ( اوقوذف ) هلوقو « ريصن نم نيملاظلل اف اوقوذف ١ ىلاعت لاق مث

 ريغ ىف ةرذعملاب اوتأو اهعضوم ريغ ىف مهلاوقأو مهلامعأ اوعضو نيذلا نيملاظال اف . ةناهإ ىمأ

 هلوقو ( ريصن نم نيملاظال اف ) هلوق ءاكمجلا ضعب لاق « ممرصني ةجاحلا تقو ىف ريصن نم اهنقو

 ىذلا وهو . بكرم الهج لهاجلا ملاظلا نم دارملا نوكي نأ لمت ( راصنأ ىرم نيملاظلل امو )

 هيلع لدي ىذلاو « ةرخآلا ىف هعفني لع نم ىأ ( ريصن 1 ا لطايبلا دقتعي

 ذِإ رصان ىوقأ ناطلسلاو ( ناطلسب اوتأف ) ىلاعت لاق ا. ًاناطلس ناهربلا ىمس ىلاعت هللا نأ وه

 محل اف ًاريصن هريغ سيلو هرصنن ال هللا نال «يمعتلا قحلاو رصني امهالكو ةيالولا وأ ةوقلا وه
 لاقو ( راصنأ نم نملاظال امو ) نارمع ل ؟ ىف لاق ىلاعت هللا نإ لاقي نأ نكميو ؛ الصأ ريصن نم
 تقو اذه ىأ ( ريصن نم نيملاظلل اف ) انبه لاقو ( نيرصان نم مهلاامو هللا لضأ نم ىد« نف )

 الإ قبي ملو ةرصنلا مهنم نوعقوت, اوناك نم ريثك نم مهنم لك سيأ دةف ؛ رانلا ىف نيعقاو مهنوك

 لئاوأ ىف وأ ايندلا ىف يك سمآلا ناك كانهو ء الصأ ( ريصن نم كل ام ) لاقف هللا نم مهعقوت
 مهتهلآ مهو ةرصنلا مهنم نوءقوتي اوناك ام ىننق ؛ رشحلا

 ( رودصلا تاذب ميلع هنإ ضرآلاو تاومسلا بيغ ملاع هللا نإ ) ىلاعت لاق مث

 ( ابلثم ةئيس ةئيس ءازجو ) لاق امل ىلاعت هللا نإ ثيح نم كلذو : باذعلا ىف مهماودل ًاريرقت

 بذي ال نأ ىغبني ناكف ؛ ةدودعم ًامايأ الإ هتلاب رفك ام رفاكلا : لئاق لاق ولف ؛اهلع دازب الو
 ,رودصلا ىف ام هيلع قخي الف تاومسلا بيغ هيلع ئخم ال هللا نإ ىلاعت لاقف « مايالا كلت لثمالإ

 . هدبع الو هللا عاطأ امل دباألا ىلإ ماد ول ثيحب رفكللا نكمت هبلق ىف نأ رفاكلا نم ملعي ناكو

 لئاقل نأ ىهو : ىرخأ اهديعنو ةرم اهانرك ذ دق ةلأسم ( رودصلا تاذب ) ىلاعت هلوق ىفو
 ؟رودصلا تاذب تاداقتعالا هللا ىمس فيكف ؛نونظو تاداقتعا تاذ ىه رودصلا لوقب نأ
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 لمعن انك ىذلا ريغ اخلاص لمعن انجرخا انر يف 93 0 طصب مثو

 ًادساف اجازم ريصي و ندبلا هداتعي لتقي مل ناف لتقي ًاريثك ماد نإ ايندلا ىف باذعلا نأ ( لوألا )

 نأ امإو « ىنفي نأ امإ ءايندلا باذحك سيل ةرخآلا ران باذع لاقف «بذعملا هب سحال ا[

 . هجو نسحأ ىلع بيترتلا ىعار ( ةيناثلا ) متاد هيف بذعملاو ديدش نامز لك ىف وه لب ندبلا هفلأب
 نهر تنايفاللا سرفر الو عطقني ال لاقف رتفي الو « باذعلا عطقني ال نأ بيترتلا نآل كلذو

 تاوملاب ئأ ( كبر انيلغنضةيل,كلاماي اودان و ) ىلاعت لاق ؟ نواحيالو توملا نوزمشت 2 ك1

 رك ذ نيباملا ىفو . ًاباذع مهديزن لقي ملو « مهباذع صقني ال هنأب قتك ا نيبذعملا ىف ( ةثلاثلا )

 . ففختال مهءاذع نأ نيب امل مث ( هلضف نم هديزيو ) هلوقب ةدايزلا

 نم هللا ففخال اويرطضاو او>رطصا نإو ففخال ىأ « هيف نو رطصي مو )ىلاعت لاق

 بذعملاتوصخارصلاوخارصلانم خارطصالاو نودحيالو نوبلطي لب هوبلطي نأ ىلإ ًامانإ 1

 مهخارص نال ( انجرخآ انبر ) نولوقيىأ اذه مهخارص ىأ 4 انجرخأ انبر ) ىلاعت هلوقو

 عجرأ ال : هبدؤمل لاق اذإ بدؤملا نآل كلذو « بيدأتال بيذعت مهماليإ نأ ىلإ ةراشإ هيفو مالك

 ففخال هنأ نيب امل هناآل كلذو نسح هييترتو الف بذعملا امأو ء هكرتي تلعف امسبو تلعفام لإ

 ريغ نم جرخي هلعل ربصي سوبحلانآل اذهو ًادعو مهنم لبقيال هنأ نيب مهنع وفعيالو ةيلكلاب مهنع

 ةعيطق هسفن ىلع عطقي هدفي. مل ناف هسفن ىلع ةعيطق ريغ نم جارخالا بلطت هثبل لاط اذاف لاؤ-
 :اذكو ذك ل عنى حرجا ك
 نمو) ىلاعتلاق اك لاض ةرخآلاىف وهف الاض ايندلا ىف نوكي نم نأ نيب دق ىلاعت هللا نأ ملعاو

 .رابخإلا محلا ديعب ايندلاىلإ دوعلا نأ اوملعي مل مهنإ مث ( ىمسأ ةرخآلا ىف وبف ىععأ هذه ناك

 نإ اولوقي ملو هيف ةيونثمالو هللاب ةناعتسا ريغنم نيمزاج (« |لاص لمعن إل اولاق اذه ىلعو

 هيفا وك ذتلا ل1 ركع ارادقم 7 انرمع دَقف كسفنأ لع 3 داهتعا تاكاذإ م هللا لاف . هللا دب مأألا
 . لامعألا ىلع لابقإلاو نام إلاب ناينإإلاو

 ممديي ل اكىلاعت هللا ناو محل مهلمع داسف روهظىلإ ةراشإ (لمعن انك ىذلا ريغ )) مطوقو
 00 مهلمعبال كلضفب تانسح نيئسحبلل تدز انبر اولاق اف «ةرخآلاىف مده مايا 8

 ءفت الو كلضف ىلإ ًارظن هلهأ تنأ |م انب لعفاف باوثلا فيعضت ىلإ مهنم باذعلا فيفخت ىلإ
 هللا ىده ايو ؛ ةلطابلا انت رذعمىلإ رظنتالو ةلطاملا كتر فغم ىلإ رظناو كا ًارظن هلهأ نكن ام

 ةبانإلا دنع ءانت بيطأب هيلع ىنثأو ةياجالا ىلإ ءاعد برقأب هاعد ىتَخ ىقعلايف هاده ايندلا ىف نمؤلا
 مل مهلابب رطخي ملام لوصوب ًارارقإ روكتش ممريصقتب افارتعا ر و ا ناو دما اولاقف
 ًاملاص لمعت انجرخأ ) اولاق مهو هللا معنىلإ ةيسنلاب ان لمعال ىأ (هلضف نم ةماقملا راد انلحأ) اولاقو
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 ىضقي ال مهجرأن م 311 ردك َن دل مهن ! يناسبك سافاش

 ده روك لك ىزحجبت لذا .اَدَع نم مِنَ فق اًلواوت وم مهلع

 .ةماقلا ا ةنجلاو قع ةلزن مهضعبل راثلا نوكت هل نيد اهنمو عملا اهف ىتلا ةصرعلا

 . هدنع نم باحباب ال هدعو 5ك ىأ ( هلضف نم ) مهوقو املهأل رانلا كلذكو

 وه بصنلاو .ايعإلا بوغللا . 4 بوغغل اهف انسي الو بصن اهيف اسمب ال ل ىلاعت هلوقو
 الو ( بوذل اهيف مبس«ال ) هنأ ٍلع ( بصن اهيف مهسميال ) هنأ نيب اذإ لئاق لاق ناف ”ايعالل ببسلا
 تعبش الو تلكأ ال لئاقلا لوقي الف فطعلا فرحي هببسم قني مث . ببسلا ميكحلا ملكتملا ني

 هزلي ال عبشلا قن نأ امل تاكأ الو تعبش ال لاقي هناف ريثك سكعلاو ثيشم الو تق ال وأ
 ةياغ ىف هللا لاق ام لوقنف . ةقشم الو ءابعإ اهف انسمبال لاقي نأ ررقت ام قايسو لكألا ءافتإ

 ايندلا ناف ايندلا رادل ةنجلا ةفلاخم نيب ىلاعت هنأ وه ههجوو ؛ لمجأ هناببو لجأ هللا مالكو ةلالجلا
 ىراحصلاو ىراربلاك بعاتملاو قاشملا هيف سمت عضوم ( امهدحأ ) :نيمسق ىلع اهنك امأ
 نم رافسألا ىف ىتاا لزانملاو تويبلاكءايعإلا هيف رهظي عضوم ( رخآلاو ) ىضارألاو تاقرطلاو

 ىلاعت لاقف حيرتي ام دعب الإ ءايعالا هيلع رهظي ال لغش ةرشابم ىف نوكي نم ناف تاناخلا نم

 نم لضفأ ىه لب بعانملا ناظم ايندلا ىف ىتلا عضاوملاك ةنجلا تدسيا ىأ ( بصن اهف انسميال)

 عضاوم ىلإ اهنم جرختال ؛ ىأ (بوغل ايف انسمب الو) لالالا ارم لاو نع ىلا عضاولل
 ةءأ رقلا هذه ىلع بيترتااو ماللا حتفب ( بوغا ٠) 6 و ءايعالا امف انسميف اهلإ عجرلو بعت

 مويلا تبعتام لاق اذإ ىوسلا ئروقلا نآل اذهو ؛ كلذل حلصيام انمم الو معن ال 1 هناك رهاظ

 لاق اًذإف هتوقل ًابعتم هيلإ ةبسنلاب نكي ل المع لمع هنأ زاوجل ًائيش لمع ام هنأ همالكنم مبغيال

 ًابعتم نوكي نأ حلصي دق دق لمعلا سفن نآل ًائيش لمعي مل هنأ مهفي ًابعتم نوكي ن نأ حلصي أه هدي اه

 ىلعو ء ضرمملا بعتلا بصنلا ليقو هنم بغلي ام وه بوغالأو: هترثك ببسب ًابعتم و أ فيعضل

 : هرشاص هنم ايعي ىذلا وهو كلذ نود الو ضرم انسمب ال لاق هناك رهاظ بيئرتلا نسف اذه

 ” (هللا باتك نواتي نيذلا نإ) هلوق ىلع فاطع 4 منهج ران مه اورفك نيذلاو ل ىلاعتلاق مث

 ان رك ذ دق ( اهنولخدي ندع تانج ) هلوقو انيبام ىلع هللا باك نولتي ن نيذلاب قلعتي مالك امهننب امو

 . ( هللا باتك نولتي نيذلا) ىلإ عجا رلاوقاآلا ضعب ىلع هنأ

 . مئاد باذعلا لب توملاب نوحيرتسيال ىأ « اوتوميف مهيلع ىضقي ال ل ىلاعت لاق مث

 فئاطل هيفو رانلا ىأ « روفك لكى رت كلذك اهباذع نم مهنع ففخب الو ) ىلاعت هلوقو
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 ال ل اراد ىذلا

 ركذ ( عبارلا ) ىنغلا ىلع الإ لديال ةنيزلا نم راثك الاو هريغ وأ درب عفد نم ةجاح ىلع لدي

 كلذ( ةضفانمرواسأ اولحو ) لافت ةلوق 5 نم ريثك ىف لكلا رئاسا نين ند رواج

 نوكي ال ىلحتلا نال كا ول ُّق 0ك م ريغ ىلحت 1 0 رابظإ ) ايهردا ( هر دعك لحتلا نال

 ناإل كلذ . اشالا ىلع ةردقلا 5 اهظإو 2 انكلا نع ء 50 اهظإ(| مهمل اثو) لسعلاو خبط طا ةلاغ

 ىلحتملا نأ ىلع لدي :كذللاو رهاوجلاب ىلحتلاو ةضفلاو بعذلاب 5 رهاوجلاو ءىلاللاب امإ لحتلا

 املا لآ لوصولا نع زجل ثيح ةدادل لأم د ةرييكلا ءامذلا ل لوصولا نع زجعل ال

 فرصأاالإو ةيلصأ ةحاح جاتحريغ هنأ ىلع لدي ةضفلاو بهذلاب ىلحتلاو 2 ةجاخل الل دوجولا ةليلقلا

 لابعاللا تثككأو ىديأألا ابلحت رواشاللا ل وهف اذه تفرع اذإ : ةحاشلا مقد ىلإ ةضفلاو بهذلا

 نيذللا نيعونلا ىلإ ةراشإ ؤاؤالاو بهذلاو غارفلا ملع نواس كان :تيلح 00 شطرال اهناف ديلاب

 . لحلا امهنم

 . ( روكش روفغل انبر نإ نزلا انع بهذأ ىذلا هلل دملا اولاقو ر) ىلاعت لاق مث
 سنجلل ماللاو فلاآلاو نزح لك باهذإ دارا لاقي نأ ىلوألاو ةريثك لاوقأ نزحلا ىف

 نزلا ناكل لصحب م ولهنم ًائيش نافذ 0 هئاقبو ى 0 زن م لك لوص#< نزلا باهذإو هقارغتساو

 2 هتأوف فوخظو هلاوز باسإ دع بهاذ ربع نزحلا ناكل مدي و لصد نِإو كمدسا ار

 ناف دملا ( لوألا ) هللانم ةماركلاديفت اهلك ًارومأ مهنع هللا ركذ ( روكُش رونغل انبر نإ ) هلوقو

 ناوكت نأ الإ ميللا « مه باجتساو الإ ظفللا اذهب داني مل هللا ناف انبر موق ( فا 1١" تاثم نفاخ!

 موق ( ك 0 )ترحل نم اينانلا لإ ناك 7 الام تلط 1 تقولا عيض دق ىدانملا

 مهل دجو اع ةرخآلا ىف مل رفغ ام ىلإ راش 1 *| روفغلاو 07 ( مهوق ( عيارلا ٠) ( روفغ)

 . دما نم ةرخآلا ىومل دجو ام ببسب رطل ديزيو مهيطعي اك ل ها سأرو لاو اندلا ىف دم ١ نم

 مثرورس هللا رك ذ امل « ةماقإلا راد ىأ « هلضف نم ةماقملار د م0 ىذلا ) ىلاعت لاق مث

 ىذلا ) اولاق ثيح ابماودب مبملعأو اهيف مهئاقبب مثرورس نيب تانجلا مطاخدإو مهيلحتب مهتما للا
 2 لقع ىأ لوقعمهلام لاقي باب لك نمردصملل ءىجب و لوءعفملاو ةماقإلا ىأ ) ةماقملا راد انلحأ

 جارختسالل جرت ةسم كلذكو ) قرع لك مانقزمو ( ىلاعت لاقو ) قدص لخدم ( ل لاقو

 هلوق ىفو هماقم لوءفملا ةماقإ زاخ لعف ىذلا وه هناذ  ةقيقحلا ىف لوعفملا وه ردصملا نآلل كلذو

 ةلزنم ىلإ اهنمو روبقلا ةلزنم ىلإ امنع ل<حررو فلكملا اهلزنيةلزنم ايندلا نأىلإ ةراشإ ( ةماقملا داد )
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 لمعو نمآ قباسو هب هترمأ ام عيمجب تأي لو كب نمآ دصتقمو كيلإ لزنأ امو كب رفك ملاظ
 نوكيال متر كذ ام لعو نوروكذ ذملا نيالا ( ارا ندع تانج) هلوق ( اهثلاثو ) اح اص

 ا 1 رانلالعدب وه كا 1 فو دمت امأآو ؛نوقباسلا مهنولخادلا لوقن ؛الخاد ملظلا

 5 دانس نم اهف نولح ) هلوق هيلع لديو ءهدعب املال مماثلا لول نايبلاو ةنجلإ لخدي مح

 د يا ل ول

 « ريرحاهف مهسأبلو ًاؤلؤلو بهذ نم رواسأ نم ايف نواحي امتولخدي ندع تانج ٍ لاق مث

 قباسلاو دصتقملاو ملاظلا نأ انلوة ىلع ىهو ةثالثلا ماسقألا ( اهدحأ ) هوجو نيلخادلا ىفو

 برقل ىوقأ وهو نوقباسلا ,ه ( ثلاثلاو ) هللا باتك نولتي نيذلا ( ىناثلاو ) نينمؤملا ماسقأ

 : ثاحيأ هيف اذه ىلعو قباسلاوه مركملاف ( نواح ) هلوقب مهمارك ! ركذ هنآلو م مركذ

 ناك انإ ملا !بييرتل قفاوم.هنع لوعفملا رخأتو لعفلا ىلع لعافلا ميدقت < لوألا )

 دوجوم هللا ناف رادجلا ىنب ديز : لئاقلا لوقو ( تاومسلا قلخ هللا ) انلوةك ًايقيقح لودفملا

 لبق ديز كلذكو :تاومسلا وهو لوعفملا هب لص- مث ؛ قلخلا وه لعف هل مث « ءىش لكل بق

 ناف ًاريع برضو رادلا لخد ديز انلوةك ًايقيقح لوعفملا نكي مل اذإو « هئانب نم رادجلا مث ءانبلا

 ورمع كإذكو . رادلا ىلإةبسنلاب ققحت هلاعفأ نم لعف امبإو لخادلل الوعفم سيل ةقيقحلاف رادلا
 لعافلا ميدقت لصالا نكلو « بيترتلا اذه لصحال الوعفم ىمسف هب قلعت ديز لاعفأ نم لعف
 ءاطاب لعفلا دعب هعقوتف ديز هبرض ًارمع لو: ريمضلاب مدقملا لوعفملا داعي اذطو لوعفملا ىلع

 تانجلا ميدقت ىف ةدنافلا اف : ةدئافل الإ ميكحلا هراتخي الف مالكلا لوطي ذثنيحو هيلإ ةدئاعلا ,
 لئاقلا لوق نيبو اذه نيب قرفلا امو ؛ امنواخدي ىف ءاحلاب ركذ ةداعإو لوخدلا وه ىذلا لعفلا لع

 نيع معي ملو لوخد هلو لخادملا نم الخدم هل نأ ملع اذإ عماسلا لوقن ؟ ندع تانج نولخدي

 لخادملاىأ ىفهنأب بلقلا قلعتم قبي قوسلا وأ رادلا عمسي نأ ىلاف لخدت تنأ هل ليق اذاف لخدملا
 هل نأب قباسلا ملعلا نم هدنع امبو هلخدم ملعي ءرادلا ركذبف اهلخدت ديز راد هل ليق اذاف :نوكي

 (ىاثلا)اديعب ًانوب نيلخدملا نيب ناف ؛رانلاو ةنجلا امس الو فقوت هل قبي الف لوخدلا ملعي الوخد

 ريخأت هيف ناكل اجراخ تعقو ول ةيلحتلا ناف لوخدلا ةعرس ىلإ ةراشإ ( اهف نواحي ) هلوق
 عمج هناف عملا عمج ( رواسأ نم ) هلوق ( ثلاثلا) مهتيلحت عقت ايفو ( امنولخدي ) لاقف لوخدلا

 سابللا نم راثك إلا نآل كلذك سيل ( ريرح اهيف مهسابلو ) هلوقو ؛راوس عمج ىهو ةروسأ
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 رو 5 او 2 ةمىق سرح 2

 فرفش لعل وه 5

 هرهاظ ىذلا وه ملاظلا ) اهمناث ) هتانسح تيحجرت ىذلا وه قباسلاو هتانس>و ا تدم

 وه ملاظلا ( اهئلاث ) ريخ هنطاب نم قباسلاو « هنطابو هرهاظ ىواست نم دصتقملاو ؛ هنطاب نم ربخ

 ةفلاخلا نم هحراوج عنب ىذلا دحوملا وه دصتةملاو « هحراوج هفلاخ ىذلا هناساب .دحوملا

 بحاص ملاظلا ( اهعبارو ) ديحوتلا رع دي>وتلا هيسني ىذلا دحوملا وه قباسلاو ؛ فيلكتلاب

 ريغ نآرقلا ىلاتلا ملاظلا ( اهسماخ ) 0 قبال 4 ةّريحصلا تخاص :دصتخلا 0 1
 ( اهسداس ) لماعلا ماعلا للاثا' ةاكااو“ ماعلا ىلاتاا دصتقملاو «هبجوع لماعلاو هب ملاعلا

 دصتقملاو « ةمأشملا باحصأ ملاظلا ( اهعباس ) ملاعلا قباسلاو ملعتملا دصتقملاو لهاجلا ملاظلا

 ءرانلا لخديف بساحب ىذلا ملاظلا ( اهنماث ) توبرقملا نوقباسلا قباسلاو « ةنميملا باححأ

 ماظلا ( ابعسأت ) باسح ريغ نم ةنجلا لخدي ىذلا قبأسلاو « ةنجلا لخديف بساحت ىذلا دصتقملاو

 ىنذلا لاظلا (اهرشاع) ةبوتلا لوبقم اوه قباسااو ؛ بئاتلاو مدانلا وه دصتقملاو « ةيصعملا ىلع رصملا
 لمعلا سانلل نيبو هب لمعو هذخأىذلا قباسلاو ؛ هب لمع ىذلا دصتتقملاو هب «لمعي لو نآرقلا ذخأ

 فلاخ نم ملاظلا نأ و هراتخملاو . صقان ملاظلاو لماك دصتقملاو ؛ لمكمو لماك وهف هلوقب هب اولمعف هب

 كرت ىف دهتجلاوه دصتقالاو . هعضوم ريغ ىف ءىثال عضاو هناف هيهانم بكتراو هللا صاوأ كرتف

 قباسلاو قا دصقو دهتجاو دصتقا هناف مثإ هتعرذضو قاذ هنمردنو كاذأ قو ل نإو ةفلاخلا

 هيف دهتجا امل قفوو دهتجا ىأ ( هللا نذاب ) ىلاعت هلوق هيلع لديو هللا قيفوتب فلاخت مل ىذلا وه

 هلق ف عقب ديصتقلا و "نسفتلا كارت هلق هنلإ قوسقفاهباق ى عمي ريخلاب قباس وهف دمتجا اهفو

 هترمأو ةرامآلا سفنلا هتيلغ نم ىرخأ ةرابعب لوقنو ؛ سفنلا هبلغت ملاظلاو , سفنلا هددرتق

 قباسلا وهف هسفن ربق نمو دصقملا وهف ىرخأ 'بلغو ةرات بلغف هسفن دهاج نمو ملاظ اهعاطأف

 نذاب ( 0 هيلع لولدملا قيفوتلا ) مدل (١ ها لمتح ( :ريكشلا لضفلا وه كلذ ( هلوقو

 ثارإلا (املاث ) ريبكلا لضفلا وه تاريخلاب قبسلا ( اهناث ) «( ريبكلا لضفلا وه كلذ هللا

 (باتكلا 0 مث)لاقينأ وهو رخآلا هجولا امأ .ريسفتلا نم روبشملا هجولا ىلع اذه ريبكل ضف

 هيلع دري ( رينملا باتكلابو ريزلابو تانيبلاب مهلسر 0 لاق فاتكلا ضل 3

 ا 0 0 احيإلا دعب باتكلا ءاتيإو ىخارتلل مث ( اهدحأ ) ةلئسأ
 ذا :تاتكلا مه روأ مث مرصبأو مهربخ ريصب ريبخ نا 5 0 مث ةملكب دار أ

 ( اهينات ) ء( باتكلا راك مث ) ًادابع انيفطصافرهاوظلا انرصبأو نطاوبلا انملع انإ ىلاعت لاق
 ىذلانإ 0 ومما ايبنالا ىلإ عجار ريغ مهنم لوقت ؟هسفنل ملاظ ءايبناألا نم نوكي فيك

 كئماوق نم. َىأ مهنمو ٠ ع مهانيتأو السر انفطضا اكترمطضملا بنأو قالا اره كيل انيك رأ

 «م-رخ عده
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 ادعس دح مرع م ه5 هن سس ملك ضرع را

 نم انمفطصأ ن رذلا باتكلا انروأ مث ٠ ريص ريل هداعب هللا نإ
 - 35 58 - 8-5 نسورع سرع 54

 م هرلو ل ع

 2 نذاب تا اي قباس مهنمو دصتقم مهنمو هس ماظ مهنف ان اندامع

 2 7 ع رع ع _م هن نع اذن 59 رع

 ملوك 2 مه هرم مث ع ةهرلهو ع

 ريرق هنآ ( امحدخأ ) ناهجو هبق ( ريص ل ! إ) هلوق 4ك ةعبار لا ةلأملا 1

 الطاب نوكي الف ٠ رهاوظلاب ملاح ريصب نطاوبلاب ملاع ريبخ هقاو هقا نم ىحو هنالقحلا وه هتوكل

 لزتي مل هنإ هتولوشب اوك ال اباوج نوكي نأ امهتاثو ) رهاظلا ىف الو نطابلا ىفال هيحو ىف

 هلع ادم راتخاف ممرهاوظ ىري ريصبو مهطاوب ملحي ريخل هدابعب هقا نإ لاقيف ؟مظعلجر ىلع

 . لكلا نم ملصأ وهف هريغ ربخع ملو ماللا

 مهنمو دصتقم مهتموهسفن ملاظ مهنف اندابعنم اتيفطصأنب دلا باتكلا اثر وأ م0 امتد 5 مغ

 نيذلاف اذه لعو نآرقلا باتكلا نم دارملا نأ عني رثفملا رثك أقفتا (هقا نذاب تاريخلاب ىباس

 هيلع لديو مهتم ملك قبالاو دصتقملاو ملاظلاو نونمؤملا مثو باتكلاب اوذخأ نيذلا ممانيفطصا
 نآإل هلع لدت ًاضيأ (انثروأ مث) ةملكو 9م ريخآ ( اتواحدي ندع تاتج ) ىلاعت هلوق
 ءاطعالا هتف دارملا ثاربالاو توروملا وهف نآرقلا دمي باتك الو .احالا دعب ناك اذإ ثارإلا

 هلوق ىف ا باتكلا سنج وه باتكلا نم دازملا لاقي نألمتحيو : ىطحملا هديب ناكنم باهذ دعب
 ٍباتكلا انيطعأ انإ : اذه لع ىنعملاو ( ريملا باتكلابو ريزلابو تانيبلاب مهلسر مه.اج ) ىلاعت
 ىلع كلذك الو ريثك هقالطا .اينالا ىلع فطصملا ظفل نأ هيلع لديو .ايننآلا رهو انيفطصا ج0
 مهنم نيفطصللا] من :هلإ ةتاضالابنوهركم رباكأ دايعلا 1 نأ طع لد (انداع نم مهريغ

 وها هلأ رانا ظنل نأ عم ًاملاظ نوكي نأ .افرشلا نم فرش 0
 نم. نآرقلا انتا هانعم نيب رهاظلا لوألا هجولا ٍعوب ًالظ كرشلا ىعع و رفاكلا لع عضاوملا نم ريثك

 ًاحلاص الع طالخىنلا وهو(دصتقم مهنمو) .ىملا وهو(لاظ مهتف)اوقرتقاو هنم هوذخأو دمحم نمآ

 لئاقلاق نظ : تاتيسلاع هدرجو هقلمعلاص لخأ ىذلا وهو (تاريخلاب قباسمهنمو) ائيس رخآو
 ىف رفاكلالعقلطي ملاظلا نأ مملاظ هنإنطصم هنأو هدابع نم هنأ هقحىف ركذ نم قحفف 0

 لاح هفنل ملاظ وبفإ ابعضوم ريغ ىف هفن عضي ةيصعملا دنع نمؤملا لوقنف : عضاوملا نم
 رمع لوق اذه ححصيو «نمؤم وهو ىنزي نيح ىنازلا ىنزي ال » تلي هلوقب ةراشإلا هلإو ةيصحملا
 انيلظ انبر ) فطصم هنوك عم مالا ! هيلع مدآ لاقو هل روفغ» املاظ هِي ىنلا نع هنع هلأ ىضر

 :قالطالا ىلع ملاظ وهف هعضوم ريغ ىف دجلا رابتعا هب ىذلا هبق عضيف رفاكلا امأو ( انسفنأ
 ةبحع ريغ هيف عضي الو هقلا .ال ! ىف ركفتلا ريغ ىف هعضي ال ناميإلاب نتمطف نمؤملا بلق امأو
 ىذلا وها دصتقملاو تائيسلا حجارلا وه ملاظلا (اهدحأ) ةريثك لاوقأ ثالثلا بتارملا ىفو : هلل

 اددتينيف



 عت "د ب 3 ا

5 
1 

 ا
: 

: 
 ا

 ١

 ا
ْ 
ٌ 

: 
ْ 
ٍ 

 م ةيآلا . هيدي نيب امل اقدصم : ىلاعت هلوق
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 هند نيد ل اقدصم
 ه- 2

 ةلاتس ولا" وعي و ”ىاثلا" "لال ركذ (ل ادنأ هللا نأ رت 00000 ) هلوقو « حايرلا

 كا نيذلا نأ ركذ دق هناك ًأضيأو ( قحلا وه باتكلا نم كيلإ انبحوأ ىذلاو ) لاَقف
 رجالا نم نيب امل ًاريرقت ( قا وه باتكلا نم كيلإ انيحوأ ىذلاو ) لاقف هللا مهفوي هللا
 : لئاسم اهريسفت ىفو قةحبو قح هيلاتف قدصو قدح هاذ هللا باتك ةؤالت' ق ثاوقلاو

 ىلإ لسرأ لاقي امي ةياغلا ءادتبال نوكي نأ لمتحي ( باتكلا نم ) هلوق 4 ىلوآلا ةلأسملا ل

 ىذلا ىنعي ظوفحا حولا هنم دارملا نارك نإ نك 1 اًدهلعو لاولاوأ ريمان باتك

 ىذلا نيببتلاو داشرإلا ىنعي نآرقلا وه دارملا نوكي نأنكميو ٠ قحكيلإظ وذل حوللانم اح وأ

 :ةلج شايقلاَو كانثلا م'نالف"ل] :]كرأ لاقي 6 نايل قوك نأ ءاميع ونار كل ار

 نم قح كيلإ انيحوأ ىذلا لئاقلا لوق نم دك آ ( قحلا وه ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 رثك آلا ىف ربخلا نآل روهظلا ةياغ ىف مالا نأ ىلع لدي ربا فيرعت نأ ( امهدحأ ) نيهجو

 هفرعي سمأل هب عماسلل ةفرعم ال سمأ توبثب امالعإ ن يا كلاغلا ىف رايخالا نآلا رك نا
 ناك اذاف « هب ربخيف همايق لعي الو ديزب ًاقراع نوكي نأ ىغبني عماسلا ناف ماق ديز انل وةك عماسلا

 ناك اذإ ةنيدملا هذه ىف ملاعلا ديز انلوقك ماللاب نافرعيف هيبنتلل رابخالا نوكيف امولعم ًاضيأ ربخلا
 ١ ارورشم هبلع .

 اذإ قملا نآل ًامح هنوكل ةدكؤم لاح 4 هيدي نيب امل ًاقدصم ل هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ل

 هناوكلل رم اهدضعهلوق' قو فالطبلا لايتخا ندا 1 0 هللأ كنتك نيبو هنيب لقال ل نأ
 هلأ! رم الإ كلذ نكي ذل هنلا ينك اه ناش ناو اتاك انراق نكي ال تلي ىنلا نآل ًايخو
 0و اد ةاروتلا تان 0 وهو راقكلا لاوس قع طار كلك

 لاقف كلذ قالخ هيف نآرقلا نأب نولؤقي !وناكو هريغو كيلثتلا نم نورتفي اوتاكو دكا 501

 وبف ةاروتلا ىف ناكنإ هيف درو ام نآرَقلا اذهف رييغت ببسب قوثو امم قبب مل ليجيإلاو ةاروتلا

 قدصم نآرقلاف . ةاروتلا نم سيل وهف هفالخ هيف نوكيو هيف نكي ل نإو «لزنام ىلع قابو قح
 نكي ملول ىحولا نآل مدقت امل قدصم ىحولا اذه نإ لاقي نأ وهو ( رخآ هجو هيفو ):ةاروتلل

 لزنو ىحولا دجو اذاف لي الاو ةاروتلا لازنإ ىف مالسلا امهملع ىسيعو ىموم فدكل هد رك

 نآرقلا لعج ىلاعت هنأ ىهو : ةفيطل هيفف اذه ىلعو , مدقت ام هب قدصو هزاوج ىلع ِهيِلب دمت ىلع '
 ىلع لدن و اخ دحاأ و ىلع كر اذإ ىحولا نال هل قفدضم | ًاضيأ ىضمام 0 2 ىذه نأ ًاقدصم '

 3 هقيدصت ف قكي ةزجعم هن وك نارا نآلنآر قلل اةدصم مدقتام لعجب ملو مثل بلم دمح وهو 00

 . هقدصت ةزجعم نم هعم دبالف مدقتام ا 0
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 ةرلاسو سس عل 7

 ارس ماكر اًماوقفنأو ةالصلا اوماقأو هلل َباَنك َنوُل يذلا نإ

 هم 6 ةهرلام ساس هلا رد ء هام همر ا و ل هج وم را هاس اع سر

 هلضف نم متديزيو مثروجا مهف قوبل 150 روب نأ ةراَجت َنوجَري ةيالَعو

 2ع ةدع مر ها 20 أ

 0 رم تاكل يب كراج ىَدلأَو 0 » روكش روُفَع هنإ هنإ

 4 هللا باتك نولتي نيذلا نإ ل ىلاعت لاق مث

 ا جيلماملا هللا باتكب نيملاعلا ركذ مهتيشخ ببسلإ مهتماركو مهتيشخو هللاب ءابلعلا نيب امل

 ا ا )هلوقو .هف

 1 . ىندبلا لمعلا ىلإ ةراشإ 4 ةالصلا اوماقأو ) ىلاعت هلوقو
 هلوقف , ةغلاب ةيكح نيتيآلا ىفو . ىلاملا لمعلا ىلإ ةراشإ 4 مهانقزر اس اوقفنأو ب هلوقو

 هلوقو . ناسللا لمع ىلإ ةراشإ ( نولتي نيذلا نإ ) هلوقو ؛ بلقلا لمع ىلإ ةراشإ هللا ىثخ اميإ

 ةثالثلا ءايشآلا هذه نإ مث. حراوجلا لمع ىلإ ةراشإ ( مهانقزر اسم اوةفنأو ةالصلا اوماقأو )

 ,!ةدابنع نم ادع ىأر اذإ اكلم مظعي نم نأ انيب نال , هقلخ ىلع ةقفشلاو هلل ميظعت بناحي ةقلعتم

 تضرم ىدبع : هلوقب راشأ اذه ىلإو . ميظعتلاب لخي هيف نوامت نإو هتجاح ءاضق همزلي ةجاح ىف

 امو نالف ىدبع ضرم هللا لوقيف ؛ نيملاعلا بر تنأو ضرمت فيك : دبعلا لوقيف , ىنتدع اف
 ميظعت ال هللا قلخ ىلع ةقفشال ثيخ ةقفشلاب قاعتم ميظعتلا ىنعي  هدنع ىتدجول هترز ولو هترز

 . هللا بناجل

 الإو معنو كاذف ًارس أيت ناف ءأ.مت اهنيك قافنإلا ىلع ثح ( ةينالعو رس ]ل ىلاعت هلوقو
 نكمي و ءايرلا نيع ءارس هنإ هبف لاقي نأ ةفاخم ريخلا كرت ناف «ءاير نوكي نأ هنظ هعنمب الو ةينالعف

 نالعالاك ةاكرلاب نالعإلا ناف . ةاكز ىأ ( ةينالعو )ةقدص ىل (ارس)هلوقب دارملا نوكي نأ

 . بحتسم وهو ضرفلاب

 هنإ لاقيل ال نوقفني ىأ : صالخإلا ىلإ ةراشإ « روبت نل ةراسجت نوجري ب ىلاعت هلوقو
 . ةرئاب هتراحت هيف رجاتلاو رئاب هللا ريغ ناف , هللا هجو ريغ ءايشالا نم ءىثل الو ميرك

 نم مهديزيو )) ةياغلا غلاب ًارمأ ناكولو هنوعقوتيام ىأ ( مروجأ مهيفويل )ب ىلاعت هلوقو
 3 ءاج اي هلإ تن ظنلا ممديزي نوكي نأ لمتحتو « لمعلا دنع ىملاب رطخي ملام مهطعي ىأ « هلضف

 1 . ةدايزلا ءاطع] دنع (روكش ل روجألا ءاطعإ دنع ( روفغ هنإ )ل ةدايزلا ريسفت
 : « قحلا وه باتكلا نم كيلإ انيحوأ ىذلاو ]) ىلاعت لاق مث
 لسرأ ىذلا هتلاو ) هلوق نم لئالدلا عاونأب دحاولا هللا دوجو وهو لوألا لصألا نيب امل



 1 ةيآلا . ءانلعلا هدابع نم هللا ىثخم اب : ىلاعت هلو

 ملا راع سس سا دق يي ا 6

 ١8١« رو نا نإ اويلخلا هدامع نم ا ىشح ام

 ل الد امال

 درت ا ىلإ عجار فالتخالا نأ رهاظلا . اهناولأ فاتت م ةعبارلا ةلأ أسما ١

 نول لع نوكي دقو“ نصحلا نول: لعن وكي نف ندم الانا: !هاولا تفلت 20 ال فات
 فاتت نمل“ ضسلا 'نأ :كارلأ ناك ولو . رجالا كلذككو ؛"صخلا قضان نود ضنا

 قضينلا كيب انيعأ ولأ تلح مل لوقنف اذه ىلعو؛ لوأ لوالاو ذك ان درع ناكل كا

 عم هرك ذ امل دوسالا نآل ؛بيبارغلا دوسلا رخأو رمخلاو ضيبلا دعب ةركذ لب ءدوسلاو رخو

 ."فالتخا هيف نوكت الف'داورفلا ةءاغ غلاب نوك تيباَرخلا ود 3.

 ءىحيال دكؤملاو بيبرغ دوسأ لاقي ؛دوس“الل دكؤم بيبرغلا نأب ليق « ةسماخلا ةلأسملا))

 ى .ردقم نول ىد] دك وم ببيآرغ::ىرشخلا لاق لوقن دوس تدبارغءاج كفك ف 1

 ديك أتلا ةدايز ىهو ةدئاف هيفو ىرخأ ةرم دوسلا داعأ مثء بييارغ داوس لاق ىلاعت هناك مالكلا

 نمو ) ىلاعت لاق مث . ريخأتلاو ميدقتلا لغ وه لاق نم مهنمو ؛ ًارهظمو ًارمضم هركذ ىلاعت هنآ

 قالا لئالد مسق ىلاعت هللا ناكو « هتدارإو هتردق ىلع رخآ الالدتسا ( ماعنألاو باودلاو سانلا

 تابن امإ ناودحلا ريغو : ناوي> ريغو ناويح : نامسق 'تايكرملا ماع وهو هيف ند ىذلا ماعلا 2غ

 ةلوقب ندعملا ركذ مث ( تارمت هب انجرخأف ) هلوقب هيلإ راشأو ؛ فرشأ تابنلاو ؛ ندعم امإو

 مث ( سانلا نمو ) لاف ناسنالا وهو اهنم فرشالاب أدبو ناويحلا ركذ مث ( لابجلا نمو )
 فرعلاىف ةبادلا نال وأ . اهنم لك الا ىف اهتعفنم ماعن الاو اهتايح ىف اهعفانم نال « باودلارك ذ

 امتأ امك هيف لوقلا ( هناولأ تفلتخم ) ةلوقو : هريغ نم فرشأ نآسنالا لعب وهو سرفلا ل ل

 ناسنإلا نوكتل رك ذف ( هناولأ فلتخم ) هلوق امأو . لئالد اهفالتخا:ىف كلذك « لئالد اهسفنأ ف
 .ىلوأو لعأ كذتلا نوك و :نيروت ملا هلع

 4 روفغ زيزع هللا نإ ءاسلعلا هدابع نم هللا ىثخي امنإ ل ىلاعت لاق مث

 ىلعأ ىلاعلا نأ ىلع ىلع ليلد اذهو . هوجر 00 ىثخلا ةفرعم ر ,دقب ةيشخلا

 ؛ ىوقتلا رده ةماركلا أ نيبف (جاقت 1 هلأ دع كرك أنإ) لاق ىلاعت هللا ند دباعلا نم ةجرد

 ىف كلذ حدق لمعلا كرت اذإ ملاعلا معن « لمعلا ردقب ال ملعلا ردقب ةماركلاف . ملعلا ردقب ىوقتلاو

 بجوب ام رك ذ ( روفغ زيزع هللا فإ ) ىلاعت لاق مث . لمعل لع ول : لوي هارب نم ناف ؛ هملع
 كلذ نود املا ًاروفغ هنوكو ؛ ماتلا فوخلا بجوي ماقتنا اذ زيزع هنوكف  ءاجرلاو فوخلا
 . لجبيو رظعب امإ اهانعم ؛ هللا عفرو هاملعلا بصن أرق نم ةءارقو . غلابلا ءاجرلا بجوي



 ةيآلا . ريحو ضيب ددج لاجلا نمو : ىلاعت هلوق "2

 2000 مرت مك سورت ملورتا مضار تيل ل116

 نمو دوس بيياَرعَو لنا 0 ل عدمت نمو

 00000 0 7 اعاد 4
 امب ىتأي لب ؛ لوآلا نع ىنجأ مالك ىلإ جرخي ال نأ (رخآلاو) ةصيقنلا كلت هسفن نع عفديو هل
 ١ ةدشلا نب هك ناك يق .ركشلا كرف 0 ًامالك لوألا عمسي الثل هبراقي

 تارع دحاولا ءاملا نم جرخأ ثيح هرايتخاو هللا ةردق ىلع لالدتسا اذه (( ةثلاثلا ةلأسملا 2

 لاق: لوقنف اهديعنو هتدئاف انركذ دقو . انجرخأ لاقو لزنأ لاق ( ىلوألا ) فئاطل هيفو ةفلتخم
 جارخإلاف . هل لاقيف هلقثل عبطلاب ءاملا لوزن لوقي الهاج ناك نإف (لزنأ هللا نأ رت ملأ) ىلاعت هللا

 هجوو) ملكتملا ىلإ هدئسأ ربظأ كلذ ناك ايلف : هللا ةدارإب وبف عبطلاب هنإ هيف لوقت نأ كتكم ال
 ىلاعت هتلا ىلإ هيف ركفتملا برقو ؛ ليلدب هللا لع ( لزنأ هللا نإ ) لاق امل ىلاعت هللا نأ وه ( رخآ
 نال ؛لازنإلا نم ةمعن منأ جارخإلا ( ثلاث هجوو ) هبرقل انجرخأ هل لاقف « نيرضاحلا نم راصف
 . بئاغلا ةغيصب هنود امو ملكدتملا ةغيصب هسفن ىلإ مالا دنسأف جارخإلا ةدئافل لازنإلا

 "000 هو ايناولا فل نعوض ددج 000 لاق ( ةيناثلا ةفيطللا )

 4 كلذك هناولأ فلتخم ماعنآلاو باودلاو سانلا نمو
 سرتالا تانادلا ضعي حترأ قرتالا . عاقبا فالتخال تارُملا فالتخا لاق الئاق نك

 راص ىلفالإو هللا ةداراب الإ سيل عاقبلا فالتخا ىلاعت لاقف : هريغو نارفعزلاك دالبلا ضعبب
 ناف « ةقيرطلا وأ ةطخلا ىهو ةدج عمج ددجلاو . ضيب عضاومو رمح عضاوم هيف لايجلا ضع

 فانئتسالل نوكت نأ(امهدحأ) نيهجو لمت ىه لوقن ؟اهريدقت ام(لابجلا نمو) ىف واولا لبق

 هلج لالا نم تانتاكلا ءاسشالا ىفو ء ناولآلا ةفلتقع تارمت ءاملاب انجرخأو ىلاعت لاق هناك
 نوكت نأ ( امهناث ) راثلا ناولأ فالتخا ىف ةدارالا ركتي نم ىلع ةدار . ةردقلا ىلع ةلاد ضيب
 لابجلا ركذ (ةثلاثلا ةفيطللاو) ددج وذ دارأ : ىرشخمزلا لاق . لابجلا نم قلخو اهريدقت فطعلل

 ليلدلا اذه نأ عم ( تارواجتم عطق ضرآلا ىفو ) ) رخآ عضوم ىف لاق !؟ ضرالا ركذي مو

 رالا جارخإ سفن ناك ( تارم هب انجرخأ) لواألا ىف رك ذ امل ىلاعت هللا نال كلذو ؛ كلذ لثم

 ؛ةدارإلاو ةردقلل ليلد امسفن ىف لابجلاف كلذك ًاماتخي لاقو : أنايب هيلع د داز مث ةردقلا ىلع اليلد

 اهضعب ناف للا ةئيه ىف ىذلا فالتخالاو اهضعب نود نضرآلا ىحاو ضعب ىف لابجلا نوكنال

 عم ىأ ٠ « ضي د ددج لاقو انا هدازءمل“: رامشخالاو ةردقلا اليلد عفرأ اهضعبو نضفخأ نوكي

 فالتخاوا لئالد اهسفن ىف تارثلا جارخإ نأ انك اهناؤلأ فالتخاب ةلاد ىه اهسفنب اهتلالد



 07-5 7 4 تا 20 : 5
 ١ هعال دكد ناك فكف اورمل ذلا تذخأ مث : ىلاعت هلوق

 أ ا سرموهأ5 لا 5 255 ممهج5 حاصلا فسد 2سادع ع يدح رث ع5 52
 5 و5 93 2 9 1 - - . 34 36 --

 نم لزعا هنئا لأ رم ىلا 4512 ركن م فن ةهاورفقك نب ١) تدخا
 54 2 5 2 ١

 م2 موجع < مهر جو رع جب ع جعجع رع اع عي دج
 0 ص 2

 يي 3 0 اولا اهلتخم تارعهبانج هدفك
 حك 2-0 ربع بح ر_

 ا د 1 ا 3 - 7 5
 ح قى ل اي تح 2 2 2ر2 31 8 مج - ةمهآ و 37 4 َ ميل نىسلكع .ه ىسم وبه ل بف عال اه هل بف ميه-لذ 2 لم لوسر وهف « ادمح اهاتنا لكلاو

 0 ن0 ع وراد 21 :
 اه او هن الث راها 5 > ىلاح هن لعاو :١ ياكلا ل ها "ف ريرهم نوكي اذهو ءن يعجأ مالسلا <

 ص قع - نب 7 . 8
 باح ةقحرزدد لف م. :٠ تاجردإ ىداىهرو هزجحم ن لا لك 2 . تانلا

 958 »7 : 5 - 0 ب ضحا 2 3 2

 ةملكع لزب نمو - تحس ىرخ خو رت مك أو حم هن يي ل هاو تاع و طورت

 ؟ - ١ .٠ ف تا -- - 1 1 3 - ّء 1

 ماكحأ هق ناك هلع لّوهو مارت هتعيرش تف دقو كلذ هلع لزتال نم ةقرم ىلعأ هلثم :
 1 يحوي ةححح ديب 2 7 5 ش

 -- ع, - - ىف. < ووزإو - 3 ١

 تاحلآ: ميلأمر نعد لمرلا لاه مزعلا ىلوأ نمويغ كلتل نوكد نمو« لالا ةكملا قنوع

. 
 52-5 ب

0-5 

 فقرشأ لوسر وهت لكلا هاتنأ ىتاو باكلاق للعأ اوناكنإو ءززلاق ةنرم لعأ 1 ءاكنإو
 8 ت7 3 ى : 3 -

 1 :-1 لل
 5 ىلك 1 م 51 ه٠ متأ هءاتك ن 5 لل

 - ل 2 غل حلة

 5 يل تا - و١ 2 7 -

 -  وبث :.نأكك فك ةاؤرقك نذل تدحا١ا نت رج لاعت لاك مث
ِ - 5 

 - مسح ع-محس وإ 2 -) 86 م١ ١ ١ - 1+ 5 7 ؛

 داس نمكاادك له ىلاعت هتلأ مدح لسرخا لوس رادو لف نملزملا باللا: بذل نه ى

 يلح هل زاكتإ ةعع ! يلع يل رمل لاوس ( نكت للك كفر هجر ملال

 اك, كح ص 1 رمآلاب هتاتإو

 لئاسم اهريص كو هتردع و هكأ 3 ق لس

 ليلدلا ركذو (رت لأ ) لاقو ءرابختسالا ةكرط ىلع ليلدلا اذه ركذ « ىلوآلا هلاسللا إل

 لازتأ نأ ( لوألا ) ناهجو هقو ( حاترلا لسرأ ىلا هتاو ) لاو رابخإلا ةعيرط ىلع مدقتملا
 ضرآلا ةأح هتم ءاملا نأ ةيؤرلا ىق دحأ ىلع خال هناق رهظأ هبف ةعقتملاو عملا ىلإ برقأ املا

 نأ اك آد رهاظلا .ىتنا ىف الإ لاَعال ريرقت ىذلا مابغتسالا تآل مابقتسالاب هتالد كف
 مل نا ءىنالقلا عضوملا ىف هل لوي هتاق ء وه نأ هريغ هل لاك : دج ىنح وهو لالخلا رصيأ نم

 ره أد ءأرع ام هل لوح ًازرا ناك اذإو ءروقتم تنأو يح ةنإ كلعم وحلا هل لوحتي ء هرب

_ 

5 

 هوجو ةراصي وعدلل مده أم ربطو رخآ للدي ةلاملا ررق ام دعب هرك ذ هنأ وهو (ىناتلاو)

 21 هقه ىرت الأ ,دع ك] قب لو هلعرك د اجب ًاريصي ترص ذأ ل لاص تالا
 53 - - 07 5 8 تأ 2 - |

 0 ةكح هقو هع (١ امعدحأ )ن يجو لمحت وه 0 -

 اذإ دلا نأ اك . مرعغ لإ تفاو مبعع مالكلا عصف مهعفت و لئالدلا ٌرك د ل لاعت هلل

 معمأ ىربعُل ل وه ءداعرالا ميعفت 5 داسفلا نم مهعّمو 0



 ةيآلا  هآشي نم عمسي هقا نإ : ىلاعت هلوق ١م

 م بدع ياا يلا سم2 ع 003 ه رمل ا ه رت سامح 5

 11 001 امو َءاَش ب نم عمسب هللأ نإ

- 
 هاد هس ه2 د هب

 ذن ابق الخ الإ ََّ نم َنِإوأ ذو أر شت ىحل د كالسرا 3 «* ريذن

 1. لس نع رب -

5 0 

 00 ه2. - تاع. مس 072 1 -

 تآنيبل اب مهلسر مهءاج مهلبق نم يذلا 1 دك نإ و 2

 + رسما 72701 مولا

 ةوك هيف ىذلا تيبلا ناف : عاعشلا كم: ىذلا وهو ةرانتسالل لاق عضوم كانه نإكو تعلط اذإ
 طس و رخآ ذب 3خيرم حام مي حج عم ةوكلا 43 ناك اذإ عاعشلا ابم لعد

 ىتلا تيلاك لئاح كانه نكي مل نإو ء آل ظم لوآلاو آئيضم ىتاثلا تيبلا ىري هضرأ ىلع عاعشلا

 ىأ دقه ةلظلا وت < الف الإو تيلآ ريكي «الثلا ر ا دق و ةوك ال

 الثلا رومآلا نم ناك أ
 نيبتعم لابتحا هيفو ( زوبقلا ىف نم عمسمب تنأ امو اشي يب ج# امنا لاه م“

 هيلع لزانلا ىحولاو ىنلا مالكم بعاعس ىلإ ةبنلاب راقكلا نوك ناي د دارملا توكي تأ (لوآلا )

 هقأ نم نوعماس قوملا ءربقو تأم نم عمسي ال ىتلاو ىوملا عمي هتلا نو ىوملا لاح نود

 لو هلع هقا لص ىنلا ةلت دارملا نوكي نأ ( قاثلاو ) ىلا نم نوعمسيال قنوملاكر اقكلاو

 ولو ءاشي نم عمسي هناف . هتلا الإ ميعميال ءال ؤه هل لاةمبعمي الو محتال هنأ هل نيب 1 هنا

 . ءىث نم ماسح نم كِيع اف : روبقلا ىف نم عمسن الق تنأ امأو ء .امص ةرخص تاك
 .ةلتقا اب ( ريقن الإ تنأ نإ > ىلاعت لاق مث

 هنأ نع ( يدن الإ تنأ نإ ) لاق امل 4 ًاريذنو ريش قلاب كانلسرأ انإ ١> ىلاعت لاق من

 . هلاسرإو هقا نذاب ريذت وه امإ هت .اقأت نم ًاريقت سيل

 ٠ كيح هلق ةلانل ( امهدحأ ) نيمآل ًاريرقت « ريذن اهق الخ الإ ةمأ نم نإو ) ىلاعتلاق من
 مم اعدب سيل هنا هلوبق موقلا مازلإ ( امهناثو ) موقلا ىتألا المتمم هلثم ناكمريغ نأ لمي

 . هررهو لسرلا هاعداام ىعش هريغ لثم وهاعإ لسرلا

 يبزلاب و تاتيلاب مهلسر مهتءاج مهلفق نم نيذلا بنك ده كوبذكي نإو رج لاعت هلوقو
 ( ريملا باتكلابو

 ”  اوطقو كلذ لثمب مهانأ آضيأ كرمغو كوذآو كوبدكف ةياتكلاو ةقيللب مهتج تنأ ني
 7 مهنوك لعي مل لسرلا نم مدقت نم نأب مجرا كالنكت نادك ٠١ لع اونبَسو كلازاجلم

 2 ماد باكلابو ريزلابو) لسو هبط قا لم ادع اماجتآ تو تاييلا لا تارجعملاب الإ السر

0 



 1 ةيآلا . ريصبلاو ىعألا ىوتسي أمو : للاخت هلو
 رصبلا وهو نيلثم ف هرخأو ؛ رورحلاو لظلا وهو نيلثم ىف فرشالا مدق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 رخاواآلاىخاوت نال. تيعضوهو .:ىآلا رخاوأىخاوتل هنإ نورسفملا لودي اذه تف فد ن0

 نوكيفعجسللرخؤيو مدقي رعاشلاف ء ظفالا درجت ىف الىنعملا ىف نآرقلا ةزجعمو ؛ عجسلا ىلإ عجار

 مدقي الف حيصف ظفللاو حيد هيف ىنعملاو ةغلاب ةيكل نآرَلا امأو : ىنعملا ريبغت ىلع هل الماح ظفللا

 مرقيرطو ىمعلاكاون اكف ةلالض ىف اوناك الك ىنلا لبق رافكلا لوقنف : ىنعم الب ظفللا رخؤيالو

 مهتقير رطو نيريصب اوراصف موق مهنم هب ىدخهاو قا نينو 0 ىنلا اجعل مث ةبلظلاك

 انلف., نامإلا' ىلإ هدعب ىدتهأ نمو.رفكلا لع ثعبلا لبق ناكنه ىوتس امو لاه ررلاك

 ل آملارك ذ امل مث.« مدقملا مدق نمؤملا لبقرفاكلاو ٠ ل < نامز ىف نامنإلا لف دكا 8

 مث ؛ ىضغ ىمحر تقبس ت ايهلإلا ىف هلو بضغلاب قلعتي ام ىلع ةمحرلاب قاعتي ام مدق عجرملاو
 عيمج نم قحلا كاردإ مدع ىف تاومالا هباشو ىمعألا نم لّضأ راص ةثعبلا دعب رطملا رءاكلا نإ

 ننذلا تاؤمالاو هللا لّْرنأ اني اونمآ نيذلا نونمؤملأ ىأ (ءايخالا ىوتس امو ] لاس 02|

 نينم وما نع مهرخأف نمآ نم ناميإ دعب اوناكءالؤهو اهب اوعفتتي لو ؛ تانيبلا تايآلا مهلع تيلت

 رافكلا دوجول ريصبلا لغ ىمعالا مدقو « نيدناعملا نيرفاكلا تابمم لبق نيِئمْوملا ةايح دوج وأ
 . اهدعب نيدترملا نينموؤملا ىلع ةثعبلا لبق نيلاضلا

 ورحلاب لظلا كاذكحو درفملا ظفاب ريصبلاب ىمعألا لباق تلق ناف 4 ةعبارلا ةلأسملا 0

 0 امهدحأ ىف عما ظفلب رونلاب تاملظلا لباقو . عما ظفلب تك ايحاللا لباقو

 لظااو ريصالاو ىمعالا ىف امأ ؛ هشيادهو هللا لضفب معن تلق؟ةمكح هيف فرعت لهف «رخآلا ىف

 دجوي دق راصب ألا ىلوأ و نايمعلا ىف نآل دارفاآلا رك ذب ملو . سنجلاب سنجلالباق هنألف ءرورحلاو

 ىذلا ىبعالاو عضوم ىف بيرغلا ريصيلاكر خآلا سنجلا نم ًادرف ىواسي نيسخلا وح 0
 نوكي وأ « هيلع ريصبلا ردقي الو دصقم ىلإ لوصولا ىلع ىمعآلا ردقي دقو :ناكملاكلذ ةيبرت وه

 ناف هب عوطمتم نيسنجلا ىف امهنيب توافتلاف ؛ ريصبلا ديلبلا هب ىواسي ام هاكذلا نم هدنع ىمعألا

 نم ام ذإ ءارثك أ امه تّواقتلاف تاوماألاو ءايحخالا امأ و « ىعاللا سنج نه خ0 0

 تاباق ءاَوَس تاوماإلا-نؤواسيال ءامحاألا نأ. نك نف كابالا نم اخ كاردالا ف ى)
 لطانلاو ددجوتلا وهو دحاو قحلاف روتلاو تابلظلا امأو ء درقلات درقلا تلباق وأ سل 0

 موضعلاو رانلا مهضعل و بك اوكلا توديع مهضعب نأ انيبام ىلع كارشإلا قرط وهو ريثك

 نيبو دارفاأللا كللت نم درف لكن يب توافتلاو كلذ ريغ ىلإ و « ةكئالملا ةروص ىلعىه ىتلا مانصألا

 ريسفت ىفانركذ دقو, ءروذلا ىواسي ام.اهف دجنال امتريتعا اذإ اهلك تاملظلا لاَقف . نيب دحاولا اذه-

 رونلا نأ كلذ ةلمج نمو : تادلظلا عمجو رونلا ذيحوت ىف ببسلا ( رونلاو تابلظلا لعجو ) هلوق

 سمعثلا هلاثم . رينتسملاو رونلا نيب لئاحلا مدعو ةرانتسالل لباق لحبو رونم دوجوب الإ نوكي ال

 «م- رخو



 ف ةيآلا . ريصبلاو ىمعألا ىوتسب امو لاا هلوق

 آ 06 هدم
 لو + روثأ الو تالا الو 1٠١ ريصبَ ىمحالا ىوتسي 3

 قا

 سس نع ةرنف لس سس

 تأومالا الو اح الا ىوتسي الا «8 د 0 الو ظل

 ؛رورحلاالو لظلاالو : رونلا الو تابلظلا الو . ريصبلاو ىمعالا ىوتسي اموإب ىلاعت لاق 7

 . ( تاؤمالا الو ءانخالا ئوتسي امو
 « ىمعالاو ريصبلاب الثمرهل برض نمؤملاهتا ىدهو ءرفاكلا دتبي لو ةلالضااو ىدحلا نيب امل

 : لئاسم ةيآلا ريسفت ىفو  ىمعأ رفاكلاو حضاولا قيرطلا رصبأ ثيح ريصب نمؤملاف
 7  ةلظلاو « ريصبلاو ىعالا ركذ ثيح انهه ةلثمالا ريثكت ىف ةدئافلا ام « ىلوألا ةلأسملا إل

 آب نموا رفاكلاو نمؤملا لثم لوألا لوقتق ؟ تاومالاو ءايحالاو ءرورحلاو لظلاو «روثلاو
 '00 01 1 زر ىف نكي مل نإ يك رصييال نكلو رصبلا ديد ناكنإو ريصبلا نإ مث( ىعأ رفاكلاو
 ٠ رفكلاو ؛ رونلا هيلع ىنيال ريصبااو ريصب نمملاو رون ناميإلا لاقو : الثم رفكلاو نامالل

 ا”ةرتتضتنف ىلا منصات اا يا“

 : رورحلاو لظلا وهو الثم امهعجرمو الامل ركذ مث ؛داص قوف داص هلف ىععأ رفاكلاو ةيلظ
 ءامحالا ىوتسي امو ) ىلاعت لاق مث «بعآو رح ىف هرفكب رفاكلاو ةحارو لظ ىف هنامبإب نمؤملاف

 لاح قوف رفاكلاو نمؤملا لاح ىلاعت لاق هن اكر فاكلاو نمؤملا قح ىف رخآ الثم ( تاومألا الو
 7 وبف ًاعفان اك اردإ كردم ريغ رفاكلاو . ام كاردإ ىف ريصبلا كراشي ىمعألا نإف  زيصبلاو ىمعالا

 آ) ١ ( ريصبلاو ىععالا ىوتسي امو ) الوأ لاق ثيح لعفلا داعأ ىلاعت هنأ انركذ ام لع لديو تيملاك

 ١ (تاومألا الو ءايحالاىوتسياهو ) لاقو ٠ لعفلاداعأم# , رور+اولظلاورونلاو تالظلا فطعو

 3 : كلذل الباقم اذه لعج هناك
 ش : تاوماآلا ءايحالاو رورحلاو لظلاو رونلاو تاسلظلا نيب ىنلا ةيلك ررك 4 يناثلا ةلأسملا))

 لظلاو رونلاو ةيلظلا نيب ةافانملاو ديك أتلل.ريركنلا نآل كلذو ؛ ريصبلاو ىمعألا نيب رركي ملو

 سيل ريصبلاو ىمعالا امأ ءكلذك رصبلاو ىمعلاو هداضتو روذلا ىفانت ةلظلاف ؛ ةداضم رورحلاو

 ةافانم ال ريصيلاو ىمعالاف . ىمعأ ريصي هنيعب وهو ًاريصب نوكب دق دحاولا صخشلا لب كلذك

 رحلامدع لظلا نم دارملا نآل ةيئاذ امهنيب ةافانلاو رورحلاو لظلاو ء« فصولا ثيح نم الإ امهنيب

 '”0 ىعالاكاوناكنإو « تاومالاو .ايجألا امأو ء راركتلابدك أ متأ كانه ةافانملا تناك املف د ربلاو

 ةافانملا نكل و تودلل الح ًاتيم ريصيف ةايحلل الحم ًايح نوكي دحاولا مسجلا نإ ثيح نم ريصبلاو
 كاردإ ىف ناكرتشي ريصبلاو ىمعالا نأ انيب اي« ريصبلاو ىمعألا نيب ةافاثملانممتأ تيملاو ىحلا نيب

 7”  نيبتام لع فصولا ىفال ةقيقحلا ىف ىحلا فلاخي تيملاو فيك. تيملاو ىلا كلذك الو « .ارشأ

 آ . ةيهإلا ةكحلا ىف



 ١ ةنآلا . فضح 2 0 5

 هك م للا هوم هم مث يَ 7 1169: 6س 20 00

 «18» ريصمأ هلل 0 هفنل 6 ا
 0 ا سم

 تكانت > الو ( هلوقف أ ا 1 كد هل لل 0 هريغ نانافإ كر ال م موصعملاك الصأ اند رزاال

 ةفطلا زوهلظلف وص ىلا ؟اذ ك0 (انا ور رمل كرر و ردت دلو 0 و روت اماما ل

 . فوصوبلل اهموزاو
 لعل ل دق عش نأ نع لمحب "ل رحأ انأ لأ ا ] (ةلقثم عدت 0 لاق مث مث

 لاكداا د> ىلإ راقتفالا ىلا أذا , هلا وس ريغ نم 0 ىذمتو ريصي دق جاتحا ناف الاودلا

 . لاؤسلا ىلإ هجوحي
 رزت الو ) الوأ لاق هنإ ثيح نم مدقت امل نايب ةدايز ( ةلقثم ) هلوق ىف 4 ةياثلا هلام 0:

 امك« هلمح لع ًارداق دحاولا كلذ نوكلل دحأ نع 'لمح ال ًادحأ نأ نظيف ( ىرخأ روةدزار

 لماحلا محري دق اليقث لما ناكاذإ امأو « هنع لمحتأل ةلجرفس' وأ ةنامز هذس دخلا |ذإ ىلا ل

 سفنلا نوكسل لب لقثلاب ةمحرلل الحم هنوك مدعل رزولا مدع سيلا ىنعي ( 7 ه ) لاقف هنع لمحيف
 2 اهم لمح الو ةلقثم

 هلمحال فرق اذ اكول وعدملا ىأ ( رق اذ نآكولو ) هلو كلذ ىف داز 7 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ىنجالاوأ : لق تحت هودعىرب ىذلا ودعلاك هب هقلعت مدعل هلمحاللاقي نأ نكمي ناكلوآلافو
 ةيعادلا ىناعملا عيمج لصحي ىأ ( ىبرق اذ ناكولو ) لاقف هنع لمح ال لمح تحن ًايبنجأ ىري ىذلا

 سيل ةرذاقةيوق اهنوك لاقي ال ةلدثم ىرخأللا ناوك و لمتحت ةبوق ةرزاو سفنلا نركأ نه ل

 فلديتلا نكي الن ذاف اني رق َلوئسملان اك ول . ةمسررلا ةنظم لاوأانإف ةعاد ةلئاس انو و اهلع

 . ليقث لمح تحت سفن لكن وك وهو عناملا الإ

 نال " ةولصلا اوماقأو بيغلاب ممر كوشي نيذلا رذنت اسإ )ب ىلاعت لاق مث

 لحتت و ةيشخ مهم ِ ءىلتمت نيذلا الإ ًاديفم ًاراذنإ رذنت الف ء هدفي لو« هب تيتأام قوف داشرإ ال

 ىلإ ةراشإ ( تاحلاصلا اولمعو ) بلقلا لمع ىلإ ةراشإ ( اونمأ نيذلا ) هلوةك ةدابعلاب مرهاوظ

 نأ ) نيب امل مث  ىنعملاكلذ ىف ( ةالصلا اوماقأو بيغلاب مهبر نوشخ نيذلا ) هلوقف رهاوظلا لمع

 1 لا عفش ةنسحلا نأ ني (اعرخأ را

 سفنل 4 كارف ىأ 4 4 ةسفنلا قوتي اماف ىكزت نمو ل لاقف

 روطب هلا لإ كام اج اع د - م نإ ىرتملا 7 4« ريصملا هللا ىلإو ل ىلاعت لاق مث

 ةرخآلا ىف رهظت ىهف ايندلا ىف هرزو ةعبت رهظت مل نإ رزاولاو« ءاقبلا راد ىف ءاقللا موي ىف هدنع
 . هللا ىلإ ريصملا ذإ



 ةيآلا . ديدج قلخي تأيو مكيهذي أشي نإ : ىلاعت هلوق ١

 03 1 0 ه2 4 252 6.

 «لا/د زيزعل هلل لع كلذ امو 0170 ديدج قلخ ت و مكبهذي اشي نإ
 مخ ا 2

 خو 11+ - لو - يامل تالا

 ءئث * هنم 0 ال اها لإ 1 عدت ْن إو ولأ ةرزاو رزن الو

 قرف اد ناك ولو

 هنأ اهئايبو ةلماك ةغالب هيفو هانغل انايب ك ديدج قلخم تأيو مكبهذي أشي نإ ) ىلاعت لاق مث
 ؛ هيلإ جاتحما ”ىثلا فالخب هتتيشم ىلع الإ انوقوم مباهذإ سيل ىأ ( بهذي أشي نإ لاق ىلاعت
 ىلإ 12 ةجاحالول لوقي امإو: هراقع مدعأو هراد مده نالف أشي نإ هيف لوقيال جاتحما ناف

 قلخي تأيو) هلوقب .انغتسالا نابب داز ىلاعت هنإ مث: اهتكرتلراقعلا ىلإ راقتفالا الول وأ اهتعبل رادلا
 وهف .هتمظعو كلم لازل ههذأ واف ةمظعو لاك هل كلا اذه نأ موتم موتي ناكنإ ىنعي ( ديدج
 .لق أو متأو لمجأو اذهذوم_نيحأ أدب ديباج قلض نأب رداق

 ظنا نأ ىهلو : لانس انيَهو ناتالاو :باهذإلا ىأ « زيزعب هللا ىلع كلذ امو ىلاعت لاق مث

 لاقو (ًازيزع ًايوق هللا ناكو) هسفن قح ىف لاق ثيح هسفنب مئاقلا ىف ةرات ىلاعت هللا هلمعتسا زيزعلا

 هللا لع كلذ امو ) لاق ثيح هريغب ماعلا ىف هلمعتساو ( روفغ زيزع هللا نإ ) ةروسلا هذه ىف

 . ةغللا ىفبلاغلاوه زيزعلا لوقنف ؟ نيينعمب مأ دحاو ىنعمب امه لهف (متنع ام هيلع زيزع) لاقو ( زيزعب
 وه لاقي صف هقيطي ال ناكاذإ لعفلاو بلاغ ىأ زيزع هللاف بلس بلغ نم ىأ زب زع نم لاقي
 لب لعفلا كلذ هللا بلغي ال ىأ ( زيزعب هللا ىلع كلذ امو ) هلوقف لعفلا كلذ ىلإ ةبسنلاب بولغم
 ١ ميلا جانو وعز ( عام هيلع برع ) هوقو هلل لع نعوم

 ناك ولو“ ىث هنم لمح ال اهلمح ىلإ ةلقثم عدت نإو ئرخأ رزو ةرزاو رزت : الور ىلاعت هلوقو 1
 نيهاربلاو ةرهاظلا لئالدلاب قحلا نيب الل ىلاعت هنإ ثمح نم كلذو ٠ ؛ هلبق امم قلعتم < ىبرق اذ

 بنذ سفن لمحت ال ىأ ( ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو ) لاقف هيف رظنلا ىلإ مثوعديام رك ذ ةرهابلا
 قوتي وبف متنأ هنولمحت ال هبنذ نأب دقتعم وهو ًاينذم ناكل هئاعد ىف ًابذاكن اكول علي ىنلاف سفن
 كنع دحأ لحجب ال متللض نإ متأ اويلعاو اوركفتق تدابع ىلإ ريقف ريغ لاعت هللاو ءازرتحتو

 : لئاسم ةيآلا ىفو ( مك اياطخ لمحنلو انليبس اوعبتا مكرباكأ ) لوقب م سيلو ,مكرزو

 ىرخأ رزو نسفن رزت الو لقي ملو ةرزاو سفن ىأ ( ةدزاو ) هلوق 4 ىلوألا ةلأسملا ا

 . (لوآلا امأ ) ةدئافل ىرخأ ةرزو ةرذاو سفن رزتالو لقي ملف ةفصلاو فوصوملا نيب عمجالو

 .ةريحتم اهرزو مهب ةمومهم ةرزاو سفن لكنأ مع امل ىرخأ رزو سفن رزت الو لاق ول ةنألف

 . نأ اهعم عمتجي دق ؛ ىرخأ رزو سفن رزت الو لئاقلا لوق نأ وهو ( رخآ هجوو ) اهرمأ يف
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 و
 رت سهردص 0 ل را صر امنع سس ماس مدعم رز زو در -
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 عم اياطخ كلذ نوكي نأ ( امهدحأ ) نيبجو لمتح ( ريبخ لثم كئيني الو ):هلؤقو كارشالا
 هدياع بذكيو قطني ةمايقلا مويرجحلاو بشالا نأ ربخأ امل ىلاعت هللا نأ وه هرجوو لتي ىنلا

 اذهو « ةمايقلا موي مهب نورفكي مهنأ هنع ىلاعت هللا رابخإ الول درجا لقعلاب ملعي ال صال

 كلذ نوكي نأ وه (امهناثو) ريبخ هنعربخلا نآل , لاق ا وه ايجي ًارمأ هنع ربخلا نوكعم لوقلا

 تنك نم ًانئاك عماسلا انآ ( كتبنت"الو) لاف ا« وه ركذ ىذلا اذه ىأ,دخأب صتخ اا
 . (ريبخ لثم)

 (« ديما ىنخلا وه هللاو هللا ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اهمأ اي ل ىلاعت لاق مث

 انتدابع ىلإ جاتحي هلعل هللا نإ اولاقو رافكلا نم رارصإلاو ل ىنلا نم ءاعدلا رثك امل
 ( ىنغلاوه هللاو هلا ىلإ ءارقفلا متنأ ) ىلاعت لاقف ًاغلابم بكرت ىلع انددهيو آغلاب ًارمأ اهب انرمأب ىتح
 : لئاسم ةيآلا فو« مكيلع هقافشإل وه امإو مكيلإ هجايتحال ةدابعلاب رك صأب الف

 ةفرعم أدتبملاو ةركن ربخلا نوكي نأ رثك لاو ليلق ربلا ىف فيرعتلا ( ىلوالا ةلأسملا ل
 نظ ىف وأ ملع هب ربخما دنع نوكي ال رمأب الإ رثك الا ىف ربخ ال ربخلا نال كلذو لوقعم وهو
 ىنلارمالا عماسلا اما لرد عماسلا دنع ًامولعم نوكي نأ مث ؛هب هل ملعال عماسلا نأ ملكتملا
 معال مايق هل تي هفرعت ىذلا ديز ىأ ماق وأ مئاق ديز لئاقلا لوقك ىنالفلا ىنعملا هيف تنأ هفرعت
 نسحي ًاميهفتال ايت ربخلا عقيو كلذك أدتبملاو عماسلا دنع ًامولعم ربخلا ناك ناف ؛ هب كدنع
 نوكو. ابر هللا نوك فرع ثيح « انيبن دمحو انبر هللا لئاقلا لوةك « نسحلا ةياغربألا فيرعت

 . ( ءارقفلا متأ ) لاق دحأ ىلع خم ال ًارهاظ ًارمأ ءارقف سانلا نوك ناكاملل اذههو ٠ ًايبن دمي

 هيلع الإ لاكتا الو هيلإ الإ راقتفا ال هنأب مالعإ (هللا ىلإ) هلوق « ةيناثلا ةلأسملا ١
 لاق مث «هريغ ىلإ راقتفالا مدعل هريغ ةدابع مدعو هيلإ ًارقتفم هنوكل هتدابع بجوي اذهو

 الو هنوبيجت ال مكجايتحا نم متلأو ءاعدلا لك ركوعدي هئانغتسا عم وه ىأ ( ىنغلا وه هللاو )
 كبيجيف هنوعدت

 ةدايز ( ءارقفلا متنأ ) هلوق وهو لوآلاربخلا ىف داز امل ( ديما ) هلوق ىف « ةثلاثلا ةلأسملا )ل
 هنوك وهو ةدايز ىنغلاب هفصو ىف داز هتدابع ىف ةدايعلار صح بوجول ةراشإ ( هللا ىلإ ) هلو وهو

 ًاديح.هناوكل ميلع همعن ةلباقم ىف هيلإ 2 رّدفو ىنغ هللا هتلباقم ىفو ءارقف كن وك ىلإ ةراشإ ًاديح

 مترمتفا امل متنأ متسل و قالطالاىلع ىنغوهلب رقفلا ىف ملثم هللاو ءارقف متن متسلف ءاركشلا تجار

 ةرخآلا يف يضقي متنمآ نإ و كناو> ايندلا ىف ىضق لب تاجاحلا ىضقم ريغ كك لا
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 ١ ةيآلا . مك ءاعد اوعمسي ال مهوعدت نإ : ىلاعت هلوق

 ل ا اييسأ ام اوعمت راد م ما اوعمسي ال موعد نإ
 را 0 ا

 »1١5« ريبخ لثم كَ الو ؟كرشب نورفكب ةمايقلا

 اا بي نكي ؛ متر 50 ناك نإو فالتخالا بس نإ ( ريق نامل موو لام

 . كلذ لعف ىذلا وبف هتردقو هللا ةدارإب رمقلاو

 . ( ريمطق نم نوكلمام هنود نم نوعدت نيذلاو كلملا هل كبر هللا كلذ ) ) ىلاعت لاق مث

 لاسدإو حاورألا لاسرإو ضرالاو تاومسلا رطف نم ءايشألا هذه لءف ىذلا كلذ 4

 هنوكلو لماكلا هناذل وه الإ دوبعم الف هلك كلما هل كلذ ريغو بارت نم ناسنإلا قلخو حاب

 ؛ ةيملإلا ةفصفانيام نيب مث : اهلك ةدابعلا هلف هلك كلملا هل ناكاذاف ؛ كلم ردقب مودخم كلملاو 3

 ىلاعت هللا نأ ىهو ( ةفيطل انههو ) ؛ ( ريمطق نم نوكلمبام هنود نم نوعدت نيذلاو ) هلوق وهو
 كلملا (ىناثلاو ) ةدارإلاو ةردقلاب قلخلا نأ (امهد-أ ) فاصوالا نم نيعون هسفنل ركذ

 ركذ ( سانلا هلإ سانلا كلم سانلا بر. ذوعأ لق ) ىلاعت لاق ام دوبعم هلإ هنأ ىلع امهب لدتساو
 ا ال بلس انكارشأ كنف نكذو : اذوعم ئأ الإ هنوك مولع تترو كللناو ابرلا
 فصولابلس ركذي ملو ( ريمطق نم نوكلميام هنود نمذوءدن نذلاو ) هلوقب كلملا مدع وهو

 نولوقي اوناك امنإو هللا الإ مل قلاخ ال نأب نيفرتعم اوناك مبلكنأ ( ( امهدحأ ) نيهجول رخالا

 امتروص ىلع مانصالا ىتلا بكاوكلا ىلإ تايضرالاو ضرالا ىعأ ضوف ىلاعت هللا نأب

 كلملا مدع نم مزاي هنأ (امهيناثو) ًائيش اوكلم الو ًآئيش هللا مهكلم الو مهل كلم ال لاقف اهعلاو طو
 . ًاريثك الو اليلق قلخام ًاريمطق كلم مل اذاف كلل ًائيش قلخ ول هنآأل قلخلا مدع

 ١ ةمايقلا موبو كل اوباجتساام اوعمس ولو مك ءاعد اوعمسي ال موعدت فرإ إب ىلاعت لاق مث

 . < ريبخ لثم كئبني الو كك ر شب نورفكي
 اهلإ رظنلاو اهنم برقلا ثيح نم ةزع مانصآلا ةدابع ىف نإ نولوي اوناك امل الاطبإ

 دعصي هللا و مك ءاعد نوءعمسال ءالؤد لاقف دحأ هيلإ لصيالوىربال هللاو ؛اهيلع حاولا ضرعو
 نونظي 5 نوعمسي مهنأ به لاقو ؛ ةجردلا كلت نع لزن مثلبقيو عمسيي « بيطلا ملكلا لإ
 نآل نوبيحي مهنإ اولوقي نأ مهنكمي ناكام نكلو ملعتو عمست مانصألا نأب نولوقي اوناك مهنإف
 نكمت الف ل لوقعملا ىف عمي ناك نإو عازنلاو لوقةعملل راكنإ مبعامس مدعو هب سحبلل راكنإ كلذ

 مهيف عفنلا مدع نيب امل ( كك رشب نورفكب ةمايقلا مويو) لاق ىلاعت هنإ مث ؛هب سمن ا ىف هعوقو
 مويو) هلوقب ةرخآلا ىف مهنم ررضلا دوجو ىلإ راشأ لب ةرخآلا ىف مهنم عفنلا مدع نيب ايندلا ىف
 ىأ ( ميظع مظل كرشلا نإ ) ىلاعت لاق اك : ائيش هللاب كك ارشاب ىأ ( كدكرشب نورفكي ةمابقلا
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 "0 ةيآلا . ليللا ىف رابنلا لوب راهنلا ىف ليللا لوي : ىلاعت هلوف

 اس سيب ,دع سمهاهرمدم 2 2

 1 رمَقلاو سمشلا رخسو ليل فرامل ويد دآم ر 1في جوي
- 

 ه- هذ هام اس ” يرددصعر تم 2ةىور مم ا 5-6

 04 هنود نم ٌنوعدت ندذلاو كل كاد 1 ر د , مكلذ ى مهه..س م لجل ىرحب

 : زي هر

 »1١١« ال نم نوكلمب
 ا

 ل 0 دجوب ا 1 علا اقهنإ مث 2 : ناي وانتم فل خا 1 ا كلذ ناكولو جاجأ

 0 التخا نيمماشتملا قدجوب نمو .امهنم ذخؤت ةيلخلاو٠ امهبف دجوب ىرطلا حللاناف :٠ ةمءاشتم

 مدع نأ ىلإ ةراشإ (نارحبلا ىوتني اهو ) هلوقو .ًراتع ًارداق الإ نوكيال اهانشا نلت
 : لئاسم ةيآلا ىفو هتدارإ ذوفنو هتردق لاك ىلع ليلد امهئاوتسا

 لاقي امبإو . ملام ةحولم هيف ناكاذإ رحبلا ءام ىف لاقيال ةغللا لهأ لاق « ىلوآلا ةلأسملا )ل

 ش مم حصأوهو .٠ هي هلئاق ذخاؤيو 2 ان رحبلا ءام أمم ريصي هقفلا 1 َْق ل دقو ؛'حلم هل

 ءامو «حلام الإ هل لاقيال حلم ىتح حلم هيف ىقلأ اذإ بذعلا ءاملا نال كلذو مولا هيلإ بهذي اسم

 ءاملاو ؛قوذلا ىف رهاظ حلم هيف .ىث ملاملا نآل , كلذك هتقلخ لصأ نمراص ىذلا ءاملل لاقي حل
 ىف رهاظ حلم هيف ءام 0 هيف قلملا بذعلا ءاملاف حلالا ماعطلا فالخ 0 -

 !مريصت ةخبس ةلضرأ ءازج أ حلما هي ه.قفلا لاق املف . كل ذك هتقلخ لصأ نم وهام فال ؛« قوذلا

  هؤامزحبلا ىف اولاق تيجةغللا لهأو حلم هرواج ءام هلعج هناف لصآلا هيف ىعار الاه نكملا اي

 ريطلا نم (ًايرط ا نوكأ ف رملا جاجاألاو  ةقلخلا لصأ نم كل ذك هولعج حلم

 ىأ ( رخاوم هيف كلفلا ىرتو ) ناجرملاو ؤاؤالا رم اهنوسبلت ةيلج نوجرختست و كمسلاو

 ىلع لدي ( نوركشت مكلعلو هلضف نم اوختبتلو ) هلوقو ؛ قشت ىأ نايرجلاب رحبلا رخمم تارخام
 لامكو هتينادحوو هللا ذوو لع امهفءامو نيرحبلاب لالذتسالا ةيآلا نم دارملا نأ نها ف

 : يرق

 رحي لكرمقلاو سمشلا رخسو ليللا ىف راهنلا ٍلبويو رامنلا ىف ليللا لوي إذ ىلاعتت لاق مث
 24 ريمطق نم نوكلامب ام هنود نم نوعدت نيذلاو كلملا هل عبر هللا كلذ ى 0

 رو ) هدعب ىلاعت هلوق نأ ارك 1 هانركذ دقو ةنمزآلا فالتخاب ر ك1

 ببسب راهنلاو ليللا فالتخا اولاق مهنأ وهو نوكرشملا هركذي لاؤسل باوج ( رمقلاو سمثلا
 ىف سوؤرلا تمس ىلع سمشلا رت فيصلا ىف ناذ ؛ اهتحتو ضراألا قوف ةعقاولا ىسقلا فالتخا
 نم لقأ ضرالا تحن اعقتف ةيلئاح كانه سمشلا ةكرحو . قافآلا ىف ةلثاملا ذاليلا ضعب
 هللا لاقف راهنلا رصقيف دضلاب ءاتشلا ىفو ليللا رصقيف ضرألا تحت اهثكم نامز ةرئاد فضن



 ةنآلا . بذع اذه نارحباا ىوتسي امو : ىلاعت هلوف ٠١

 اى. عاج زكا سادس رز لل ج دج الي

 َحاَجَأ حلم اَدهَوهباَرش ْعْئاَم ت تارف ُبْذَع اّده نارا ىوتسيامَو

 دور تهنص لص الاص ساس | راع ا

 هبف كَل ىرتو اوس ةيلح َنوجرْخَستَو اير م اى نولك ان لك نم
 وا هةر هاء

 ١« نوركشت محلعأو هلضف نم وُ َرخاَوم

 ةزاشإ ( بارت نم )«هلوق.نأ ا اا انركذ دقوا سفناإلا لئالو ىف

 . ليوأتلا اذه ىلإ جاتحم ريغ مالكلا نأ انييو.. هدالوأ قلخ ىلإ ةراشإ (ةفطن : نم مث) مدآ قلخ ىلإ

 ةفلعت نم مسهلك نآل ةفطن نماو بارت نم مهلك مدآ دالوأ مهو سانلا عم باطخ ( كقلخ ) لب
 ,اةفطن رابط تارت قه زبفاببازتلاو الأ ىلإ يبا ةرخآلاب ءاذغلاو . ءاذغ نم ةفطنلاو

 لبق ماحرألا ىف ام ناف ؛ لعلا لاك ىلإ ةراشإ ( عضت الو نأ وه لح ام )'هلوقو

 ايلف“: ًائيش هنم لعتالإ ةلماحلا مالاو فيك ء دحأ هلاح ميال 70 هدعب لب قالخنالا

 لاك ( هبلعب الإ عضت الو ىثنأ نم لمحت ال هلوقبن نو ردك لك (تأزت لع مكتلخ) هلوقب ركذ
 نيبف (باتك ىف الإ:هرمع نم صقني الو رمعم نم رمعي امو ) هلوقب هندارإ ذوفن نيب مث هيلع

 انبي قحتبي قفكف ءاءدازإ ال الو مع الو اهل ةردقال مانصالاو ديرملا ملاعلا رداقلا وه هنأ

 ريمعتلا دارملا .نوكي نأ لمتحو بارتلا نم قلخلا ىأ ( ريسي هللا لع كلذ نإ ) هلوقو« ةدامعلا
 هللا لع لكلاو ريسي ىننالا هلمحت امب للعلا نأ دارملا نوكي نأ لمتحيو  ريسي هللا ىلع ناصقنلاو

 2قيلأ لعفلا ىف هلامتسا ريَسيلا نإف هّشأ لوآلاو ءربسي

 لك نمو «جاجأ حلم اذهو هبارش خئاس تارف بذع اذه نارحبلا ىوتسن امورإ ىلاعت لاق مث

 مكلعلو .هلضف نم اوغتبتل رخاوم هيف كلفلا ىرتو اهنوسبلت ةيلح نوجرختستو ًايرط اح نولكأت
 .( نوركشت

 زفاكلا وأ ناميإلاو رفكسلا قح ىف لثملا برض ةبآلا نم دارا نإ : نيرسفملا رثك أ لاق

 حلملاو تارفلا بذعلا نارحبلا هبتشيال 5 عفنلاو نسحلا ىف رذكلاب هبتشيال ناميإلاف « نمؤملاو

 وأ نمؤملاو رفاكلا لاح نأ نايبل ( ًايرط احل نولكأت لك نمو ) هلوقف ؛ اذه ىلع مث جاجألا
 ىرطلا محللا ذإ عفنوريخ ىف تارفلا كراشي جاجالا نآل نيرحبلا لاخ نود نامبإلاو رفكلا

 ىلع اذهو « رفاكلاو رفكلا ىف عفن الو« امهيف ىرحت كلفلاو امهنم دجوت ةيلحلاو امهف دجوب
 .نرم نإو «ةوسف دشأ وأ ةراجحلاكز هلوقو ( لضأ مه لب ماعنالاككئلوأ ) ىلاعت هلوق قسن

 نم كلذو هللا ةردق لع رخآ ليلد ركذ هنم دارملا نأ رهظالاو ( راهنآلا هنم رجفتي امل ةراجحلا
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 7 ا

 دب ف اصلن سسيرتللا ديب ظبي

 0 فس ينص بيتار

 يعتبر 77 3-2 رجب ب0 ةرباج اعفاء هن هبا تان[ ا



 دف هال بارت س عالج هلو لاو 1

 نا سو هرتتساس سا هي 6 نإ مرلا جا ننام سس لس ن1 مع

 5 ابر كح ماقلل نم بان عقل

 كك وو 0. 200 ه--- هه ارا ه 0 سا

 ََق لاا 9 نم صقعش 001 00 3 رهعل 7 هبلعب الإ | عضت : الو ىنا

 ( مدقق المص 2 3

 >١١< .ريمس , هللا لع كلذ نإ باتك

 اذهو قطنلاب نا ويح لكزعناسنالا زايتمأ ناف ء فيرش مالكلالوقنف « هريغب لمعلا عفريو هسفنب

 ناسنإلا هيف كرتشي نوكسو ةكرح لمعلاو ةقطانلا سفنلاب ىأ ( مدآ ىنب انمرك دقلو ) ىلاعت لاق

 لديو بلطاادنع الإ قيرطلا دب ال هنود نمو عنميال كلملا باب ىلإ لصو اذإ فيرشلاو « هريغو
 ناكنإو ؛ ةرخآلاوايندلا باذع نمأ قدص نعناكنإ ةداهشلا ةملكب ملكت اذإرفاكلا نأ اذه ىلع

 كلذ انركذ دقو حراوجلاب لمعلا كلذك : 0 ى همرحو هلهأو همدو ةسفن ىف

 مدقت دقو لصالاوه بلقلا (رخآ هجوو) ؛ (تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلاو) ىلاعت هلوق ريسفت ىف

 تدسف اذإو هلكدسجلا ملص تحلص اذإ ةغضم دسجلا ىف نإو الأ» تلي ىنلا لاقو هيلع لدي ام
 هقدص نيني ال ناسللا قف امو ناسللاب الإ ربظي ال. بلقلا"ق امون« بلقلا ىهو الأ هلك

 « بلق نع الإ ةملكب ملكتي ال ناسنإلا نأ ىرتالأ ؛ لعفلا نم ثلقلا ىلإ برقأ لودلاف . لكلاب

 بلقتو ةكرح ,زم لعف نع ولخم ال مئانلا نآلو ةيحللاب ثبعلاكبلق نع ال نوكي دق لعفلا امأو

 كلذك الو ثاقلاب مالكلا نإ انركذ امل , ًاردان الإ همون ىف ماكتي ال آلا رثك أ ىف وهو

 : نفرشأ ل وقلاف. ليكلا

 هانعم نأب لاقو ؟ تائيسلا باصتنا بف ىدعتيال ركملا ىرزلا لاق ( ةسداسلا ةلأسملا ١
 ركملا لمعتما لاقي نأ لمتحو « فوذدحم ردصم'فضو وهف/تاّئيسلا تاركملا ن0

 (تائيسلا نولمعي نيذلا) هلو ىفو ( تائيسلا نولمعي نيذلا ) لاق ام هتيدعت هادعف لمعلا لارعتسأ

 اذهىلعو ؛ تائيسلا تالمعلا نوامعي نيذلا هريدقتردصمل ًافصو تائيسلان وكي نأ هانرك ذاملمتح

 ىأ (كئاوأ ركمو) هئاقتراو هئاقب ىلإ ةراشإ ( هعفري ملاصلا لمعلاو ) هلوق ةلباقم ىف اذه نوكيف

 . هئانف ىلإ ةراشإ ( روبي وه ) 'ىسلا لمعلا
 الو ىثتأ نم لمحت امو ًاجاوزأ ككلعج مث ةفطن نم مث بارت نم كقلخ هللاو )ب ىلاعت لاق مث

 4 ريسي هللا ىلع كلذ نإ باتك ىف الإ هرمع نم صقني الو رمعم نم رمعي امو هملعب الإ عضت

 نيمسق ىف ةرصحنم روصحم ددع ىف الوخد مدعو اهترثك عم لئالدلا نأ ًارارص انركذ دق

 ركذ الف ( مهسفنأ ىفو قافآلا ىف انتايآ مهمرتس ) ىلاعت لاق 5« سفنألا لئالدو قافآلا لئالد
 عرش حابرلا نم اهيف لسريامو ضرالاو ةكئالملا نم اهنم لسري امو تاومسلا نم قافآلا لئالد

 «05- ركود



 ةيآلا ةزعلا هل ةزعلا ديري ناك نم : ىلاعت لوق 0

 اوناك ىلا ةرهاظلا ةزعلا وهو هنم رافكلا عنمب ناك غ 1 ةراشإ ناي الا ناهر نب امل

 نوتحني اوناكف « مهاهنيو مثلمأي نم ممل نكي ملو دحأ ةعاط ىف اوناك ام مهنإ ثيح نم اهنومهوتي
 عم ةيعملا قوف ةزع ةيأو مهسفنأعم اهنواقني اوناكمهنإ مث ءانتهل ! هذه نإ نولوقي اوناكو مانصألا
 نوبلطت منك نإلاقف : هل عابتالا كرتو لوسرلا للذتلامدع ىهو ةزعلا نوبلطي اوناك مهف دوبعملا

 ليلذلا وهف هيلع ززعتي نهو : زيزعلا وهف هل للذتي نمو هلل اهلك ىهف : ةقيقحلا ىف ةزعلا رفكلا اذه
 : لئاسم ةيالا ىفو

 ةزعلا هللو ) ىرخأ ةيآ ىف لاقو ( ًاعيمج ةرعلا هللف ) ةيآلا هذه ىف لاق (« ىلو ألا ةلأ ىلا ١

 ىف ىأ ( ةزعلا هللف ) هلوق 000 اك رق (تشؤلار 1

 ةطساوب نينمؤالو هللا وهو زيزعلا نم برقلا ةطساوب ىأ ( هلوسرلو ) هلوقو تاذلابو ةقيقحلا
 ىلاعت هلوق ىرت الأ هنو ىنلا هطساوب نينمؤملا ةزع نآلكلذو . لوسرلاوهو هللاب زيزعلا نم مهبرق

 . ( هللا مكببحي ىنوعبتاف هللا نوبحت متتك نإ )
 رافكلا نآل كلذو « ةزعلا نايبل ريرقت ( ببطلا ملكلا دعصي هيلإ ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 نإ ىلاعت لاف : ةلذ كلملا نم دعبلا نآل ٠ هدنع رضحت الو هارنال نم دمعن ال نحن نولوقي اوناك

 نمو زيزع وهف هيلإ دعصو همالك لبق نف بيطلا لبقيو مكمالك عمسي وهف ؛ هيلإ نولصت ال تنك
 اهل ملع ال ذإ زيزعلا نم لياذلا اهدنع نيبتي ال مانصألا هذه امأو ؛ ليلذ وبف هبجو ىف همالكدر

 نم زيزعلاف هيلع هدر ًائيسلمع نموه هيلإ هعفر ا اص لمع نف ملمع ىري كلذكو اسمي دحأ لكف
 زيزعالف ًائيش ملعت الف مانصالا هذه امأو « هبجو ىف هلمعىذلا عفدي نم ليلذلاو هبجول هلمع ىذلا
 هدوبعم ناك نمو دبغلل ةلذ ديسلا ةلذ نال كلذو « ةلذ الع لب اهم ةزع الف ليلذ الو اهدنع عفري

 اوه وكب ذاع اقع وأ ةراجح ههلإو هبرو

 هللا الإ هلإ ال ةملك ( اهدحأ ) هوجو ( بيطلا ملكلا دعصي هيلإ ) هلوق ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 تاملكلا هذه ( اهثلاث ) بيط ربك أ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دملاو هللا ناحبس ( اهنناثو ) ةببطلا ىه
 «ملعلاو ةخيصنلاك هلل وه وأ هللا ركذ وه مالك لك نأ راتخماو هللا كرابت ىهو ةسماخو عبرألا

 . دعصي هيلإ وبف
 ةدئاع ىه ( امهدحأ ) نابجو ءاحلا ىفو (هعفري ملاصلا لمعلاو) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 الوق هللا لبقي اله ربخلا ىف درو بيطلا ملكلا هعفري ىذلا وه حلاصلا لمعلا ىأ بيطلا ملكلا ىلإ

 ( امهدحأ ) نابجو عفارلا لعافلا ىف اذه ىلعو لاصلا لمعلا ىلإ ةدئاع ىه (امهناثو) « لمع الب
 ( ًاحلاص لمع نم ) ىلاعت هلوق هديب اذهو : ملاصلا لمعلا عفري بيطلا ملكلا ىأ بيطلا ماكءااوه

 . ىلاعت 0 لا م

 35 دعصي ثيح ىناثلا هجولا ىلع لمعلا ىلع ركذلا حيجرت هجو ام « ةسماخلا ةلأسملا

 سا ١

7 

4 

44 

١ 

 ا ووو ورا ووو” يي -لط»

 000 ماك"

 سي رم سا ولا ا"

 ري عفا 0

 7 دو دهيم سه ٠ تعين مروجو دسم ن يهجر جلا 7 د ع

0 



 / ةيالا ةزعلا كيري ناك نم 8 لاَع هلو

 هي لس تح يق هممت

 حاصلا 0 بيم طلا ملا 0 !هنلإ 5 ةزعلأ 4 1 0 0 07 0

 2 م ا 2 62 سا ني ده سو رد و 2

 4 هروبيوهَكدلو ركم وديدش باَدَع مك ت 0 نيذلاو هع
252 

 دنعو كرحتي دقو « نكسي دق ءاولا نال كلذو راتخلا لعافلا ىلع 0 ليلد حاب را 50-

 ,« احلا .ىيني دق ةفلتخلا هتاكرخ ىو ”زاسلا لإ ك رحتي دقو «نيعلا ىلإ كرخت دف هللا

 : لئاسم ةيآلا ىفو ءردقم رثؤمو ريدم رخسم ىلع لياد تافالتخالا هذبف ؛ ءىشثني ال دقو

 ةغيصب ( ابان ريثتف ) لاقو ىضاملا ظفلب ( لسرأ ىذلا هللاو ) ىلاعت لاق « ىلوآلا ةلأسملا ١
 ىف قبب الف نك هلوقب نوكي هللا لعفي امو هللا ىلإ لاسرالا لدف ثدسأ امل هنال كاذو . زيه |

 هناك هن وك ةعرسو هعوقو بوجول لبقتسملا ظفلب لقي لف « نامزلا نم أزج الو ًانامز ال مدعلا ىف

 ريدقتلاو ةنيعملا عضاو لا ىلإ ةمولعملا تاقوألا ىف لاسرالا ردق وهف ءىث لكنهم غرف هن اكو ناك

 . اهتئيه ىلع ىأ ( ريثث ) لاقف نامز ىف فاو وهو حيرلا ىلإ ةراثالا لعف دنسأ املو ؛ لاسر الاك

 ملكتملا ىلإ ىلعفلا دانسإب (هانقس) لاقو بئاغلا ىلإ لعفلل ًادانسإ (لسزرأ) لاق ة هينا هلا ةلاسملا 2
 0 اسرالا وهو ل اعفاللا ن ه لعفب هسفن فرع لوالاىف هنأل كلذو 0 1 رحأف ) هلوق ىف كلذكا

 لعفلاب ًافيرعت ناكلوآلا تف ضرآألا تيبحأو باحسلا تّقس ىتتفرع ىذلا انأ لاق فرع ال مث
 هلوقو ءايحالا و قوسلاب بحسلاوحايرلا ةمعن(0)[ل ]5 ناف ةمعنلاب اريك ذت ناكىناثلا فو ؛ ع

 .(ريثت) هلوق نيبو (لخدأر ) هلوق نيب قرفلا نم هان رك ذام ديوي ىضاملا ةغيصب ( انيحأو هانقس )

 ضرالا نأ (اهدحأ) هوجو هيف ( روشنلا كلذك ) هلوقب هييشتلا هجو ام 4 ةثلاثلا ةلأسملا
 عطقلا عمج حيرلا نأ ام ( 7 ) ةايحلا لبقت ءاضعالا كلذك اهم ةقئاللا ةايحلا تلبق امل ةتيملا

 باحسلاو حيرلا قوسن انك تلاثور ءانثالا ضاعن ءامعألا 0 نيب عمجب كلذك ةيباحسلا « ١"

 تيملا ندبلا ىلإ ةايحلاو حورلا قوسن تيما دلبلا لإ

 لك ىف هل ىلاعت هللا نأ عم تايآلا نيب نم ةيآلا هذه رايتخا ىف ةمكحلا ام 4 ةعيارلا ةلأسملا 01

 روماألا نم ركذو ءضرالاو 0 هنأ هللا 1 0 ؛دحاو هنأ لع لدا

 حايررلا ةيضرالا رومألا :رم رك ذ ( السر ةكئالملا لعاج )هلوقب اهاسرإو حاورألا ةيوامسلا
 . ( حايرلا لسرأ ىذلا هللاو ) هلوقب اهاسدإو

 حاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا دعص) هيلإ 1 ج ةزعلا هللف ةزعلا دير نك 0 ىلاعت لاق م

 0 دهان أ 0 دب دش كنان مه تائسلا نور < : نيذلاو هعفري

 مالكلا ميَمَْسْيلا ماللا تدز دقو اهبل ىنعم الو . ةمعن ناف ١ يريمآلا لصآلا قف (9)

 فام واايد



 ةيآلا . هلمع .وس هل نيز نفأ : ىلاعت هلوق 3

 نم ىدبيو داعي نم لضي هلأ نق انس ه هاءرق هلم د وس هل َنذ 7

 22 مس ه همر « اع هسا ديس

 «8> نوعنصل احم ميلَع هنأ نإ وعد بهذي الق هاش

 5 هب اييحأ تيم دب لإ ةانفتتل ياحب نيف ا رلآ لسد أ ىذلا ل
 وَ دع ل 0 هل ا اس ةهاوودم

 ٠*« رو كد ايم دْعَب صَل

 . ريبكلا رجآلا هتلباقمىف حلاصلا لمعلاو « رانلاف نمؤمهدب ميالف رغغملاهتاباقم ىف نامإلانأ هيف نيبو

 ءاشي نم ىدم-و ءاشي نم لضي هللا نإف , ًانسح هآرف هلمع ءوس هل ننز نفأ ١ ىلاعت لاق مث
 .4 نوعنصي ام يلع هللا نإ تارسح ع كسفن بهزت الف

 ىمحالا ىو امو تانان اذه دعت لاق املا لع ىذلاك ايس ليغ نه يشل نمل

 .ىسملا لاح نيب امل ىلاعت هنإ ثيح نم كلذو هلبق ام قلعت هلو ؛ رونلا الو تادلظلاال و ريصبلاو
 هل ىذلا لوةيرفاكلا ناكف : ليلق الإ ًائيس لمعي هنأب فرتعي دحأ نم امو. نمؤملا نسحملاو رفاكلا
 ىذلاو : اهوعبتاف نجلا مهتوهتسا نيذلا هموقو دمت وهو ناطيشلا عبتي ىذلا وه ديدشلا باذعلا
 ناف كلذب متنأ متسل ىلاعت هللا لاقف انؤابآ هيلع ناك ام ىلع انمد نيذلا نحن ميظعلا رجآلا هل
 لانا نو يسلا هل نيز نيذلا لب : ريغ ا ”ىبسسلا لمعلا هل نيز نمو ءريغ نسحما
 معيال ىذلاو بوتيو عجري هلمعءوس ملعي ىذلا ءىسملاو هلهج ىملعي ىذلا لهاجلا ناف ءىسم هنأ

 ىري ىذلا ءىسملاو . ملعلاب حدمةفصو ةءاسإلاب مذ ةفص هل ملاعلا .ىسااو بونذلا ىلع رصي
 نم لضي هللا ناف) لاقو . هللا ةئيشمب لكلا 1 مث , لهجلاو ةءاسإلا مذ اتفص هل اناسحإ ةءاسإلا

 «ناس>إلاو ةءاسإلاو ةقيقحلا ىف ةيواستم مهصاخشأ سانلا نآل كلذو ( ءاشي نم ىدهو ءاشي
 لالقتساب كلذ نوكي ال ضعبلا نود ضعباا اهفرع اذاف ضعب نع ابضعب زاتمم ةنسحلاو ةئيشلاو
 . هللا ةدارإ ىلإ دانت الا نم دب الف « مهنم

 :لاقف ةرهابةجحو ةرهاظ ةبآ لكب هنايتإ دعب ! ,هرارصإ نم نزح ثيح وتل هللال وسر لس مث
 . ( مهراث 1 ىلع كفن عخاب كلعلف ) ىلاعت لاق ك4( تارا ا كمقن كمذب اا

 مهناسحإو مهناميإدا رأول نوعنصي امبو مم ملاعهللافلالضلا نممهب امل ناكنإ هنزحنأ نيب مث

 مويزاحي مهلعفب ملاع هللاف ءاذيالا نم مهنم هب ال ناكذإو ٠ لالضإلا نع مهدرو لالضلا نع ,هدصل

 . نوعنصي ام ىلع

 تيم نلب ىلإ هانقسفأ ايا ريثتف حاب حايرلا لسرأ ىذلا هتلاو ال ىلاعت لاقف نايبلا ىلإ داع مث
 , ( روعتنلا كلذك اهتوم دمب ضرألا هب انيبحأف

 ف
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 5 ةيالا . ودع مكل ناطيشلا نإ : ىلاعت هلوق

 92 نعل طر 6-2 006- ر لا عم يي مدع دي

نم اونوكيل هيزح اوعدي امإ اودع هوذدختاف ودع مكل نط لالا
 

 اولمتو اوما: َنيذلاو ديدش باَذَع ممل اورقفك نيذلا 5٠د ريعسلا باححأ

 مكي دج ل م ملا 62

 »١« ريبك رجأو ةرفعم محل تاَحلاصلآ

 فلكملا لوقتف انه هديعتو نال ةروس ريسفت ىف ف.طللا ىنعملا نم هيف ةام انرك ذ دقو.ناطسقلا ىأ

 رتغيالف كلذ قوف نوكي دقو : .ىش ىندأب رتغيف ىأرلا فيخن لقعلا ليلق نهذلا فيعض نوكي دق

 نه اهيف املرتغي ؛ عفانم هل نيبو : هدسافم هيلع نوهو ءىثلا كلذ هل نيزو راغ هءاج اذإ نكلو هب
 رغب الو رتغي الف لقعلا ريزغش أجلا ىوق نوكي دقو : هيلإ راغلا كلذ ءاعدنم هيلإ مضني ام عم ةذللا

 هللا منرغي الو ) لاقو : ىلوآلا ةجردلا ىلإ ةراشإ (ايندلا ةايحلا مكنرغت ال ) ىلاعت هللا لاف
 .رتغي الو رغب الف ايلعلا ىهو ةثلاثلا ةجردلا ىف اعقاو نوكيل ةيناثلا ىلإ ةراشإ ( رورغلا

 هللاب كنرغي الو ) ىلاعت لاق امل 4 ًاودع هوذختاف ودع ؟ل ناطيشلا نإ رب ىلاعت لاق مث

 الو ( ردع هودختاف ودع عل ناطيشلا نإ ) لاقو «رارتالا نع لقاعلا عنمب 90

 . اصلا لمعلا وهو هءوسي ام اولمعأ ىأ ( اودع هوذختاف ) هلوقو « هلوق اوعمست

 وهو فيطل ىنعم ىلإ ةراشإ ( ريعسلا باعصأ نم اونوكيل هيزح وعدي امتإ ب ىلاعت لاق مث

 ( ىاثن 1, زبهاناتم لع ل راج داي هز ماهتح أ ) هواه طك 0

 راشأو ةوادعلاب ممرمأ ( ًاودع كل ناطيشلا نإ ) ىلاعت هللا لاق ايلف « هئاضرإب هتوادع بهذي نأ

 هومتيضار اذإ نال هيف ةدئافالف ءاضرإلا وهو رخآلاقيرطلا امأو , اذه الإ سيل قيرطلا نأ ىلإ

 . ريعسلا ىلإ الإ كيدؤي ال وهف هومتعبتاو
 هلاتق لع ربصيو هدنع فقي هناف كلذب مزجو هنم هل برهم ال ودع هل نأ لع نم نأ معاو

 الإ هعبتي لازي الو « هعم هناف هنم برب. نأ ناسنإلا ردقيال ناطيشلا كلذكف . رفظلا هعم ربصلاو
 .ةدابعلا لعل اكت الا وةداجلا لع تالقي رطلاف , ناسن الاهم زعب ناطيشلا ةعزهف , همزوم وهل فقي نأ

 : لاَمف . هللا بزح لاحو هبزح لاح ىلاعت هللا نيب مث

 رهاظ باذع ىف لاحلا ىف ناكنإو ناطيشلل ىداعملاف < ديدش باذع مل اورفك نيذلا إل

 ديؤملا ديدشلا باذعلل ًاعفد ريسيلا عطقنملا باذعلا راتخي القاع ناكاذإ ناسنإلاو « ديدشب سيلو

 كوشلا ىطخت الا ا 0 هقيرط ىف ضرع ذإ ناسنإلا نأ ىرت الأ

 . ةلجاعلارانلا ىلإ كوشلا ةبسن نود ةرخآلاى ىتلا رانلال] ايندلا ف ىتلارانلا ةبسنو رانلا لخدبالو

 ؛ ًارارم هريسفت ركذ دق كر يبك رجأو ةرفغم ملتاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو رب ىلاعت لاقو



 ! ةيآلا . هللا تمعن : اوركذا سانلا أجأ انب : ىلاعت هوق :

 نم لَ لع مع اتا او سان ايأاي ٠٠ ريكحلا 70
 ر2_م هر“ 255 م © به سن ىةرتررثرل هس ١ به رو

 اا نركيف ناك وه ل! هلإ ال ضرألاو 0

78 

 0 ابد دمت م ا دا" 22 كا هم 0 0

 هنأ 0 الو ا 7 7 ب هللا دعو نإ 0

 ري رسودم

 «ه» رورغلا

 ىف هللا همحر نم ناف عفترت ال تءاج اذإ ةمحرلا نآل هللا ريغ لقي ملو ءال كسم ال لاق كاسمإلا

 نم قاسفلاك باذعلا دعب هللا همحرب دف هللا هيذعي نمو ؛ هريغ الو وه اهدعب هىذعي ال ةرخألا

 :ناسعألا لع

 0 0 رإل ةردقلا لماك ىأ 4 زيزعلا 0 لاق مث

 ضعي نيناو هلل دما .نأ نين 1 ذا سانلا اممأ اي ١ ىلاعت لاق مث

 ' اوركذا)لاقف را 1 ل ليصا ليس لج دنلا بجوتست ىلا ةمهتلا هوجو

 . ءاقبإلا ةمعنو : داحبالا ةمعن نيمسق ىف ةرصحنم امترثك عم ىهو ( هلل ةمعن

 . ءادتبالا ىف داحيإلا ةمعن ىلإ ةراشإ 4 هللا ريغ قلاخ نم له ب ىلاعت لاقف

 . ءاهتالا ىلإ قزرلاب ءاقبإلا ةمعن ىلإ ةراشإ 4 ضرالاو ءامسلا نم مكقزري )) ىلاعت لاقو
 ذفان ريدق .ىث لك ىلع رداق ميكح نيزع وه ثيح هتمظع ىلإ ًارظن («وهالإهلإ ال هنأ نيب مث

 لق داع ال يسحب اهعيمن لإ 1 ظاو اذه ريغ هتاذل دوبعم الو اذهل لثم الو ءىث لكىف ةدارإلا

 .وهالإ قزارالو

 نوكرشت فيكف ؛ رهاظلا اذه نع نوفرصت فيك: ىأ 4 نوكفؤت ىنأف ) ىلاعت لاق مث

 ركل 41ه تريلا
 ' لاعت لاقف ةلاسرلا وهو ( ىناثلا ) لصألا رك ذ ديحوتلا وهو ( لوآلا ) لصألا نيب امل مث

 ىلإو ل ىلاعت هلوقب باوثلا هل بذكملاو . باذعلاف بذكملا نأ لامجإلا ثيح نم نيب مث
 . رشحلا وهو ( ثلاثلا ) لصألا نيب مث ( رومآلا عجرت هللا

 ير ورغلا هللاب مكنرغيالو ايندلا ةابحلا كنرذت الف قح هللا دعو نإ سانلا امسأ ايا ىلاعت لاقف

 5-لا ضل



 َِ ةيآلا . عابرو ثالثو ىنثم ةحنجأ ىلوأ : ىلاعت هلوق

 هاا كار ضاع هس وةردم ا لص را حالا سا ساهم 2 ١

 ا : لك ىلع هللا نإ هاشي ا م قل فدي عار قالو تماس لها

 طصاصألا / دس هات 1 ص يه را مو 5 1

 لسرم الف كسي اماه كسمم الف ةمحر نم سانلا هلل حّتفيأم 61١ » ا

 ه2 ها

 هدعب نم

 .ةحرلا باوبأ 0 هنأ نيبو ٠ نيرشيم

 هل نوكي نأ حانجلا ىذل نوكي | م لقأ « عابرو ثالثو ىندم ةحنج أىلوأ ) ىلاعت هلوقو

 ىلاعت هللا نأ وه هنامبو « ةبجلا ىلإ ةراشإ حانجلا نإ هيف موق لاقو ةدايز امهدعي امو ناحانج

 همعن هنم نوذخأي هللا ىلإ هجو مهل ةكئالملاو , هتمعنو هتردق تحت وهف ءىثث لكو ٠ ءىث هقوفسيل

 هلوقو (كبلق ىلع نيمألا حورلا هب لزن ) ىلاعت لاق امك« هللا نذإب هوذخأ اسم مهنود نم نوطءيو

 لعفي نم مهفو ؛ناحانج امبف ( ًارمأ تاربدملاف ) مبقح ىف ىلاعت لاقو ( ىوقلا ديدش هملع)
 مهنمو ؛تابج ثالثهيف ةطساوب لعافلاف . ةطساوب ال هلعفي نم مهيفو ؛ ةظساوب ريخلا نم 5

 . نيرسفملا قابطإ هيلع ىذلا وهو الوأ هانركذ ام رهاظلاو ؛ رثك أو تابج عبرأ هل نم

 :«نسحلا هجولا دارا لاقو هصصخ نم نيرسفملا نم ا علاق قلخلا ىف ديزي ىلاعت هلوقو

 هللا لاقيو ٠ ممل نأ لو الاو ءدو# فصو لك لاق نم منهو « نسحلا توصلا لاق نم مهنمو

 . ءاشي ام صقني و ءاشي ام ديزيف ءاشي ام لغفي لماك رداق ىلاعت
 .(ءاشي ام قلخلا ىف ديزي ) هلوق رري « ريدق ءىش لك ىلع هّللأ نإ  ىلاعت هلوقو

 4« هذعل نم هل لسرم الف كسمع امو امل كسمت الف ةمحر نم سانلل هللا تفي أم )ىلاعت لاق مش

 نإ ىنعي «سانلل هللا تفي ام لاقو ء رم الا ذافنو ةئيشملا ذوفن ناب 1 ةردقلا لامك نيب امل

 نم هيضغ هتمحر قبس ىلع ليلد ةيآلا ىفو « اهيلع هل ثعاب الف محرت ملانإو اهل لإ" الف محر

 هنكل ًافيعض ناكنإو وهو : ركذلا ىف ةمحرلا باوبأتف ناب مدق ثيح مدقتلا (اهدحأ) هوجو
 ةمحر نم سانلل هللا حتفيام) لاقف لو'الا ىف ةيانكلا ثنأ هنأ وه (اهيناثو) لضفلا هوجو نم هجو

 (اهل) ىلاعت لاق نكلو ءام ىلإ ًادئاع نوكيو هل لاقي نأ ةيبرعلا ثيح نم زاجو ( ال كس الف

 كاسمإلا دنع لاقو , هتمحر نم ىلإ ةلصو ىبف هتمحرا كسمن الو ةمحرلا باوبأ حوتفما نأ معيل

 ظفلب هركذ لب . ةمحرلل لسرم ال هنأب' حرص اهفاحل لقي ملو ريكذتلاب ( هل لسرم الف كسمب امو)

 نايب ريغ نم ماع ( كسمب امو ) ىلاعت هلوق نإف ةمحرلا ريغ وه لسربال ىذلا نوكي نأ لمتحب
 نم ) هلوق (املاثو) نيبم صصخ هناف (ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام) ىلاعت هلوق فالخي صيصختو

 كاسمإلا دنعو ء السرم هل لزنف هللا الإ هل لسرم ال لاقو انبه ىنئتساف ؛ هللا دعب نم ىأ ( هدعب



 قلقا ةراوس لوا :

 13 رطاف ةروسس )

 ( ةيكم تايآ سمخو فوعبرأ)

 السر كْناملا لعاج ضرألاو تاومسلا رطاق هلل دما
 رس دس يبكي يع

 ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 دملا نأ مدقت ايف انركذ دق ( السر ةكئالملا لعاج ضرالاو تاومسلا رطاف هلل دما ل
 ؛ءاقبو دوجو ةلجاعلاو ؛ةلجأو ةلجاع : نامسق هللا معنو ءرمآلا رثك أ ىف ةمعنلا ٍلع نوكي

 ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل دملا ) ىلاعت هلوةو « ىرخأ ءاقبإو ةرم داحبإ كلذك ةلجآلاو

 ىلاعت هلوقب هيلع انللدتساو , داحيإلا ىه ىلا ةلجاعلا ةمعنلا ىلإ ةراشإ ( رونلاو تايلظلا لعجو

 هدبع ىلع لزنأ ىذلا هلل دما ) فيكلا ىف هلوقو ( الجأ ىضق مث نيط ىرم مقلخ ىذلا وه)

 ؛باتكلاو عرشلاب حالصلاو ءاقبلا ناف ؛ ءاقبإلا ىه ىتلا ةلجاعلا ةمعناا ىلإ ةراشإ ( باتكلا

 لتاقتاا ىلإ كلذ ىضفي ناكف : مهنيب لصفي الو سانلا نيب ةمصاخلاو ةعزانملا تءتول هالولو

 ىذلا هلل دملا ) أبس ةروس ىف هلوق ىفو  لجاعلا ءاقبلا امم قلعتي ةمعن تاتكلا لازنإف « ىنافتلاو

 « رشحلاب ىتاثلا داحبإلا ةمعن ىلإ ةراشإ ( ةرخالا ىف دا هلو ضرأآلا ىفامو تاومسلا ىف ام هل

 ( ءامسلا نم لزغي امو اهنم جرخب امو ) ماسجاألا نم (ضرآألا ىف جليام ملعي) هلوقب هيلع انللدتساو

 ىلب لق : ةعاسلا انيتأت ال اورفك نيذلا لاقو ) نيرفاكلا نع هلوقو (اهيف جرعي امو) حاورآلا نم

 (السر ةكئالملا لعاج) ىلاعت هلوق هيلع لديو ؛ ةرخآلا ىف ءاقبلا ةمعن ىلإ ةراشإ دخلا انههو ( برو
 ىلاعت هلوقف اذه ىلعو ( ئئالملا مهاقلتتو ) ىلاعت لاق مءهللا دابع نوقلتي السر مهلعحي ىأ

 ( ىتاثلاو ) سابع نبا نع لقن اي ابعدبم هانعم ( لوألا ) نيبجو لمتح ( تاومسلا رطاف )
 ضراألا نم داسجاألا جورخو ءامسلا نم حاورألالوزنل امهقاش ىأ ( ضرالاو تاومسلا رطاف )

 ءالسر ةكئالملا نوكت مويلا كلذ ىف نإف ( السر ةكئالملا لعاج ) ىلاعت هلوق هيلع لديو
 ءاجر عاطقنال نايب مبعايشأب لعف اك هلوق نآل ؛ ىضم ام رخآ,لصتم ةروسلا هذه لوأف اذه ىلعو

 مهنع ىلاعت لاق امك . تنمآ هلوقل ةدئاف الو هتبوتل لوبق ال نأب هنقيتو بيرم كش ىف ناكنم
 مهلإ ةكئالملا هلاسرإب هرشبو نقوملا لاح نيب مهاح ركذ املف ( شوانتلا مل ىتأو هب انمآ اولاقو)
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 ىزارلا رخفلا نم كلاورتعأاو سماخلا ءزجلا ترس روق

 هةحفص

 (الضف انم دواد انيتآدقلو )ىلاعت هلوق

 لمعا نأ ما

 (حيرلانايلساو ) »

 (ءاشيامهل نولمعي) »

 ( توملا هيلع انيضق ايلف) » "و

 طا ) تاغباس

 17 كلا (روكشلا د ليلقو ( 2 2

 (نجلا تنيبت رخالف)» هد
 5 مثلا 3 , د
 0 7 مهلع اتاسرأف ارا 5١ 2غ 2

 ) مرعلا ليس

 (ىرقلا نيبو مهنيب انلعجو) » د

 0 كاع / 5 سيلبإ مهيلع قدص دقلو ) م
 ( هزأظ

 1 (ناطلس نم مهاعهلناك امو) 2 2

 م ؟</ نم عج نبذلا اوعدا لق) 0( 2

 2 1 : ) هللأ نود

 » (ميةذرينملق) » ده
 7 ىده ىلعل ايإوأانإو) » هد

 ) لالض ف أ
 (انمرج اان نولاست ل لتر ا :

! 1 ”7 
 هب متقحلأ نيذلا فورأ لق ) 00

 ( ءاكرش
 ,ى ا

 ) ةفاك الإ كانتلسرأ امو ( 2 2

 1 قلو رفك لا كاتو
 ثش تسروفلا ّ ا ( نآرقلا اذه نموت

5/4 

 ( نوملاظلا ذإ ىرتولو ) ىلاعت هلوق 9
 اوربكتسا نيذلا لاقو ) »

 ! ( اوفعضتسا نيذلل

 اوفعضتسا نيذلا لاقو 0

 ( اوريكتسا نذلا

 انآ ك1 نادك[ )و رار
) 

 (ةيرقا انام را اهو

 (مكدالوأ الو كلاومأ امو)
 انتانآ ل نودس نيدلاَو) 7

 2 جاعم

 ( ًاعيج مرشح مو:و]) »
 مهضعل كل ل مويلاف )د

 ( اعفن ضعيل

 ( انتايآ مهلع ىلتت اذإو) د

 6 1 مانيتآ امور

 (ةدحاوب مكظعأ امإ لق) »
 0 متلأس املق) »

 ( قحاب فذقي ىبر نإ لق )
 ( قملا ءاج لق) »

 لضأ امنإف تللض نإ لق)
1( 

 (لبق نم هب اورفك دقو)

 (نوّشيامنبب ومني ليحو)
52 
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 ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو سماخلا ءزجلا تسرهف "2/1

 ةحفص ةحفص

 اونمآ نيذلا انلجإلا أب ) ىلاعت هلوق 7م .(دعب نم ءاسنلا كل لمال) ىلاعت هلوق ؟؟

 (ىسوم اوذآنيذلاك اونوكنال !( كنف تكلم اهالإا) ا 1 م

 ( ًابجو هللا دنع ناكو) » د .( ًابيقر.ىثلكلعهللاناكو) ا ا

 (هللااوقتااونمآنيذلا اهأاي) » > 4+7 اهنا ١ نذلا انآ ايلا "هل ٠

 ( هلوسرو هللا مطي نمو) 3 د . ( ىنلا تويب اولخدتال
 ىلع ةنامآلا انضرع انإ) » د .(اولخدافمتيعداذإنكلو) ٠ ٠

 ( تاومسلا .(ماط ل ملفوف مر ا
 ( اهنلمحت نأ نيبأف ) انا .( اورشتناف متمعطأ اذا. 3 اب“ ا

 ( الوهج ًآمولظ ناك هنإ) » هد موف و[ نيش اول نإ) ىلا

 ( نيقفانملا هللا بذعيل) » >> 00 .(نهئابآ ىف نييلعسانجال) ١» م> 5
 : ايس ةروس افرول (باج>ءارونمنهولاساف) كا

 ١ قام هل ىذلاهل دما) » ع .( هللا نيقتاو ) 2

 ٠ ( تاومسلا نولصي هتكم المو تانإ)ا > -

 "  (ضرآلا ىف جلي اه معي)د» » مع . ( ىنلا ىلع
 انيتأتال اورعق نذلا لاو) ٠-3-3 هللا نوذؤي نيذلا نإ ) » > 8

 1 00 . ( هلوسدو
 ا قزرو ةرفغم مهل كتل وأ 1 كل 4 (نينمؤملا نوذؤي نيذلاو) » > 5

 1 (ميرك (كجاوزال لقىنلااهيأ اي ) »ا
 00 (انتابآ ىفاوعس ندلاو) ١» 2 7 .(نفرعي نأ ىندأ كلذ) » د

 1 نم باذع مهل كتلوأ ) د 2 (نوقفانملا هتني ملنكل) » >> 7٠

 ( ملأ زجر (اوفقت امنيأ نينوعام) » > 5١
 ( ملعلا اوتوأ نيذلا ىريو) » م) +١4 ( اولخ نيذلا ىف هللا ةنس) » 2

 ١ له اورفك نيذلا لاقو) » د (ةعاسلا نع سانلا كلأسي ) » 2

 ( لجر ىلع مكلدن ةعاسلا لعل كيرديامو) » >»

 ( ًابذك هللا لع ىرتفأ)» د 4 .( ابرق نوكت
 ( يديأ نياعنل] اوي لظأ) > د (نيرفاكلا نمل هلانإ) » د
 لكل هبال كلذ ف نإ) » > 4 (ًاريصن الو ايو نودحيال) نتا

 ١ ( بينم دبع (رانلافمههوجوبلقتموي) »
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 ةحفص

 ىزارلا رخفلا نم نوزرذعلاو نا ءزجلا ثدسرهف

 (اوقدصلاجر نينمؤملانم) ىلاعت هلوق ”.+

00 

 اا

 نس

58 

 يك

 ا

11 

2 

2 

2 

2 

 (مرةدصب نيةداصلاىزجيل)

 اورفك نيذلا هللا درو (

 .( مهظيغب

 . (لاتقلانينمؤلاهللا نك و)

 . (مورهاظنيذلالزنأو (

 : (بعرلا مواقف فذقو)

 (مهرايدومهضرأ *”روأو)

 .(كجاوزأل لقىنلاامأاي)

 (هلوسروهللاندرتنتةكنإو)

 .(اليمجا حارس نكح رسأو)
 .'( تانسحبلل ذعأ )

 نكنم َْث نمىنلا ءاسنأي)

 . ( ةشحاقفب

 :( نك تسقب نمو 7

 ىنلا ءاسناب (

 1( ءاشنلا

 0 سل

 (لوقلاب نعضخ الف نتيقت انإ)

 .( نكت رد 0و
 :( ةالصلا نقأو )

 مكتعبهذيل هللا ديريامنإ)
 .( سجرلا

 (نكت ويب ف ىلتيامذ رك ذاو)
 . ( ًافيطل ناكهللا نإ )

 (تانلسملاو نيلسملا نإ )
 . تايآلا

 . (ًاريثك هللا نيرك اذلاو)

 ؟1//

 .( ةرفغم مهل هللا دعأ ) ىلاعت هلوق مرو

"١ 

1 

 ار

01 

 ا

 نا
3 
1" 

2 

2 

2 

 .(ةنمؤمالو نمؤاناك امو) 0
 (هيلعهللا منأىذللل وقتذإو)

 :/ كجوز كيلع كسمأ )

 . ( رع اهنمدي زىضقاملف)

 1 (جر>نمىنلا لعن اك ام)

 . (اولخ نيذلا ىف هللا هنس)

 (ًارودقمًار دقهتلارمأناكو)

 .(هللات الاس رنوغلبي نذلا)

 . ( هللا الإ نوشخن الو)

 (مكلاج رنمدحأ اب أدم ناكام)

 اوركذا اونمآ نيذلا امأاي)

 1 هللأ

 . (اليصأو ةركب هوحبس و)
 . ( كيلع ىلصي ىذلا وهز

 ..(مةنوفلي عون مهتيحب 1
 .( امرك ًارجأ مه دعأو)

 . (كاتلسرأ انإ ىنلا امأاي)

 . ( هنذاب هللا ىلإ ًايعادو )

 . ( نينمؤأ ا رشبو 7

 ٠ ( نيرفاكلا عطق الو )
 اذ اونمآ نذلا اأن )

 ”(تانمرتملا مت>كن

 . (كلانللح أ انإىنلا امأ اي

 :(امنحو [نومع هنأ ناكو)

 ٠ ( نهنم ءاشت نم ىجرت )
 .(نونيعأر قت نأ ىفدأكلذ)

 . ( ميبواق ىفام ملعُي هللاو )



 ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو سماخلا ءزجلا تسرهف "1

 0-5 ةحفص
  ماعرألا| اولوأو ) ىلاعتهلوقريسفت 195 سفن لك انينالل انئشولو)ىلاعت هلوق 28

 . ( ضعبب ىلوأ مهضعب . ةيآلا ( ايده
 نيببنلا نم انذخأ ذإو ) ىلاعت هلوق 7 .ةيالا(ميسنامباوقوذف) » > راو

 . ( مهقاثيم .» (انتايآب نمؤتانإ) » ه دم“
 رع نيقداصلا لأسيل) 1 ع ىخأ ام سفن :ملعت الف ) ا

 . ( مهقدص . ةنآلا.( مه

 اونمآ نيذلا ايما 50 ديالا ( ايم وم ناك نف]ل ف 1 د

 .( مكيلع هللا ةمعن اوركذا » (باذعلانممهنعيذنلو) » +16 ١>

 .ةيآلا هذه ربسفت 0ك 0 ملظأ نمو ( 1 دا

 .( نونمؤملا لتبا كلانه ) ىلاعت هلوق و . تايآلا ( هير تايأب
 نوقفاملا لوي ذإو) » د .ةيال(لصفيوهكبرنإ) » ه١ 185

 ( ضرم مجولق ىف نيذلاو >(ءاملاقوسنانأاوريلوأ) » ه» طا

 اهماسفأو ناب ن ونظلا ىنعم بازحالا ةروس ريسفت سامو

3 

 ارم

1527 

 ا

115 

516 

 .ةنآلا(هللا قتاىنلا اهمأاي) ىلاعت هلوق
 نيرفاكلا عطت الو) » ه

 . ةيآلا ( نيقفانملاو

 كيلإ .ىحوي ام جاو 00 7

 . تايالا ( كبر نم

 نم لجرل هللا لعجام ) 1

 . ( هفوج ىف نيبلق
 .( سهاوفأب كلوق مكلذ) » د

 (قحلالوقي هللاو) » هد

 وه مهئابال مهوعدا 1/10

 . ةيآلا ( هللا دنع طسقأ

 ( لييسلا ىدع وهو) » د

 نم نيئمؤملاب ىلوأىنلا) » عه
 . ( ميسفنأ

 . (مهتارمأ هجاوزأو) 0

 (اهراطقأنممماع تلخدواو)ىلاعتهلوق ٠

 هللا اودهاع اوناك دقلو) 9

 (لبق نم

 ' محمصعي ىذلا اذ نم لق) »
 . ( هللآ نم

 ( مكنم نيةوعملاهللا ملعيدق) 0

 مهتيأر ٌفوخلا اخ اذا ) د. د

 . ( كيلإ نورظني
 ش طبحأف اونمؤي مل كئاوأ ) 2

 . ( مهلامعأ هلل

 مل بازحالا نوبحب ) »
 .( اويهذي

 لوسر ىف كل ناكدقل) د
 . ( ةنسح ةوسأ هللا

 بارزحألان ونمو لاىأراملو)» د 7.+

- 

- 



 ند نحو

 تكيوف نق

١8 

 الرا

 مم١

1 

 اك

 /١1

 ارو

 ا

1-0 

1 

1١7 
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15 

1 / 

 . ةيالا(اوملظ نيذلاعبتا لب) ىلاعت هلوق
 . » ( هوهعتاو هلإ نيبينم )

 . » ( رضسانلا سماذإو)

 . » (شانيتأ ام اورفكيل)
 . » (ةحرسانلاانقذأاذإو)
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 "/ ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو سماخلا ءزجلا تسرهف

 . » ( هقحىبرقلا اذ تآف)

 2 ( انو نم متيتآ امو )

 2 ( مكملخ ىذلا هللا )

 .2 ( ربل لأ ىف داسفلا رهظ )

 . 2 (ضرالاىفا وريس لق)

 22 ( نيدلل كهجو متأف )

 . » (اونمأ نيذلاىزجيل )
 . » ( لسريزأ هنايآ نمو)
 » (كاقنماتلسرأدقلو)

 > (ىمعلا ىداهب تنأامو)
 2 ( مكقلخ ىذلا هللا )

 » ( ةعاسلامودن مويو)
 . » (ملعلاا وتوأن يذلا لاقو)

 » (نيذلاعفني ال ذئمويف)
 . » (هللا عبطي كلذك)

 0 ييوه دل

 د (باتكلا تايآ كلت: ملا ) ىلاعت هلوق

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 و(

 . » (ىرتشي نم سانلانمو)

 . » (اوامعواونمانيذلانإ)

 . » (ضرآلا ىف قلأو )

 . » (قورأف هللاقلخ اذه)
 . » ( هبال نامل لاق ذإو )

 ٠ » (نألعكادهاج نإو )

 ه  -

 م١

١5١ 

١71 

17 

 ا

1 

 1 5ا/

 اة

1 

1) / 

 1/ه

 //ا١ا

 ةيآلا ( ةالصلا رقأ ىبباي ) ىلاعت هلوق

2 

2 

2 

 ه (سانلل كدخرعصتالو) د
 > (كيشم قف ذضصقاو) د

 2 (مكلرع هللانأاورتبلا) 2

 2 ( اوعبتا مل ليق اذإو ) 2

 ب (كنزحيالفرفك نمو) 2

 » (قلخنم مهتلأسنتلو)
 » (ضرالاف 5 امتأولو) 2

 ١ (ليللا جوي هتلانأرتملأ 0و

 » (قحلاوههللا نأبكلذ) د

 2 ( ىرجتكلفلانأرتالأ ) 2

 للظلاكجوممهشغ اذإو) د
 ةيآلا ( هللا اوعد

 4 دراوهت]سانلاام 1 2

 لأ 0, ,
0 

 تاومسلاقلخىذلا هللا) د

 . ةيآلا ( ضرألاو
 اكلات ومالا خلو

 . ةءالا (نضرآلا لإ

 . » (بيغلا ملاع كلذ) 2

 نم هيف خفنو هيوس مث) د

 . ةيآلا ( هحور

 .ةيالا(انللضاذئأ اولاقو) د

 توملاكلم رك افوتي لق) 2

 . ةيالا ( ركب لكو ىذلا

 . ةيآلا ( اذإ ىرتولو) »



5/4 
 ممم سللا

 ةحفص

 ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو سمأخلا ءزجلا تسرهف

 نم متذخما امنإ لاقو ) ىلاعت هلوق هع

0 

 نإ

 ه/

 نإ

53١ 

34 

535 

53/ 

74 

0/١ 

3,7 

7/6 

7 

7 

8 

 ذل

2 

 .ةيآلا ( ًاناثوأ هللا نود
 :ةيآلا ( طول هل نمآق )

 .(بوهعيو قس |هلاتنهوو)

 » (هموقل لاق ذإ ًطولو)
 السر تءاج .انملو (

 . تايالا (ىرشبلاب ميهأربإ

 انلسر تءاج نأ املو )

 . تايالا ( مهم ”ىس اطول

 .(ابيعش ماخأ نيدم ىلإو)

 نيبت دقو دومثو ًاداعو )

 .تايالا (مهنك اسم نم 3

 .» ( هنذب انذخأ الكف )

 نم اوذخما نيذلا لثم )
 . ةيآلا ( ءايلوأ هللا نود

 توشلا "نهوأ: نو (

 . تايآلا ( توبكتعلا تيبل

 . » (نوملاعلاالإابلقعي امو)
 . » (كيلإ ىحوأ ام لتا )
 .د (ربكأ هللا ركذلو )
 . تايآلا ( اولداحت الو )

 » ( ولتت تنك امو)
 .ةبالا(هيلعلزتأالول اولاقو)

 . تايآلا ( مهفكي ملوأ)

 ( باذعلاب كنولجعتسيو )
 تايآلا

 .ةيآلا (اونمأ نيذلا ىدابعاي)

2 

4 

 مه

 مك

 م

34 

0 

1 

 ا

15 

١١١ 

1 

١1 

11 

 الزج

11 

 » ( توملاةقئاذس فن لك) ىلاعت هلوق

2 

2 

 اذإ

2 

1 

2 

2 

 » ( اولمعو اونمآنيذلاو)
 . تايالا ( اوريص نيذلا )

 ةيالا(قاخنم مهل أس نتا و)

 . » (قزرلا طسبي هللا )

 ١١١ ليوم ميلاسنااَو)
 و (ايندلاةامحاهذهامو)

 . » (كلفلا ىفاويكر اذاف)

 .تايآلا (انأ اوري ل وأ )

 ةيالا (انيفاودهاج نيذلاو)

 : د: 60 وع ممورلا ةروس ريسفنت -)

 . تايآلا(مورلا تبلغ“ ملا) ىلاعت هلوق

2 

2 

2 

2 

 امل( ف اوريسي مل وأ )

 .» ( ةعاسلا موقت مويو)

 .» ( نيح هللا ناحبسف )

 .» (مكفلخ نأهتايآ نمو)
 اخ د
 : ةيآلا(اجا 7 زأ سفن أ نم

 تاومسلاقلخهنايأ نمو )

 ةيالا( ضرآلاو

 . (ليللاب <مانمهتايأنمو)

 .» (قربلاكيري» » )
 ءامسلا موقت نأهتايآ نمو )

 . ةيآلا ( هرمأب ضرألاو
 وسلا قف نع نإو)
 . تايآلا (ضرالاو

 .ةيالا ( الثمركل برض )

| 

 2 "اور ا وووا»

 مادا



 ىارلا رخفلا نم نوركعلاو نسا ل كيف

 ني 2
 كتمسري

 كفل

 » (ةيرق نمانكلهأ كو) » د
 عاتف *ىش نم متيتوأ امو) » د

 ةيآلا ( ايندلا ةايحلا

 نيأ لوقبف م«داني مويو) » ه»

 تا.آلا(نمآو بات نهامأف) 5 ه
 3 هللا لعج نإ متي 0 لقفز ه3

 تانآلا ) 6 ليللا

 ناكرق رالف دا 2
 . تايآلا ( نومعزت تنك نيذلا

 »(ىسومموةنمناكنوراقنإ) » ه

 » ( هتنيز ىف هموق ىلع جرخل ) 00

 » (هناكم اونمت نيذلا حبصأو) » »

 » ( امنمريخدلف ةنسحلابءاجنم) م ه
 ت وكلا ةرودا راف

 أ سانلا بسحأ ؛ 11) للاعتهلوق

 .تايآلا ( 1

 ةيآلا( مهلبق نمنيذلا انتفدقلو) 2-3

 نولمعي نبذلا بتشح مأ ) م١ د»

 : تايآلا (انوةشي نأ تائيسلا

 دهاج امإف 5 نمو )02 1 0:

 /ِ ةبآلا ) هسفنأ

 (تاحلاصلااوامعواونمانيذلاو) 5

 ةحفص
 مو

5 

/ 

5٠ 

5:١ 

57 

 5و

5*5 

17 

 ١ه

 .(هيدلا يناسنإلا انيصوو )ىلاعت هلوق

 اراعو “ا ىتكتنما ,ثدلاو 5

 . ةنالأا ( تاحلاصلا

 !؟/اكما ل وقي نه سسانلا نمق) 0

 نيذلل اورذك نيذلا لاقو )9و

 .ةيآلا ) ايد

 عم الاقثأ و مهلاقثأ نامحيلو) » د

 : ةنآلا ) مهلاقثأ

 .(هموق ىلإ اح السر دمار زج

 همودل لاق ذإ ميهاربإو 11

 1 ةبآلا ) هللا اود.عا

 هللا نود نم نودبعت عابر ك0

 .ةيآلا ) اناث وأ

 يدك, ده اوبدكت نإو ْ م 2

 .ةبآلا 0 نم مم

 هلا مئدق ع نا 0

 : ةيآلا ) قلخلا

 . ةيآلا (ضراآلاىفاوريس كد 21

 نم محربو ءامي نمايدعجا) اذا و

 . تابآلا ( ءاشي

 هنأ تاانلإ اورق نيكل

 .ةيآلا (ه الو

 نأ الإ هموق باوج ناك اش) ه١ ه

 . ةيالا ( اولاق



 لل مرام اوير مهذب ليحف : ىلاعت هلوق "1/1

 02 0 ا 62مل 00 ا هع ع 2607 2 6 سر

 مهني ليحو 2604 ديعب نآكم نم بحلب نوعي 1

 0 روع ى 0 ” رب ر 2 ا 2 ا و

 هد بيرم كش ىفاو اكمهنإ لبق نم مهعايشأب ل دق تش ام نب سو

 «(بيغلاب نوفذةيورإ هلوقو : لوأو برقأ وهو 1 هيلع دمي هب نأ ىذلا قحلا امإو نآ رق

 ١" لولا ىف هليل ةفاذقفلوسرلا ناسل' لَع هللا" نم لدن" بيغلا نال بيغلاب نونموي دب
 يديعب ناكم نه هلوقو ؛ هللعي 3 لش عا تيعلا# دش ويف رفاكلا امو: نقولا 3و

 لامعأ ىلع نوردقي ال مهتأ نم كب رشلا اوذخأ ديعب مهذخأم نرأ هنم دارملا نوكي نأ لمتحي

 مهلاح نم ةداعإلا دعب اوذخأو ة 0 تاقولخلا كلذكف . ةريثك ًاصاخشأ اوناكاذإ الإةريثك
 ىلع هللا سايقو ؛ هيلا حورلا ةداعإ مهنكميال تام اذإف ىوادي ضيرملا نإف ؛ ءايحإلا'نع مهزجتو

 باوثلاف ةمئاق تناك اذإ ةعاسلا نأب نولوقي اوناك مهنإ لاقي نأ لمتحو : ذخأملا ديعب تاقولخلا

 نم ناكن اف كلذ نولوقي اوناكف (ىنسحلل هدنعىلنإ بر إإ تعجرنئل و)مهلئاق لوقك ءانل ميعنلاو

 ساسحإالابالإ ملعيال المع بحي الام نافذ ساسحإ نعاولوةي ىح مهدنع كلذ ناكافف لوسرلالوق
 بيرق ةرخآلانأ تركذ دق ليقناف ؛ ديعب ناكم نمبيغلانع نولوي اوناك مهف ؛ قداصلا لوةبوأ
 نمآ نم دنع بيرقكلذ نأ (امهدحأ) هبجو نم هنع باوجلا لوقن ؟ ديعب ناك» نم لاق فيكف

 ؛ ةمايقلا موي ةءاكحلانأ (ىناثلا) هدنع ادعي ن وكف هب قيدصتلا هنكم النمو مل نمو الك دمحم

 نولوقي ةرخآلاف مهنأوهورخآ اهجولمتحيو ؛ ايندلاوهو ديعب ناكمنم نوهذقي ا وناكلاق هن اكف
 .ايندلا وهو ديعب ناكم نم بيغلاب فذق وهو (ًاح اص لمعن انعجراف انعمسو انرصيأ انبر

 : ليقناف ؛ ايندلا تاذل نيبوأ ايندلا ىلإ د وعلا نم «نومتشيام نيبو مهني ليحو ١ ىلاعت لاق مث

 ف اوناك ممنإ لق نبي فعاشإل ل |عف 3 لاق ىلاعت هنأعم م دوعلا نم نومتشيام كلوق حصي فيك

 بلط كلملا هءاجنم لك لب ؛ مهنيب ليحام هنإ ا مر

 نيبجو لمتحي ( بيرم ) هلوقو «لبقي لو ىأبا روهظ دنع اونمؤي نأ اودارأو طعب ملو ريخأتل
 هللاو ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ رخآ داوم ىف هرك ذنسو « بيرلا ىف عقوم (فاثلاو) بير ىذ (امهدحأ)

 .نيعمجأ هجاوزأوهبحومل آوىنلا دمحهقلخريخ ىلع هتالصو نيملاعلا بر هلل دمخلاو ؛ باوصلاب ملعأ

 « رطاف ةروس هلوأو نورشعلاو سداسلا هيليو « نورشعلاو سماخلا .رجلا مت 3

 فراعملا ةرازوبةفاقثللةماعلا ةرادإلاب ىواصلا ليعامشادمع ذاتسالا ةيريمآلا ةخسنلا ىلع هعجاردقو

 امإو مالسلاو ةالصلا هيلع دم امإ ؛ 1 .ىث ىلإ 4 لبق ة نم هب اورفك دقو هلوقو ( هب انمآ )

 اا اأذذآذآ  |آأآ]ذز]ذآذآذ اذ ذ]ذ]ذ 1 ز ] ذ ز] ذ ز ز | ز]ز ]1 1

 هنن هيدا

 ويوسع ندع مب همس حس لاا

 وسما وموت همجاا با 7 كن



 عاباب ةيآلا . ىسفن لع لصأ امتاف تالض نإ لق : ىلاعت هلوق

 م
 نن سس ياس ركو لال ىدق 02 ارح

 ىد ىلإ ىحوب 5 تبدتهأ نإو ىسفت 0 تلكَص نإ لق
5-8 

 6 ل

 م سام © راس يرده هي 2 20 3

 60١١ دمعي نأكم نم قى والا مَ ياو انما وا اير
 تك ا

 ىأ ( هغمديف ) هلو5 نم دارملا اك ارد الوأ أ قف لطانلا دل ا لاق ,هغمدو هلطرأف

 نإ لطابلا قهزو ) رخآ عضوم ىف ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو كلذك لزي مل ىذلا هنالطب رهظيف

 ىأ -(لطابلا .ئدبب امو ) .هلوقق« لظابلا قوز 'آددجتم [سأ نشل عي"( اقوه لآ[

 . قا فالخ اتم هزحالا ف دلال ىلر( ديعت لوز قل |[ كو اخ ايش لوألا ف تشال

 هنإ ىلر ىلإ ىحوي ايف تيدتها نإو ىسفن ىلع لضأ امتاف تللض نإ لق ل ىلاعت لاق مث

 . 4 بيرق عيمس
 (هسفنلف ىدتها نم ) مومعلا ليبس ىلع لاق ىلاعت هللا نال كلذو ًاضيأ ةلاسرلا 0 اذه

 ىسفن ىلع ىلالض ىنعي ( ىبر ىلإ ىحوي ايف تيدتها نإو ) سو هيلع هللا ىلص ىلا قح ىف لاو
 هلوقو : نيبملا ىحولاب وه امتإو . مكئادتهاك لالدتسالاو رظنلاب سيلف ىنادتها امأو . كلالضك

 عسل سيل ؛ ريخأت ريغ نم كيتأي بيرق مكيلع هب تيدعتساو هتيدان اذإ عمسي ىأ ( عيمس هنإ)

 . ىعادلا قحلي الو دعب نع
 2 بيرق ناكم نم اوذخأو توف الف اوعزف ذإ ىرت ولو ل ىلاعت لاق مث

 موي لاخلا ف قحلا بحاص نيعي الو الجاع بذعي مل ناف بيرق وه لاق ( عي ) لاقامل

 ىأ فوذحم هباوج ( ىرت ولو ) هلوقو . توفلا فاخي نم لجعتس امبإو . توفال تا عغزفلا

 ."برهلا نم مهنكمت لبق ذخألا امنإو نوبرهمال ( بيرق ناكم نم اوذخأو ) ابي ىرت
 .4 دعب نأكم نم شوانتلا مهل ىنأو هب انمآ اولاقو ل ىلاعت لاق من

 نرد تقف أ شوانتلا ممل ىتأو) انمآ اول اق ؛ ناميإ عفنيال ثيح الا روبظ دعب .ىأ

 لقذناق . ةدععب ة ةدحالا نم ايندلاو ةرخآلا ىف مو اندلاف جال نوكيال كلذو بولطملاب رفظلا لع

 لعل ) لاقو ةعاسلا هللا اهامس اذهلو «ةبيرق ايندلا نم ةرخآلا نإ عضاوملا نم ريثك لاق فيكف
 ناك نإو لبقتسملاو . هيلإ لوصوال ذإ نوكي ام دعب ربادلا سمالاك ىضاملا لوقن ( بيرق ةعاسلا
 كرت ةماعلا اندلا قو أمضأ ةديعب ايندلا ةمايقلا مويف 2 نينس رخاخلا نيبو هنيب

 مسجلاك ًاذوخأم لعفلا هللا لعج املو . دعب نع لبقو . برق نع لوانتلا وه شوانتلاو هناينإل
 دارملاو ( ديعب _ناكم نم ) لاقت ناكملا وهو مسجلا فرظك نامزلا وهو لعفلا فرظلعج

 ٠ ايندلا نم ىضمام
 هلوق“ ىف ةراشالاو : لق نه هيأ رفك مهنأ أ بيس هيف عفت ال مهناميإ نأ ىلاعت هللأ نيب مث



 ةيآلا . لطايلا ىدبي امو قحلا ءاج لآ : ىلاعت هلوق 1

 لا )| ا ا قرت 20 ةطودعب اساوو

 «؛ة» ديعي أمو لطابلا ؛ىدبي امو قحلا ءاج لق

 امك. ًاقافتاك لذ لمعف امنإ وام لاعز وكيال هريغفدج وبال *ىشب لعفلا لحع صاصتخا ريغ نم ديري انك

 فيك ( قحلاب فذقي ) لاقف ةاذاحلا ىف عضاوملاةيوست عم هريغ نود ًاعضوم مهسلا باصأ اذإ

 نع لفاغلا مجاحلا هلعفي اي ال ديريام لعفي وهف هلعفيام بقاوعي ملاعو هلعفي امب ماع وهو ءاشي

 اك لطابلا ىلع قملاب فذقي هنأ وه هنم دارملا نأ ( ىناثلا هجولا ) بويغلا مالع وه ذإ بقاوعلا
 ابلبق ام ةيآلا قلعت اذه ىلعو ( هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقت لب ) ءايبنآلا ةروس ىف لاق اك
 - ىبر نإ لق ) لاق مههمش تضحدو تربظ امل ديحوتلا نيهارب نإ ثبح نم كلذو رهاظ ًاضيأ

 نأ وهو فيطل ىنعم هل هجولا اذه ىلع ( بويغلا مالع ) هلوقو : مكلطاب ىلع ىأ ( قحلاب فذقي
 هعوقو ىلعف رشحلا امأو « ةلاسرلاو ديحوتلا ىلع الإ مقي مل رهاظلا لوقعملا رهابلا ناهربلا

 دحال ناب امل لوقلاب هللا ناب الولو :هلاوهأو هلاوحأ نعو « هنع ىلاعت هللا رابخإ ريغ ناهرءال

 نيهاربلا روبظ ىلإ ةراشإ : لطابلا ىلع ىأ ( قحلاب فذقي ) لاق الف , ةلاسرلاو ديحوتلا فالخب
 اهاوحأو ةعاسلا مايق وهو بيغلا نع هربخم ام ىأ ( بويغلا مالع ) لاق ةوبنلاو ديحوتلا ىلع
 (قحلاب فذقي ىبر)لاَقي نأ وهو رخآ ًاريسفت لمتحت ةيآلاو « بويغلامالع هللا ناف هيف فاخال وبف
 قحلا ىأ هب لوعفملاب قلعثم نيلوالا نيهجرلا ىلع ءابلاو لطابلاب ال قحلاب هفذقي هفذقي ام ىأ
 (قحلاب سانلا نيب مكحاف ) هلوق ىفو ( قحلاب مهنيب ىضقو ) هلوق ىف ءابلاك هيف ءابلا اذه للعو فوذقم
 ىنام ملعي بويغلا مالغ وهو لسرلا بلق ىف فذقام فذق ىلاءت هللا نأ وه هجولا اذه ىلع ىنعملاو

 . بولت ىفامو مهولق
 : « ديعي امو لطابلا ءىدبب امو قحلا ءاج لق ل ىلاعت لاق مث
 ا ل دف قلبا كلك نأ رعد لاقتسالا اكساب: كلذ ناكز قيما: فذقي هنأ هنا ركام

 هللا ىلص ىنلا ناسل بع رهظام لكو رشحلاو ديحوتلا ناب هنأ (ىاثنا) نآرقلا هنأ ( اهدحأ ) هوجو

 (قحلا ءاج)نم دارملا نوكي نأ لمتحيو : مالسلاهيلعد#ةوبن ىلع ةلادلا تازجعملا (ثلاثلا) لو هيلع

 املو ٠ دوجوملا وه قحلا نأ انيب دقو : قحلا فالخ لطابلاو رهظ دقف ءاجام لك نآل قحلا ربظ

 ًاقح ناك. رشحلاو ةلاسرلاو ديحوتلاك هؤافتنا نكمي. مل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هب ءاجام ناك

 « تيثيال الطاب ناك هدوجو نكميال بيذكنلاو كارشإلا نم هب نوتأي ام ناك املو  قتنيال

 ةرخآلاىف الو ىلوآلا ىف ًائيش ديفي ال لطابلا ىأ ( لطابلا ءىدبي امو ) هلوق نم مفي ىنعملا اذهو
 الو ناطيشلا ءىدبيال دارملا ليقو ؛ الصأ هل مدعال هب ىتأملا قحلاو . الصأ هدوجول ناكمإ الف

 هلوق ىنعم هيف ناك امل ( قحلاب فذقي ىبر نإ لق ) ىلاعت كوق نأ وهو فيطل ىنعم هيفو  ديعي
 قحلا هيلع دروف ناكل طابلا برأ ممونمل عقب ناك ( هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقن لب ) يلاعت



 مب ةيآلا ٠ ننال لق : ىلاعت هلوق

 ل رهو هللا لعالإ نبت ران

 رثرته ص ارث يك سا نس ل ىددص 3

 «ع تا ماع 0 فد فر «نإ لق «؟1 ديب

 .ةلأسملا مهتمزا كلذ لع اودعاساذاف (ةرهلاسو هلاسلت زق ق 0 هنأش ا 5 كلذراكنإ مهعسإ

 ٠ ريدا وهف ةنج هب ما لك لوسروه 5 ةئد ةيوه امإ ىعل 2 ريذن الإ وهنإ هدعب لاقاذهلو

 مكرذني لاق هن اك باذعلا برق ىلإ ةراشإ ( ديدش باذع ىدي نيب)هلوق (ةسداسلا ةلأسملا)

 : دعب كاذعلا قانا فرس ىأ :باذقلا فدا ند شن قا كسي رضاح باذعب

 «ديبش 'ىث لك ىلعوهو هللا ىلع الإ ىرجأ نإ مل وهف 0 مكتلأس ام لق ١ ىلاعت لاق م

 انونجم نكي ١ اذإ ىف هنأ هم مزأبي را ابجو 3 د اسن 1 4م مزايل هزج هبأم هنأ 0 ذل

 10 ودع نوكأ كورت كنا رزاةف كلذ نك مل اذإ لجاع ضرغل ال ديدشلا ءانعلا بكتري نم نآل

 هيداعلو هدصقب نخل 0 نافذ الجاع كالملل ةضرع هدمقت لعجب ةوبنلا هأوعدب مالسلا هيلع ىنلاف

 ايذاكن اك ولف ءتاثمال:كيذغم ةرخالا ىف ثذاكلاو ةةرخآللاهلعدي وبفايندلا فآ 218

 ريرقت (ديهش لك ىلع وهو) هلوقو قداص ىن وهف « بذاكب سيلف نونجمب سيل هنكل انونجم ناكل

 هللا ربظي و :ةوبنلا صخب ىعدي نأب:. ةنيبلا) ىوعدلاب ال] تبثتاال ةلاسرأ)'نآآل كلذ لا

 نأ لبلدي معلا ةدافإ َّى لوقلاب قيدصتلا ماقم موقي لعفلا 2 قيدصتلاو ةدداش ةنيب و ةزجعملا هل

 كليلل لاق مث. رظان رضاح كللملاو ىلوق لوبق كم مدل مكيلإ كلملا اذه نم لسرم نإ موقل لاق نم

 كش هيف قبال 1 ليو سادت | لاق ذاق كلوت مه لقف مهيلإ كلور انأ تنك نإ كلملا اهأ

 0 ىف هءابق هسيلأ ولف كءابق ىنسلأف مهلإ 0 انأ تنك نإ كلملا اهأ اي لاق اذإ كلذك

 انها 1 اولاق 9مل , هللا ل سر نح مهموقل ٠ اييناآلا لاق اذإ لسرأا كاش كاذكل هل وكر هنأ 0 ناقل مز

 . هقدص هنأب مزجلا لصح هلعفف تيملا اذه رشنأ وأ ةراجحلا هذه قطنأف كلسر انك نإ

 فذقي ( امهدحأ ) نابجو هيفو ( بويغلا مالع قحلاب فذقي ىفر نإ لق ل ىلاعت لاق مث
 امل ىلاعت هللا نإ تح م كاذو ظ قاعت البق ف ةيآلل هجولا اذه ىللعو ) نيقحلا بولق َْى قحلاب

 (مكل ومف رجأ نم مكتلأس ام لق) هلوقب هدك أو ( مكل ريذن الإ وه ا ةلاشارفل

 منع ىلاعت 5 7 4م ءاع كنا كا : منيب نم دحاو صب 0 دا عم 2 نيك. مل ةداع نم ناكو

 ىف ىأ ( قلاب فذقي فر نإ 0 ط ابا اوج حل اصب أم نك ذر (ةانننب نم ركذلا هيلع لزنأأ )

 8 ءاغن تلاع ءاشيام ىطعي و كيري ف لعشي هديب ا نأ للا هزات || بواقلا

 اكه لكفإ نم نآوهو هي هيلعركذي دساف لاؤس باوج ىلإ ةراشإ (بويغلا مالع) ىلاعت لاق مث

 , نابلا ةرقذأ اسألا هرم مزاللا نال اذيكه اهانتثا لق ىنعملا ةحضاو ريغ ن ناك امو 10 ةوق ف : قالوب ةعبط ةخسنلا يف (1)
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 ( هلل اوهوقت نأ ) ةلوقف لئالدلاب اهريرقت هنم قيسام دعب ةيآلا هذه ىف ةثالثلا لوصألا ركذ

 هلوقو ةلاسرلا ىلإ ةراشإ ( كل ريذن الإ وه نإ ةنج نم كبحاصب ام ) هلوقو ديحوتلا ىلإ ةراشإ

 : لئاسم ةبآلا ىفو رخآلا مودلا ىلإ ةراشإ ( ديدش باذع ىدب نيب )
 ناميإلاو ؛ ديحوتلاب الإ نوكي ال نأ ىضتةي (ةدحاوب كظعأ امنإ ) هلوق 4 ىلوالا ١

 ؟ (ةدحا ب كظعأ امنإ) هلوقب روكذملا رصحلا حصيفيكف . رشحلاو هلاسرلاب فارتعالاب الإ متي ال

 0 ا

 رخآ باوجو ؛ تاداعسلا بابسأ محل ءىبيو تادابعلا باوبأ مهلع حتفي امب مهرمأ علم ىنلاف
 الوأ كظعأ لاق امنإو . دحاو 'ىثب الإ ىرمع عيج ىف مكرمآ ال ىإ لات م وكب ىنلا نأ وهو

 (اوركفتت مث) ىلاعت هلوق هيلع لدي و لكلا ىلع قباس هنآل هريغب رمآلا لوأ ىف كرمآ الو ديحوتلاب
 . ظوعومو هب ًارومأم راص ًاضيأ ركفتلا نإف

 ةاضنم كظعأ ىأ ةلصخ ةفص اهنأ ىلع اهتنأ نورسفملا لاق (ةدحاوب) هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا إ)

 هلوق ىف ارك ذ دقو ناسحإو ةنسخ ديحوتلا نآآل ةدخاو ةنسح دارملا لاقي نأ لمتحو ؛ةدحاو

 ةيهلإلا تابثإ ناسحإلاو هتلاريغ نع ةيحلإلا ىنن لدعلا نأ (ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا 0
 نامالا ءازج له دارملا نأ (ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ليقو ؛ هل

 . ( هللا ىلإ اعد نم الوق نسحأ نمو ) ىلاعت هلوق هيلع لدي كلذك و « نانجلا الإ

 نوكي نأ امإ ناسنإلا نإف لاو>آلا عينج ىلإ ةراشإ (ىدارفو ىتثم) هلوق4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 هلوق ىف لخد هدحو ناكاذإو (ىنثم) هلوق ىف لخد هريغ عم ناك اذإف ءهدحو نوكي وأ هريغ عم

 مجوح الو هللا رك ذ نم ةيعمجا مكءنم ال نيدرفنمو نيعمتجم هلل اوموةت لوقي هناكف (ىدارف)

 . هللا رك ذ ىلع مكنيعي نيعم ىلإ دارفنالا

 ةجاح الو ديحوتلاو لصألا وه ام اوفرتعا ىنعي ( اوركفتت مث ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا ل
 جاتحي هناف رشحلاو ةلاسرلا نم هدعب لوقأ ايف اوركفتت مثء رهظو ناب ام دعب رظنو ركفت ىلإ هيف

 هيف نوركفتيامنيب مث (اوركفتت مثهلل اوموقت نأ) لاق هناف ؛ انرك ذ ام ديفت مث ةملكو ٠ ركفت ىلإ

 . ( ةنج نم مكبحاصب ام ) لاقف مالسلا هيلع ىنلا رمأ وهو

 لك مزاي ال ناك نإو الوسر هنؤك ديف( ةنج نم كبحاصيب ام ) هلوق 6 ةسماخلا ةلأسملا ال

 نوكن ال ءايشأ هنم رهظي ناكمالسلا هيلعىنلا نآل كلذو ءالوسر نوكي نأ ةنج هب نوكي 1

 ىنلا نم رداصلا نكي مل اذإ و : كلملا اوأ نللا ان تئاجعلا هنلب رهظت ام رشيلانيخَو رشنلل ةروذدقم

 وهف نيريدقتلا ٍلعو ؛ ةطساو ريغ نم ىلاعت هللا ةردقب وأ كلملا ةطساوب نوكي نجلا ةطساوب هَل

 نب رشبلا ف تافصلا فرشأ ىه ىتلا ةفصلا تبثي نأ وهو ؛ قرطلا ن..>أ نم اذهو : هللا لوسر

 مل نونجم وه املاق اذاف: عازنلا هيف نولوقي اوناكهللا لوسر وه الوأ لاق ول هناف ؛ تافصلا سخأ



 فلا ةيآلا وسرد بتك نم مهانيتآ امو : ىلاعت هلوف
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 كك ««4هريذأ نم َكلَمممل ا[ ةوااهو وسر بتك نم ه مانت 5

 ريكن "نهدي ثا رثكف لق هاا ا 0 مهب نم 1 نمَنيذلآ

 00 مث ىدارفو قلم هلل اوم ل ةّدحأ , مظعأ ان | لق 5-5
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 01 ولا 5 تازجعملا نم هب ا امىلإ ةراشإ نوكي ىناثلاىلعو نآرقلا ىلإ ةراشإ ( نيبم رحس الإ

 ناك ديحوتلا راكنإ نأ وه قحلل اولاقو لوي نأ نع الدب ( اورفك نيذلا لاقو ) ىلاعت هلو

 لهأو نيكرشملا نيب هيلع ًاقفتم ناك [دقف] تازجعملاو نآرقلا راكنإ امأو « نيكر شملاب ًاصتخم
 . مومعلا هجو ىلع ) قدلل اورفك نيذلا لاقو) كات ل اقف] كما 0

 نيذلا بذكو « ريذننم كلبق مهيلإ انلسرأ امو اهنوسرذب بتك نم مانيتا امواج ىلاعت لاق مث

 . ( ريكن ناك فيكف ىلسر اويذكف مهانيتآ ام راشعم اوغلب امو مهلبق نم

 تايآلا مهملع ىلتت امدنع نولوقي ىنعي ممديلقت نابل ديك أت ريذن نم كلبق مهلإ انلسرأ امو
 لسرأل وسر الو مهيلعل زنأ باتك الو ناهرب ريغنم(ىرتفم كفإ)مهوةو بذاك لجر !ذهتانيبلا

 باتكممدنءاموتابلقتلاب وأ اهب اوتأي ملو . ةيلقعلا نيهاربلاب الإ ضراعتال تانيبلاتايآلاف « مهلإ

 نيذلاك مهنأ َنْ مث هللا لوسر ربخ وأ هللا باتك نم تابآ ريشعملالقتلاو ءكرغ كد 7

 نورسفملا لاق ( مهانيتآ ام راشعم اوغلب امو ) ىلاعت هلوقو « دومتو داع لثم اوبذك مهلبق نم

 نإ مث « رمعلا لوطو ةمعنلاو ةولا نم نيمدقتملا انينآ ام راشعم نوك رشملا ءالؤه غلب امو : هانعم

 مو ايو كل 0 ءافعضلا ءال ؤهلاح فيكف « مهتوق مهتعفنامو مهذخأ هللا
 اوغلبام مهلبق نم نيذلا ىأ ( مهانيتا ام ر ام راشعم اوغلب امو مهلبق نم نيذلا بذكو ) دارملا لاقي نأ
 رئاس نم لكك أ مالسلا هيلع دمحم باتك نآل كلذو : ناهربلاو نايبلا نم دمع موق انين آ ام راشءم

 مث ءقشأ هنايبو وأ هناهربو ؛ حصفأو لسرلا عيمجنم لضفأ مالسلاهيلعدعو . حضوأو بتكلا

 ركشي ال فيكو مهلع ركنأ لسرلا نم مهاتأ نمبو بتكلا نم مهءاج امب اوبذك امل نيمدقتملا نإ
 متانينآ امو)ىلاعت هلوق ىنعملا نم انرك ذام ديؤي ؛لبسلا حض 0 , لسرلامصفأب اوبذك دقو : مهلع

 ناك املف « ريذن نم كلبق مهلإ انلسزأ انو اباتك مانيتآ امن نآزقلا ن يغ ىعي (اهنوشردب كالت
 هكر تاكا اخ 1 ةيناثلا:ةيآلا ىف ءاتيإلا ليغ باكل نه ىلوآلا ةنآلا ققزملا

 مكبحاصيام اوركفتت مث ىدارفو ىنثم هلل اوموقت نأ دعاوي هلحأ انإ لق و لال لاق مث
 (« ديدش باذع ىدي نيب مكل ريذن الإ وه نإ ةنج نم
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 املقحلا 2ص نيذلا لا كفإ الإ اًدهام اولاَقو مك ابأ دمعي ناك

 مى هش مع ه »ص ت1 اهلا هدف ما وص

 «؟» نيبم رحس الإ اذه نإ مهءاج

 . نومدنيو نورسحتي داسفلاو مثإلاو دانعلاو لظلا نم هيلع

 اوناكول مهنأ عم هيف ةدئافلا اف رضلا امأو ؛ ةرسحلل ديفم ( ًاعفن ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 رابجلا دبعي اك دوبعملا رض عفدل عقت ةدابعلا تناك امل لوقنف ؟كلذ نيرفاكلا عفن امل رضلا نوكلم

 . مهتدابع هلجال نسحب ىذلا هجولا كلذ مهيف سيل مهنأ نيب هرش ةفاخم مدختو
 باذع) ةدجسلا ىف لاقو ( نويذكت ا متنك ىتلا رانلا باذع انهه ) لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 2

 نوبذكي اوناك مثو رانلا انهه بذكم لا لعجو باذعلا كلانه بذك لا لعج ( هب متتك ىذلا رانلا

 ىلاعت هلوق ليلدب نامزنم اهيف مث اوناكلب رانا اوأرام لوأ نكي مل كانه نأ اهبف ةدئافلاو ؛ لكلاب

 (نويذكت هب متنك ىذلا رانلا باذع اوقوذ محل ليقو ؛ اف اوديعأ اهنم اوجرخي نأ اودارأ املك

 باذعلا نإ تلق ىأ (ةدودعم ًامايأ الإ رانلا انسمت نل ) 5كلوقب هومتركنأ ىذلا ديؤملا باذعلا ىأ
 لاؤسااو رشحلا بيقع روك ذم هنآل رانلا اوأر ام لوأ انههو « مئادلا اوقوذف مودي الف عقو نإ

 : . ( نوبذكت اهب منك ىتلا رانلا هذه ) مهل ليقف

 دبعي ناك امع مكدصب نأ ديري لجرالإ اذهام اولاق تانيب انتايآ مهمع ىلتت اذإو رثل ىلاعت لاق مث

 . «نيبم رمح الإ اذه نإ مهءاج امل قحلل اورفك نيذلا لاقو « ىرتفم كفإالإ اذهام اولاقو مك ؤابآ

 لهأتيال ةكئالملا مهو هنودبعي نم ىلعأ نأ نيبت ثيح مهدانع دادتشاو مهداقتعا داسفل ًاراهظإ

 ةيلهأال ىأ مهنود نم كتدابعل الإ انل ةيلهأال ىأ ( انيلو تنأ كناحبس ) اولاق يك مهتاوذل ةدابعلل

 ًاعفن ضعبل مكضعب كلمي ال مويلاف ) ىلاعت لاق اك رض وأ عفنل الو مهل نيدوبعم نوكن نآلل انل
 هللا تابآ مهيلع التو ديحوتلا نم ًامالك مالسلا هيلع ىنلا هل لاق اذإ هلك اذه عم مث ( ًارضالو
 نأ ديرب لجر الإ اذه ام اولاقو اهوركنأ هتينادحو ىلعةلاد تابآ ءىث لكىف هلل ناف « هيلع ةلادلا

 ( ىرتفم كفإ الإ اذه اماولاقو ) ديلقتلاب ناهربلا نوضراعي ىنعي مك ؤابآ دبعي ناك امع ميكدصي

 هيلع لديو ( ىرتفم كفإ ) ةينادحولاب لوقلا نأ دارملا نوكينأ ( اهدجأ ) : ًاهوجو لمتح وهو
 هللا نود ةملآ اكفإأ ) مهقح ىف ىلاعت لاق اي كفأي هنإ كرشملا قح ىف لوقي ناكدحوملا نأ وه

 اذه ام ) دارملا نوكي نأ ( اهيناثو ) ( انتحل نع انكفأتل انتثجأ ) لوسرلل مه اولاق اكو ( نوديررت

 اذه نإ مهءاج امل قحلل اورفك نيذلا لاقو ) هلوق نوكي لوألا ىلعو كفإ نآرقلا ىأ ( كفإ الإ

 ممسسمسسلا
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 «:؟» درا " . منك ىتل 01 اذعاوقوذ

 ريظعلا ن تاع || ةمدخ ىلإ جا اد>أ نأ ةفاخع ةنيدملا ل ظهروا ارع عا اننأ ءالؤه لوقي

 ىكخكرو عهتداسعو هلأ 9 كرت 0 ىكر نم كلاذكتا ركل كلا بسال هيلإ ددرتلاو

 اننلو تنأ) 0 دن نك مارا نم لقأتو مئاعلا نم لضأ مث نيذلا جمشلا عابتتساب
 0 دا ىلا مك مهنوك نم انيلإ 0 ىلوأ ةيداولعملاب انيلاو كن ا نه

 كودبعل ل مهف نا ل نودا 95 0 ودعي | وناك لب ) اولاقو

 لئاق لاق وا(نونمؤم مهم ممرثك أ)ىلا دعا هلوقو ةعاطلاىه ةدامع اة هل ةليقلاك انك نحو ءن .جلا

 نمؤي مل مهضعب 3 ىثي هناف ) كو موه 06 مرثكأ 7 هلوق هجو م 2 نيطامشال نيعيات | وناك مبعيمج

 ىوعد نع آوزر مدع دكمالملا نأ ( اههدحأ ) : نيهجو نم هنع ناو 1ك لوقت ؟ مهل عطب مو مع

 نرد نتن ردا وناكم طا 0 اوءلطاو مهوأر نيذلا نآل مرثكأ | 1 مهب ةطاحإلا

 رهاظ لمع ةد الا وه ( ىناثلا ) راف كلا نم هيلع ةككت دلما هللا علطي مل نم دوجولا ىف لعلو مب

 مهب ممرثك أ) اولاقو مهلا 0 1 رعالطال (نجلا نودبعي اوناكلب ) اولاةف نطاب لمع نامالاو

 هيلع عالطا ال بلَقلا ناف بولقلا ىقام ىلع م هعالطا نيعدم اونوكي الل باقلا لمع دنع ( نونمؤم

 . (رودصلا تاذ ١ ملع هنإ) ىلاعت لاق 7 هلل الإ

 رص ال6 2 ضعبل مكضعب كلع ال م مهعفتب هل هنودبعل اوناكام نأ نيب مث 3

 : لئاسم هيفو ( نوبذكتت « متلك ذا رالا باذع اوقوذ اول يذلا لوقو

 0 ل عم (كضعب) هلوقب باطخلا ( ىلوآلا ةلأسملا 0
 مهل نيب ثيح نيرفاكلل اليكس كلذ 0 اوناك كايإ ءالؤهأ ) ىلاعت هلوق

 نمحرلا دنع ذختا نم الإ ةعافشلا نوكلمبال) ىلاعت هلوق اذهححصيو ءرضياالو عفنيال مهوبعم نأ
 00 وقوذ اوملظ ن نذل لوقنو ) هدعب لاق لاو 5 :لاالإ نوعفشي الو ) هلوقو ( ادبع

 .اوقوذف لاقل رافكلا مه بطاخملا ناكولو مهدرف ذأف

 ةكمتالملا ىأ (ضعبل مكضعب )هلو ق ىنعم حصي ن2 اطال 0 رافكلا نوكي اذهللعو

 دجاوللئاقلا “لوي م :هببسب ا.طاخم سى هكراش 3 م لعجب نأ زوجي 0 الاو : رافكلل

 نجلا مرعم نوكي نأ لمتحو ؛ ا أ ىعم ىلع ؛ متلف متنأ 00 هل رضاح

 ؟ريغا اهوكلمت الف مكسفنأل اهوكلمن مل اذإو «نجلاو ةكنالملا | اننا | كضعب كلمب ال ىأ
 لوقتنو ( هل وهف اذه لعو: مثروض> ىلع لدي مود 4 1 ناو رافكنلا 0 بط [خلا ناوك نأ لمتحيو

 || وثوذف) ) لاق ولو مثإلا نم م مطاكز را ل ل ايلاادك ا: | 9 "ذ امنإ ( اوءلظنيذلل

 اوناكام نوعمسي اوناك املك مهناف « ةدئافلا نم انركذ ام لصحال ؛ كا ًايفاك ناكل(رانلا باذع

 67و رخخ  +؟؛4»
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 ؛هللا الإ قزار الو نيقزارلا ىف ةرثك نع .ىني (نيقذارلا ريخ ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل

 نيقزار مهنودظت نيذلا نيقزارلا ريخ هللا لاقي نأ (امهدحأ) ناب اوج هنع لوقنف ؟ هنع باوجلا اف

 دبعللو هلل لص> ام اهنم تافصلا نأ وه (امهناثو) (نيقلاذلا نسحأ وهو) ىلاعت هلوق ىف كلذكو

 ةقيقحلا قيرطب هلل لاقي ام اهنمو ؛ زاجلا قيرطب دبعللو ةقيقحلا قيرطب هلل لاقي ام اهنمو : ةقيقح
 لاثم ؛ةروصالؤ ةقيقح ال دبعلل هلوصح مدعل زاجلا قيرطب الو ةَقيقملا قيرطبال دبعلل لاقي الو

 نوكب ملعلا كلذكو : ةقيقحلا قيرطب دحاو هنأ ملعي دبعلاو داو هنأ ملعي هللا ناف ؛ للعلا لوألا

 دبعلا ناف : قلاخلاو قزارلا ىنالا لاثم « ثداح انملعو مدق هيلع نأ بابلا ىفام ةياغ ؛ ةراح رانلا

 لاقي امك , ًايطعم ىمس هنم ءاطعلا ةروص لجال نكلو : ىطعملا وه هللا ناذ ايش هريغ ىطعأ اذإ

 ىف لاقي دقو ء امهريغو هللاو ىلزأالا ثلاثلا لاثم ء ناسنإو سرف طئاملا ىلع ةشوقنملا ةروصلل

 .هللا بنجو هللا ديو ةيعملاو لوزنلاو ءاوتسالاك أزاجم هللا ٍلعو ةقيقح دبعلا لعق الطإلا ىف ءاشأ

 اولاق . نودبعي اوناك مك ايإ ءالؤهأ ةكئالملل لوقن مث ًاعيمج ,هرشحتن مويو )ج ىلاعت لاق مث
 لاح نأ نيب امل « نونمؤم مهب مهرثكأ نجلا نودبعي اوناك لب ممنود نم انيلو تنأ كناحبس

 نالطب نيبو ؛ رافكلا نم مدقت نه لاك هموق لاحو ؛ ءايين“الا نم همدقت نم لاك قل ىنلا

 مب عي مهرشحن مويو) لاقف ملاح ةبقاعنم نوكيام نيب ؛ ,هدالوأو ملاومأ ةرثكب مهالدتسا

 قرت ام ةياغ ناف ؛ ةكئالملا هو مهنودبعي مهنأ نوعدي نمل لوقن مث . كمدقت نمبو كب نيبذكملا

 ! كودبعي اوناك مأ هكئالملا لأميف ؛ بك اوكلاو ةكئالملا دبعن نحت نولوقي مهنأ مهتلزنم هيلإ

 دو نيد ويعم كريغ ناوكم نأ نع كهزنن كناحبس مهنم لك لوقيف . مهل ةناهإ

 ؛ ةفلتخم سانلا بهاذم نأ وهو فيطا ىنعم ىلإ ةراشإ (ممنود نم انيلو تنأ) مهلوقو ؛ قلخ لك

 ىضريف كانه سأرتي ال هن”ال . مظع داوس اهيف نوكي ىتلا ةرومعملا عضاوملا نكسي ال مبضنب
 هلوصو ةلقو سانلاب اهيف هعامتجا مدعل ةريغصلا دالبلا ديريال مبضعب و : ةريغصلا دالبلاو عايضل ب

 لاذر'الا مادختساو ناطلسلا ةمدخ مهبلع ضرع اذإ ًاعيمج نيقيرفلا نإ مث « سايك 'الا ىلإ اهف
 نأ ولو هب هبؤي ال نم مادختسا ىلع ناطلسلا ةمدخ لقاعلا راتخي الصأ مبيلإ تافتلا ال نيذلا

 - وهو ناديدلاو بابذلا هيلع عمتجاو تاروذاقلا نم ائيش هيدي نيب عضوو البج نكس الجر



 0 ةيل ا هفاخم ورق ءىل ن ا مو * للاعت هلوق

 : لا اع هيشو وعم ءأمق | نم 2 ؛ نومقدم ءاقشأللا نم ارك

 نسح ىلع ةلاد ريغ مهدالوأو لا وه ةرثك نأ نابل 5ر2 نيت نم ىدملا اذه لك «لروآلا)

 «قرشلا ل اع 1 ال فرتلا دوجو لاق 4 0 صن رع هلأ نام أ م ردو هداقت ءاو ملاوحأ

 2 ملا ل 0 ايدمبكلع هلأ ناف ٠ كلذ م لصح# هدد ندم ولا نإ ل لاك ل نإ مث

 نمل لاق 0 ديل نمل كاف لذ هذانعا نه 08 نإ ال وأ رك ذب ىل ىل م وه هيلع لدي

 رفاكلا ناف ٠ رفاكلل ام فالخ نموللا دعو مث ن نمؤألا اهم دارب ةفاضملا دا.علاو ؛ هدابع نم ء ام

 هللا فالذي و ؛ هللا هفاخت هقفني ام نمؤملا امو 'كانولا للا 10 .«لاوزلا ىلإ هلامو عواعم هراد

 )ع فالخلا نم هللأ هلاك أم لإ ناقرطتءال امهو فاتلاو راوبلا ص رءم ف ناسنالا كب اك اف « ريح

 ن عءرظ> وب ال نأ ( اهدحأ) ا َّق قزارلا ةيريخو ( نيقزارلا ريح هللاو ) هلوقب كلذ دك 2

 (عبارلاو) باسحلاب هدكتي ال نأ (ثلاثلاو) ةجاحلا ردق نع صقني ال نأ (ىناثلاو) ةجاحلا تقو
 : كادك ]| هلأ عل هللأو باوذثلا بلطي هرالكل ال نأ

 هلوةبكلذرك ذ دقو 6 هن الف(ثلاثلاو) عسا وع لذ لف (ىاثلاو)رداقو ملاعدن الف(لواآلا)امأ

 (عبارلاو) هيلع هيساعال الالح هقزر ع دارملا وه انرث ذ امو (باسح ريغب ءاشل نم قزري)

 .ًاباوثىضتقتال ىدألا نمىلعالا ةبه نأ ىرت الأ « ىلعالا نم ىندألاهبلطي باوثلاو ريبك ىلعهن الف
 ةالصلا هيلع هلو ىنعم ققح ( هفلخ وهف ءىش نم متقن امو ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 ا 1 مهللا مر لوقي 2 نالزني ناكلمو الإ هيف دايعلا حب ع نمام» مالسلاو

 لاق اذاف « لم ىنغ وهو ىلع كلم ىلاعت هللا نآل كلذو « ًافلت اكسم طعا مهللا رخآلا لوقيو
 نم 08 هنامض ىلعو رحبلا َْق كام قل : لئاق لاق اذإ 7 همزلي دعولا محي هلدب ىلعو قفا

 ملو لاسلل مزال لاوزلاف قفني مل نمو ؛لدبلا لصحيف لدبلا لوصح طرش وهام ناد ذل
 رجاتلا 3 بجعلا نم نإ مش 3 فاتلا وهو تل ريغ نم تاووفيف لديلا نه هيلع قدحشسإ مب تأ

 كاإذ نأ لوقيو ءارهفلا نم ناكنإو « ةئيسن هعس كالملا ضرعم َّق هلاومأ نم الام نأ مع اذإ

 .للم ليفك هب لصح نإ مث اطل نإ( ف كلل 2 عسب مل ناف ٠ كالها ىلإ (١)لابمإلا نم لل

 ؛نونجلا ىلإ بسني هعيبي الو ةقيثو هب بتك و نهر هب لصح ناف « لقعلا ةلق ىلإ بسني عيدي الو
 لاوزلا ضرعم ىف ابلك انلاومأ ناف «نونجلا نم بيرق كلذ نأ ملعي الو اذه لعفب دحأ لك نإ مث

 ىلاعت لاقو ىل اعلا هللأ وهو لملا ن ”ةاضلأ لصح دقو ) ضارقإ دلولاو لهالا ىلع قافنإلاو 5 قةحلا

 امان وأ ةنؤداط وأ آناتسب "وأ ًاضزأ امإ دحاو لك دنع نه مث ( هفلخ.وبف ءىث نم متقفنأ 6
 هّللأ كمه كلذ لكو لام امنم هل لصح هرج وأ ةعبص: هل نورك نأ نم ديال ناشنآلا نإف :”ةعفنم رآ

 عمو ؛ ماتلا قو ولا هل لصحيل هقزر نم هللالفكت أم نوهرم هن م ةيراعلا مح ناسنإلا دب ىفو

 :ةنروكشم الو روج ال تلتلاهلام كرت نفس لإ

 مدلكلا"فاسل كسنأو لوأ ةانككام نككإا  لابهالا ) لإ هولا اهدنا ىف 0(



 ةيآلا . ركدالوأ الو مكلاومأ امو :ىلاعت هلوق ذب
 لمعو نماء نم الإ ىلز اندنع ميرفت ىلاب مدالوا الو ملاوءأ امو آ رع 9 توخا (2 :ىخ هس دك --ذ هر 2ساررإت تدع هرترت سس ه2 سال هزت رت اهدا سس

 22 ف تقوس ده قو لات جب - ع 6000 ل "سا طل اس ١ ١ قرش ع نط

 «00 نونماء تافرغلا ىف مهو اولمع امب فعضلا ِءازج م كئلواف احلاص

 3 .ر - رواشور هلساس 6 مف د ُ 5 هير" تلا اح حا 6

 نإ ١ 1109 ناوورطتع هياذعلا قب كثلوأ نيرتجعم انتاياد ىف نوعتني نذلاو

 2 62 يه 1 ماع اع اسس هادم را راس نش

 | نس ممم امو هل ردقيو هدابع نم هاش نل قزرلا طسبي ىبر

 ”' نم 72 انإا سرا 2 07

 «.«: يقر بح وهوه

 قش رسوم نم مف لطبملاو قحلا لاح ىلع هقيضو هتعس لدتال ايندلا ىف قزرلا نأ ىندي
 بصخو لاملا ةرثكو شيعلاكنضو قزرلا ةلق نأىأ (نوملعيال سانلا رْثك أ نكلو) قئرسعمو
 . ملاصلاو قسافلاب صاصتخا ريغ نم ةئيشملاب شيعلا

 نم الإ ىفاز اندنع مكبرقت ىتلاب مكدالوأ الو مكلاومأ امو ) مهوب مهلالدتسا داسف نيب مث
 / . ( نونمآ تافرغلا ىف مثو اولمع امب فعضلا ءازج 2 لبعو خقمأ

 لاملا ناف  احيحص الالدتسا سيل الاح هللا دنع نسحأ نحنف الاومأ رثك أ نحن مكلوق ىنعي

 لدي ىذلاو نامإلا دعب حلاصلا لمعلا ديفملا امإو ءهب ززعتلاب رابتعا الو هلل ىلإ برقبال

 هللا ىلع لابقإ اصلا لمعلاو هنم بري فيكف هنع دعبيف هللا نع لغشي دلولاو لاملا نأ وه هيلع

 ءازجمهل كنث رات هلرتو ا له ادق نه لط نمو لص وهلا لإ هجوت نمو هتان ,لامتشاو

 ؛ لثملا الإ نوكيال ةئيسلا فو ةنس+لا ىف الإ نوكيال فعضلا ناف ةنسحلا ىأ (فعضلا

 عطقنت نم نإف ؛هديبأت و معنلا ما ود ىلإ ةراشإ (نونمآ تافرغلا ىف مثو) لاقو داز مث
 . انمأ نوكيال ةمعنلا هنع

 (نورض<باذعلا ىف كئلوأ نيزجاعم انتايآ ىف نوعسي نيذلاو ل هلوقب .ىسملا لاح نيب مث
 لاق اك ًاضيأ ماودلا ىلإ ةراشإ ( نورضح باذعلا ىف كئلوأ ) هلوقو ء هريسفت انركذ دقو

 .(نيبئاغب اهنع مث امو) ىلاعت لاق اكو( اهي اوديعأ اهنم اوجرخب نأ اودارأ اك )ىلاعت

 متقفنأ امو هل ردقيو هدابع نم ءاشإ نم قزرلا طمس بر نإ لق ال ىرخأ ةرم ىلاعت لاق مث
 ع ايدلا ةمعن اني ال ةرخالا ميعن نأ ىلإ ةراشإ ( نيقزارلا ريخ وهو هفلخع رهف ٠ ءىتش نم

 ًاعطق : دعولا ىلع ءانب 4 علا ع معنلا ايندلا ىف مل لصحي دق نوحلاصلا

 « مب صتخع ريغ دقنلا اذه لاقف ؛ ىلوأ دقنلاف مهل ةلجألاو انل ةلجاملا تناك اذإ : لوقي نم لوقل
 ب



 1 هلا . هلال كاوا 20 نا 1

_- 0 

 ادرك َندلا قانعأ ىف لالغألآ َلعَجَو َباَدَلا اوُأَراَك ماد ا
0 

 2-5 رام ول رع

 42د نومك اننا اه لإ َّن نور له

 امو ا 8

 نورفاك د مس امان اهوفَرْثم َلاَقاَلإ ريد : نم ةيرق ىف انس امو

 0-7 د

 دنلاسص يي

 فد نإ لق ١ يبدع 06 مو 2 لام ا 0 1 4
 و 2-2

 أ ا سمس مم رث رثو

 073١ َنوملعي ال سان [ٍ رك أنكلو ردقيو ماشي نقلوا 0

 ع نيذلا قانعأ ىف لالغالا اننجر تقتل ا ل ةمادنلا 0 ١ للاعت لاق ما َ

 . « نوامعي اوناكام الإ نوزحب له

 عجارتلا كلذ نورسي لغاشلا باذعلا مهءاج اذإ مث ءلوالا ىف لوقلا نوعجارتي مهنأ هأنعم

 امل مهنأب لاقي نأ لمتحيو , ةمادنلا اورهظأ ىأ رابظإلا رارسإلا ىنعم ليقو « ةمادنلا ىلع لادلا
 ( ًالاص لمعن انعجراف انعمسو انرصبأ انبر) مهلوقب هللا ىلإ اوعجر لوقلا ىف اوعجارت

 نيذلاقانعأ ىف لالغألا انلعجو ) هلوقو ؛ لوقلا كلذ اورسأف ركل درمال نأب اوربخأو اوبيجأ مث

 اوعطق باذعلا اوأر انمل لب ًافاكس يل ةيورلا درجت نأ ىلإو باذعلا ةيفيك ىلإ ةراشإ ( اورفك
 اوناكامالإ نوزحي ) هلوقو , مهقانعأ ىفلالغألا لعجل هيف اوعقوو مدنلا اوكرتفهيف نوعقاو مهنأ

 ' 1 مهقح كلذ: نأ ىلإ ةراشإ ( فرش

 0 هب ملسرأ اننع انإ اهوفرتما لاق الإ نبذت نم هي رفا الس رارامو ل ىلاعت لاق مث

 . 6 نيبذعم نحن امو اذالوأو الاومأ رثكأ نك ارنا

 لب « اعدب سيل زامخاللا ءا بالا را افكلا ءاذيإ نال ًانانلو ملسو هيلع هللا ىلصونلا باهل ةيلست

 متلسرأامب انإ) اولاقآضيأ مث ريغ ََأ عمم نيفرتل ىلإ لوقلا بسن اإ]و لبق نم ترج ةداع كلذ

 0 نع لاق هللا نأ ىرت الأ . لوقلا كلذ ىف 0 مم نيفرتملا ءاينغألا نآل ( نورفاك#

 ىف نيييصم مهو "عار ١ 1 ؛ نينمؤم اوناكل مت أ كل نيركش تشمل اولاق من اوفعضتسا

 هاوقو « انني دلالته وزل بيسك ىأ (اذال وأو 0 اولاقف دالواللاو لاومالاةرثكبكلذ

 امإ بذعنالف البجآ امأ 00 0 انلاحاولاق مهن اكةرخآلا ىف ىأ (نيبذعمب نحن امو)

 . [اين دلا فلاح نسح عا اضيأ.ةرخآلا ف ملاح ني اناقعا را اذاذ باذعال مهنم ًاراكنإ

 ( نوملعيالسانلا رثك أنك لوردقي وءاشي نا.قزرلاطسبي فرنإ لة إلهلوةب مأ طخ نيب ى انقانإم
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 سوم لمرلهدع ل
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 رعب ج7

 سا سوت راسل هلل

 ادادنأ هل لعحتو هلا 2 ا ذإ | راهتلا ليلا ر 4

 الوش نأ يتلا ل انا ام اهلره نأ منكم 0 ىضفتملا مدعل ال عنامل ناك مرفك

 اوناكامل ايش لمهأ ول لوسرلا نآل هيلع امب لوبرلا نايتإ ىلإ ةراشإ اذهو ؛ لوسرلا رصق
 00 نوريكشمملا الولو دونمؤإ

 ذإ دعب ىدحلا نع ؟انددص نيل رفيف قندلا ]و نكشتا نذلا لاقو ب ىلاعت لاق مث

 لب مك ءاج ذإ دعب ىدهلا نع ك انددص نمنأ ) عئامل ناك ان رفك نإ اولا انك لور
 « ىدهلاوه هب ءاج ىذلاو . هلمع لمعي ىت>ىضتقملا ىلع احجار نوكي نأ ىغبني عناملا ىنعي (نيمرحب

 مليلعت حصي 0 ءاجام لوبق نم عانتمالا 2 نكي : نيربيكتسملا نم ردص ىذلاو

 ىضتقملا مدعل الإ ًاروذعم نوكيال روذعملا نإ ثيح نم امارجإ ناك مثرفك نأ نأ نيب مث عناملاب

 . امهنم ءىش دجوي ملو عناملا مايقل وأ
 اننورمأت ذإ راهلاو ليللا ركم لب اوريكتسا نيذلل اوفعضتسا نيذلا لاقو ل ىلاعت لاق مث

 4( ,ًادادنأ هل لعجينو هللاب رفكن نأ

 هب نومعضتسملاف ا ًاعئام حلصيام انم ردصامو ركانددصام انآ قو ريكتسملاوك ذا

 عناملاو ىعطقلا فراصلا, متيتأام متتك نإو مكنإ مهل اولاق مث ءانعنم (راهنلاو لبللا ركم لب) اولاقو
 كلوق ناكف انرفكف ددملا ىف دادتمالاو دمآلا لوط د اناير مكمأ مضنا نكلو ىوقلا

 فاضملا فذخل راهنلاو ليللاب مكركم لب دارملا نوكي نأ وهو رخآ آمجو لمتحيو . ببسلا ءزج
 كرشملا نأ ا ل د نأ قا 1 3 زب هذ ار
 توحنملا قولخلا هيواسي نم نآل هللا دوجول ركسنم ةقيقحلا ىف هنكل تبثم ةروصلا ىف هنأ عم هللا

 ظفلب اوفعضتسا نيذلا لوقي (لوقلا ضعب ىلإ مهضعب عجربإ) لوألا ىف هلوقو . أه نوكي ال

 ةغيصب ( اوفعضتسا نيذلا لاقو ؛ اوريكتسا نيذلا لاقو) نيت رخأتملا نيتيآلا ىف هلوقو : لبقتسملا

 سمألا ناف ؛عقي نأو دبال كلذ نأ ىلإ ةراشإ عقب مل لوقلا ىف عجارتلاو لاؤسلا نأ عم ىنعمملا
 ٠ ( نوتيم مهنإو تبم كنإ ) ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ : عقو هن أكدجوي عوقولا بجاولا

 دعل ى دل نع مك ةدَدص نحتأ اوفعضتسأ نذل اورتن يدك
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 265 ةيالا . نموت نأ اورفك نيذلا لاقو : ىلاعت هلوق

 ذإ ىرت 0 هناكب نا ىذلا .اَلو ناءرقلا اد نمو لاذ ورْفك ذأ لآ َلاَقَو

 1 د ها ل ف همام هام سم ا ا سلا 0 نلف

 نيد دل 00 لوقلا ضع - ل مر حب ميد ع الا نوم ماظلا

 0 شل م 60 | ةريدق

 222 ا انك مننا لو انزيكتسا 5 اوفعضتسأ

 111 يح

 50 1 هت هن اكللا يف لم لماعلا نوكت اذه لعد انو كيتاج انأ :.لئاعلا رع ©
 8 0 3 0 ) اموي لوتقم هنإ لئاقلا لوقك هيلع لدي مولعم هلوذو ان

 وقإ نع الدب ( هنع نرورخأاتست ال ) ةلوقب مهل] لعفلا دان سإو نييبتلل بوث قمح لئاقلا لوق

 . مويلا عوقول ديك ام ةدايز ( نع رخؤي. ال)

 نبب امل 4 هيدي نيب ىذلاب الو نآرقلا اذهب نمؤن نل اورفك نيذلا لاقو )ل ىلاعت لاق مث
 لاقو )٠هلوب ماعلا مثرفك نيب نيرفاك لكلاب اوناكو رشحلاو ةلاسرلاو ديحوتلا نم ةثالثلا رومألا
 نيب( ىدلابالو ) هلوقو لكلا لع لمّسمم نآرقلا نآل كلذو ( نارقلا اذهب نم ن نل اورق 01

 نر ىلا نك رخل مينم دارملا اورقك نيذلاف اذه لِعو؛ لحنإلاو ةاروتلا هنأ روبل(

 نب ىذلاب الو هللا نم هنأ نآرقلاب نمؤت ال انأ وه ىدملا نإ لاقي نأ لمتحو . رثخلاو تار

 مهنمدارلا اورفك نيذلاف اذهىلعو ؛لئالدلاو تاينآلاو لئاسملاو تارابخإلا نم هيف امبالو ىأ هيد

 صاقتو ةلاسزلا نم هيف ىذلاب الو هللا نم هنأ نآرقلاب اونموي مل باتكلا لهأ نآل ؛ م 8

 لأ 6-5 ام دحاو قدصي مل اذإلوقنف ء رشحلاو ةينادحولاب نونمؤ» مث سيلأ ؛ ليق نإف « رشحلا
 ناوكش هّريغ ف ةنوكتل ةفامضعيب نمأ نإو ةنه,مىتل نمي ل هنإ هيف لاقي هب ةصتألا رومأللا نم

 هيف هيذكب ال ةراخ راتلا نأب .هزبخأ اذاف:هلوقب مف الجر بذكي نم نأ : هلاثم يف اعل اك |

 نيب هلوقف اذه ىلعو لبق نم هب املاع ناكهناف ء هسفن قدص امإ هنال هقدص هنإ لاقيال نكشف

 . هيف درأو هنإ ثيح نم هيلع لمتشم وه ىذلا ىأ نذل

 لوي لوقلا ضء) ىلإ مهضعل عجري مومردنع نوفوةوه نوملاظلا ذإ ىرت ولو 0 ىلاعت هلوقو

 (« نينمؤم انكل متنأ الول اوربكستسا نيذلل اوفعضتسا نيذلا

 ةالصلا هيلع هيبن دعو ىفتلا ديب تل هن اف نم ون نأ د رادلا هذه ق مهناهإ نمسأيلا 3 1

 لاحهيلع نوكي اك لوقلا ضعب ىلإ مهضعب عجري لاؤسال نيفوقوم لاح لذأ ىلع مثارب هنأي مالسلاو

 ول باوجو ؛ كلذ لم رخآلا هيلع دريو كببسب :كلذ ناك مهضعب لوقي صأ ىف اوطخأ ةعامج
 ىلوأ لضملا نآل عابتالاب أدب مث . ابي تيأرل نوفوقوم نوملاظلا ذإ ىرت ولو : هريدقت « فوذحم
 نأ لإ ةزاشإ [ نا ماكل متثأ الول اوربكتسا نيذلل اوفعضتسا نيذلا لوقي ) لاقف خيبوتلاب
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 2 مآ © هناا 1| .ر.ملالا مسد دعب لف لل مو6دعر7ادهأ ن هامصوّو س نيتاص
 أمو ه0 ميكسجلا زيزعلا هّللأ وه لب الكءاكرش هب متقحلا نذلا ىورالق

 3غ مواز لك ته نع سامو 6 61١ ىلإ معلا ب ا ل ا 3 حا ساعو ل ه6

 «؟8» نوبلعي ال سانلا رثك ١ نكلو اريذنو اريشب سانلل ةفاك الإ كانلسرا

 هل ا ريثداع ني ا 0 - 5-5 0 53 0 0 7
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 نأ انرك ذ دق يميكحلا زيزعلا هللا وه لب الك ءاكرش هب متقحل نيذلا فورأ لق ا ىلاعت لاق مث

 هنآل هنودبعي ةزعالا فارشالا نم ليلقو ةعفنملا عقوتل عمجو ررضلا عفدل موق هدب»ي دق دوبعملا

 لق ) هلوقب هريغ ررضلل عفاد ال ذإ ررضلا عفدل هللا ريغ دبعي ال هنأ نيب الف هتاذل ةدابعلا قحتسي

 مكقذري نم لق ) هلوقب ةعفنملا عقوتل هللا ريغ ديعي ال هنأ نيبو ( هللا نود نم متمعز نيذلا اوعدا

 قورأ :لق ) لاقف هللا ريغ ةدابعلا هقاقحتسال دحأ دبعي ال هنأ انبه نبب (ضرالاو تاومساا نم

 هو ةّعلاب ةفاصتاؤ هئاذأ دوبعملا وه ىأ ( ميكحلا زيزعلا هللا وه لب الكءاكرش هب متقحلأ نيذلا

 . هل قفاوم هلمع ىذلا ماتلا ملعلا ىهو ةكحلاو ةلماكلا ةردقلا

 (« نويلعيال سانلا رثك أ نكلو ًاريذنو ًاريشب سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو ل ىلاعت لاق مث
 نابجو هيفو ( ةفاك الإ كانلسرأ امو ) ىلاعت لاقف ةلاسرلا ىف عرش ديحوتلا ةلأسم نيب امل

 (ىااثلاو ) اهل دايقنالا نع جورخلا نم مهعنمت سانلا يم ةماع ىأ ةفاكةلاسرإ ىأ ةفاك( اهدحأ )

 ىأ ( ًاريشب ) هجولا اذه ىلع ةغلاملل ءاهاو رفكلا نم تنأ سانلا فكت ةفاككانلسرأ ىأ ةفاك

 .مهتافغل نكلو هئافخلال كلذ(نوملعيال سانلا رثك أ نكلو)ديعولاب مهرجزت(ًآريذنو) دعو لاب مهثحت
 رقمحلا نب ةلاسزرلا رك ذ امل « نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىتم نولوقيو )) ىلاعت لاق مث

 ةروس ىف انركذ دق 4 نومدقتست الو ةعام هنع نورخأتست ال موي داعيم كل لق ) لاقز

 نكلو لجألا نع ةلبملا مدع هانعم نآل ؛ راذنإلا بجوي ( نورخأتست ال ) هلوق نأ فارعالا
 لاجعتساالهنأ نيب لاجعتسالا اوبلط امل مهنأ انبه ركذنوهبجو كانه انرك ذو ؟ هبجوام مادقتسالا

 بلاط هبلاط اذإ ريقحلا مالا نال كلذو ؛بطخلا رطخو مالا ملظع ديفب اذهو.,لابمأ ال اكةف

 ( موي داعيم مكل ) ىلاعت هلوق ىفو ريطخلا رءآلا فالخب تقو ىلع هفقوي الو هرخؤب ال هريغ نم
 داعيم عفر عم موي بصن ( اهناثو ) لدب موي اذه ىلعو نيوتتلا عم امبعفر ( اهدحأ ) تاءارق

 ىنعأ داعيم لاق هناك فوذحم لعفب بوصنم هنأ هبجوو ىرشخمزلا لاق ًاموي داعم امهف نيونتلاو
 ًاموي داعيم كل هريدقت فرظلا ىلع بصن لاقي نأ لمتحيو « ليوهتلاو مظعتلا ديفي كلذو ًاموب



 ؟واأل/ هال :مرجأ اع نولاستا الأزل: ىلاعت هلوف

 نيب عمجب 0 «؟ هذ 0 5 1 الوات ا نع - لق

 م ىدق _ ودع 0 مهس ل 0

 0 ريل افلا ردو هنا د تق

 نآلك لذو اهريغوم 0 ةيراجلا تارظانملا كل هلوسرل 0 داشرإ اذه(لوألا ةلأسملا)
 قبال بضغلا دنعو هبضغي ءىطخم هيف تنأو أطخ هلوقت ىذلا اذه رخآلا لاق اذإ نيرظانتملا دحأ

 كنشي ال اندحأ نأب هل لاق اذإ 0 ضرغلاتوفيف مهفلاف عمطم ال هلالتخا دنعو ركفلا دادس

 ىلعاني أ رصبلو دهتجنف قالخألا نسحأ قحلا ىلإ عوجرلاو حييبق لطابلا فىداعلاو ءىطخم هنأ ىف

 هناك ةلذفملا ىف ًاصقن بجويال كلذو بصعتلا كرتيو رظنلا ىفرصخلا كلذ 2 هناف زرتحيل أطخلا

 8 ىف كشيال هنأ عم ( رك ايإ وأ | :]و ) هيبنل ىلاعت هللا لوق هيلع لديو كا ث هلوق ىف هنأب مثهوأ

 . نولضملاو نولاضلا مثو ىدتهملا وهو ىداحملا

 و ىلع ةلك ىدهلا ىف ركذ ( نيبم لالض ىف وأ ىده ىلعل ) هلوق ىف 4( ةيناثلا ةلأسملا ١
 ةيلظلا ىف سمغنم لاضلاو ؛ ىلعتلا ةملكب هركذف علطتم عفت هناك ىدتهملا نآل ىف ةملك لالضلا

 . ىث ةملكب هرك ذف اف قيرغ

 هقتمملا طارصلا وه ىدحلا نآل ىدهلا فصي ملو نيبملاب لالضلا فصو# ةثلاثلا ةلأسملا
 نم نيب هضعبو لالض هلك هريغ وه امو دحاو مهقتسملا نكس هفالخ لالضلاو قلا ىلإ لصوملا

 . فصولاب ضعبلا نع ضعبلا زيف « ضعب
 (انإ) هلوقب نيروكذملا نينمؤم لا فصو ناكهنآل لالضلا ىلع ىدهلا مدق « ةعبارلا ةلأسملا ل

 ءارك ذل ف مدقم وهو

 ىلإ مارجإلا فاضأ « نولمعت امع لأسن الو انمرجأ امع نولأست ال لق )) ىلاعت لاق مث
 0 باضغإلا لصح الثا لمعلا ظفاب ركذ ( نولمعت امع لأسن الو ) مبقح ىف لاقو سفنلا
 0ك اخ 0 0 رظنلا لع ثح ةدايز (لأسن الو) ( نولأست ال ) هلوقو عوفلا 0

 قا امل مرجلاب َذَخاَوي *”ىربلا ناك ولو ء اجب زرتحا اذاف همرجب اذيغا م

 بجو أم 55 )ُ ىيلعلا حاتفلا وهو قحلاب | ب حتفي مث ”ااننر انسب عمجب لق رو ىلاعت لاق مث

 باسحو ضرعموب ناك اذإ 0 بانتجالا بْجاو لالتعلاو أطقلا درج ني كلا ا

 نال كلذو زاحجب انهه حتفلا نأب لاقي نأ نكيو ؛ مكح هانعم ليق ( حتفي ) هلوقو باذعو باوثو

 قالغنا هيف ناك اذإ سمآلا نإ مث . ةّقيقحلا قيرط ىلع هحتف هيف لاقي دودسملا ذفنملاو قلغملا بابلا

 هدكح نأ ىلإ ةراشإ ( ميلعلا حاتفلا وهو ) هلوقو هحتف دق ن وكي دحأ هنيب اذإف هيلإ لوصو مدعو
 . هأوه درجمب هل قفتي امب محب نم كح لثم ال للعلا عم نوكي

 يم رحت ؟؟عد
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 «512 نيمم لالض ىف وأ

 ًاداقتعإ نوكيف جراخلا ىف اه فالخ ىلع نهذلا ىف قلعتم هل نوكي نأ امإو «بذاكدناعم نع

 نالطبال هللا مالكو ؛ لطبي و مالكلا كلذ لوزي قلعتم هقلعتمل نكي مل ا نكل ًانظ وأ الهج الظاب

 هلوقو « ناظلا مالك نوكي اك( لطابلا هيتأيالو ) دناعملا بذاكلا مالكن وكي يملا لوأ ىف هل
 نوعدي ام نأو قالا وه هللا نأب كلذ ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انركذ دق ( ريبكلا ىلعلا وهو ) ىلاعت
 كبقيف هيف صقن ال لماكهنأ ىلإ ةراشإ ( قملا ) نأ ( ريبكلا ىلعلا وه هللا نأو لطابلا هنود نم

 هنأ ىلإ ةراشإ ( ريبكلا ىلعلا وهو) هلوقف لماك هقوف لءاكل ك نآل نيلماكلا قوفو « مدعلا ةبسن
 زيح ىف ناك نم لك نآل .زبح ىفو امسج هنوكب لوقلا لطبي اذهو . هتافصو هتاذ ىف نيلماكلا قوف

 هيلإ راشملا ناك امل هيلإ عقت مل ول ةراشالا نآل ةراشالا عطقم وهو هبلإ راشم هنأب كحب لقعلا ناذ
 لقعلا ردقب ةراشالا فقت عقوم لك ىفو ؛ هدنع ةراشالا تهانت دقف هيأإ ةراشالا تعقو اذإو ءوه

 اذه نم رثكأ هيلإ راشملاو ةراشالا ذخأم نيب ناكول لوقيف كلذ نم رثك أ دعبلا ضرفي نأ ىلع

 ناكل اممج ناكولو ًاقلطم ىلع وهو ًاقلط»ال ةفاضالاب ًايلع ريصيف ىلعأ هيلإ راشملا اذه ناكل دعبلا
 وهو ًاقلطم ال هريغ ىلإ ةبسنلاب ًاريبك نوكيف هنم ربك أ ضرفي نأ نكمي رادقم لكو ؛ رادقم هل
 + ايالطلب نيك"

 نودبعي ةماعلا نأ ًارار» انركذ دق  ضرالاو تاوءلا نم مكقزري نه لقال ىلاهت لاق مث

 ةماعلا ىلاعت هللا هبنف عفن رج وأ ررض عفد امإ كلذو « ًاثيش هب نوبلطي امتإو « ًاهإ هنوكل ال هللا
 هللا كسسمي نإو)ىلاعت لاق كوه الإ دحأ رضلا عفديال هنأ ىلع ( متتعز نيذلا اوعدا لق ) هلوقب

 (ضرالاو تاوءسلا نم مكقزري نم لق ) كلذ نايب مامتإ دعب لاقو (وه الإ هل فشاك الف رضب

 عفدءاوسهئايربكو هولعل هودبعاف صاوخلا نم متنك نإ ًاذاف  هنمو هنالإ سيل عفنلا رج نأ ىلإ ةراشإ

 .عفنلارجورضلا عفدل هودبعاف كلذك !ونوكستمل نافعفني ملوأ ريخي مكعفن ءاوسوعفدي وأ ًارض نع
 نأ ىهو ( ةفيطل انههو ) قزري هللا تنأ لقف مث اولوقي مل نإ ىنعي 4 هللا لق )ل ىلاعت لاق مث

 مل عفنلا دنعو ( قحلا اولاق) لاق ثيح قحلاب نوفرتعيو هللا نولوقي مهنأ رك ذ رضلا دنع ىلاعت هللا
 ىف نوعقي ثيح هللا وه رضلا فشاك نأب نوفرتعي ةلاح مهل نآل كلذو كلذ نولوةي مهنإ لقب

 مهل هبنت الف ةحارلا دنع امأو ( هيلإ نيبينم مهر اوعد رض سانلا سم اذإو ) ىلاعت لاق اي رضلا
 . هللا نع نولفاغ ةحارلا ةلاح ىف مث ىأ (هللا لق) لاق كلذلف كلذل

 : لئاسم هيفو « نيبم لالض ىف وأ ىده ىلعل مك ايإ وأ انإو )إ ىلاعت لاق مث



 «هةو ةيالا . هللا نود نم معز نذلا اوعدا لق ىلاعت هلوق

 نوذأملا نع لشي وب نذالا لإ تسني نوذأملا مفر. تكا انكبلا ىلإ كلذ نضرو كلل لاك

 لوق ًافرع حصيو هبرض كلملا فرعلا ىفلاقي هيرضف ًانالف برضا هكولممل كلملاق اذإ هلاثم ؛ هيف

 تانيغم تاي واهملا اولعج ..الوْرف « بارضف هبرضب أ كلملا امو  ًانالف نالفبرضام لئاقلا

 ءىش لك ىلع وه لب ٠ ايش .ىثىلإ ضوفام ( ريبظ نم مهنم هلامو ) موق لاطبإ ىف ىلاعت لاقف هلل

 ال اوعفشيل ةكئالملا روص ىه ىلا مانصالا ديعن انإ لاق نم لوق ( ابعبارو ) بيقرو ظيف>
 هللا ريغ مكتدابعل ةدئاف الف ( هل نذأ نمل الإ هدنع ةعافشلا عفنت الو ) مطوق لاطبإ ىف ىلاعت لاقف

 ىح) هلوقو ةعافشلا مكسقتأ ىلع نوتوفت ةعافشلا <بلطبف هريغ دبعي نم ةعافشلا ىف نذأب ال هللا ناف

 ديدشت اذهل لاقيو دارقلا هنم ذخأ اذإ ريملا درق لاقي . مهنععزفلا ليذأىأ (مهولق نع عزف اذإ
 (اهدحأ) هوجو ( قحلا اولاقكبرلاق اذام اولاق مهبولقنع عزف اذإ ىح ) ىلاعت هلوقىفو ؛ بلسا
 عزفلا مهنع هللا ليزي مث ؛ تاومسلا ىف نم عزفي ىحوب امدنع هللا ناف ىحولا دنع ىذلا عزفلا
 نم ىذلا عزفلا (اهناثو) ىحولا ىأ قحلا لاق لوقيف ؟ هللا لاق اذام مالسلا هيلع ليربجل نولوقيف
 ةمايقلا نم ( تاومسلا ىف نم عزف ) مالسلا هيلع دمع ىلإ ىحوأ امل ىلاعت هللا نآل كلذو ةعاسلا
 هللا لاق اذام اولاق عزفلا كلذ مهنع لاز الف : ةعاسلا طارشأ نم مالساا هيلع دم لاسرإ نآل
 بولقلا نع توملا تقو عزفلا ليزي ىلاعت هللا نأ وه ( اهتلاثو ) ىحولا ىأ ( قحلا ) ليربج لاق
 ضبقي مث , هنم كإذ قبس نم لوقلا كلذ عفنيف قملا وه ىلاعت هللا لاق ام نآي.دحبأ لكل شت
 ضبقيف هفالخ هنم قبس نم لوقلا كلذ رضيو ؛ ىلاعت هللانيبو هنيب هيلع قفتملا نام الاى لع هحور

 هلوت نيلوألا نيلوقلا ىلع لوقنف اذه تنلع اذإ : ىلاعت هللا نيب و .هنبي قفتملا رفكلا لع
 راذنالل نالفل لق لئاقلا لوق نآل ىحولاب هنيب هنآل ( لق ) ىلاعت هلوقب ةقلعتم ةباغ ( ىتح ) ىلاعت
 ىف نم عزف (لق) لاق ابلف هلوق بجي ام مالكلا اذه دعب لوب مث . هلوقي ام بطاخ لا عمسي ىح

 ىلإ رفكلا متمعز ىأ ( متمعز ) ىلاعت هلوقب ةقلعتم ثلاثلا ىلعو « عزفلا هنع لب زأ مث , تاومسلا
 اولاق ) ىلاعت هلوق لعاف نيلواألا نيلوقلا لعو ٠ قملا لاقتلق و متتعزام متكرت مث . عيزفتلا ةياغ
 ىف لعافلاو ةكئالملا نم نولئاسلا رافكسلا ثلاثلا ىلعو . ليربج نم نولئاسلا ةكمئالملا وه ( اذام
 . نوك رشملا مث ثلاثلا ىلعو ٠ ةكئالملا مه نيلوآلا نيلوقلا ىلع ( قحلا ) هلوق

 ًاتلاطم مخ ناك مدع هيلع دربال هدوجو ناك امل ىلاعت هللا نإ مش دوجوملا وه؛قحلا نأ ملعاو

 ىف قلعتم هل مالكلا نآل : ًاقح ىمسي ًاقدص نوكيىذلا مالكلاو مدعلا وه ىذلا لطابلاب عفترب ال
 لئاقلا لاق اذاف  جراخلا ىف امب قلعتم نهذلا ىف ىذلاو ؛ نهذلا ىف امب قلعتم هنأ ةطساوب جراخلا
 قدصلل نكل جراخلا ف ام هقلعت لئاقلانهذو لئاقلا نهذىف امب هقلعت ظفللا اذه نوكي ديز ءاج
 ذئنيحو « جراخلا ىف نوكي ال قلعتم بذكللو رمتسم دوجو هل ريصيف جراخلا ىف نوكي قلعتم

 ةرداص نوكرت ىلا طافلالا وهو لوألا نم مودعملاكن وكيف نهذلا ىف قلعتم هل نوكي ال نأ امإ
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 0 وع م ع

 مجبر ل لاق اذ ام اولا ميول َنَع عزف اذ < هكّنذأ نمل الإ هدنع ةعامشأا

 «7مد كلا علا ل د قحلا اولا

 الو اهتاذ ىف ريغتت ل ةآرملاو ؛ هتروص اهف ربظي ورمعابلباق اذإ مث ء اهلباق نإ دي ةروص اههف ربظيف
 للعلا ىف عقيل ىأ ( ملعنل الإ ) هلوق انيق كلذكف تاجراخلا"“ ىف رغغتلا امإ . اهتافص ىف تلدنت

 . ورمع نمؤيو ديز رفكسيس هنأ هيف هلبق ناكو نمؤملا نم نامإلاو رفاكلا نم رفكلا رودص

 ةمالعو : ةيآ وه امإو .ىجلمب سيل هنأ ىلإ ةراشإ ( ناطلس نم مهلع هل ناك امو) هلوقو

 هللا ىأ كلذ ققح ( ظيفح .ىث لك ىلع كبرو ) هلوقو : قباسلا هملع ىف وهام نيدبتل هللا اهقلخ
 لهاجلاذإ , ةرذقلاو ملعلا هم وهفم ىقلخدي ظفحلاف ؛ عقيس امب ماع مهنع سيلب] عنم ىلع رداق ىلاعت

 . زجاعلا الو هظفح هنكمب ال يا

 الو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم نوكلاعال هللا نود نم متمعز نيذلا اوعدا لق ل ىلاعت لاق مث

 هل نذأ نمل الإ هدنع ةعافشلا عفنت الو٠ « ريبظ نم مهنم هل امو كرش نم امهف مهل امو ضرآلا ىف

 ا و ا لاق اذام اولاق مهبولق نع عزف اذإ ىتح

 لاقو مهءاطخ ىلإ داع ىضم نمي مهرك ذو نيرفاكلا لاحو نيرك اشلا لاح ىلاعت هللا نيب امل

 مكهتلا ليبس ىلع رضلا منع اوفشكيل هللا نود نم معز نيذلا اوعدا نيك ر شلل لف هي هنئاطع هلومارل

 : (ضارآلا الو: تاومسلا ىف ةرذ لاقثم نوكتلم آل ):هلوقب ايش نوكتلع 0 نيب مث
 ءامسلا قلخ ىلاعت هللا لوقي نم لوق ( اهدحأ ) ةعبرأ كرشلا ىلإ ةيضفملا بهاذملا نأ ملعاو

 بكاوكلا دبعنف تايضرالا ةلمج نم نحنو : مهمكح ىف تايضرالاو ضرألا ل عجو تايواملاو
 ىف نوكلميال ممنإ) ملوق لاطبإ ىف ىلاعت هللا لاقف ٠ مرهإ هللأ و انتهلآ مهف ءامسلا ىف ىنلا ةكئالملاو

 لوقي نم لوق ( اهنناثو ) متءعزام فالخ ىلع ضرآألا ىف الو لاق ؛ مت ةرتعا ا" ( ايش تاومسلا

 قلخ هللا ناف بك اوكلا ةطساوب نكلو هنم تامضرألاو دادبقمالا ليس لح هللا نه تاومسلا

 ضرأألا ىف اكرشش هعم هللا ريغل اولعجل علاوطلاو تاكرحلاو تالاصتالاب اهنفىتلا تابيكرتلاو رصانعلا
 ضرالا ىأ(كرش نم امهف ملامو) موق لاطبإ ىف لاقف ؛ هل ءامسلاو هريغل ضرالا اولعجنولوالاو

 نم اهلك ثداوحلاو تانيكرنلا : لاق نم لوق ( اهتلاثو ) بيصن اهيف هريخل الو ؛ هريغلال هلل ءاهسلاك

 تاَوَمسلا ىف رد لام َنوُكلَماَل هلأ نود نم مَعَ ندا 15



 "0 ةيآلا ل ميلع مي دقلو : ىلاعت هلوق

 اس ايي مده رس ثا نق 6© © ساس الس هني اع © |

 امو < نيل نمار الإ دس كن ١ ريل ة

 كش ىف 0 0 نم 0 نمو 0 علال الإ ناس , نم . ميلع ذأ ناك

 .- 7 مج ا ه_

 سس ارث سر 2-0

 فيكن 8- مى 3 لك ىلع كيرو

 هلوقو : كلذل اناب نوكي ( مهسفنأ اودلظو) 0 ؛ : قواد نم 0 5 ممرافسأ نإ
 مانقزمو) هلوقو ءابس ىديأ اوقرفت : لاقي ؛ الثم هب مهانلعج ام مهم انلعف ىأ ( ثيداحأ مهانلعخل )

 امف ىأ ( روكش رابص لكل تايآل كلذ ىف نإ ) ىلاعت هلوقو « ثيداحأ مولعجل نايب ( قزم لك

 . نيرفاكلا لابوو ننزك اشلا لاح نم هانركذ

 مهول هنأ. هنظ ىأ( نينم كلا رف الإ هوعبتاف هنظ سلبإ مهيلع قدص دقل و ل ىلاعت لاق مث

 (نماولل نم اهيا الل هود ذا ماوغأ ىأ كلذل ناب (هوعبتاف) 00 وغاأل كت زعيف)لاق امك

 هنأ ىف (هنظ مهيلع قدص) لاقي نأ نكسميو (ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نإ) مبقح ىف ىلاعت لاق

 نه ريخ عوبتملا ناآل «هوعبتاف ةلوق ىف كلذ ققحتيو ( هنم ريخ انأ ) هنع ىلإءت لاق اك هنف رح

 ةدابعنم عنتماسيلبإ نأ وه . رفاكلا نم ريخسيلبإ نأ ىلع لدي ىذلا و لقاعلا هعبتيال الإو عباتلا

 رفك وهف هللا ريغ ديعي كرشملاو ء رفك ًادانع هللا ةدابع كرت هعانتما ىف ناك امل نكل هللا ريغ

 هنايبو ؛ ءانثتسالا هانرتخا ىذلا اذهديؤيو ؛ كارشإلاوهرمأب اورفك مهو . ديحوتلاىلإب رقأ مأب

 نظ اف ( نيصلختا مهنم كدابع الإ ) هنع لاق ىلاعت هنأ ليلدب «لكلا ىوغي هنأ نظي مل نإو هنأ وه

 دقتعا .( هنم ريخ انأ ) هلوق ىف امأو ءءانثتسالا ىلإ ةجاح الو, هقدص'هنظ اف ندم ملا ىرنن لأ

 دكا دقو ( نط نم هتةلخو ران نم ىنةقلخ ) هلوقب هليلعت لالا سس عيمج ىلإ ةيسنلاب ةيرخلا

 نظي ل نإو 1و هجولا ىف اذه نع باوجلا 0 قدح ىف هنظا ىف

 هل نيتنأ ىلإ ؛ ىجانل ! كلذ ره نل هنأ دحاو لك ىف نظ نكتب جان : ضعبلا ن ألعو لكلا ءارغإ

 ..ضعبلا َقاقدصو ضع قد ىف هنظاىف بانك هر

 كش ىفاهنم وه نمت ةرخآلاب نمؤي نم ملعنل الإ ناطلس نم مهلع هل ناك امو ل ىلاعت لاق مث

 32 ظيفح ءىش لك ىلع كبرو

 نم هللا لع نأ ( نيبذاكلا نملعيلو اوقدص ندذلا هللا نيلعيلف ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انركذ دق

 قاعت ريغتي نكلو ريغتيال املاع هنوك ىف وهو ريغتيال هلعو مولعم لكب طيح دبآلا ىلإ لزألا

 اذاف , دجويس ملاعلانأ لزآلاف هللا ملعف ماألا سفن ىفام لك اهم روظي ةفشاك ةفص ىلعلا ناف : هيلع

 ءافصلامف ةلوقصملا ةآ رملانأ : هلاثم . كلذب ًامودعم هيلعي مدع اذإو ؛ ؛ملعلاكلذب ًادوجوم هملع دجو
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 «هدروُكت رابصْركا تذل كلذ ىف نإ قزم : لو اق زهو "و ثيداحأ ماع

 لاق نم لعلو.. ةمقنلا ف لمعتسي ءارجلا نأ ىلع لدي ( مهانيزج كلذ ) ىلاعت هلوق نكل ةمعنلا ىف

 دجاو لك نم ذخؤي « نينثا ل ا ل راك ١ ىف ىهو ةلعافم ةازاجلا نأ نم هذخأ كلذ

 :لاب ءىدتبم ىلاعت هللا نآل ةازاجم نوكتال ةمعنلا فو : رخآلا قح ىف ءازج

 ريسلا اهيف انردقو : ةرهاظ ىرق اهيف انك راب ىتلا ىرةلا نيبو مهنيب انلعجو ل ىلاعت لاق مث

 ثيداحأ مهانلعجخ مهسفنأ اوءلظو انرافسأ نيب دعاب انبر اولاقف : نينمآ ًامايأو ىلايل اف اوريس

 . « روك رابص لكل تابآل كلذ ىف نإ قزم لك مهانقزمو
 ىري اهضعبل اهضعب ربظي ىأ ةرهاظ ىرقو : ةكرابملا ةعقبلا ىه اهناف ماشلا نيبو مهب ىأ

 ليدبت نايب ىف عرش دق ىلاعت هللاو معنلا نم اذه : لئاق لاق ناذ ؛ ىرخالا ةبرقلا نم ةيرقلا داوس

 لوقنف ؟ ةمقنلا دعب ةمعنلا نابب ىلإ ىرخأ ةرم داع فيكف (نيتنج مهننحي مهانلدبو) هلوقب مهمعن
 اهبترامع ركذو ممدأب جراخ لاح ركذ مث :لثالاو طلاب كلذ ليدبت' نيبو مدلب شفن لاح ركذ

 دقو (انرافسأ نبب دعاب انبر)هلوقب ىرارلاو ىدايبلاو زوافملاب كلذ هليدبت رك ذ مث ء ىرقلا ةرثكب
 (ريسلا اهفانردقو )هلوقو ءربخلاو أدتبلا لع دعب انبر أرق نم ةءارق هيلع لديو « كلذ لعف

 فصن ,ةريسم ةيرق لك نيب ناك ايلف , زواجتت ال ةردقم ةمولعم اهزانم نوكت ةرومعملا نك امألا

 ريدقتلابدارملا وهف ؛اهزواجت فرعلاىف نكمأام ىرخأ كإنوحوربو ةيرقىلإ نودغي اوناكو : ران

 اوريس.) هلوقو . اهعطقي ىتح اداج ةقاطلا ردقب اهبف رئاسلا ريسي لب ايف ريسلا ردقتيال زوافملاو
 ناف « ةراملا ةرثك ىلإ ةراشإ ( نينمآ ) هلوقو : ةمولعم مايأو لايل مهنيب ناكىأ ( ًامايأو ىلايل اهف

 ىنعم نأب ليقو «نك امألا هذه لثم ىف نوكي ال قيقرلا نع عاطقنالاو قيرطلا عاطق فوخ
 ةفوخلا عضاوملا فالخم فوخلا مدعل ًمايأ متئش نإو ىلايل تش نإ هيف نوريست(آمايأو ىلايل) هلوق
 ناك اذإ ؛ ودعلا مدصقي الثل ًارامن كلسي اهضعب و ؛ مهريسب ودعلا لعي الثل ؛ اليا كللسي اهضعب ناف
 كلذ اوبلط مهنأب ليق (انرافسأ نيب دعاب انبر اولاق)ىلاعتةلوقو ؛ ةوادعلاو دصقلاب رهاجم ريغ ودعلا

 نوكي نأ لمتحيو «لصبلاو موثلا دوهيلا تبلط ام ًارطب اولأسي نأ (امهدحأ) نيهجو لمتحيوهو
 ىلإ ةراشإ ىنبرضا هريغل لئاقلا لوةي ام ردقيال كلذ نأ لع هداتعا ةدشو هداقتعا داسفل كلذ

 دعس نأ اويلط دَهار رفك امل ىأ :لاحلا ناسلب (دعب انبر اولاق) : لامي نأ نكميو . هيلع ردقبال هنأ
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 6 ةهاسايتاع 6 6 اس ايت 6 رثاسو هي م و2 سه ةاد

 ا نيتنج مههتنجي مانلدبو مرعلا ليسمع السك اوضرعأف
- 

 ىذا لَو اورَفَك ام مَ زج َكلَذ 13١ ليلق ردس نم ,ىَتَو لئأو طمت

 ا ا

 ه1 1 لإ

 : ةمعنلالاكل ًاضيأ ناب (هل اوركشاو) هلوقو «ضرمالو فوخ اهرامت لكأ نم مهعنم مل ثيح

 مثأ مبلكأو ميتا يو هاك اسم ىف ملاح نيب امل مث « ةربتعملا ةمعنلا ىلع الإ بلطيال ركشلا ناف

 نع ةرهاطىأ (ةبيط ةدلب) لاقف ء ايندلا ىف ل املا ىف ةعبت الو هيلع ةلئاغ ال نأ نيب نأب ةمعنلا نآس

 الو هيلع باقعال ىأ (روفغ برو) لاقو. مو الو ءابو الو برقع الو اهبف ةيحال تايذؤملا

 هنااا لسانا نع ةيلاخ ةيلاح ةذل تناك ثيح ةمعنلا لاك ناب اذه دنعف , ةرخآلا ىف باذع

 مولع السواق اوضرعأف) لاقذ ميناج نم ناكام رك ذ هبناج نم ناك ام نبب امل ىلاعت هنإ مث

 امب مهانيزج كلذ « ليلق ردس نم 'ىثو لثأو طمخ لك أ ىناوذ نيتنج خييتنحي مهانلدبو م ليس
 « روفكلا الإ ىزات لهو اورفك

 00 رك نمي مظأ نماو) ىلاعت لاق انك ةماللا هاد دعت لش رجؤلاب مسد ال

 لاعت هنأ هتيم 0 ( نومقتنم نيمرجملا نم انإ ) لاق امك مهنم ماقتنالا ةيفيك نيب مث ( اهنع ضرعأ
 سي ىدلا ذل هنأز امس هوجو مرعلا فو « مثرود برخو مهاومأ ق قرع 1 مييلع 2
 بعشلا تدسف بعش اهننب لامج ىلإ تدمع دق تناك س يقلب. نإ ثيح نم كلذو « رك || بارخ

 ةينارم ةنالث ثا وبأ الخ 08 رحبلاك ريصتو ايف عمتجت نويعلاو راطمآلا هايم تناكىتح

 ركسلا برخو . ركساا ذرجلا بقنف : ضعب دعب اهضعب تفي باوبآلا تناكو ضءب قوف اهضعب
 ةراجحلا ىهو ةمرعلا عمج وهو ركسلا مسا مرعلا نأ ( اييناثو ) مهيلع رحبلا باقناو هببسب

 هب نيب (طمخ لكأ ىناوذ نيتنج مهيقنح مهانلدبو) هلوقو ءاملا هنم جرخ ىذلا ىداولل مسا ( اهثلاث )
 اذاف ةراعلا ببسب ةبيطلا هك اوفلا اف نوكي سانلا اهيف ىتبلا نيتاسبلا نال كلذو . بارخلا ماود

 لقتف اهف تادسفملا تبنتو ضعبب اهضعب راجشالا فتات ةمجالاو ةضيغلاكر يصت نينس تكي

 اهتره ةرجش لك وأ « ةزم اهترف ةزجشر لك وأ كوش اهل ةرجس لك طخلاو  راجشالا اكلك رانا

 ءىث هيلع نوكي « تاقواألا ضع ىف الإ ةرم هيلع نوكي الو ءافرطلا نم عون لثالاو « لكؤتال

 مرات نسحأ ناكهنأل ليلق هيف لاقو فورعم ردسلاو . هعبطو همعط ىف هنم رغصأ وأ صفعلاك
 ]ورعك اع مانيزج كلذ ) لاقق مهنارفك ىلع ممل ةازاجم ناككلذ نأ هللا نيب مث ؛ هللا هلاقف

 ءازجلاو ةمقنلا لاقت ةازاجلا : مّيضعب لاق(روفمكلا الإ) ءازجلا كلذب ىزاحب ال ىأ (ىزاجن لهو
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 جي جتح "© سا ا ع راسو لس لس انف لس آني لس لس

 ه1: نيا بال اولمبي اكوا نجلا تنير َل

 دل اولك لاعثو نيمب نع نآتنج 3 مهنكسم ف ل ناك دل

 د روش برو انس نب هلا 1ركشلاو مكبر

 4 نيهملا باذعلا ىف اوثبلام بيغلا نودلعي اوناكول نأ نجلا تنيبت 0

 ؛ توملاهيلع ىضق هنأو ٠ توملا نم جني مل هنأ نيب هلحورلاو حيرلا ريخست وناس ةمظع نيب امل
 :لئاسم هيفو ؛ هنم ةاجنلاب ىلوأن املس ناكل دحأ هنم احين ولو ؛ هئم ديال توملا نأ ىلع قاخلل ًاببنت

 ضعب ىفو أمات (1)آمويو ةلماكةليل هللا ةدابعففقي مالسلا هيلع ناملس ناك« ىلوأألا ةلأسملا)
 ًافقاو ناك تاقوألا ضعب ىف مث ؛ هير ىدي نيب افقاو الع ىكني اصع هل ناكو « هيلعديزب تاقوآلا

 دارأ مث « ًاروهش ىدامتو ًامايأ كلذك قبو ةدابعلا ىف هنأ هدونج نظف « ىفوت ذإ هتدابعو هتداعىلع
 . هلاح ٍلعو عقوف هاصع قاعرالا نادك نا دش ؛ ل مالا راهظإ هللا

 (« نيهملا باذعلا ىف اوثبل ام بيغلا نودلعي اوناكول نأ نجلا تنيبت رخ ابلف ل ىلاعت هلوقو

 مل ناسنإلا لب.« تلقا ارسل بيغلا مع ردقلا كلذ نأ نظف ناسنإلا هبلعي الام ملعت نجلا تناك

 ةرهاظلا ءايشألا الإ ملعت مل نجلاو 000 ءاسشاألا رثك أ وهف اليلق الإ للعلا نم تو

 هنوملعي اوناكول ذإ بيغلا نوملعي ال مهنأب رمآلا مل نيبتو « ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب ةيفخ تناك نإو
 نأ ىلع ليلد (نيبملا رانا ىف اوثيلام) هلوقو . ىح ناهلس نأ نيناظ ةفاشلا لامعاألا ىف اوقب امل

 . نيبملا باذعلا ىف ىنلا نامز ىف نوكي ال نمؤملا نآل , ريخستلا ىف اونوكي مل نجلا نم نينمؤملا
 مكبر قزر نم اولك لاعشو نيمب نع ناتنج ةبآ مهكسم ىف أبسل ناكدقل إل ىلاعت لاق مث

 « روفغ برو ةبيط ةدلب هل اوركشاو

 اما هواك لا زي نايلغو واذ كذب سبل مرك امشلا لاح هللا نيب امل

 وهو ةليبق مسا هنأ ىلع نيونتلا عم رجلابو ةعقب مسا هنأ ىلع حتفلاب ناتءارق أبس ىفو . أبس
 رايضإ ىلإ 8 الف 0 لقاعلا وه ماقلاو أبسل ةيآلا لعج هللا نآل , ربظألا

 نيمي نع ناتنج ) هلوقب هلدب ركذب اهنيب مث مهبر لضف ىنرم ىأ (ةيآ) هلوقو لهالا
 ؟نانجلا نم فال اهيف قارعلا دالب ضعب نأ عم : نيتنج ىف ةيآ يأ ىرشخمزلا لاق ( لامشو
 لاصتالو « تانجلا نم ناتعامج اهلاهشو مهدلب نيمي نع وأ ناتنج دحاو لكل دارملا نأب باجأو

 مهيلع معنلا ليمكت ىلإ ةراشإ ( كبر قزر نم اولك ) هلوق ءةدحاو ةنج ابلعج ضعبب اهضعب

 ا هل م (1١) ةلماكلا ةلبللاو ماتلا مويلا دعب ناسنالل سيل.ذإ ةلللا وأ مولا ىلع ةدايزلا روصتت كلذيو ؛ وأ ىنممب هيف واولا

 . هذديزنو رخآ تفقو



 ؟ غ9 ةيآلا . توملا هيلع | نيضف ايلف : ا 8

 0 لأ ضرألا اد 0 1 0 | هع 57 3

 ىهو ملسلا ةلاح نالسق> ىفو ؛ برحلا ةلااب ةلاغتكا د واذ قر 7 4« ةيناثلا ةلأسملا 0

 ىوتساو ةردابجلا كولملاو تولاجل تق دوادؤو «دواد دلو :ناك ناملسن ال .كلذو لك املاو نا الل

 هةرفي ورف لاملا هلعمجوكلملا هنبا لع ىوس دق هوب نوكي كلم دلو كن اهلس ناكف . كلملا ىلع دواد
 6 هبيراح نإو هعم برجا اوك رف هنظ ىف هيلع نانا رد 0 ناماس نال فور ىلع

 . ماعنإلاو ماعطإلاب ةمظعلا هنامز ىف ناكف حيرلاب هايإ هك اردإل ًاريسي برحلا ناهز
 بيقع لاق : ًاحلاص اولمعا ( تاعباس لمعا نأ ) ىلاعت هلوق بيقع لاق امل «قئاثا ةلأسملا 9

 لعجينأ ىغبنيال ةيلاح ءايشاألا هذه نأ انرك ذام ىلإ ةراشإ (أركش دواد ل 1 اولمعا )نجلا هلمعي اه
 نوكي ىذلا حاصلا لكلا م فا رك نأ ىغبني ىذلا بجاولا امتإو اهف ةق رغتسم هسفن ناسنإلا

 : ىف ردقو ) هلوق ىف مام لاغتشالا ةلقو « ءايشألا هذه ىلإ ت افتلإلا مدع ىلإ ةراشإةفر 17

 .ةجاحلا ندع لح (ةرخلا

 روك ال وعفم نودي كب نأ (اهدحأ ) هجوأ ةثالث لمتحت ار 52 تاصتا 4 ةعبارلا ةلأسملا 0

 تركش لئاقلا لوقك ًاردصم نوكي نأ ( اهئناث و ) هنارفغ 1 هللا تدبعو ًاعمط كتثج لئاقلا

 ركش لمعلا نال كلذو.« ًادوَمَق تسلجلئاقلا لوك لعفلا ظفل ريغ نم ردصمللا كوك 00
 ًاديز برضا كلوقك هبال وعفم نوكي نأ ( اهثلاثو ) ( اوركشا ) هلوق ماقم موقي ( اولمعا ) هلوقف

 . حلاص ركشلا نآل ( ًااص اولمعاو ) ىلاعت لاق اك
 ىلع مالا ففخ هللا نأ ىلإ ةراشإ ( روكشلا ىدابع نم ليلقو ) هلوق 4 ةسماخلا ةلأملا إل

 اي همعن ركش نكل بجاوركشلا نأ هنم مهف (ًاركش دواد لآ اولمعار لاق امل هنآل كلذو « هدابع

 انما را قيفوتب وهو 0 5ث ىلإ جا ع وهو قيفوتل ا نكسشلا نال نكح

 ماتلا 0 ال منك نإ 0 اقف , ركشلا نع ةيلاخ ركشلا دعب هللا ةمعن نك

 ىف لكلا لخدأ ىلاعت هنأ انلوق ىوقيو روكشلا مهنم ليلق ىدابع ناف « جرح كلذ ا لف

 نآرقلا ا د ُْ ملكتملا سفن ىلإ ةفا اضإلا ظفلب ىدابعو . هسفن ىلإ ةفاضإلا عم ( ىدايع ) هلوق

 هلوقو (هللا ة 0 اوطنقتال مبسفنأ ىلع اوفرسأن يذلا ىدابعاي)ىلاعت هل وةك « نيجانلا قح ىف الإ

 (ليلق) هلوقو ن كعب ال هما هللا ركش م ام ىلع ليق ناف(ناطلس مولع كل :نيدلا رىدابع نإ)

 ليلقو 3 ولا وه ةيرشبلا ةقاطلا ردقب نكمل لوشن ءةهجنالا كا اشاره مهددا / نأ لع لقي
 وو ا رجلا سفن هللا فلكي الو « هيلع ةردق الف هللا من بساني ىذلا زكشلا امو أمأ هلع

 كنم هتلق ليلقلا ركشلا نم هب تيتأ ام ىدبعاي هل لاقو « هنع هللا ىضر نم الإ سيل مانا, 2 اشلا

 . اهركش كفلكأ ال ةميظع ةمعن لوبَعْلا اذهو ءاهرجأب ىعنال رك اش كلأ كا تل .

 نالم لك ان نسارتلا اهياحا الإ هوما مهد ام توملا هيلع انيضق الف ب ىلاعت لاق مث

 «86-رخ مد
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 رودقو باوجلاك نافجو ليثامتو بيراحم نم اشي ام هل نولمعي
 ا ا اح د ث ه مل ا ا عل عواض راسو 0

 ١١١« روكشلا ىدابع نم ليلقو اركش دواد لاء اولمعإ تابسار

 قي ناسنإإلا ناف « نجلا نم هروفنل سنإلاو سنإلا نم هروفنل ربطلا ؛ ناسنإلا عم ناعمتمب ال

 نأ هتلا ردقف ريطلا دايطصإ بلطي ناسنإلاو ناسنالا دارطصا ًادبأ بلطي نجلاو ؛ نجلا عضاوم

 همدختسي و هرخسي لب نجلا نم رفنيالنالسو ؛ هبلطيو هب سنان لب دواد نمرفنيال ريطلاراص

 نجلا قت نأ ىغبني ىدآلا نأ ىهو ( ةفيطل انبهو ) فخ ريغ امم.ذاجتف ديدحلاو رطقلا امأو

 ذوعأو نيطايشلا تازمه نم كب ذوعأ ) ىلاعت لاق اذهلو ةدسفملا ىلإ ىضقي هب عامتجالاو هبنتحيو
 هيدي نيب لمعي نم ) ىلاعت هلوق لوقنف مهب عامتجالا ناياس بلط فيكف (نورضخي نأ بر كب
 لاق ىلاعت هللا نأ ىهو ( ىرخأ ةفيطلو ) ةدسفم هيف نكي مل روضحلا كلذنأ ىلإ ةراشإ ( هبر نذاب

 نال كلذو « هبر سمأ نع لقي ملو (انرمأ نع مهنم غزي نمو) لاقو برلا ظفلب ( هبر نذاب ) انهه
 امدنعو(هبر)لاق مالسلا هيلعن الس ظفح ىلإ ةراشإلا تناك ام دنعف ؛ ةمحرلا نع ءىني ظفل برلا

 هقذن)ىلاعت هلوقو فوخلا ةدايزا بجوملا مظعتلا ظفلب (انرمأ نع)لاق مهييذعت ىلإ ةراشالا تناك
 نم عراقم مهديأبو مه نياكوم اوناك ةكئالملا نأ ( امهدحأ ) : ناهجو هيف ( ريعسلا باذع نم
 باذعلا نم ةرخآلا ىف امب ممدعوأف ةرخآلا ف نوكم ام وه ريغشلانأ ( امهناثو ) هيلإ ةراشإلاف ران

 اولمعا تايسار رودقو باوجلاكنافجو ليثامت و بيراح نم ءاشيام هل نوامعي ىلاعت لاق مْ

 : ( زوكسلل ىدانع نم ليو اركش واذ ل

 نوكي ام ليثاملاو ( بارحما اوروست ذإ ) ىلاعت لاق اذهلو ةعيفرلا ةينب الا ىلإ ةراشإ بيراخلا

 لكلا نوعام نم نكسملا ىف نوكي ام نيب نكسملا وه ىذلا ءانبلا رك ذ امل مث ء شوقنلا نم اهف

 ناك ليقو هعمجي ىأ ءاملا ىحي ىذلا ريبكلا ضوحلا ىهو ةيباج عمج ( باوجلاكنافجو ) لاقف
 اهنم فرغي امنإو ؛ اهربكل لقنتال تاتباث (تايسار رودقو ) سفن فلأ ةدحاو ةنفج ىلع عمتجي

 : لئاسم هفو : نافجلا كلت ىف

 (نافجلا) مدقو ةينباآلا ىف نوكت شوقنلا نآل ليئاعلا ىلع بيراحنا مدق#« ىلوآلا ةلأسملا إل
 , لكألا لبق خبطلاو لكألا ةلآ نافجلاو خبطلا ةلآ رودقلا نأ عم ( رودقلا ) ىلع ركذلا ىف

 نافجلا ىلإ راشأو « رودلا كلت ىف دمي ىذلا طامسلا ةمظعنايب دارأ ةيكلملا ةينب الا نيب ذو لوقنف

 ىأ ( تايسار ) لاق اذهلو . كانه رضحت الو ؛ هيف نوكت الف رودقلا امأو : هيف نوكتت اهنا

 نوكي ىذلا ماعطلا نأ سفنلا ىف عقي ناك ةميظعلا نافجلا لاح نيب امل مث ؛ تالوقنم ريغ
 . نافجلل ةبسانملا رودقلا ىلإ راشأف « خبطي ءىث ىأ ىف اهف

 ةتضشهحشبي
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 كولمملاك هل تناك حيرلا نآل كلذو: رادلا ديزل لاقي اك( حيرلا ناجاسلو ) هانعم لاقي نأ وهو

 . ديري ثيح ديري امب اهرمأي هب صتخلا
 وهو ةيلعف ةلمج ىلع ةيمسإ ةلمل ًافطع ريصي مفرلا ةءارق ىلعف فطعلل واولا 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 ناهيلسلو .دوادل انرك ذام لاقىلاعت هن اكد واد لاحنيب انملل وعنف اذه فيكف نحت الوأ زود

 انرذعو ديدسملا دوادل انلأو لاق هنأاك ( ديدحلا هل انلأو ) انلوق ىلعف بصنلا ىلع امأو ٠ حيرلا

 : حرلا ناملسل

 ةماع عفانملا اهناف ؛ حايرلا هذه ال ةصوصخم ًاحر تناك ناهيلسا رخسملا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 . حايرلا دحأ أرق اسف ديحوتلا ىلع الإ أرقي مل هنأ هيلع لديو تاجاحلا تاقوأ ىف
 تناك اهنأ دواد عم اهحيبستو لابجلا ريخست نم دارملا :سانا|ضعب لاق 4 ةعبارلا ةلأملا إل

 اهحيبست هقفي مالسلا هيلع وه ناكو ؛ ( هدمح حبسي الإ ءىثش نم نإو ) ءىث لك حبسي ام حبست
 نال اتعرف نوثالث ( رهش اهودغ ) هلوقو حيرلاك ىهو ليخلا ضار هنأ حيرلا ريخست نمو ؛ حبسيف

 دواد قح ىف هلوقو ؛ كلذك عجريو خسرف نم رثك أ ريسي ال مالا رثك أ ىف جرفتلل جرخم نم

 ديدحلا بيوذت اوجرختسا مهنأ ( رطقلا نيع هل انلسأو ) ناملس قحفف هلوقو ( ديدحلا هلانلأو )
 اذه ىلع هلمح دساف هلك اذهو ءايوقأ ًاسانأ ىأ نيطايمشلاو اهبنم تالآلا لامعتساو رانلاب ساحنلاو

 . ةنكم ءايشأ هذهو نكمم لك ىلع رداق هللاو هللا ةردق ىلع هداهتعا مدع[ و] هداقتعا فعض

 حيرلا نايلساو ) هلوقو ( لابجلا دواد عم انرخسو ) ىلاعت هلوق لوقأ « ةسماخلا ةلاسملا ١
 ىفو ( لابجلا دواد عم انرذعو ) ءايبنالا ىف لاق ىلاعت هلا نأ ىف ةمكحلا ام لئاق لاق ول ( ةفضاع

 امل لابجلا لوقت ( ناعلساو ) انههو كانه حيرلا ىف لاقو ( هعم ىنوأ لابجاي ) لاق ةروسلا هذه

 ركذي مل حرلاو . بحاصملاكهعم اهلعج لب كللملا مالب دواد ىلإ اهفضي ملف هللا كاذب تفرش

 انلوق لع نأ وهو ىل رهظي لوقعم رخآ مأ هيفو نسح اذهو هل ةكولمملاك اهلعج تحبس اهنأ اهف

 عم كرحتتال حيرلاو « أعبت هعم كرحس وه لب داس سل ريسلا ىف ليجلاف ىريش ( هعف ىارأ ١

 نيع هل انلسأو) حيرلا عم ناكناهلسلب «ناهيلس عم حيرلا لقي لف . اهسفن عمناملس كرحن لب ناهلس

 اوناك ام مهعيمج نأ نع ءىني اذهو . نجلا نم هل انرفم ىأ ( نجلا نمو ) ساحنلا ىأ ( رطقلا

 . رهاظلا وهو هرعأ تحت

 مالسلاو ةالصاا امهلع ناهلس قح ىف ةئالثو دواد قحىف ءايشأ هثالث ركذ ىلاعت هللا نأ معاو

 هل أ رهام عم ليقثا نال كلذو « ناملسل حيرلا ريخست سنج نم دوادل ةرخسملا لابجلاف
 لق ىدآلاو ىدالانء لقثأ تناك لايجلا نكل . هناكمليقثلا قبب و ليقثلا فيفخلا قيسي اكرخت اذإ
 ىريس ىأ ( ىبوأ ) انلق ام ىلع دواد عم لابجلا ىأ فيفخلا عم ليقثلا راس نأ هللا ردقف حيرلا نم
 امهناأل نجلا ريخست سنج نم ريطلاو ؛ أضيأ فيفخلا عم ليقثلا حيرلا عم هدونجو ناهلسو
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 اسهال راع سو سك هس ملول سال س مك و ل ال ا ا

 نيع هل انلساو ربش و موُمع زا 0

 00 لازم 68 6 ع وروى نسا ا نا هاد ةيسم سوس رس هس و نا ب هي دعا

 | ا رس نع مجنم عزب نمو هير نذاب هيدي نيب لمعي نم نجلا نمو رطقلا

 61١7١١ ريعسلا باّذع نم

 مع روك رب د

 يو | لعل هل نالأف لامملا تيب 1 هينغي نأ ا هنإ

 ىدأآلا ظفح ىف ىعسو هرمأ نم ىه ىتلا حورلل ةياقو هنال ؛ كلذ هل هللا راتخا امبإو . عوردلا
 . امهريغو فايسلاو ساوقلا نم ريخ دارزلاف : لتقلا نم هللا دنع مركملا

 مربصب نولمعت ام ىنإ ًاحلاص اولمعاو درسلا ىف ردقو تاغباس لمعا نأ ) ىلاعت لاق مث

 نآل ةقيقحتو (انلأ) ريسفت وهو تاغباس لمعا ىأ ىنعمب :ةرسفم ىهف ريسفتلل انهه نأ نإ ليق
 لعفلا عم نأو لءعا نأ هانمهلأ لاقي نأ نكميو تاغباس لمعيل ديدحلا هل انلأ ىنعي , لمعي

 ركذ ةعساولا عوردلا ىهو تاغباس لمع هانمهأو ديدحلا هل انلأ : هانعم نوكيف ردصملل ليقتسملا '

 بقثلا عستيف ريماملا ظاغت ال ىأ نورسفملا لاق ء درسلا ىف ردقو فوصوملا اهنم ملعيو ةفصلا
 ىف ردقو ) ةلوقو ؛ درزلا لمع وه درسلا لاقي نأ لمتحو . ايف ريماسملا لقلقتف بقثلا عسوت الو

 نوكي بسكلاو باستك ا وه امنإ باحيإ مأ هب رومأم ريغ هنأ ىلإ ةراشإ درزلا ىأ ( درسلا
 بسكلاب كتاقوأ عيمج لغشت الو لمعلا كلذ ىف ردقف ةدابعلل ىلايللاو مايالا قابو ةجاحلا ردقب
 لمعلل الإ نيقولخم متسا ىأ ( اخلاص اولمعاو ) ىلاعت هلوق هيلع لديو ؛ قي كانتا لمح
 ىفإ) هلوقب ملاصلا لعفلا باط دك أ مث هيف اوردق بسكلاو . هنم اورثك أو كلذ اولمعاف ملاصلا

 نسحب كلملا نم ىأرمب هنأ معيو الغش كلمل لمعي نم نأ ًارارم | ركد دقو ( ريصب نولمعت اك

 ىلاعت لاق ك٠ ناملس وهو رخآ ًابينم ركذ دحاولا بينملا ركذ امل مث :٠ هيف لهتمصو هنقتيإو لمعلا

 . ( بانأ مث ًادسج هيسرك ىلع انيقلأو )
 هل انلسأو ربش ابحاورو ربش اهودغ خيرلا ناياسلو إل لاقف ةبانإلاب وه دافتسا ام رك ذو

 مر يعسلا باذع نم هقذن انرمأن ع مهنم غزينمو هبر نذإب هيدي نيب لمعي نم نجلا نمو رطقلانيع
 : لئاسم هيفو

 ١ حيرلا ناهاساو) عفرلا هجو بصنلاب وعفرلاب ( حيرلا ناملسلو ) ءىرق 4 ىلوالا ةلأسملا (
 رخآ هجو مفرللو ( حيرلا ) انفع ( ناهلسلو ) بصنلا هجوو ( حيرلا ناهبلسل ) ترذ وأ ةرخسم
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 0-5 0 ل ىلاعت هلوق

 لابجأي داضَق آم 0 دن 0 دك وعذد» 00 لمع 35 يذل كلذ فن
 ص ه- 20 ه- ه-

 5 هيل ستي سس لس 6 هيَه مفصل 20
 ١ 5 61١ هل 5 و ريطلاو هعم ىوأ

 يي رفات ا ىنعإ (سرالا 7 ع ن !)هلوقبف د ,دهتلا امو

 بصحعتلاك ريو هلأ ىلإ عجري نم لكل ىأ 4 ”بينم دبع لكل يال كلذ ىف نإ إىلاعت لاق مث

 57 دواد مهتامج 0 نم ممم ر ل 5 ةذاع نف ند 0 0 ىلاعت هللا نإ مث

 : لاقف هتبانأ ىلع هللا هانأ ام نيبو ( بانأو ًاعك ار رخو هبر رفغتساف ) هنع ىلاعت لاق
 : لئاسم ةيآلا ىفو 4« ديدحلا هلانلأو ريطلاو هعم ىف وأ لابجاي الضف انم دواد انينآ دقلو ل
 نأ وه هرنرقتو : مالسلاهيلع دواد ةلعضف ناب ىلإ ةراشإ (ان م) ىلاعت هلوق (ىلوآلا ةأملاو

 ,ةعلخ ًاديز كلملا ىق :لئاقلا لوقي !؟ ماتو موهفملاب لقتسم ( الضف انم دواد انينآ دقلو ) هلوق

 ماع لضفلا هللا ءاتيإ كلذكف ؛هل 9 ام" ضاخ نم ناك هنأ ديف ةعلش هنم.هانآ لئاقلا ل
 ( ناوضرو هنم ةمحرب ممد مثرشبي ) ىلاءت هلوق اذه لثمو ءضعبلاب صاخ هدنع نم ةودنلا نكل

 نم ةمحر نيئمؤملا ىلع ةرخآلا ىف هتحر نكل ايندلا ىف دحأ لكىلإ لصت ةعساو هللا ةمحر ناف
 . ( هنم ةمحرب مهيد مرشبب 0

 (الضف)هلوق نم لدب (لابجاي) ىرشخعزلا لاق (هعم ىف 1 لابجاي) هلوق ىف 4 ةيناثلا ة 0
 . لابجاي انلق هانعمو انينآ نم وأ « لابج اي انلوق الضف هانيثآ هانعم

 نم ىوأ ةزمهلا مضو اهنوكسبو بيو تلا نم ىارولا ديدشتب ف وأ“ ىرق 4« ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ( نحبسي ) هلوق ىو . هعم ىريس هاما ليقو « عب ء.جرتلا بيو كا ا تول

 . ةمرصخا رمل ىهو ةحاب سلا نم وه اولاق

 .هظفل ىلع المح عفرلاب , ريطلاو ىدانملا ل< ىلع لمح يصل اب (ريطلاو) ىرق#( ةعبارلا ةلأ أملاإل

 1 نكلو ريطلاو لابجلا ىف ًارصحنم بيوأتلا ىف هل قفاوملا نكي مل ( ةسماخلا ةلأسملا ل
 .ش'الا هذه هقفاو اذاف . ةقفاوملا امهنم دعيتشت(١) روفنلل ريطلاو دومجلل روخصلا نأال ٠ لايجلا

 : 3 ٠ ةوسق دشأ ىه ىلا ممولق ةيساقلا مو هقفاوي 0 انلا نم نإ مث « ىلوأ اهريغف
 انلق نوكي نأ لمتح ه لع فوطعملاو؛ فطع ( ديدحلا هل اذل و ( هلوق 4« ةداس || هل ًأسملا)

 ريدقت اني لع اناط نكي نأ لمتحو“ انلأو فوأ ( لاح اي) انلق هريدقت لايجا , هلوق ىف ردقملا

 . هل انلأو الضف هانيتآ
 هنا ء ربي هلل ةَرَّدَق قاوهو عمشلاك هدي هدب ىف ناك ىت> دب دحلا هل هللا نالأ 6 || ةلأ لا

 ليق « هللا ةردق نم كلذ دعبس. لقاعف 4 هي بنكي ئذلادادملاك ريصإ ىت> لحنيو رانلاب نيلي

 ,.دوخلا دَص روفنلاو . .ةدحوملا :ةيقوفلا ءاغااب روقتلل باوصلازو ةاتثملا فاقلاي. روقنلا.: لصالا ف.(١)
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 باّذدعْلا ىف ا دونم ب
 0 79 7 02 لرب لس دس

 اس يقام

 0 مهَفاَح امو مهديأ َن ام َكِ ارب َفأ 0 ديعبلا لالضلآو

 0 1 ها اه رت 8 /ءعا 68 هم هم 8 ساه 0 هك هادم

 ءايسلا نم افسك مي ع طقست وأ ضرألا مب فسخت أش نأ ! ضرالاو

 باذعلا ىف ةرخالاب نراونمؤ: ال نذلا لب ةنج هب مأ ًابذك هللا ىلع ىرتفأ  ىلاعت لاق مث

 ىنعأ الوأ اورفك نيذلا لوق مامت نوكي نأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتحي اذه 4 ديعبلا لالضلاو

 (مكلدن له) لاق نمل بيجلا عماسلا مالك نم نوكي نأ لمتحيو(مكلدن لهز لاق نم مالك نم وه
 ناكنإ؟ ًابذك هللا لع ىرتفي وهأ : هل لاق (لجر ىلعكلدن له) لئاقلا لوق عمس امل عمساسلا نأك
 ىضريال رفاكلا نأىهو (ةفيطلاذهىفو) هفالخ دقتعيال 5 وذج |[ ىأ] ةنج هب مأ « هفالخ دقتعي

 01 نم اراتخا ١ نودع ول رتغم لاق لب ةرتفم هنأ محي ملو مس ة اذهو ؛ هبذك رهظي نأب

 لئاقلا ةيمست عنمب قدصلا نظف كلذ قحلا نأ نظي نأ زئاج هنأ عم « رتف هنأ , لوقت فيك تاق

 هل ليقو ءىحب مل هنأ نيس اخاف دز ءاج لوقت نم نأ ىر الأ ؛ عضاو ما ضعب ىف ًابذاكو ًايرتف»

 نع بذكلا عفديف قداص 11 للكل داع هنأ قاف نفاس اع] و تدك اه لوقا "تبدي

 دنع هبذك روهظ نع زرت< نأ ىغبني لقاع لككف  ممذك نيبت نع اوزرت> | مهف . نظلاب هسفن

 نيذلا لب) لافو ىرخأ ةر٠ مهباجأ ىلاعت هنإ مث , رفاكاا نم ةجرد ىتدأ لقاعلا نوكي الو ؛ سانلا

 (ديعبلا لالضلاو) هلوقو ( ًايذك هللا لع ىرتفأ ) موق ةلباقم ىف (باذعلا ىف ةرخآلاب نونمؤي ال

 ؛ ةيذؤم قداصلا ىلإ بذكلا ةبسن نأالف باذعلا 3 بسانم امعالكو ( ةنج هب ) مرق ةلباقم ىف

 نونجلا امآو : تذكلا لإ هوبست ثيح م اع باذعلا لم باذعلا قحتسي هنأب هيلع ةداهش هنآل

 3| هس نكيلاو ( ندعو هلأب : هيلع ترقي ال هنأل , ءاذبإلا ق هنود'لقاعلا ىلإ نونجلا ةبسنن الف
 نوكي الاض ىدترملا ىمسإ نم نال «دعبلاب مهالض فاض مث . نولاضلا ُم مهنأ نيبف ةيادهلا مدع

 .دتبم لك ىداه ناك مالسلاو ةالصلا هيلعىنلاو ؛ ل الاض ىداحلا ىمسي نف ؛لاضلا وه

 00 نا وق دولاو ةأيسلا_ نما هبفاح امو مهيد نيب ام ىلإ اوري لفأ ) ىلاعت لاق مث
 ًايزاج هنوكو بيغلا ملاع هنوكب ليلدلا ركذ امل ب ءامسلا نم افسك مهلع طقسذ وأ ضرآلا مهب

 (ضرالاو ءاسا نم) هلوقف ليلدلا امأ . ًاديدهت 1 رخآ دلي ذ تانسحلاو تائيسلا لع

 تاومسلا قلخ نم مهلأس نئاو ) ىلاعت لاق اكو : ًارارم هانيب اك ةينادحولا ىلع نالدي امهنإف
 دقو :ةداعإلا اهنمو هتردق لاف ىلع نالدي امهنال رشحلا ىلع نالديو ( هللا ناوةيل ضرالاو

 مهلثم قلخي نأ يلع رداقب يضرآلاو تاومسلا قلخ ىذلا سيل وأ ) ىلاعت لاقو ٠ ًارارم هانركذ

 م يا *ا7أأ|1أذ]]ذ>1>]1آ]1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 121 1 1 ذة ذوب

 ل تاق فد مس

 هس مدس يل ل يي يي بابل



 لاكر 0 37 اوتوأ 0 ىررو : ىلاعت هلوف

 2_٠ 22 هده سو ه-أ 2-0 5

 يدير رمادا د١ كل اعلا لل انا نيا ىربو

 لجَر لع م 505 ذل لاقو © ديلا ريزعلا طارص ىلإ
 اس ا اد

 سارت ينرت مرئه نر لذ همر مرر

 «ا/د ديدج قلت نأ نإ قرع زك موزه مثبت

 .نداعللا نيدكجلل ىلا 0 وما 0 و ٍتاذع لئاعملا رغ تاكل

 طارص ىلا ىدموقحلا وهكبر نم كيلإ لون ئذلا ملعلا اوتوأ نذلا ىربو ْ ىلاعت لاق 2

 ديما زيزعلا

 ناف .لطاب؛هْيعَِس نأ وهو انندلا ىف هلاح نيب ةرخآلا ق تيدكلا ف سس سانا
 هلوقو « قدصو قح ملسو هيلعهللا ىلص دمع ىلإ لزنأ ام نأ لعيو هبي نكت رتشال الك ح1

 عزانت اذإ ام فالخ . لطابف بذكملا لوق امأو : كلذ الإ قحلا سيل ىأ رصحلا ديفي قحلا وه

 طااص ىلإ ءىدعتو ر.لاعت لوقو : ىدملا ف اقح ساو كلون نركشم لفل عازنلاو « نامصخ

 نأ لمت و ٠؛ طارصلا اذه ىلإ داح هناف ىلا نه هنركل انا وك نأ لكك ( ديما زيزعلا

 ةف'ناك اذإ تيكتف لؤؤبعلا تحتارو قالا و اداه اق رك عم هنأ ىهو . ىرخأ ةدئافل ناب نورك

 ناك اذإ هناف ء ةبهرو ةبغر ديفي (ديملا زيزعلا) هلوقو , هللا ىلإ لوصولا ىهو لابقتسالا ىف ةدئاف
 قدصل .نم ىعس ركشي ًاديح ناكاذإ و", تر دكتتلا قى ئعسلا ىذل] نم مقتني ماقتنا اذ نوك ًازيزع

 ىف ىعست ًادبأ كنأ عم ةمحرلل ىتلا ةفصلا ىلع ةبيبلل ىتلا ةفصلا مدق فيك لبق نإف . ًااص لمعيو
 نآل ةبغرلا بناج ىؤقي ماقتنالا.ديدش ةبيملا مات ًازيزع هنوك لوقن ؟ ةمحرلا بناج ميدقت نايب

 اكو ؛ ًأضيأ ىجرت فوخت ايةزعلاف ء كلذك نوكي ال نم اضر نم مركأو زعأ زيزعلا رابجلا اضر

 5 زيزعلا نه كاردلا لصحيل قيدصتلا ٌْق بعرت بيذكتلا نع بغرب

 مكنإ قزم لك متقزم اذإ كئبني لجر ىلع مكءادن له اورفك نيذلا لاقو ال ىلاعت لاق مث
 24 ديدج قاخ ىنا

 لق ) هلوقب مهلع درو ةعاسلا اوركنأ مهنأ نيب امل ىلاعت هللا نأ وه : بيترنلا هجو

 ءازجو ملاصلا هلمع ىلع نمؤملا ءازج نم اهنايتإ دعب نروكي ام نيبو ( مكنيتأتل ىبرو لب
 هلوق دعب رفاكدلاو نمؤملا لاح نيب : تائيسلا ىلع بيذعتلاب تايالا بيذكت ىف ىعاسلا

 لاقو ؛ ىدهي وهو قحلا كيلإ لزنأ ىذلا لوقي ىذلا وه نمؤملا لاقف ( مكنيتأتل برو ىلب لق )
 ليبس ىلع اولاق كلذ لاطبإ ف مثدانعو مثداقتعا ةياغ نمو ؛ لطاب وه لوي ىذلا وه رفاكلا

 لوك اذهو (؟ديدج قلخ ىل 39 1 قرم لك متةزم اذإ مكتش 0 هم لجر ىلع مكلدن له) بجعتلا

 . تالاحلا نم كلذ ريغ ىلإ برغملا نم علطت 7 نإ لوقي لجر ءاج « داعبتسالا ىف لئاقلا



 ةيآلا ٠ نيزجاعم انتايآ ىف اوعس نيذلاو : ىلاعت هلوق "عع

 0 ميلأ زجر نم باّذع مل كشلوأ نيزجعم اناا م نذل

 . هسفن ىف هيلإ رظن اذإو اهلبقام ىلإ هبسن اذإ ةرخآلا ىف هيف
 نينمؤلل ىه ةدحاو ةرفغملا فصي ملو ميرك هلوقب فصولاب قزرلا زيم 4 ةثلاثلا ةلأسملا اإل

 ماسقنالا لوصحل قزرلا زيف ؛ رووطلا بارشااو هك اوفلا هنمو ٠ ميمحاو موقزلا ةرجت هنم قزرلاو

 . اهيف ماسقنالا مدعل ةرفغملا زي ملو « هيف

 .  مبلأ زجر نم باذع مهل كئلوأ نيزجاعم انتايآ ىف اوعس نيذلاو لىلاعت لاق مث
 ىأ ) انتايآ ىف أآوعس نيذلاو ( هلوقو ٠ نيرفاكلا لاح نيب ةمايقلا موي نينمؤملا لاح نيب امل

 ىلاعت هلوق نال مدقتام ةلباقم ىف اذه نوكي ذئنيحو انتايآب اوبذك نيذلا هانعم نوكيو : لاطبالاب

 روكذملا نأ عملاطبإلا ىفمهيعس نوك ملع نيأ نمليق ناف اوبذك هانعماذهو اوقدصءانعم(اونمآ )

 نوديري مهو اهيف اوعس هانعم لاح هنال كلذو (نيزجاعم )ىلاعت هلوق نم مبف لوقنف ؟ ىعسلا قلطم

 ابسفنفةزجعم هللا تايآو نآرقلا نآل ًازجاعمىعاسلانوكبال غيملتلاو ريرقتلا ىف ىعسلاب وزيجعتلا

 دجلاو ميظعلا ىعسلا ىلإ جاتحيف تانيب تابآ ءافخإب تأ وهف بذدكملا امأو ؛ دحأ ىلإ امل ةجاحال

 مهأ نيناظ ىأ (نيزجاعم ) هلوق نم دارملا ناب :ليقو ؛ هب كسمتملا زجعي هلعل هيذك جوريل غيلبلا

 ةلباقم ىف باذع مبلو ؛ روبظلا ةياغ ىف لطابلاب ايعاس ىعاسلا نوك نوكي اذه ىلعو : هللا نوتوفي
 مدقت دقو ؛ هللا مزحب لقي مو ( باذع مهل ) انهه لاق ( ىلوآلا ) فئاطل ةيآلا ىفو ؛ قزر مهل

 هلوقو :رخآ .ىشب مه.زحب هللا نوكي نأ لمتحي ( اونمآ نيذلا ىزجيل ) ىلاعت هلوق نأ انم لوقلا

 ىلإ ًارظن مثاق كانه ةدايزلالامتحاف ةلمجما يلعو : مهل دعملا مهقحتسم نع رابخإ(ةرفغم محل كئاوأ)
 لاقف مهداز مث ةرفغم محل كانه لاق (ةيناثلا)كلذ دجوي ملف مه.زاجيل لقي مل انههو (ىزجيل) هلوق
 ( ةثلاثلا ) هلثم ىف مدقت باوجلاو ؛ ميلأ زجر نم باذع مهل الإ لقي ملانههو ( مجرك قزرو )
 الو قزر نه بيصن محل لقي ملف ةيضيعبتلا نمي هللقي ملو ( مجرك قزرو ةرفغم مهل ) كانه لاق
 كلذ لكو ضيعبتلل ةحلاص ةظفلب ( ملأ زجر نم باذع مهل ) انهه لاقو ؛ محرك سنج نم قزر

 نايبل (نم) اذه ىلعو « باذعلا أوسأ ليق زجرلاو اهيلإ ةبسنلاب بّضلا ةلقو ةمحرلا ةعس ىلإ ةراشإ
 فصو ,لالا نأ ىلع عفرلاف عفرلاو رجلا ناتءارق ميلآلا فو ؛ ةضف نم متاخ لئاقلا لوةك سنجلا

 اظن ترفأ فرلاَو ةجرلل فصو هنأ ىلع رجلاو باذعلا أوسأ نم ملأ باذع لاق هن اكباذعلا

 بذكملاو هلمع حلاصلا نمؤملا ىف ماسقالا رصحنت ملف ليق ناف ؛ ظفللا ىلإ ًارظن رجلاو . ىنعملا ىلإ

 لاحرلع اذإ لوقنف « فقوتم رفاك وأ ملاص لمع هل سيل ًانمؤم دحأ نوكي نأ زاوجل زجعملاىعاسلا
 نمم ةجردلا بيرق رفاكلاو هرمأ مدقت نمت ةجردلا بيرق نمؤملا نأ ملعي نيروك ذملا نيقيرفلا
 ًاحلاص لمع ىذلا قزر لثم ةماركلا ىف نكي م نإو؛ ميرك قذرو ةرفغم نمؤمللو هركذ قبس



 *ع ةيآلا . ةعاسلا انينأت ال اورفك نذلا لاقو : لاعتهلوك

 بزعي ال بيغلا ملاع ) هلوق ىف روكذملا ليلدلا نأ وه انأ هلوقأ ىذلاو . ةمكجلا فالخ ىلع رمآلا

 ىلع ردقيو ءايحألا ءازجأ لعب ءايشآلا عيمجم ًاملاع ناك اذإ هناأل كلذو : رمظأ ( ةرذ لاقثم هنع

 ىف) ىلاعت هلوقف اذه ىلعو « ةعقاو نوكتف قداصلا اهنع ربخأ دقو « مايقلا ةنكسم ةعاسلاف اهعمج
 ىف اهؤازجأ ماسجالاو حورو مسج هل ناسنإلا نأ ىهو ةفيطل هيف ( نضرالا ىف الو تاووشللا

 هملع ىلإ ةراشإ ( تاومسلا ىف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال ) هلوقف ءامسلا ىف حاورألاو ضرآلا

 ردقو حابشألاو حاورألا لع اذإو ؛ ماسجألاب هملع ىلإ ةراشإ (ضرالا ىف الو)هلوقو حاورألاب

 ةرذلا لاقثم ركذ نأ ىلإ ةراشإ (كلذ نم رغصأ الو ) هلوقو . داعملا ىف داعبتسا قبب ال امعمج للغ

 , ربك آلا رك ذ ىلإ ةجاح ىأف لئاق لاق ولف اذه لغو « بزعي ال هنم رغصالا لب ديدحتلل سيل

 نايب دارأ ىلاعت هللا ناك امل لوقنف ؟ ربك آلا ىلعي نأ نم دب ال ةرذلا نم رعصالا لع نم نإف

 لح اهنوكل . رئاغصلا تبثي هنأ مهوتم مهوتل رغصالا ىلع رصتقا ولف « باتكلا ىف رومالا تابئإ
 نإف كلذك سيل باتكلا ىف تانثالا لاقف.« هتاثإ لإ ةجاح الق ىنلي الفريك .آلا اهكأ : تاحال
 ءازجال هتايثإو كلذ عمج نأ ركذ رئابكلاو رئاغصلاب هملع نيب امل مث هيف بوتكم ًاضيأ ربك آلا

 نيرمأ مهيف ركذ ( ميرك قزرو ةرفغم مهل كئاوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىزجيل ) لاقف

 ناميإلا ءازج ةرفغملاف ؛ميركلا قزرلاو ةرفغملا نيرمأ مل ركحذو ؛ حلاصلا لمعلاو ناسمإلا

 نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ ) ىلاعت هلوق هيلع لدي و هل رومغُم نمو لكاف

 قربخأ لاق ىهدنبلا كالا نب دمحأ نب ىسيع نيدلا جات هب انربخأ ايف مالسلا هيلع هلوقو ( ءاشي
 نع ىميعنلا هللا دبع نب ذمحأ نع' ىجلملا :دجاولا طبعا نع ةئانلا ىَخ نعاىدجإ نع كلا
 هللا الإ هلإ ال لاق نه رانلا نم جرخي » ىراخبلا ليعامسأ نب دمحم نع ىربرفلا فسوي نب دم

 ديلا لمح نم ناف تسانمأ وهو حاصلا لمعلا نم ميركلا قزرلاو « نامبإ نم ةرذ نزو هبلق ىفو

 ىز ]فيض و , فايل ةيفطناو !ناعإ هلع معني نأ نم دبال لمعلا نم هغارف دنعف ؛ المع جرك

 هنا .انثدلا قزر فالخي بلط ريغ نم ىأي ةنالل وأ « مركموأ مك ىذإ قمم هنأ ارك د دف ع ركلا
 : لئاسم ريسفتلا فو قيال هيف ببستيو بلطل ملا

 نأ ( امهدحأ ) نيبجو لمتح ( 2 فزرو ةرمءم مه كئاوأ ) هلوق 4 لوألا ةلأسملا )ل
 مهل كلذ نوكي نأ ( امهيناثو ) « (اونمآ نيذلا ىزجيل ) هلوقل مهملإ هلصويف ءازج كلذ من 257
 نيذلا ىزجيل ) ىلاعت هلوقو . ةيمسإ ةمات ةلمج ( مهل كئاوأ ) هلوق نآل رخآ ءىشب مهيزحب هللاو
 . ًاقزر اونمآ نيذلا ىزجيل . لئاقلا لوق نم ةراشبلا ىف غلبأ اذهو « ةلقتسم ةيلعف ةلمج (| 2

 هجو اف : لئاق لاق ناف ؛ءازجلل ةرخآلا هانعم , ليلعتال ىزجيل ىف ماللا « ةيناثلا ةلأسملا )ل
 الصاو هباوث نوكيل ةيقاب ًاراد فاكللل لعل هباوث عطقنيال نأ دارأ ىلاعت هللا : لوقنف؟ ةبسانملا

 نوكي ام رادقم فاكملا ملعيل توملا اهيفو ماقسآلاو مالآلا اهيف اراد اهلبق لعجو ؛ أدبأ ًامئاد هيلإ

 «0ج ا رغد ماو



 ل٠ ةعاسلا انيثأت ال اورفك نيذلا اقوا: ادت هلوق ع

 ل ِبيْْلآ ملأَع مكينات ىرو لب لف ةعاسلا ايات اَل اورفك يللا

 20 روم .., ثور

 اَلَو كلذ نم رّمصأ الو ضرألا ىفالو تاَومسلآ ىف ةرد لام هلع بع

 يمه راش وه 2

 َكئلوأ ح احلاّضلآ اولمحو اوما« نيلآ ىزجبل د نيبم باتك الإ أ
 - ه_- 2-5 ه-

 سس مثكلس هدي هرثاس

 « 40 ميركق زرو ةرفغم م

 ىلاعت هل وهل بيطلا ملكلا ابن 0 0 3 . نآرقل 0 .ةكئالملا الوراق اي هتجحر عاونأ نم

 ( هعفري حاصلا لمعلاو ) هلوقل ةحلاصلا لامعألا اهنمو حاورألا اهنمو ( بيطلا ملكلا,دعصي هيلإ )

 : لئاسم هيفو
 مث الوأ رذبت ةبحلا نآل , ءامسلا نم لزنيام ىلع ضرألا ىف جلي ام مدق « ىلوآلا ةلأسملا ال
 انام

 ةحلاصلا لامعألا لوبق ىلإ ةراشإ الإ جرعي لقي ملو اهيف جرعي امو لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 دنع فوقولا مهفل اهيلإ جرعي امو لاق ولف « ةياغلل ىلإ ةءلك نرال اذهو ةيكزلا سوفنلا ةبترمو

 واللا لكلا ىبلاق اذملو اهنم اهدوعصو اهف اهذوفت مهفبل (اهيف جرعي امو) لاقف تاومسلا

 01 نهف ءابلنلا امآو ؛هنلإ .لوضولا قف َةبتَر ءالو ملا وه دتلا نآل ( بيطلا ملكلا دعصي

 . ىهتنملا اهقوفو

 «ءاهملا نم .قزرلا لوني ثيح لازإلاب ميحد (روفغلا ميحرلا وهو) لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 . جورعلا دنع ًايناث َىفْغو لازتالاب وأ محرف لامحألاو حاورالا هيلإ جرعتام دنع روفغ

 ىلاعت لاقف ا امركم راك ةسلا قف هلا اجا حتي تل ةمسلا هذه نأ تب م

 بيغلا ملاع مكديتأتل برو ىلب لق )ب لاقو مهلع مهيلع در مث 4 ةعاسلا انيتأت ال اورفك نيذلا لاقو إل

 باتك ىفالإ 001 1 كلج نا ركم كلوا يقنزنالا/ قالو لاول (ونرد لاقيه نع لرغي
 « ميرك قذرو ةرفغم مهل كئاوأ تاحلاصلا اولمعو اونمأ نذلا ىرججنل نيم

 نيولاب ديك أتلا مصي فيك لئاق لاق ول: هللا همحر ىرشخعزلا لاق « نيملاب هدك أو اهنايتإب ربخأ

 هنع باجأو نيهلاب تبثتال ةيلوصألا ةلأملا نكلل ؛ هب نولوقي اوناكذإو بر ال نولوقي مهنأ عم
 نايبو (تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىزجيل) هلوق وهو ليلدلا رك ذ لب نيهلا ىلع رصتقي ل هنأ

 دق نسحلاو اهبلع توميو ةلجاعلا تاذللا ىف ةديدم ةدم ايندلا ىف قبي دق "ىسملا نأ وه اليلد هنوك

 ناكل اهيف ةيزجالا نوكست راد الولف : ايف توميو ةدم ةديدشلا مالالا ىف ايندلا راد ىف مودب
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 م عفب ةيآلا ٠ دعا أم ملعي : دما

 راه سا 00010 2ك راسو ل

 جرعي امو“ م 0 بم جرت عال سا ا

 يلا تس هرععا رح ع دع

 0 رلا وهو ايف

 10 تعال قالا ىف تئرق ةلجآلا

 ىفامو تاومسلا ىف ام لعج ىلاعت هللاو ةمعتلا لع زر 5 هاو ركش دما « ىلوآلا ةلأسملا ١

 لوقت ركشلا بحي ىتح انل هنأ نين لو ( ضرآألا قامو:تاومسلا قام هل ) هلْؤَقب هذقنل سدا

 معني " نإو ةد.مح تافص هيف نم دمحبف مغأ دنلا نأ وهو ىنعم ىف ركشلا قرافي دما هنع 0

 عراب لماعهلاع هنأ الصأ هب عمتجي مل ماع قح ىف لوقينأ هنم نسحب ناسنإلا ناف « الصأ دماحلا ىلع
 ىلاعت هللاذ همعن ىلع هركذ وأ همعن ركذ اذإ الإ هركشي هنإ لاقي الو ًانالف دمحت هنإ هل لاقيف لماك

 نم' ىدبأ ام ىلع لازب الو روكشمو لالجلا توعنو لاكلا قاضوأب هفاصتال لزآلا قد 2

 ىف ام كلام هنوك ىو ةمظعلا ركذ نكي لب دمحلل ةمعنلا ركذ مزلي الف معنلا نم ىدسأو مركلا

 قامو تاومسلا ىفام هل ) هلوق لوقن انأ لع د نجا هلف ةلماك ةمظع نضرآلا قامو تاودشلا

 نآل كلذو ( ضرآلا ىفام مكل قلخ ) ىلاعت هلوق هبجوي ام متأ ًاركش بجوي (ضرألا
 ةمجوب ال أركش كلذ بجوت ءاوه ال هب نوغفتتملا نتعو:هلل ناك اذإ ضراألاو تاونشلا قا

 .انل كلذ نا

 ا مف ةررح الإ قرىلا ةمحتلا ىلإ ةداخإ ايه دخل لإ مترك ذ دق ( ةيناثلا ةلأسملا 0

 تارومتملا قا ىهو ةيئرملا معنلا هللا 0 ةدكىع ريغ ةرخآلا مهن لوقف ؟ ضال تاوغكلا

 اهماودب اهلضف ملعيو ايندلا معنب ةرخآلا معن ساقيل (ةرخآلا ىف دخلا هلو) لاق مث ء. ضرأألا ىفامو

 :ربخلاو ةمكحلاب ءايشآلا هذه قلخ نأ ىلإ ةراشإ ( ريبخلا ميكحلا وهو ) لاق اذهو ةلجاعلا ءانفو

 .:ةرخآلا ىف ئرخأ ةرغ هذه لاثمأ داحإ هم نكميف اطا وز نكم ال هلل ةتباث ةفص كل

 امب تأب ملو ًارمأ ملعي نم نإف لعفلا هب لصتي ىذلا للعلا ىه ةمكحلا « ةثلاثلا ةلأسملا ١
 معي ىذلا وه ريبخلاو ؛ ريكحلا وه ملعلا قفو ىلع هلعف ىذلا لعافلاف . ريكح هل لاقيال هيلع بساني

 هب ءاهتنالاب ىأ ريبخو ىغبذي اك قاخي ءادتبالا ىف ىأ ( ريكح ) هلوقف اهنطاوبو رومأألا بقاوع

 7 نامل ف ميكح وهف ددأ 15 ريضم/نوكي اذام لإ ردصي الام قواخلا ف 12

 .. ءاهتناالا| | ف

 ءامساا نم لزني امو اهنم جرخم امو ضرأألا ىف جليام ملعي ل هلوقب هربخأ اك ىلاعت هللا نيب مث

 4« روفغلا ميحرلا وهو اهيف جرعي امو

 ءامسلا نم لزنيامو ءايحالاو ليانسلا نم اهنم جرخيو تاومآلاو ةبحلا نم ضرآألا ىف جلي ام
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 اس ةرسسإ
 ( ةيآلا كيلإ لزنأ ىذلا ملعلا اوتوأ نيذلا ىريو ) ىهو ةيندم ةيآ اهيف ليقو ةيكم

 ةيآ نوسمخو سمخ ليقو عبرأ ىهو

 سس
 ل

 س اعودم | رول ةهردعرلالا هاووردص 0س ل نسما يا ردع 200 1 0 رثو ر ودم

 ةرخالا ىف دما هلو ضرالا ىئفامو تاومسلا ىفام هل ىذلا هللا دما

 م 1 1 1 ا 1 1 01 1 :

 6١ - اميكحلا وهو

 ( ميحرلا نحرلا هللا مسي )

 6« ريبخلا يكحلا وهو ةرخآلا ىف دما هلو ضرآلا ىفامو تاومسلا ىفام هل ىذلا هلل دما ال

 فبكلاو ماعنالا امهو لوآلا فصنلا ىف اهنم ناتروس روس سمخ دملاب ةحتتفملا رولا

 م أرقت باتكلا ةحتاذ ىهو ةسماخلاو ةئالملا ةروسو ةروسلا هذه امهو ريخاأللا ىف ناتروسو

 اهمئاصحإ ىلع انتردق مدعو اهترثك عم هلل معن نأ اهنذ ةمكحلاوريخاآلا فصنلا عمو لوألا فصنلا

 موقنام انل قلخو هتمحرب الوأ انةلخ ىلاعت هللا ناف « ءاقبإلا ةمعنو داحبإلا ةمعن نيمسقىف ةرصحنم

 ءادتبالا ناتلاح انلفموديام انل قل وىرخأ ةرم انقلخنهناف ةداعإلاب ىرخأ ةرمدجوت ةمعنلا هذهو هب

 لواآلا فصنلا ىف لاقف ءاقبالا ةمعنو داحبالا ةمعن ناتمعن انيلع ىلاعت هل ةلاح لك ىفو ةداعالاو
 لديو داحيالا ةمعن ٍلعركشلاىلإ ةراشإ (رونلاو تادلظلا لعجو ضراآلا و تاومسلا اخ ىذلا هللد+ا)

 ةيناثلا ةروسلا ىف لاقو لوآلا داحيالا ىلإ ةراشإ ( نيط نم مكقلخ ىذلا وه ) هيف ىلاعت هلوق هيلع
 ركشلا ىلإ ةراشإ ( اهبق ًاجوع هل لعجب ملو باتكلا هدبع ىلع لزنأ ىذلا هلل دما ) فبكلا ىهو

 تعقو ولو هاوه دحاو لكعبتالقاخلا هل داقني عرش الولو ءاقبلا اهم عُئارشلا ناف . ءاقبإلا ةمعن ىلع
 ىلإ ةراشإ ( هلل دما ) ةروسلا هذه ىف لاق مث : ىنافتلاو لتاقتلا ىلإ ىدأو تايبتشملا ىف تاعزانملا

 ( هلل دملا ) ةكئئالملا ىف لاقو ( ةرخآلا ىف دما هلو ) ىلاعت هلوق هيلع لديو ىتاثلا داجبالا ةمعن

 نونوكي ال مهعمجأب ةكئالملاو السر ةكئالملا لعاج ىلاعت هلوق هيلع لدي و ءاقبالا ةمعن ىلإ ةراشإ
 مهنع ىلاعت لاقو ( ةكئالملا هاقلتتو ) ىلاعت لاق امك نيملسم هللا مهلسري ةمايقلا موي الإ السر

 ىلاعت هلوقب نيتمعنلارك ذ ىلع تلمتشا امل باّتكلا ةحتافو ( نيدلاخ اهولخداف متبط مكيلع مالس )
 . © ةمعنلا ىلإ ةراشإ ( نيدلا موي كلام ) هلوقو ةلجاعلا ةمعنلا ىلإ ةراشا ( نيملاعلا بر هلل دما )
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 - 6 رث و قس س22 ماها 2 سم ةدم را دم

 يل 4 تلا ري ل ما هاى ماده س01 هرثورنه مر

 00 امحر اروفغ هللا ناكو تانمؤملاو نينمؤلا ىلع

 لاق ولام فالخت ةقشم هبف نأ ىلإ ةراشإ (ناسنإلا ابلحو ) ىلاعت هلوقو ( اهنامح نأ را نرآف ل
 لباقي بعت لعفلا َْق 0 مل نافذ لعفلا اذه لعفأ هربغل لاق نهو 2 نائيناللا املبقو امل نأ نيبأف

 ىأ هيلع نجالا ئحتسي اع هنأ لإ ةراشإ ( ابلمحو ):قكاعت لاف ةرجأ قحتسي ال هلحن اذا

 ةياغ : اهولمح لكلاف ليق ناف ةدايزلا قحتسيف ةياعرلا قح اهتياعر ىلع امإو . ةنامالا لمح درجبلبع

 لعفلا لوقنف لما ىلع رجالا قحتسينأ ىغبنيف لهما ىلع دئاز ءىثشب تأي مل رفاكلا نأ بابلا ىف ام
 اذه لمحا لاق ول هنأ ىرت'الأ ؛ ةرجالا لعافلا قحتسي ىمألا كلاملا نم نذالا قفو لع ناك اذإ

 اهدار همدانإو ةرجيالا ىدتسيال بونجلا لع ىلا ةعيضلال] اهلهنو مف لاثشلا لع

 . هيسي ابلمعىلا هتانسح تلازو مرغف نذإلا هجو ربغ ىلع اهلمح رفاكلا كلذك هيفناك ىذلا عضوملاىلإ

 ىلع هللا بوتيو تاكرشملاو نيكحرشملاو تاقفانملاو نيقفانملا هللا بذعيل ل ىلاعت لاق مث
 . « احر اروفغ هللا ناكو تانمؤملاو نينمؤألا

 لوقت ةبوتلا لع بيذعتلا مدق مل لئاق لاق ناف «كرشملاو قفانملا بيذعت عقيل ناسنإلا اهلمح ىأ
 نأ مزاللا اهمكح نم سيلو نمضي نئالا نأ مزاللا اهمكح نم ةنامآلاو ةنامأ فياكتلا ىعن امل
 ناسحإ ظفحلا ىلع رجألاو مزاللاكةنايخلا ىلع بيذعتلا ناكف ةرجأ ديفتسي هدهج لذابلا نيمآلا
 : ناتلأسم هفو ناسحإلا لبق لدعلاو

 هللا بذعيو لقي ملف ىلاعت همسادعي ملو , قفانلا ىلع كرشملا فطع مل ( ىلوألا ةلأسملا ال
 ؟ الصاح ىنعملا ناك نينم وا لعجوتيو لاقولو هللا بوتيو:لاقو هعما داعأ ةبوتلا دّنعو نيك رذملا

 لاقف لعافلا ركذ كانه بحبو فنأتسملا مالكلاك هلعجل قفانملا ىلع نمؤملا' ليضفت دارأ لوقت
 . عفرلاب هللا بوتي و أرق نم ةءارق اذه ققحيو ( هللا بوتيو )

 نيفصو هفاصوأ نم رك ذو لوهجلاو مولظلا نيفصو ناسنإلاىف هللا رك ذ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ىلاعت هللا نال كلذو « لوبجلا ىلع ايحرو مولظلل ًاروفغ ناك ىأ ( احر ًاروذغ هللا ناكو ) لاقف
 (مظعملظل كرشلانإ) ىلاعت لاق م كرشلاوه ىذلا ميظعلا ملظلاالإ ًاعيمج لظلا رفغي هنأب هدابع دعو
 ةمحرلا امأو ( ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ ) ىلاعت هلوةف دعولا امأو
 . تملع ام هلوقب ءىسملا رذتعي كلذلو ةمحرلا لحم لهجلا نآلف لهجلا ىلع

 ال وهج ل هآرف 4سقنب هرمصل و 7 ميح رروفغان | هذديع ملعأ كاع هللأ أ ىوهو ) ةفيطل انههو)

 4 لعأ هللاو ةمحرلاو نارفغلا نم اهرب اف هيلع هلهجو هبلظ 0 امل. ةناماللا هيلع ضرع 3

 , هلآو اللا ىنلا دمح ىلع هللا لصو نيملاعلا بر هلل دمخاو



 ةيآآلا . المج امولظ ناكهنإ ناسنالا املمحو : ىلاعت هلوق فر

 ملظلا هنأش ن ناسنالا كلذكف ؛ كلذ هنأش نم ىأ روبط ءامو حومج ةبادو سومش سرف لاقي
 نيذلا ) ىلاعت لاق اك لظلا كرت مهضعبو هيلع ناكام ىلع مهضءب ىقب ةنامآلا عدوأ الف لبجلاو

 مدآ معو ) مالسلا هيلع مدآ قح ىف ىلاعت لاق اك لرجلا كرتو ( لظب مهنامإ اوسبلي ملو اونمآ

 امإ ) ىلاعت لاقو ( هب انمآ نولوقي معلا ىف نوذعارلاو ) ةماع نينمؤملا قح ىف لاقو ( اباكءامسألا
 لمجتأ ) اولاق ثيح ةكئالملا نظ ىف ( الوبج ًامولظ ناكهنإ) (اهعبار) ( ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي
 ىف مهضعب لاقو (.ءالؤه ءامسأب فوئبنأ ) ىلاعت لاق ثيح مهدنع هملع نيبو ( اهيف دسفي نم اهف
 قزْللاَو ىلكلا كردي نم هنم كردملاو : كردم ريغو كردم نيمسق ىلع قولخلا نإ ةيآلا ريسفت

 بقاوع ىف ركفتت الو هلكأت ىذلا ريعشلا كردت مث مئاهبلاك ىثزجلا كردي نم هنمو ؛ ىدآلا لثم

 كردي كلملاك رجلا كردي الو ىلكلا كردي نم هنمو ؛ نيهاربلاو لئالدلا ىف رظنت الو رومأآلا

 ىلع مهضرع مث ) هلوقب ىلاعت هللا راشأ اذه ىلإو اولاق : لكألاو عاملا ةذل كردي الو تايلكلا

 ىلع الإ نكي مفياكتلاو تايئزجلا كلتب مهملع مدعب اوفرتعاف (ءالؤه ءامسأب ىنوئبنأ لاقف ةكئالملا
 ةكئالملا ةذل لثم ىه ةيقيقح تاذل ليصحتل اهنم عنف . ةيئرج رومأب تاذل هل ذإ نيرمآلا كردم
 ةفلك مهيلع هيف امب رمآلا ىنعمبال ًافلكم نوكي ًافلكم ناك ناف هريغ امأو . هتفرعمو هللا ةدابعب
 ًافاكم بطاخلا ىهسف نطاخم فاكملا نأ امل ًافلكم ىمسي بطاخلا ناف باطخلا ىنعمب لب ةقشمو
 لوق لوقللاو اهيلع ًانيمأ ناكف اهلبقف مدآ ىلع ابضرع ناك ةئامآلا ( ىلوآلا ) فئاطل ةبآلا ىفو

 ثراو اذهلو ء نمتؤمب سيل نيمآلا نم ذخآلاو هنم ةنامآلا اوذخأ هدالوأ قب . زئاف وهف نيمألا
 ًانيمأراصف ًادهعهللادنعذختا نمؤملاف ؛نامتئاو دبعديدجت نم دب هلنكي مو هلوقلوةاانوكيال عدوملا
 نينمؤملا ىلع هللا بوتيو)ىلاعت لاق اذهلو . زوفلا نم مدآل ناكام هل ناكف هلوق لوقلاراصف هللا نم

 نمتؤملا نمةنامألل ًاذخآ راصرفاكلاو ( هيلعباتف ) ىلاعت هلوق ىف مدآ ىلع بات اك ىأ ( تانمؤملاو

 ريغ نم كلذ ناكهردقو هللا ءاضقب ءىث هدي ىف ةنامآلا باصأ اذإ نمؤلا نإ مث : هنامض ىف قبف
 ناكنإ ونمضءىثهدي ىف ةنامألا باصأ اذإ رفاكلاو . ريصقت ريغب تافام نمضيال نيماآلا وهنم ريصقت

 ةثالثلا ءايشاألا صخ ( ةيناثلا ةفيطللا ) ريصقتب نكي مل نإو تافام نمضي هنآل ؛ هردقو هللا ءاضقب
 ًاعبس مكقوف انقلخو ) ىلاعت هلوقلف تاومسلا امأو :لافثألل ابلحأو رومآلا دشأ اهنآل ركذلاب

 ةيالصو ةدش اهل تناك امل ءايشآلا هذه نإ مث . اهتبالصو اهتدش قختال لابجلاو ضرالاو(ًادادش

 ةنامأ نأ الإ ءايوقأ نكنإو نهنآل  نعنتماف نمتوقو نمتدشب ىتك او اهيلع ةنامألا ىلاعتهللا ضرع
 ( ًافيعض ناسنإلا قلخو ) هيف ىلاعت هللا لاقىذلا هفعض عم ناسنإلا ابلمحو . نهتوق قوف ىلاعت هلل
 ىذلاف ليق ناف ( هبسح ويف هللا ىلع لكوتي نمو ) هلوقب ةنامآلا ظفح ىلع ةءاعالاب هدعو نكلو

 لكوتيو ىب نيعتسي نم نبعأ انأو ىلاعت هللالاق لوقن ؟ رفاكلا بذعي ملف بذعي فيكىلاعت هللا هنيعي

 هلوق ( ةثلاثلا ةفيطللا ) ةنامالا ةدبع ىف قبيف هسفن عم هكرتف ىلاعت هللا ىلإ عجري مل رفاكلاو « ىلع
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 م ةيالا . لفرد تاو 4 اماللا انضرع | ١ ىلاعت هل و

 تاومسلاناف ديعب وهو هللا الإ هلإال لوق وه لاق نم مهنمو. .ةماركلا هلف رفو نمو . ةمارغلا هيلعف

 نيعلاف ءاضعالا لاق نم مهنمو ؛ وه الإ هلإ ال دحاو هللا نأب ةقطان اهتسلأب لابجلاو ضرالاو

 لاق نم مهنمو «ناسللاو جرفلاو لجرلاو « كلذك ديلاو كلذك نذآلاو اهظفحب نأ ىغيني ةنامأ

 . ملعأ هللاو ايف امب هللا ةفرعم

 مهنمورشحلا لاق نم مهنمو ضرعلا دارملا لاق نم مهنم هوجو ضرعلا ىف 4 ةيناثلا هلأسملا ١

 . ضراآلاو تاومسلا لهأ ىلع ةناماألا تحجرف تاومسلا ىلع ةنامآلا انلباق ىأ ةلب املا لاق نم
 ءاينانعأب .ىه دارملا نأ :( اههدجأ 7ناهجاو ( نضرالاو تاومسلا ف 1 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 . ضرالاو تاومساا لهأ ىلع ةنامالا انضرع انإ : هريدقت رامضإ هيفف ؛ اهولهأ دارملا ( ىقاثلاو )

 نأ ىنأ ) ىلاعت هلوق ىف سيابإ ءابإك نهؤابإ نكي مل (اهلمحي نأ نيبأف)هلوق4 ' ةعبارلا ةلأسملا ١

 001 ةناماللا انبهو ٠ م ناكدوجسلا كانه نأ ) ا ) نيهجو نم ( نيدجأس | عم نك

 هلو لدلدب «نوسفتأ نردصتسا اراغصتسا انهو اراكجسا كانه ناكءابإلا نأ ل 0 00-0
 ..( انف نةفشأر (

 نركت نأ 0 ) هوجول لبقتال ةناماألا لوقن ؟ قافشإلا ببس ام « ةسماخلا ةلأسملا 0
 لاك ناف ء راسكنالا ةعيرس ةزيزع نوكنت ىلا رهاوجلا رم فاؤالاك ظفحلا بعص ًازيزع

 هنامأل لوآلاىف ؛ اهلبقلجاجزلا نم تناكولو اهلبقل ةضفلاو 5 تناكولو اهطوبق نععنتمي

 تقولا نوكي نأ (قاثلاو) كاذك فيلكتلاو دوجولا ةزيزع ريغ اهنوكل ىلا هاكر اكد

 ناطيشلا نآل كلذك ناكم آلاو ؛ عئادولا تقولا كلذ ىف لقاعلا لبقي الف ةراغو بهش نامز

 ةنامألا ةاعارم ( ثلاثلا ) ةنجلا نم مدآ جورخ دعب ناك ض رغلا ذإ نيفلكملا دصق ىف اوناكهدونجو

 نوكي صوصخم عضومو قسلاو فاعلا ىلإ جاتحت ىتلا تاناويحلا عادياك بحي امب نايتإلاو

 فيلكتلاو تيب ةيواز ىف وأ قودنص ىف عضوي عاتم فالخب اهلوبق نم عنتمب لقاعلا ناف ءاهمسرب

 . ةيمنتو ةيبرت ىلإ جاتح هناف كلذك

 (امهدحأ) ناباوج هيف ؟ ءايشالا هذه اهلمحت ملو ناسنالا اهلمح فيك 4 ةسداسلا ةلأسملا )
 ءاسشالا نأ. (قاثلاو )' ..( الوبج ًامولظ ناكهن]) ىلاعت لاق اذملو . نوملعو ايفا 1 0

 ملاع عدوملا لاقو ؛ فلكملا بناج ىلإ رظن ناسننالاو « نعنتماذ نهفعض نيأرف نهسفنأ ىلإ ترظن

 لاقو « اهلبقف هنوعو هنيعب اهظفحي لب !مكرتيال عدوأ اذإو ابلهأ ىلع الإ ةنامآلا ضرعيال رداق

 . ( نيعتسن كايإو دبعن كايإ )

 هنم دارملا نأ ( اهدحأ ) هوجو هيف ( الوبج امولظ كل هلوق ( ةعباسلا ةلأسملا ١

 ِلظِ ناسنالا دأ رملا ( اناث ) ةنلا نم جارخالا نم هيلع بقاعي ام معي و ةفلاغلاب هسفن ملظ مدآ

 نو ملظلا هنأش نم ناك ىأ : الو هج ًامولظ ناك هنإ ( اهثلاث ) باققعلا نم هيلعام لوجيو نايصعلاب
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 ل ملص < ايد الزق اوفو هلأ اون اوسأ نيدلا امي
 نزلا سا ١ ه1/ يي نام 20 سرح نسا تف م نع رس ا تيعروط .هرك 2-6

 ' داق كف ادل تضرر هللآ طي نمو يت مكل رفثيو ملاح

 ه5 هدة

 نا نياف لابجلاو ضرالاو تاومسلا ىلع آمال اضع انإ املظع

 هم هذ هس

 05د ال وهج اَمولَظ نكن ناَسنالآ هلو اهنم َنقَمْسَأَو امم

 يت

 هيو كلامعأ كل ملصي : ًاديدس الوق ا ا املا لا لغم

 امأو :ريخلاف لاعفألا امأ : لاوقاألاولاعفآلا نم مهنم ردصي نأ ىغبنيام ىلإ مدشرأ « مب ونذ كل
 مث  ًاديدس الوق لاق قدصلا لاق نمو هللا قنا دقف رشلا كرتو ريخلاب ىنأ نم نآل 0 لاوقألا

 لمعلاو لمعلا حلصي هللا ىوقت ناف لامعاللا حالصإب تاريخلا ىلع : َنرمأب نيرمالا لع مدعو

 . بونذلا ةرفغمب ديدسلا لوقلا ىلعو : ةنجلا ىف ًادلاخ هلعاف قببف قبيو عفري ملاصلا
 ؛«لوسرلا ةعاط ىه هللا ةعاطف (« اهظع ًازوف زاف دقف هلوسرو هللا عطي نمو ) ىلاعت لاق مث

 ادب لوسرلا دنعو ًادهع هللا دنع ذختا دحاولا هلعفي هناف عيطملا لعف فرش نايبل امهنيب عمج نكلو

 نم ةاجنلاو ميظع باذع نم .هنأ ( امهدحأ ) نيبجو نم اهظع هلعج ( ايظع ًازوف زاف دقف ) هلوقو
 ًازوف زاف لاقي ال هنم اجبت مث أط وس هريغ برضا نأ دارأ نم نأ ىتح « باذعلا ظعب لعب تباذنلا

 لضو هنأ (ىاثلاو) ًاريثك ًاتوافت رمآلا:توافتي ناكام عقو ول هنم احن ىذلا باذعلا نآل . امظع

 . ىدبآلا مئادلا باوثلا وهو ريثنك باوث ىلإ

 " نقفشأو المح نأ نيبأف لابجلاو ضرالاو تاومسلا ىلع ةنامآلا انضرع انإ  ىلاعت لاق مث

 4 الو هج ًامولظ ناك أ ن ناسنإلا ابلمحو اهنم
 نأ نع ؛ بادآلا نسحأب مالسلا هيلع 1 بدأو قالخالا مراكم ىلإ نينمؤملا هللا دشرأ ل

 ؤهو فيلكتلا ىأ ( ةنامآلا انضرع انإ ) لاقف ميظع رمأ ناسنإلا ىلإ هللا بجو ىذلا فيلكتلا

 ' ضرأآلا ىف الو تاومسلا ىف سيل فيلكتاا نم عونلا اذه نأ ملعاو « ةعيبطلا فام فالخم رمالا
 ١ بلطنال ضراأللاو ريسلا هنم بلطيال لبجلا ؛ هيلع تقلخامىلع اهلك ءامسلاو لبجلاو ضرآلا نآل

 7 نع نيبهنم نيرومأم اوناكنإو ةكئالملا نآل ةكئئالملا ىف الو طوبملا ءامسلا نم الو دوعصلا اهنم

 " ناسنإلا لغتشي مك نورتفي ال راهلاو ليللا نوحبسيف انل برشلاو لك لاك مه كلذ نكل ءايشأ

 : لئاسم ةيآلا ىفو ؛ هعبطل قفاوم رمأب
 ' هيف رصق نم نآل ةنامأ ىمسو فيلكتلا وه لاق نم اهنم ةريثك هوجو ةنامآلا ىف « ىلو الا إل
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 سوغوب .ةيألا . ىموم أوذأ ن ذل 0 دب هو

 "راع و َ مق 000

 اولاق ايدو 1 3 اوم 0 يدلك اونوكتا ل | وما 3 لا ءااب

 09 ايجوتا هع نك

 قشتلا ش صضعل نوبلطي م مث 0 2 انيتوأو نأ ان ريخأ :تاف مرجالف افلا ريخلا انلديف

 مكالض بلسل ى أ( ا ] مهنعلاو باذعلا نم نيفعض م انر) نولوشيو نيلضملا بيذعتب

 دنع الإ نك ءاعدلا نأ وهو فر.طا ىبعم 0 ًاتعل مهنعلاو نيفعض) لاك هلوقففو مهالضإو

 وهو لصاح نسل اولطف كلذك نعللاو مه الصاح ناك باذعلاو هب وعدملا رمالا لوصح مدع

 . ( ًاريبك انما ) مهوقب نعللا ةدايزو ( نيفعض ) مهوب باذعلاةدايز

 4 اولاق امم هلا هأربف ىسوم اوذآ نيذلاك اونوكتت ال اونمآ نيذلا امأ اي ل ىلاعت لاق مث

 وه ءاذيإ كإ ةراشإ كلذ ناكو بدعي و نعلي هلوسرو هللا ىذوي نم نأ كلاعت هيلا نإ

 ضرب مل نم لم كلذو « ًارفك ثرويال وهو هنودوه ءاذيإ نم عانتمالا ىلإ نينمؤملا دشرأ ءرفك

 اونوكت ال اونمآ نيذلا اهأ اي ) لاقف كلذ ريغو ضعبل ”ىلاب هككحو مالسلا هيلع ىنلا ةمسقب

 بيع لإ ةئلسلب هانإ مادي وه مضعل لاق ؛ هش فاتح ىموم ءاذإ ثددحو (ىسوم اوذآ نيذلاك

 ىنز ىموم نإ ليئارسإىب دنع لوقت ىتح ةشحاف ةأرما عمررق نوراق [نإ| مهضعب لاقو « ةندب ىف

 ءاذيالا ةلمجابو تنقلامل قت ملو تقدص امنأ املقىف هللا ل ةرضاخ اللا موقلا نوراق عمج ايلف ف

 كلر نن نا” مهوقو ( التاقف كبرو 501 ) هل اولاق مهنأ وهو فاكنارقلا قررنا

 اونو تال نيئمؤبلل لامف كلذ د لإ (دح اورام لع يت نا سارتر

 نذؤي ملام اولأست الو(التاقف كبرو تنأ بهذا) | ولوةتالعأ ل لاتتقلا ىلإ لوسرلا مكبلط اذإ مهانمأ

 رهاظل وألا ىلع(اولاق امم هللا هأربف)هل وق و« متعطتسا ام هنم أوت وتأق ىقنال وسلا 1 صأ اذإود»هنف ل

 ىَ 4 ءالملا لع قحلاب أ ول تّطنو امم هر هةهسو نأ هاك

 ىلعو ؛ هب هومر ىذلا هلتق نع مالسلاهيلع ىس وم ةءارب اوملعف حورجيريغ هوأرؤ مهيلع نوربم اوربع

 مدع هراهظإو مايا ضعبلا هئاطعإب اوبلط ام ةدهع نع هجرخأ ىأ (اولاق ام هللا هأربف) انرك ذ ام

 هلوقو . مهيلع بضغو ةنكسملاو ةلاذلا مهيلع برض مث مهتجح هللا عسلطق ةلمجابو ضعبلا ذاوج
 ىأ هجو هل نوكي ىذلا لجرلا وه هجولاو : ةفرعمو ةهاجو اذ ىأ « ًاميجو هللا دنع ناكو ل

 5 ةهاجولا ف نككمال ةدرجلا ةفرملا نكل انور هللأ دنع اك نإو 0 لكو :ريخلاب 000 نود

 نه همجولا اعإو 2« نالف دنع هيجو وه لاهي ال ءننع [نرسلو هل امداخ يوكل هريغ فرع نم نإف 8

 2020 ' يت >1 اي هنو ع امس

 .”كلانك ناكو كك الو فرعي نأ هنأش نم لمعي ةديمح لاصخ هل نوكب

 606 - رخآ م.



 فك ةيألا . نيرفاكلا نعل هللا نإ : ىلاعت -_ فرخ
 كح

 ةسامسس لع نس لس لس

 نوحي َيأايف يدل «"4» اريعس مهل دعاو يرفاكلا نمل هللا ن د

 دق سو اس 2 هس .هررز م2 2 6سرلا زور

 اا هللا قولو رانلآ ىف مههوجو بقت موي 66 اريصت الو الو

 ا عي ده سود 5

 ليسا [ولَصأَ اناءركو انداس انعطأ انإ ابر اولاقو 5+4 الوسّرا انمْطَو
 و رو م ىدض

 تود اريبك اعل مهنعلاو باّذعلا ن نم نيفعض ص مهن تم

 20 كلذو",( فيوختلا لإ ةراشإ 4 ًابيرق نوكست ةعاسلا لعل كيردي امو ل ىلاعت لاق م
 ًانويدم بلاطي نم نأ ىرت الأ ء مالا ءاطبإ نع ءىذي ىنالفلا مالا نوكيىتم ملعيهللا لئاقلا لوق

 هرفس نمنالف مدقي نأ ىلإ ربصا هل لاق نإو « كلذ ربصي امبر نيربشوأ ًارهش هلهمتسا ناذ هقحب
 1 لاق ةقل كلت .ءانهط أ ليك تالف .ىج نوكي نأ .نكمو . نالف ديجي م ملعي هللا لوقي
 بيرق نع عمت امبرف اهوئطبتست الف هللا لع ىف ىه ىنعي ( 1 هعاسلا لعل كيردي امو )

 اذهلو ( نينسحلا نم بيرق هللا ةمحر نإ ) ىلاعت لاق : ثنو او ركذملا هيف ىوتسي ليعف بيرقلاو
 .ةبيرق نوكت ةعاسلا لعل لقي ل

 مهنأ كىنعي 4« أدبأ اهف نيدلاخ ًاريعس مه دعأو نيرفاكلا نعل هللا نإ را ىلاعت لاق مث

 ْ قا مهنل ) للامت لاق اك( ًاريعس مهل دعأو ) هللا دنع نونوعلم كلذكف كدنع ايندلا ىف نونوعلم

 | مهجو رخل دمأ ال نيرمتسم اههف ثكملانيليطم(ًادبأ اهيف نيدلاخ ًانيهع ًاباذع مهدعأو رخآلاو اندلا ف

 بذعملا فال كلذو هقيقحت نيب مهدواخ رك ذ امل 4 ًاريصن الو ًايلو نودحي ال إب هلوقو

 .عفدي ريصن الو عفش مهل ىلو الو . هنع عفدي رصان وأ هل عفشي قيدص الإ باذعلا نم هصلخب ال
 اولاقو ؛الوسرلا انمطأو هللا انعطأ انتيلاي نولوقي رانلا ف مههوجو بلقت موب ل ىلاعت لاق من

 6 ريبك آنعل مهنعلاو باذعلا نم نيقعض من :آاتبر « الببسلا انواضأف:انءارنكو:انتداس انعطأ انإ اننر
 نع باذعلا عفدي ال ًاضيأ مهئاضعأ ضعن نأ نيب باذعلا مهلع عفدي مل عيفشال هنأ نيب اما

 هسأر دصقي نم ناف هديب ٠ قت ةبرضلا ههجو نع عفدي ناسنإلا ناف ايندلا باذع فالخب ضببلا
 مههوجو باقت)ةرخآلا ىفو ؛ ههجو بيصي ال ىهسأر ءىطأطي وأ ةنج هدي لعجب هدجت ههجوو
 هللا انعطأ انتيلاي نولوقي ) هل ةياقوو هجولل ةنج لمعجت ىتلا مهئاضعأ رئاسب كنظ اف ( رانلا ىف

 نأ مهءلع لوصحل ء ةرسحلاو ةمادنلا مهينغت ال ثيح نومدنيو نورسحتيف (الوسرلا انعطأو
 ىلاعت هللا ةعاط لدب ىنعي ( انءاربك و انتداس انعطأ انإ ) نولوقي مث . عيطبلل الإ سيل صالخلا

 رااكالا ريكأو تاداسلا ديس ةعاط انكرتو .ءاريكلا انعطأ  لوسرلا ةعاط لدبو ةداسلا انعطأ



 عا ةيآلا اوفقث ام نيأ نينوعلم : ىلاعت هلوق
 6 مآ كانه ١ معا سه م رو

 كيرس 7 دا  اولتقو اوذخأ اوفقن 8 0 0

 ع < ١ فهلا نعذال تع دع (هضاس 0 ماض

 نع سانا كسي 1 اليدت ا 0 دحب نأو لبق نم انوا

 «<7 » 0 2 2 عادلا لعل كيد 0 أ ع ل 52

 مالسلا هيلع - :لا ىذؤي عدلا فد لالا ) ثلاثلاو ( ةئاَسْن عايتأب قدنوللا ىذؤي ىذلا صض رم هيلق َْق

 الإ ًادحاو ًاموق اوناكنإو 4 ءالؤهو دخ ٌوِم مس و ةنيدملا نم حجرخبسو لح كل هلوعب فاجرالاب

 (تانمؤملاو نينمؤل أو انشا نيملسملا نإ 0 ىلاعت هلوق ةلياقم ىف اذهو تارايتعا ثالث مهل نأ .:

 هلوقو رايتعالاب 2 صخشلاب دحاو مف دحأو ف دجوب ميلكو ةرع ًافانصأ 5 ثديدح

 ممم ةنيدملا ولختو كنورواجبال مث 2 ةئيدملا نم ممجر رخنلو 0 كنطلسنل 6 ) مهب كنير ل (

 . كنورواحجبال كاني رغأ 5 دا نأ نوك نأ لمتحو.؛ جارخإلا وأ توملاب

 نوف حر ةلوقك ( ىاتلاو ) نيرمأ ىلإ .ةراشإ اردو ندا م لئاقلا لوقك ( لوأآلاو )

 ءانثتسالاو . جرخ اذإ الإ لخدي ال ىنانثلا فو جرخي ل نإو أرقي لوالا ىف قوسلالخديو
 هدب ىلع مهيفنيو ةنيدملا نم هع ادعأ 2 د مالسلا هيلع ىنلا دعو ىلاعت هللا 5 ىهو ةفيطأ هنف

 | هلوقب ]ن[فطاأ ىف مهنعةنيدملا ىلخال ىذلاةطساو ريغنم هللا ةداراب ىنلا ناكو لو ؛ هتكوشل ًاراهظإ

 .جورخلل اوبهأتيو ايمي نأ وهو ( اليلق الا ايف كنورواحيال مث)
 . 4 اليتقت اولتقو اوذخأ اوفقث امنيأ نينوعلم )ل ىلاعت لاق مث

 اذإو كبابو هللا باب نم نيدورطم نينوعلم نونوكي هيف كنورواحب ىذلا ليلقلا كلذ ىف ىأ
 . نولتقيو نودخؤيو نوبلطي نونوكي اهنا لب اجام نودحب الو ةلذألا نع نوكفني الود 2

 . 4 اليدبت هللآ هن 1 نلو لبق نم اولخ نيذلا ىف هللا ةنس ل ىلاعت لاق مث

 هللأ هن 0 ندكملا لعفت ةرمتسم ةداعو ةيراج ةنسوه لب لب مكب اعدب سيل اذه ىنعي

 امأ ءءاكحالا قف 6 خمشلا ناف خسنيو لدبي ىذلا مكحلا رس لا هده تسل لا

 : 4 هللأ دنع اهلع اعإ لف ةعاسلا 02 رس انلا كلأ ا ب ىلاعت لاق مث

 ءايقلاب م رك ذف ةرخآلا ىفو ىلا ناكل كا ايونون علي مهنأايندلا ىف طاح نيب امل
 دنع اهيلعامنإ لق) ةمامقلا تقو نع ىأ ( ةعاسلا نعسانلا كلأسي ) لاقف اهيف مل نوكي ام 5
 تقو لك قاهنممهفوخو ءارتجالا نع فلكملا عانتمأ ىه 2ك اهامخأ هنلأ؛ ناف كل نيبآي.ال ( هللا
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 #6 ةمغع ع ورث م و رث ةردع

 نم نيِملع نيد َنيِنمْوملاءاس ناو كتانبو لج اوزأل لف يأ مَ
- - 

 مس اس سس _ سواع مور سع مو سور سو © م

وع هللا ناك ند الف نفرعب نأ قدأ كلذ نيبيالج
 مل نمل ه:» امحر ار

 لاوس هر اس سودع هر و ادع سلس جن دعم مع نا شب نو عا تعور

 مهبكنيرغلا يدل فن وفجرْلآَو ضَرَم م مهبول ىف يذلا نوقفانلا هتثي

 <. اليك الإ ايف كت رواجا مأ
 كليقلاب ناكنإ ناي لدا لاق هناك كردتسم(ًآنيبم ان وزكلذدنب هلق لاق ةن نأ م
 معأ هنأ انيب امل ركذلاب ىلوقلا ءاذيإلا صخ هللا ناف ناكاىفيكو . ءاذيإلا ناكامفيك انيبم امنإو

 لولا قف: لصفاو 2 ناسللاو باقلا نم جرخ مالكلا ناف. بلقلا ىلإ لصي هنال متأ هنالو

 . هليبس ناذالاو

 4« نودي الج نم نولع نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزال ل | ىنلا ام | أاي ١ ىلاعت لاق مث

 رمأ « نمؤملا ءاذب] نع فلكملا عنم هيف ناكو اناتهب لمتحي نينمؤملا ىذؤي نم نأ. 0

 املو . هنم عونمملا ءاذيالا لصحي الثل ىذأتلل ةبجوملا مهت ا اهبف ىتلا عضاوملا بانتجاب نمؤملا
 واق ءابنلا وهو ىوقلا“اذبالا تنم نهاما رك ذلأب ل ًاصتخم ىلوقلا ءاذيالا ناك

 | 111 دلقل كش نم نان لائيرلا رك 5 كال ءاتلاو .لاجرلا ىف و[ ةوسلاب نهر ذ
 ةيلهاجلافناكو «هؤاسن'ىذأتيالو ىذأت ءوسلاب الجر رك ذ نمو ء اهذأت نمرثك أ امرافأىذأتو
 . بيلجتلاب رئارحلا هتلارمأف : مهنلا عقتو ةانزلا نبعبقي تافوشكم ةمالاو ةرحلا جرخت

 لاقي نأن كميو نعبتي الف رئارح نهنأ نفرعي ليق 4 نيذؤي الف نفرعي نأ ىتدأ كلذ إ هلوقو
 فدكت اهنأ اهف عمط ال ةروعب سيل هنأ عم اههجو ست نم نآل نينزيال نهنأ نفرعي دارملا
 كلر فغي ( اميحر ًاروفغ هللا ناكولةلوقو . نهنم انزلا بلطنكمبال تاروتسم نأ نفرعيف اهتروع
 . كيلع محار هب نوتأت ام ىلع بيبو هتحرب فاس دق ام

 كني رغنل ةنيدملا ف نوفجرملاو ضرم مهءولق ىف نيذلاو نوققفانملا هتني مل ل ب ىلاعت هلوقو

 . ( اليلق الإ اهيف كن ورواحي ال مث مهب
 لاح رك ذ , نينمؤملا ىذؤي ىذلا رهاجماو : هلوسرو هللا ىذؤي ىذلا كرشملا لاح ركذ امل

 ةثالث ًاماوقأ لبق نم روك ذملا ناك املو : قفانملا وهو لطابلا رمضيو قحلا رهظي ىذلا رسملا
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 1 ةيالا . نينمؤملا كروي نيالاد : 0 كو

 راورده 227 رووا نع قوص

 اولمتحآ ٠ 1 او 1 ري تاما نيمو نووي

 ما ه2

 هس كسور

 «ةر» ايم َكإ و اناتم

 . بابلا نع هدعبي هنوكب هنعلي الو باذعلاب هب زجيف محر روفغ رودص ىلاعت

 هبرضو هسبحب صمأو هدبع نم ىذأت نم نآل ًانيهم هنوكب باذعلا دك أ 4 ةيناثلا ةلأسملا

 هاري( نإ ١ نيه مالا نأ علدي ًارييك الجر هبرضب اور زير عضم ىف هسح ىمأ ناف

 رانلا ىف نيدلخلا نم.هلوسوو هللا ىذا نف ؛ رمآألا ةدش. نع 'ءىني نيدسفملا نيب ةننحاو داق ل

 ريغ نم بضغلا ةلاح هدبع بذع اذإ ديسلا نآل ديك أتلل ( مهل دعأ ) هلوقو ؛ ًانيهه ًاباذع بذعيف
 تكس اذإف ثْضغلا نثأ اذه لاقي نأ نكمي لوألا ناف“ء الغو ًايق هل دعأ اذإام نود نكت دا
 .ىناثلا كلذك الو لوزب بضغلا

 ًاناتهب اولمتحا دقف ءاوبستك ١ام ريغب تانمؤملاو نينملا نوذؤي نيذلاو ١> ىلاعت لاق مث
 : 2 اك ًامئإو

 ىذا دقف هللا ىذآ نم ناف « هناذيإ نع هللا ءاذيإ كفني مل هيبن ىلع ًايلصم ىلاعت هللا ناك امل
 كفنيال ؛ هيلع تيلص اك ىنلا ىلع متيلصو مترمأ امب متيتَأ نإ مكنأ نينمؤملل هللا نيبف لوسرلا
 هقادتإ ىادن] نأ 51 لوشرا ءاذبإ < ذي نوكل مكذوب نم مثأيف لوسرلا ءانبإ نع مكؤاذيإ

 دحأ ءاذيإ كفت داكبال راض نينموملاو لؤسزلاو ةكتالللو هللا نم ةالصلا تاصح اك ل

 (اويستك اام ريغب) هلوقو « ةقادصلا ىف نيقداصلا ءاقدص الا لاح نوكي امك رخآلا ءاذيإ نع مهما

 نيعبرأ دخ وأ رذخلا برش ىلع ةئام دلج نم ناف ءدئاز فنع ريغ نم فورءملاب رهالا نع نارتخا

 ريسفغب ذؤي ملبرشلا دح وأ انزلا ىلع دلج نمو ءاضيأ بسك !ام ريغب ىذآ درتلا بعل ىلع
 دقف ) هلوقو ٠ بورضملا لاح حالصإ كلذ نآل الصأ ذؤي مل لاقي نأ نكميو . بستك اام
 نق ,لوقلا ربغبي, نوكي دق ءاذإلاو لوقلا ىف الإ نوكيال وهو روزلا وه ناتبم لا ( اناتبب اولمتحا

  -روذؤي نيذلاو دارملا ::لوقتف و اثات لمتحا دق نوكي ال هلام اذخأ وأ برضا! 000
 هلوسروهتلاىذآ نم نأ رك ذ ايلف ء نم وما فرش رابظإ دارأ ىلاعت هللا نأل اذهو . لوّلاب نينمؤملا

 ال و رطنب الا نم هب ك ريشي وأ هدوجو لئالد ةقرعم دعب هللا دوج و ركش نأ هللا 10
 نمؤملا ءاذيإركذ لوق وهو دجوم ىلإ هدوجو ىف جاتحم وه نم وأ معي الو ردقيال نم وأ عمسي
 نأ ردقيال ناسنإلا نآل كلذو , متأو معأ هنال ركذلاب لوقلاب ءايناآلا صخ اذه ىلعو ؛لوقلاب
 نكمي ال بئاغلا ريقفلا ناو. كلرذلاب "7 هيلأ جاتحبام دعأ ىأ نرخ ند هذ ام هللا ىذؤي

 ىف ىناثلا هجولاو ؛ ئذأتيف هيلا لصيام هيف لوقب نأب لوقلاب هاذي نكميو « لعفلاب هؤاذبإ



 ةبآلا .هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا نإ : ىلاعت هلوق 51

 هراس هن 26 5 فارع سه يا نهر س2 ري الاى دم ع "نزلا هنا اس دعا 7

 دعو ةرح ألو هنآ مه هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا نإ

 مف را لالا

 « هاد انيبه اباذع

 . « ديجب ديمح كنإ ميه ربا لآ ىلعو مب ها ربإ لع ت تل اب اك

 0 ةجاح ا هللا لص اذإ ( ةمبارلا ةلأسملا 2> ١

 هميظعت رابظإل وه امإو . هيلع هللا ةالص عم ةكئالملا ةالص ىلإ ةجاح الف الإو اهيلإ هتجاحل سيل

 ةقفش * انم همظنت رابظإل وه ام:إو. هيلإ 0 ال وانينفت كد انيلع تجوأ للاعت تلا نأ اك

  ًأرشع هيلع هللا لص ةرم ىلع للص نم د مالسلا هيلع لاق اذهلو «هيلع انييثيل انيلع
 هنم مهضوع ىتح ةالصلاب هتمأ ةنم تحت مالسلا هيلع ىنلا هللا كرتي مل « ةسماخلا ةلأسملا

 (اهلتاوملسو ) هلوقو ( مل نكس كتالص نإ مهيلع لصو ) لاق ثيح ةمآلا ىلع ةالصلاب هرمأب
 وهو دبشتلا ىف ىنلا اهيأ كيلع مالسلا انلوق وهو ايف بجيف ةالصلا ريغ ىف بحي ملو بجيف أ
 اذهب ةالصلا دكؤي ملو هيلع مالسلا لمكيل ديك أتلل ردصملا ركذو هبوجو مدعب لاق نم ىلع ةجح
 1 لا لع نولدر متع ولع تا نإ ) هلوقب ةدككق م تناك انا ,قيك ثلا

 ًاباذع محل دعأو ةرخآلاو ايندلا ىف هللا مهنعل هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا نإ ) ىلاعت لاق مث
 نعللاو هيلع لسا ةليضف نيبيل ىننلا ىذؤم لاح نيبف ءاهدادضأ ضعب نييبتب ءايشآلا لصف 4 نيف

 نأ ىرت آلآ .هريغو رانلاب تيذعتلا فالخ ريخ هعم ىير الهلل رم دعبلا نآل تاروذخلا دشأ

 برضي نأ [نيب] مرجناريخولو هدرطيالو هرج زب ىوق ريغ هيذأت ناكنإ كولم ىلع ريغت اذإ كلملا
 نكي مل اذإ امس الو ؛ درطلا ىلع برضلا راتخي مركلاو ةمظعلا ةياغىف كلملا نوكي امدنع درطي وأ
 نآإل ؛ هعم برقلل ءاجرال دعب ىلإ ةراشإ ( ةرخآلاو ايئذلا ىف ) هلوقو ء هديس ريغ كلم ايندلا ىف
 هدعبأ اذإ هللا نآل« رسخو باخ دقف ةرخآلا ىف دعبأ اذاف ؛ ةرخآلاىف ةيرقلا وجرب ايندلا ىف دعبملا

 باذعلاب هدعوأ لب داعبإلا ىف هءازج رصح مل ىلاعت هنإ مث , ةمايقلا موي هب رقي ىذلا نف هدرطو

 : لئاسم هيفو ( ًانيبم ًاباذع مهل دعأو ) هلوقب

 نءللافبيذعتلاو نعللانيرمأ هبيقع ركذو لوسرلا ءاذيإو هللا ءاذيإ ركذ 4 ىلوآلا ةلأسملا
 لوسرلاءاذبإ ءازج بيذعتلاو ؛ةباذعب مأبال ناك اذإ هباب نعمدغبي كلملا ىذآ نمنآل . هللا ءازج

 الو هللا ىذؤي نم اذه ىلعف لاقيال . هصاصق هنم ىفوتسي ريبك هديبع ضعب ىذآ اذإ كلملا نال

 هللاىذآن م نآل لاحرخالا نع هجولا اذهلعامهدحأ كاكفنا لوقت انآل .بذعيال لوسرلا ىذؤي

 نك هللا ىذؤي الو مالسلا هيلعىنلا ىذؤي نم نأ وهو رخآلا هجولاىلع امأو . لوسرلاىذآ دقف

 هللا نأ ريغمالسلا هيلعىنلا ىذآ دقف : زفكو دادترا ريغ نم رخل وأ قسف نككارشإ ريغ نمىمع

 مدمس جرا وبا نإ قي سو 1”. لا“

 70700 ع وحسم تجب



 فني 0 ديهش ءىش لك ىلع ناك للا نإ هللا نيقتاو : ىلاعت هلوف
 م ا 1 ا ه صا ا م ع نحط انف |( سال ملط نص 6

 نولصي 27 هلل نإ 456 اديبت 50 عَن هللأ نيقناو

 60ه” » الست اولَسَو هيلع 0 اوما يذلا | بأ أب ىنآ ع

 ةقررا لا لط رمل طر ثم ملف شكد 1 لأ ىلع ليلد كيلاملا دنع هللا تشاو هلوق مث

 ؛ عضوملا اذه ىف نسحلا ةياغ ىيأدي مش ءىث لك ىلع ناك هللا نإ) هلوةو . روذحملا مدسعل ملعلاو

 ءالتخا دنع دهاش هللا نإ لاقف « ل ل ةلاو مهب ةولخلا زاوج ىلإ ةرأ تأ قدس اها نال كل

 . اوقتاف ىلاعت هللا ةدابشب مدل لف 3 ولخن ؛ ضعبب مكضعب

 مدعو ناذئتسالاب نينمؤملا هللا رمأ ام « ىنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ ) ىلاعت لاق مث

 ةلاح نيتنثا ىف ةرضحنم هتلاح نال :كلذو ؛ هتمر نان لك ًامارت-ا هئاسن هوجو ىلإ را

 نوكي ةلاحو ( ىنلا توبب اولخدت ال ) هلوقب ةلاخلا كلت ىف همارتحا ىلع لدي ام رك ذو ؛ هن 0

 هللا ناف ٠ مرت وهف ىلع“الا "الملا ىف امأ ؛ ىندآلا "الملا امإو « ىلعأالا *الملا امإ ”الملاو . ”الم ىف

 نذلا اهيأاي 9 ىلاعت هلوقب مارتحالابجاو كلذف ىنداالا "الملا ىف امأو . هيلع نولصي هتكنثالمو

 : لئاسم ةيآلا ىفو «املست اودلسو هيلع اولص اونمآ

 قحىف لوقعم ريغ ىنعملا اذهو ؛ هل اعد ىأ . هيلعبص ةغللا ىف لاقي ءاعدلا ةالصلا ( ىلوآلا ١

 هدنع هللأ ىذر ىعفاشأا لاقف . ثلاث نم هعفن باط ريغلل ءاعدلا نال هل وعديال هناف ىلاعت هللأ

 ىذلاو ( هتكئالمو مكيلع لصي ىذلا وه ) هلوق ريسفت ىف مدقت دقو ؛ ناعمب ظفالا لمعتسا

 فاطعو هلل ةالصلا لعج (هتكسئالمو مكيلع لصي ىذلا وه) كانه لاق ىلاعت هللا نأ وه انهه هديزن

 ىنلا ميظعت هيفو (نولصي) لاف مهما] ةالصلا دنسأو هتكالمو هسفن عمج انههو . هللا ىلع هكالملا

 روك ذءالاليضفت بجوي هيلعريغلا فطعو ركذلاب دحاولا دارفإ نال اذهو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع

 لاق ول مهفي ال ميدقت هنم مهفي ًاضيأ نالفو نالف لدي لاق اذإ كلملا نأ م ٠ فوظعملا لع

 قدنأ لإةداشإ نولصي مهنإ مالسلا هيلع ىنلا قحىف لاقف ؛ اذه تملع اذإ « نالخدي نالفو نالف

 مهفهنوقفاوي ةكئالملان] مثءمهمحر ب هللا نينمؤملا ىلع ةالصلا فو لص'الاك مالسلا هيلع ىنلا بع ةالصلا

 هيلع هللا ىلص ءاوس ةيودنم وأ مهيلع ةبجاو اهناكةفاضإلاب نولضي مالسلا هيلع ىنلا ىلع ةالصلا ىف

 . كلدك سيل نينموملا قو لش ارا

 ىلع ةالصلا بجنف بوجولل ىمألا نآل ىعفاششلا بهذم ىلع ليلد اذه 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 . دبشتلا ف بجتف دبشتلا ريغ ىف بجي الو مالسلا هيلع ىنلا

 مهللا اولوقدلاقف ؟ هللا لوسراي كيلع ىلصن فيك مالسلا هيلع ىنلا لئس  ةثلاثلا ةلأسملا ٠ ٠)
 دم ل آ ىلعو دمىلع كرابو « ميهاربإ ل آىلعو ميهاربإ ىلع تيلص اي دمج لآ ىلعو دم ىلع لص
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 نوئانبأ الو نوئابآ ىف نييلع حانج ال الهلوقب مراحلا ىنثتسا باجحلا لزنأ امل ىلاعت هللا نإ مث
 - ىفو 4 نوناعأ تكلم ام الو نيئاسن الو نهتاوخأ ءانبأ الو نماوخإ ءانبأ الو نمتاوخإ الو
 : ]كاسم ةبآلا

 لاجرلا نثتسي مل لف : لاجرلا ىلع باجحلا ءارو نم لاؤسلا بجوأ باجحلا ىف ( ىلوآلا إل

 رمأ ( باجح ءارو نم نهولأساف ) ىلاعت هلوق لوقنف ؟ نوئابآ ىلع حانجال لقي لو « حانجلا نع
 ؛«نييلع بجو باجحلا ناكو تابوج# تاروتسم نهنوكب الإ نوكي ال كلذو نويلع رتسلا لدسب

 هفو ) ءانبالاو ءازآلا دنع نينئتساف نهراتسأ كنه نع اوهنو ؛ كلذك نبكرتب لاجرلا رمأ مث

 ةأرملا نوك هنم مهفيو ؛ باجح ءارو نم لاؤسلاب لجرلا هللا رمأ باجحلا دنع نأ ىهو ( ةفيطل

 باجحلا عفر دنع (نييلع حانجال)ىلاعت لاق ءانثتسالا دنعو . ىلوآلا قيرطلاب لجرلا نع ةبوجحم
 : . كإذب ىلوأ لاجرلاف : نهنع

 عيمج اوأر دق مو فيكو . رثك أ نهتانب ىلع مبعالطا نآل .ابآلا مدق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 ةوخإلا ىنب ىف مالكلا امنإ . رهاظ كلذو ةوخإلا مث ءانب ألا مث ؛ نهرغص لاح ىف تانبلا ندب

 مثامنإ مراحمب اوسيل مهؤوابآ تاوخأالا ىنب نال ؛تاوخأالا ىب ىلع ىلاعت هللا مبمدق ثيح

 نأ ىهو ام ةدسفم تاوخ'الا ىنب ىف ؛ ًاضيأ مراح مؤابآ ةوخألا ىبو « مهئانبأ تالاخ جاوزأ

 . ةوخإلا ونب كلذك الو مرحمب سيل وهو هيبأ دنع هتلاخ ىكح امبر نبالا

 الو نهمامعأ الو لقي ملف « لاوخ“الاو مامع“الا مراحل نم هللا ركذي مل ( ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 ىب نأ لع نم نآل ؛تاوخالا ىبو ةوخإلا ىنب نم لع كلذ نأ ( امهدحأ ) نيهجول نهلاوخأ

 ( امهناث ) لالا رمأ ىف لاحلا كلذكو « مراح مامعالل خأالا تانب نأ ملع مراح تاهعلل خأالا
 . لاخلا نبا ىف لالا كلذكو . مراحم ريغ مهو مهئانبأ دنع خأالا تانب نوركذي امبر مامع'الا نأ

 تارفاكلل فشكتلا زوحي ال ىتح تانمؤملا ىلإ ةفاضم (نهماسن الو) 4 ةعبارلا ةلأسملا ١)
 .هجو ىف

 أ ]| ََق ةدعفلا نآثآ لكلا دول اذه ) نونامبأ كلم ع كو ( 4 ةيضانلا ةلأسلا 2



 : رودصلا تاذب 6

 6 ةيألا .٠ هوفخت و ايش أودت نإ 9 0 هلوف

 سا حال و 2م سا منع تأ صادم" 06 سو م

 6« الع 0 ل ناف ع 1 كش د نإ
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 ركب وبأ ءاج ولف ءانرك ذ امل ةقادصلا دحَو ( مكقيدص و أ ) للاعت لاق ثيح هيلع لاد لقنلاو زاج

 ريغ روضح 5 06-50 نم 0 هيلع يللا تو نم ة تدب ف امال نأ معو

 زا «كلذ ريغدوز اعف قرا ءافطإ لإ 0 ىهوأ لهاا نم رادلا ىلخ لع وأ اهدنع 0

 ةعلو موب ىركشلا لال ةياحصلا ضعب ن 1 أو رشتلإف متوعط اذاف ) ةلوق 34 ةعبارلا ةلأسملا 7

 1 ةيآلا تدروف ايش هل لقي مل مالسلا ا ءلع ىنلاو 2 تنيز نضرع فى مالسلا هيلع ىنلا

 صخش هراتخا حابم 1 تيبلا ىنعم فو « سانلا تويب ىف ثكملا ةلاطإ نم عنملا اهنم ؛ كر
 لاق ( ثيدحل نيسنأةسم الو ) هلوةو « هدنع كك ليطيو دل هبت أيف لغشب هلاغتشا و هتدابعل

 ناف : ىنعملا ىلع ًافطع ًابوصنم :نوكي نأ لمتحو . رورحي ( نيرظان ريغ) ىلع فطع وه ىرشخزلا

 هيلع فطحف  نيمجاه اهولخدت ال ( ل نذؤي نأ الإ ىنلا تويب اولخدت ال ) ىلاعت هلوق ىنعم
 ناك مكلذ نإ ) هلوقب اهلح ىبنا نوكو ابدأ كلذ نوك نيب ىلاعت هللا نإ مث ( نيسنأتسم الو )

 ناك هلوةو٠ د 0 كلذ أ ىلإ ةراشإ ( قحلا نم ىحتساال هللأو - ىحتسيف ىنلا ىذؤي

 ًاعاتما .٠ هوتلاس اذ[ ) هلوق وهو خا ١ ًايدأ هللا 0 ذ مث « مالسلا هيلع ىنلا لمحت كإ هذاا

 كلذ ىف ناكو « مالسلا هيلع توربب لوخد نم س 1 هللا عم امل (ب 0 ءازو نه نطو

 هلوقو «باجح ءارو نم بلطيلو لأسيلف هنم عونم ريغ كلذ نأ نيب ؛ نوعاملا لإ لوصولا رذعت

 امأ . بلقلا ىهتشي ال نيعلا رت مل اذاف « بلقلا ةنزور نيعلا ىنعي ( نهمولقو مكبولقل رهطأ مذ )

 ةئتفلا مدعو رهطأ ةيؤرلا مدع دنع باقلاف ؛ ىمدشل ال دقو باقلا ىهشل .كفف نيعلا تأ نإ

 امو ) لاقف ؛ هتظفاع ىلع مهلمحي امب هدك أ بدآلا نينمؤملا لع امل ىلاعت هللا نإ مث« ءاوهظأ كش

 كلأ لاو ) ىلادعت هلوةو «هنع اوعنتماف ذّوم هنع متعنم ام لكو ( هللا لوسر اوذؤت نأ مل ناك

 ؛ هللا ديبع نب ةحلط وه ليق سانلا ضعب نأ 1 ببس ليق ( ًادبأ هدعب نم هحاورإلا ند

 «لوززنلا بيس هانعم ريغيال م اكل لطمللا نأ | 1 دقو ةشااع نكن ل دمخ دعي تشع نا لاق

 لب.ال لاق مث , زوحي الف ءاذيإ هتايح ىف هئاسنل ضرعتلاو ٠ مارح لوسرلا ءاذيإ نأ دارملا ناف
 لوسرلا ءاذيإ ىأ ( امظع هللا دنع ناك كلذ نإ ) هلوقب دكأ مث . ًاقلطم زئاج ريغ كلذ

 . < |ملع ءىش لكب ناك هللا ناف هوفخت وأ ًانماودن نإ ١ ىلاعت لاق مث

 ميلع هللاو : هدعب ةجااوزأ حاكن 1 هئاذبإ ىلع نومهزعتو لاخلا ىف هنوذؤتال منك نإ ىنعي
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 ةيآلا .اولخداف مثيعد أذإ نكلو ؛ ىلاعت هلوق م

 «ه.» امظع هلآ دنع ناك ميسلذ نإ ادبأ هدعب

 اوحكنت نأ الو هللا لوسر اوذؤتت نأ ركل ناك امو نيبولقو مكبولقل روطأ كلذ باجح ءارو
 : 4< ايظع هللا دنع ناك كلذ نإ ًادبأ هدعب نم هجاوزأ

 اذإ الإ اولخدت ال انهه لاق ( هللا ىلإ امعادو ) هلوقب هللا ىلإ عاد هنأ ىنلا لاح نم نيب 0

 ريغ ) هلوقو هتاعد دعب الإ هيلع اولخدت ال كلذكف هئاعدب الإ نيدلا متلخد ام نأ اك ىنعي متيعد

 اولخدتال هريدقتو لاق اواخدتال ىرشخزلا هلاق ام ىلع هيف لماعلاو : لاحلا لع بوصنم (نيرظان

 : لئاسم ةيآلا ىفو ؛ نيرظان ريغ نينوذأم الإ ىنلا توي
 هريدقت ريخأتو مدقت هيف نوكي نأ امإ ( ماعط ىلإ مكل نذؤي نأ الإ ) هلوق 4 ىلوآلا ا

 ريغب ماعطلا تقو ريغ ىف لوخدلا نم ًاعنم نوكي الف « ككل نذؤي نأ الإ ماعط ىلإ اولخدت الو

 ماعطىلإ كل نذؤي نأ الإ اولخدتالو هانعم نوكيف ريخأتو ميدقت هيف نوكي ال نأ امإو : نذإلا
 نذأ واف لوخدلا زوحي الف ماعط ىلإ كل نذؤي مل نإف ماعطلا ىلإ هنوكب طورشم نذإلا نوكيف

 نع ىبنلا معيلإ ىناثلا وه دارملا لوقن . زو ال ماعط لكأل ال مالك عامتسال لوخدلا ىف دحاول
 موق عم باطخلا ىرشخمزلا لاق : لوقن  ماعط ىلإ ىذلا نذإلاب الإ زوحي الف هلوق امأو ؛ لوخدلا

 ىلوآلاو : نذإ ريغب هتقو ىف لوخدلا نم اوعنف نذإ ريغ نم نولخدي و ماعطلا نيح نوحي اوناك

 باب ىرم ( ماعط ىلإ ) هلوقو لصالا فالخ ريخأتلاو مدقتلا نآل ىتاثلا وه دارملا لاقي نأ

 هتيب لوخد زاج نم ناف هلثم هريغ نأ ملع اذإ ايس ال ؛هادعام ىن ىلع لدي الف ركذلاب صيضختلا

 نم ناف ؛ ماعطلا عم هدوجو نكس ماعطلا ريغناف . هنذإب هماعط ريغىلإ هلوخ د زاج هماعطملإ هنذاب

 عم مولعلا نم هدنع ام هيلعيو هجناوح ىف هيضقتسيو ماعط ىلإ هوعدي امنقو هعم ماكتب نأ راجل

 (فأ ال لقتالو)باب نمريصيف لعفلاىلإ برقأ ضعبلاب هاضرف لكلاب ىضر اذاف : ماعطإلا ةدايز

 . أيهتي ال امبر هناف ماعطلا تقو اورظتنت ال متنأ ىنعي ( ني رظان ريغ ) هلوقو
 ليق اذإ ةداعلا ىف نأ ىهو ةفيطل هيف ( اولخداف متيعد اذإ نكللو ) ىلاعت هلوق(ةيناثل ةلأسملا)

 الصأاهلخدي ال ثيحب عطقنيو ىذأتي نذإب الإ اهلخدت ال نذإ ريغ نم راد لوخد داتعي ناكنمل
 ليق اذإ نيعماس نيعئاط اونوك لب نوفكنتسملا هلعفي ام لثم اولعفتال لاف ؛ ءاعدلاب الو ءاعدلاب ال

 الإ) هلوقو هؤاوتسا ليقو هتقو ليق هانإو : اولخداف اولخدا ملليق اذإو اولخدنال اولخدتال ل

 اذإ نكلو ) هلوقف بوجولا ديفي ( اولخداف ميعد اذإ نكسلو ) هلوقو زاوجلا ديفي ( نذؤي نأ
 . ةديدج ةدئاف دمفي وه لب ًاديك أت سيل ( متيعد

 لوخدلا زاج اضرلاب ملعلا لصح اذإ لب ؛ هب حيرصتلا نذإلا ىف طرتشي ال ي ةثلاثلا ةلأسملا إب

 ليلدلاب ديلا لقعلا وأ ىنلا وأ هللا ناكنإ نذآلاف : لعاف ناوب ريغ نم (نذؤي نأ الإ) لاق !ذهلو
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 ننس ةردق هاجموا 2 را دع 6 ه2 ساو دك هر

 قبحلا ن نه ى حسا ا هللأو م م ىحتسيف ى 0 ىذؤي تي نإ تراك

 ا تت

 0 2 كراك 5 صر را

 ّ وقل 0 1 د باجح 2 0 00000 م نم وع اذإو
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 نم ا اوحكنت 0 0 هل 1 اودي نأ 3 آنا

 ىعفاشلا لاقف ؟ ال مأ خسن له هيلع ءاسنلا ميرحت نأ ىف ءاملعلا فاتخا ( ةسداسلا ةلأسملا ل
 انإ ىنلا امبأ اي ) هلوق خسانلاف اذه ىلعو . ءاسنلا هل لحأو الإ ىنلا تام ام ةشئاع تلاق دقو خسن

 لوقي نم لوق ىلع ( ةنمؤم ةأرماو ) لاقو (كمع تانبو ) لاق نأ َكِإ ( كجاوزأ كل اذا

 ٠ ًاربخ ناكنإ رتاوتم ريغ خسانلا ذإ دحاولا ربخي باتكلا خسن زوحبيال .

 : ةكولمملاب لصحي ال ءاذيإإلا نآل تاكولمملا هيلع مرحب مل ( كنيمب تكلمام الإ ) ىلاعت لاق مث ,

 زوجو“ ةمصاخملا ناكمإو امهنب ةيوستلا لوص4لا ثيب ىف نيت ريض نيب عمجي نأ لج لجرلل رجب م اذهلو

 أ ىلع نم مسق ال اذه نينيب ى واستلا ميعل تاكوامللا نم اك واه عمج نأ 0

 لح مدفأة ءهيلعأ ]ردا ىث لكب 112 لطفاع نك( كفار شن لك لع هللأ 00 ىلاعت لاق مش

 .امهب الإ لصحب ال
 ريغ ماعط ىلإ ىل نذؤي نأ الإ ىنلا توبب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي ره ىلاعت لاق مث

 4 هانإ نيرظان

 ةماعلا هتمأ م هلأ م انام د (ًادهاش كان 1 ان : ا اا لاك اك 1 ىلاعت هّللأ 0 كلا

 مارتحالا نم مالسلا هيلع ىنلا عم ىهلاجل 0 اذاشرإ !ولخدت ال ءادنلا اذه ق'نينمؤيلل لاق
 هجاعزإ مدع كام تجازرلاو ةؤاخلا لاغ ف ) امههدحأ ) نيهجو ىلع ىنلا عم ةماللا لاح نإ 5

 م يظعتلا راهظإ كانه بجاولاو الملا ىف ( امهيناثو ) ( ىنلا توبب اولخدت ال) هلوقب كلذ نيبو
 ىأ (هانإ نيرظان ريغ ماعط ىلإ ) هلوقو ( الست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ اي ) ىلاعت لاق
 . كل نذؤي نأ الإ ماعط ىلإ ىنلا تويب اولخدت ال

 نإ فيدخل نإ دا جلو [وزشننا متمعطأ اذاف اولخداف متيعد اذإ نكسلو ل ىلاعت لاق مث
 نم نهولأساف ًاعاتم نهوعلأس . اذإو قا نم ىحتسي ال أو كتم يحتسالا ىتلا ىذا ناك كلذ



 ةيآلا ٠ دعب نم ءاسنلا كل لحال : ىلاعت هلوق قف

 .( ًابيقر ءىلا 2 لع قا نايل تاني تكلم امألإ

 نهازاجام نمل رك ذ هلوسرو هللا نرتخاف نهريبختب هرمأو مسقلا هيبن ىلع هللا بجوي ملام
 :لئاسمهيفو ( نهب لدبت نأ الو ) هلوقب نهقالطنم هعنمو مالسلاه يلع ىنلا لعنه ريغ مجرحت نم هب

 ىلوألاو نهدعب نم نورسفملا لاق ( دعب نم ءاسنلا كل لحيال ) هلوق 4 ىلوألا ةلأسملا اإل
 لولا نم نوني امي نفاضرو هلوسرو هللا :نهرايتخا دعب نم ءاسنلا كل لخي ال لاقي نأ

 . نامرحلاو صقنلاو نارجهلاو

 نأ زاجل ًازئاج ناكول ذإ نهقالط ةمرح ديفي ( نهب لدبت نأ الو ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 بازعلا ةرمز ىف لخدب جوذتي مل ناف جوذتي الوأ نهريغب جوزي نأ امإ نهد و ؛ لكلا قلطي

 دق نوكي نهريغب جوذت نإو «ىتتس حاكنلا» لوقي وهو فيك و  ىنلا ابكرتي ال ةليضف حاكنلاو

 . لدبتلا نم عونمم وهو نم لدبت

 نهقالطنم عنملاالو نهريغ مجرحت اهيف سيل ةيآلا نأب لاقنم نيرسفملا نم 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 تائب و كمع تانب نم تارجاهملا تانمملانم كل انرك ذ ىناللا ريغ ءاسنلا كل لحال نأ ىنعملا لب
 الو)هلوقو نمبجوذتلا كللحب الفتايباتكلا نم نهريغ امأو ؛ كتالاختانبو كلاختانب و كتامع

 ذخأيو هتجوزنعمهدحأ لزنيف ةجوزب ةجوز نولدابي اوناك مهنإف ةيلهاجلا لغش نم عنم(نهبلدبتنأ
 قالطةمزح (امهادحإ) نيتلأسم ىف فالخ عقو نيريسفتلا للعو ؛ هتجوز هيطعيو هقيدص ةجوز

 ىناثلا ٍلعرسف نمو قالطلا مرح لوألا ىلعرسف نف تايباتكلااب هجوزت ةمرح ( ةيناثلاو ) هناجوز

 . تايباتكلاب جوزتلا مرح

 ولو ) هلوق ىرشخمزلا لاق ءاسنلا نس ىأ ( نهنسح كبحيأ ولو ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 نوكساو هيف ريكنتلا ةياغل(جاوزأ نم)هلوق لالا وذ نوكي نأ زوحي الو « لاحلا ىنعم ىف ( كبجيأ

 نأ الو ءاسنلا كل لخي ال ىنعي . ْمالسلا هيلع ىتتلا وه نذإف ةركن نوكي نأ نسحي ال لاخلا ىذ
 . نهنسحب بجعم تنأو جاوذأ نم نهب لدبت

 ةدحاوىأر اذإ هنأ نم مالسلا هيلع هل تبث دق ناكامل خسان اذه رهاظ 4< ةسماخلا ةلأسملا ل

 نأ ىهو ةيمكح ةلأ ملا هذهو . اهفالط هيلع بحيو جوزلا ىلع مرحت تناك ًاعقوم هبلق ىف تعقوف
 لزنيف هب نوسنأتسي مث ىحولا ءاحرب مهيلع دمعت ةوبنلا لوأ ىف ءايبنالا رئاسو مالسلا هيلع ىنلا
 هبلق ىف عقو نم هللا لحأ ىمالا لوأ ىنف ؛ عنام كلذ نم مهعنمب ال مماأ عم نوثدحتي مو مهيلع

 نميو ىحولاب سنأتسا امل مث: هللا ريغب بلقلا لوغشم نوكي الثل هردصل ًاعيسوتو هبلقل ًاغيرفت

 لازئالا ماودب هنأ امإو : نيرمألا نيب عمجلل مالسلا هيلع هتوقل امإ : كلذ خسن ىحولا هناسل ىلع

 جوذتلا لالحإ ىلإ ةجاح هل قبي ملف , هللا ريغىلإ تافنلا هل قبي ملف : ايندلارومأ نم ف ةواأم هلقبي ل

 , املع هرصب مقو نمي :

 ان سيبس

 دنس اس



 5١ ةءآلا . ننم ا نم ىجرت : ىلاعت هلوق

 سامه لاس هي 2 6 ساس 6 دق ماساس © سس سور هريس 6 صرح ها هر
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 نيسح كيا حاَذأ ن 3 0 نا كد . داسنلا ََك 5
 نبارك لس

 هه اقر 1 و لك ىلع لأ 0 كني تكلم امال

 لا م ا بونذلا رفغي ( ايحر ًاوفغ هللا ناكو ) ىلاعت

 تلزع نمم تيغتبا نمو ءاشت نم كيلإ ىوؤتو ىرهم ءاشت نم ىجرت ) ىلاعت لاق مث

 : « كيلع حانج الف

 عمتج ى> نم ةرشاعملا هوجو هل لحأ هنأ نسب جاوزالا نم انك" 5 اق هلا لكك هنأ نب ال

 عاطملا ديسلا ةبسن هتمأ ىلإ ةبسنلاب مالسلا هيلع ىنلا نآل كلذو ؛ مسقلا هيلع بحي الو ءاشي فيك

 ِ ىنلا تاجوز فيكف قر اهيلع حاكنلاو هحاكن كلم ىف ةجوزلاف ًايبن كي مل نإو لجرلاو
 -انلا ناجح الار 0 ا نيب مسقلا بحي الو هل تاكولمملاك نه نذإف « هيلإ ةبسنلاب مالسلا

 20 حانج و ابتكرت تنك نم تيلظااذإ ىنعي (تازع نع كيعتبأ نمور ءاوبإلاو

 دارملا 000 ص 0 ىلإ ةبسنلاب فيعض هنأ عم ًابجاو ناك مسقلا نأب ,/ لاق" نمو كلذ"!
 دنع ماني : ال نأ جوزالو لالا مالا بحي ال ذإ تش اذإ .نهرخؤت ىأ(ءانقنا

 . ىوقأ لوالاو رودلا متو تئش نم أدباف كيلع حانج الف تلزع نم تيغتبا نإو « نهنم 1

 ١ ( نهلكن بدأ اهناضرو نوح الو قريعأ رقت نأ ىندأ كلذ ل ىلاعت لاق مث

 نزدالو نبني كتوشل ( نويعأ )20 مسقلا كرتت ال تن مسقلا كيلع بجي مل اذإ ىنعي
 رمال قءاج ا هلق ىو قءاجام لوقت نهادحإ دنعن وكت ةلل كلذ كدلع يح و اال
 .نيضربال' ىتحءىث كيلع نط سيل ذإ ءاويالاو ءاجرالا نم (نوتينآ ام ام نيضريو)هيلع هن اججإو هللا

 0 > املع هللا تاكو مكبولف قاما هنا لاق مث

 لاحلا ىف نيمتاعي ل ناف ٠ ميلع هناف بولقلا رئايض ملعي هّللأف نرهظأ ام فالخ نرمضأ نإ ىأ

 . لجعيال ميلح هناف نررتعي الف

 نينس> كبحيأ ولو جاوزأ نم نوب لدبت نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لحيال ]ل ىلاعت لاق مث
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 6 احر اروفع هنآ َناوَو جرح َكِيلَع َنوكَي الكل مهنايأ تكلم امو

 ا ىتاللا كتتالاغ حايل و فاك كا كنان تانيو كلغ لال ءافأ ام

 لق نينمؤملا نود نم كل ةضلاخ اهحكنتسي نأ ئنلا:دازأ نإ ىتلل ابلسن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو

 هللا ناكو جرح كيلع نوكي اليكل مهتامبأ تكلم امو مهجاوزأ ىف مهيلع انضرف ام انباع
 .( امحر ًاروفغ

 ٠ توت مل ىلا نم ابلق بيطأ اهربم تيتوأىلا ةجوزلا نإف ىلوألا وهام مالسلا هيلعىنلل ركذ

 والا مل رح ال لجرلا اهارتشا ىتلا نم رهطأ هسفنب لجرلا اهابس ىلا ةكولمملاو

 هيلعىنلا نأب لاق نع نمانلا مؤ ؛ رجامت مل نم فرشأ هعم مالسلا هياع ى دا براقأ نم ترجاه

 ايي ا نأ عانتمالا اهل ةأرملا نآل كلذو : الوأ رهملا ءاطعإ هيلعبحي ناك مالسااو ةالصلا

 ناكنإو قحتسم ريغ قادصلا ءاتيإ لبق ءطولاو هل بجبال ام ىفوتسي ناك ام مالسلا هيلع ىنلاو

 نأ رهاظلاو بولطملا نع عانتمالا مرح ًائيش بلط اذإ مالسلا هيلع ىنلاو كفكو نأ ةلذلس ناك
 ةأرملا نم مالسلا هيلع ىنلا بلط ولف ةأرملا ءابجل لجرلا وه نوكي امإ . ىلوألا ةرملا ىف بلاطلا

 هلق اذه دكا ور و لاق و اندحأ كلذك الو لاحم اذهو بحبال نأو بحيذأ مزلل رهملالبق نيكسفلا

 ةيفوتسملاكر يصتف قادص اهل قبب ال ذئنيح ىنعي ( ىنلل امسفن تبهو نإ ةنمؤ» ةأرماو ) ىلاعت

 لوبق نم اهعم دبال اهسفن اهتبه نأ ىلإ ةراشإ ( اهحكنتسي نأ ىنلا دارأ نإ ) ىلاعت هلوقو ؛ اهربم
 ةبهلاب ءطولا ةحابإ هانعم هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق ( نينمؤا نود نم كل ةصلاخ ) ىلاعت هلوقو
 ةجوز كل ةصلاخ تراص ةأرملا كلت ةفينح وبأ لاقو « كصاوخ نم اهظفلب جوذتلا لوصحو

 ةبهاولاب صيصختلاف اذهىلع نأب لاقي نأ نكمب حيجرتلاو : ًادبأ كريغل لحتال نينمؤملا تابمأ نمو
 انيلع دق ) هلوقو ةدئاف صيصختلل نيبتي انرك ذ اه ىلعو هل تاصلاخ نبلك هجاوزأ ناف هبف ةدئاف ال

 كئاسن عم كنكحو كضرف انرك ذام نأ هانعم ( مهنابأ تكلم امو مهجاوزأ ىف مهلع انضرف ام

 ىلع هسفن نينمؤملا نم دحاو لمح الثل اذه رك ذ امنإو . محل هنيبنو هملع ان دنعف كتتمأ ركح ام امأو

 . ىرارسلا ىف كلذكو 0 ناف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنال ناكام

 لك لمدد. قي قط راق لي ةسفااق  نركري أ ( جرح كيلع نوكي اليكل ) ىلاعت هلوقو

 هلوقو ؛ كداهتجاو كدحب كبر تالاسر غلبتو غرافلا كبلق ىلع تايالاب نيمآلا حورلا ل لزنيف

ْ 
ْ 

 دق دين اي

 ]11111111 ا

 د سا



 علق ةبآلا : كجاوزأ كل انللحأ انإ ىنلا اهمأأي : ىلاعت ءلوق

 كيم تكلم هذ رجا 1١ 3 أ كِجاوزأ كل اناح أ ان
- 

 هر لس ليس سس رم 6 لس اس را

053 

 كنالاختانبو كلاغ تانبو كت امع تآنبو كمح تاّنبو كيل هللا

 ًاركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اهأ ان ) لاقف هللا بناحي قلعتي امت نيتموملا داشر] ىف أدب كلذك

 (تانءؤملا ت>كناذإ اونمآ نيذلا اهمأ اي ) هلوقب مهيديأ تحت نم بناحي قاعتي امب ىث مث ( ًاريثك

 دعب لاقف « مهبن بناجي قلعتي امب نينمؤملا قح ىف ثلث ةمآلا بناحي ىنلا بيدأت 1 يم

 قو '( هيلع اول اونمآ دن ذلا اهلانز هلوذبو (ق هلا تويب اولخدتال 0 أاب ) اذه

 1 ةنآلا

 وه نم بناحي قلعتيام ىلإ داشرإ اذهنأ ن٠ تركذ ام ىلع رمآلا ناك اذإ 4 مان )

 ىللعأ لإ داشزإ اذه لوقنف ؟ ركذلاب سيسملا لبق نقلط ىاللاتاقلطملا صخ لف ءرملا صاوخ نم

 امهنيب لصح مل سيسملا لبق تقلط اذإ ةأرملا نأ وه هنايبو امنودام اهنم عيل تامركملا تاجرد

 ىلإ مكضعب ىضفأ دقو هنوذخأت فيكو ا 1 ق لاعب هللا لاق 1 0 دكا

 اف 5 ةنيب ةدومال نم عم ناس>الاو عتول عت أب هل صأ:اذإو ( ًاظلغ ًاقاث ف مكنم ندخل ن1

 نأ ىلا اه دنأ كل ولأ لوصح | دك الصخر 0 لإ ةيسنلاب 1 تالصح نم كنظ

 اذهو :قاروالا ال ىفكت الو مالقألا اب ىفتال هيناعم تطيذتسا ول نكلو ريخض مجحلا ىف

 صنم ىنعمل مارخ هنأ نظ امهمتشتال وأ امجرضتال لاق ول( فأ اهل لقت الف ) ىلاعت هلوق لدم

 ناسحالاب أمل ايه. كلذكو ةرتتك ناعم هنم لع فأ ال لقتال لاق اذإ امأ ؛ متشلا و مك

 :: ةنف هدْنَع 0 نمو دعل قلظن مل نمو ةسودسمملا عم كاسح الا 4 نم لع أهعم 0 نم عم

 حكني نأ ىغبني نمؤملا نأ ىلإ داشرإ ركذلاب صيصختلا ( تانمؤملا متحكن اذإ ) هلو
 قالطلا قيلعت نأ ىف هب كسّملا نكمي ( نهومتقلط مث ) هلوقو « هنيدل 1 دشأ اهناف 00
 ىهو « مث ةملكب هرك ذ ىلاعت هللاو حاكنلا دعب الإ نوكي ال ذئنيح قيلطتلا نال حصي ال ؛ حاكنلاب

 طقسال ناكنإو بلاغ اهبف جوزلا قح ةدعلا نأ نيب ( ةدع نم نييلع مل اف ) هلوقو ىخارتلل

 ليق(نهوءتف)اهددع متن نوفوتست::ىأ: (اهندتعت ) ةلوقو ..ىلاعت هللا قدح نم هيفا هلال

 ماع هنأب لسيقو «ةعتملا امل بجو سيسملا لبق تقلط اذإ امل مسي مل ىتلا ةضوفملاب صتخم هنأ
 فصن عم بجيف بوجولل لاقنم مهنف « هيف ءاملعلا فلتخا بدن ممأوأ بوجو مأ وهف اذهىلعو

 ىلاعت هلوقو «ءىثب قادصلاعم اهعتمب نأ بحتسيف بابحتسالل لاق نم مهنمو ٠ ًاضيأ فلا

 . اهاتآ اسم اهلاطي ال نأ حيرستلا ىف لاخلا ( اليمج احارس نهو>رسو )

 كني, تكلم امو نهروجأ تينآ ىتاللا كجاوزأ كل انللحأ انإ ىنلا اهيأ اي إل ىلاعت لاق مث
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 كبشاف ًارشبمو ًادهاش كانلسرأ انإ هريدقت موبفم لع فطع( نينمؤملا رشبو ) قاتل اهو

 ةبجاو ريغ اهنآلو مركلل ةنابإ ترك ذ امناف ةراشبلا امأو ؛ هنع ءانغتسالل دهشاف ركذي ملو رشبو
 ( اهظع ًارجأ مهل دعأو ) هلوق لثم وه 4 ًاريبك الضف هللا ن 57 هل نأب ل ىلاعت هلوقو . رمالا الول

 . ىرخأ ةرابك كلذ عم ناك اذإ فيكف ريبك هللا نم هنوك و نابراقتم:ريبكلاو ميظعلاف

 4« اليكو هللاب ىفكو هللا ىلع لكوتو مهاذأ عدو نيقفانملاو نيرفاكلا عطت الو )ب ىلاعت هلوقو

 هعد ىأ ( مهاذأ عدو ) ىلاعت هلوقف اذه ىلعو مهياع دروو مهفلاخ ىنعي راذنإلا ىلإ ةراشإ

 ( اليكو هللاب ىفكو هللا ىلع لكوتو ) ىلاعت هلوق اذه نيبيو ءرانلاب و مكيديأب مهيذعي هنإف هللا ىلإ
 لكرملا نم نودأ ليكولا نآل ليك لاب هللا ةيمسن زوحجال ةلزتعملا ضعب لاق ؛ هددءع فاك هللا ىأ

 عفرتلل لكوب دق ليك ولا نإ ثيح نم ةيهاو هتهبشو هيلع ةجح ( اليكو هللاب ىفكو ) ىلاعت هلوقو
 ( اليكو هللاب ىفكو ) ىلاعت هلوقو ؛ فرصتتلا نع مهزجعل هدابع ليكو هللاو زجعلل لكوب دقو

 ىلع ًارداق ًايوق نوكي ال نأ اهنم دحاولا ليكولا ىفكيال اهلجال ىتلا رومآلا ىف ترظن اذإ نيبقي
 نأ اهنمو « هلاغشأ عيم مايقلا نع دحاولا زجعل ءالكو ىلإ جات لاغشألا ريثكسلا كلملاك لمعلا
 جانت ريغو رداق ملاع ىلاعت هللاو . ًابنغ نوكيال نأ اهنمو ؛ ليكحرتاا هيف امب ًاملاع نوكي ال

 اك و

 نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اب ) ىلاعت لاق مث
 .4 اليمج ًاحارس نهوحرسو نهوعتف اهنودتعت ةدع نم نويلع 5 اف

 هين بدأو قالخألا مراكم ركذ ةروسلا هذه ىف ىلاعت هللا نأ وه املبق امب ةيآلا قلعت هجو
 ةرس انف رك ظنوا هيبن هب رهأ اسمي نينمؤملا هدابع رمأ ىلاعت هللا نكل : هانركذ ام ىلع

 قلعتي امركذب مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا بيدأت ىف هللا أدب ايف ؛ هبسانيام نينمؤدلل رك ذ ًابدأ هيلعو

 دعب هلوقب هجاوزأ نم هدي تحت نم بناحي قلعتي امب ىنثو (هللا قتا ىنلا امأاي) هلوقب هللا بناحي
 ( ادهاش كانلسرأ انإ ىنلا اه.أ اي ) هلوقب ةماعلا بناحي قلعتي امب ثلثو ( كجاوزال لق ىنلا اهيأاي )



 ع 2901 . ةنذاب هيلا ىلإ انعادو ؛ علاج هلو)

 ىلاثعت لاق اكره ليبس ىلإ موعدي لب هللا الإ هلإ المطرودي نتكي ال مث رانإلاب ته كل
 ججحلا حضوأب هل ًارهظم لوقي ام ىلع ًانهربم ىأ ( ًارينم ًأجارسو ) هلوقو ( كبر ليبس ىلإ عدا )

 . ( ةنسلا ةظعوملاو ةمكسحلاب ) ىلاعت هلوقب دآرملا وهو

 ًارشيموهنذاب ًادهاشو لقي مل ثيح ( هنذإبهللا ىلإ ًايعادو ) ىلاعت هلوق ( اهادحإ) فئاطل هيفو

 هيف جاتحال هريغال ايندلا كلم هنإ كلم نع لوي نم نال كلذو « هنذاب ًايعادو لاق ءاعدلا دنعو

 ًارشبم نوكب قشي هصعي نمو دعسي هعيطي نم لاق اذإ كلذكو هيف امب هفصو هناف هنم نذإ ىلإ

 ىلع اورضحاو . هطامس ىلإ اولاعت لاق اذإ امأو ؛ كلذ ىف كلملا نم نذإ ىلإ جاتحب الو ًاريذنو

 ىإ لوقي ىنلا نأ وهو رخآ هجوو ( هنذاب هللا ىلإ ًايعادو ) ىلاعت لاف هنذإ ىلإ هيف جاتحي هناوخ

 ىنلا ةبج نم َنَوذأَم قاثلاو ءذحأ:نمهيف هل نذإ ال لوآلاو , هللا ىلإ وعدن ىلولاو هللا لإ ٠
 ةالصلا هيلع لاقو ( ىنعبتا نمو انأ ةريصب ىلع ىلإ اوعدأ ليبس هذه لق ) ىلاعت لاق ام مالسلا هيلع

 ىف هللا نم نوذأملا وه مالسلا هيلع ىنلاو « اهعمس ام اهادأف ىتلاقم عمس ًادبع هلل محر » مالسلاو
 . ةطساو ريغ: نم هيلإ ءاعذلا

 ةءاضإ دشأ هنأ عم سمش هنإ لقي ملو اجارس مالسلا هيلع ىنلا ق- ىف لاق 4 ةيناثلا ةفيطللا ل

 اذاف ةريثكراونأهنم ذخؤي جارسلاو ءىث هنم ذخؤيال اهرون سمشلا نأ ءاهنم دئاوفل جارسلا نم

 ىنا لك ذإ كل ذك ناك مالسلا هيلع ىنلاو باغ نإ كلذكو ء هنم ذخأ ىذلا قبي لوألا أفطنا

 ربخلا ىفو « متيدتها متبدتقا مهبأب موجنلاك ىناحصأ د مالسلا هيلع لاق اي ةيادهلا رون هنم ذخأ
 لعجيول مالسلا هيلع ىنلا نأ ىهو مالكلا رحب مالكلا نكلو ريسفتلا نم تسيل تناكنإو ةفيطل

 قالوه ب رغ اذإ رون هسفن ىف هل لب رون هنم دخؤرال جنا نال موجنلاك مبلعجو جرسلاك هباحصأ

 هنم ذخأي الو مالسلا هيلع ىنلا رونب رينتسي ىعباتلاف تام اذإ ىناحصلا كلذك و . هنم دافتسم رون

 جرسلاك مهلعج ولو مالسلا هيلع ىنلا نم مهلك نيدهتجملا راونأف : هلعفو مالسلا هيلع ىنلا لوق الإ

 . راتخا نم روتلا ذخأ,و مهنم دازأ نم رياتسي نأ دهتجملا "ناك حارسا اضيأ مالا 01
 الو رونلا :ىنلا نم ذخْؤيف ىناحصلا لوقب لمعيال مالسلا هيلع ىنلا صن عم ناف كلذك سيلو

 هوركذ نوئدحلاوةمالا جارش تيدح ىف ًافعض بجي اذهو اجارس هلمجي لف ىاحسما 00
 ًارينم اجارسو « كانلسرأ انإ هريدقتو نآرقلا.هنم دارا نأ وهو رخآ هجو جارسلا يدفن فو

 نوكي ًارذنو ا رشبم لع فطع هنإ انلوق: كلعو ينم اجارس انلسرأو ىأهفاكلا لك ٠0
 نال ًافصو سيل جارسلاو ؛ لوءفملا وأ لعافلل ًافصو الإ نوكي ال لاحلا نآل جارس اذو هانعم

 ًاجارس هلوقف ًاعاجش ىأ ًادسأ هتبأر لئاقلا لوةك نوكي وأ ةقيقح ًاجارس نكيمل مالسلا هيلعىتلا

 . رمآلا نيبيو قيرطلا ىرب جارسلاكًانيبم ًايداه ىأ

 ع و ح رخدتسااو
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 7-2 6 اس لس سول 2 سدا ت وه 7 س6

 يك رشم ادهاَش 2 1 ىنلا 7 ؛؛ه ام اًرجأ مك دعأو

 7-3 |رينم اجاَرسَو هنذاب هللا َلِ] انعادو «4هد

 ةدايزو هب ىضري ام ةيتؤي هللا هاقلي ثيخ رحيالو ةجاح الف ىلاعت هللا امأو : هيلع ”ىثلا ىلإ ةجاحلا

 نالف هل ليق اذإ كلملا نأ أك اذهو ةجاحلل ال مارك الل دادعإلا لونف لبق نم دادعالا ىنعم اف
 باب حتفن لصو اذإ هنأب لوقي الو مارك إلا نم ًاعاونأو آتي هل 'ىهي همارك | دارأ اذاف ؛ لصاو

 هانرك ذدق ميركلاو ًاعرك ارجأ رك اذلا دعأ مارك الا لاكل هللا كاذكف هيضريام هيتؤنو ةنارخلا
 هينأي الو ةرم فلأ قزرلا بلطي هناف ايندلا فالخم هبلط ريغ نم هيتأي ًارجأ هلدعأ ىأ قزرلا ىف

 لصح مهايند ىفهللا اورك ذ امل مهنال مهاحل بسانم ( مالس هنوقلي موي مهتيحت ) هلوقو . ردقب الإ
 ظ لاكلا توعنو لالجلا تافصب تبقي 5 هوقرع فيبح ةفرعللا تدك ان هوس املو ةفرعم م

 | ناكو)لاقو ( يلع ىلصي ىذلا وه ) للاخت لاق م, ةحرلاب مهيلإ نسحأف ايندلا ىف ىهلاح معي هللاو
 ش ميظعتلا ةياغ هل اظعم رخآلاو رخآلاب ًاةيفش امهدحأ ناكو ايقتلا اذإ نافراعتملاو ( امحر نينمؤملاب

 .مارك الا عاونأو مالسلا الإ امهنيب ققحتي ال

 ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو ًاريذنو ًارشبمو ًادهاش كانلسرأ انإ ىنلا اهسأ اي ]ب ىلاعت لاق مث
 ىنلاراهيأ اي ) اهئادتبا ىف هلوةف هبر نم مالسلا هيلع ىنلل بيدأت اهيف ةروسلا نأ انركذ دق ( ًارينم

 ىلإ ةراشإ ( كجاوزال لق ىنلا اهبأ اي ) هلوقو هبر عم هيلع نوكب ا ل
 نوكي نأ ىغبني ام ىلإ ةراشإ ( كانلسرأ انإ ىنلا امأ اي ) هلوقو هلهأ عم هيلع نوكي نأ ى

 لو قلخلا لع دهام هنأ (اهدأ) :اهوَجَو لمتح ( ًادهاش ) ىلاعت 0

 المحتم ىأ ًادهاش ثعب ىنلاف اذه ىلعو ( ًاديهش ركسيلع لوسرلا نوكيو ) ىلاعت لاق اي ةمايقلا
 « هللا الإ هلإ ال نأ دهاش هنأ ار ا يأ اديبع ةرخألا قف ناوكيو ةدابتلل

 هللاف اعدم نوكي ال دهاشاو ةينادحولا ىلع ًادهاش ىنلا لعج هللا نأ وهو ( ةفيظل اذه ىلعو )
 رهاظلا فالخ ىلع ايش لوقي نم ىعدملا نازل اياب اعدم ةنلافسالا كيبتلاو ىنلا لعجب مل ىلاعت

 ىف هل ًادهاش هسفن هللا لعجج ةوبنلا ىعدا ناك مالسلا هيلع ىنلاو سمتْعلا' نم رهظأ ةينادحولاو

 ايندلا ىف دهاش هنأ ( املاثو ) ( هلوسرل كنأ دبشي هللاو ) ىلاعت لاقف هلل ًادهاش هنوك ةازاحي

 ةعاطلاب ايندلا لاوحأب ةرخآلا ىف دهاشو طارصلاو نازيملاو رانلاو ةنجلا نم ةرخآلا لاوحأب

 ثيح نم كلذو نسح بيترت هيف ( ًايعادو ًاريذنو ًارشبمو ) هلوقو داسفلاو حالصلاو ةيصءملاو
 فكي ملناف ةراشبلاب كلذ يف بغريو هللا الإ هلإ ال لوقب ًادهاش لسرأ مالسلا هيلع ىنلا نإ

 ش

 دنع ردقي ال نم نوكي انإ دادعإلا لئاق لئاق ول ( ًاميرك ًارجأ مهلدعأو ل ىلاعت لاق 0

 ش
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 ميل اسس لس رثَس هلو ماها هرثرللت نب مده

 0 2 موب مهتيحت «4م» ابحر ينمو 5 رونلا لإ ت لعل نم

 نم هبناحجي قاعتي امم آدنو هي هدن 1 ا دس ف نيلس لا 5 ايبنأ هب ا ا 0 هدايع

 . ( هللا قتا ىنلا امأ اي ) هيبنل لاق اي ( ًاريثك ًارك ذ هللا اورك ذا اونمآ نيذلا اهمأ اي ) لاقف يظعتلا

 نم هنوكل ىنلا امأ ؛ ركذلا عازودب رمأف هللا رك ذ ىني دق َنَمَوملا نأ ىهو (اةفيطل انبه م ]
 ناف ( هللا قا) لاقف هفوخ لقيف هنم هبرقب كلملا نم برقملا رتغي دق نكلو ىسني ال نيبرقملا

 قات 0 دق ( ًاريثك ًارك ذ ) هلوقو ءايبناألا ةئيس ءايلوآلا ةنسحو ميظع رطخ ىلع صاخلا
 ام ىلع ركذلا نم عنام ال ذإ ةرثكلاب هفصو ركذلا ركذ امل عضاوملا نم ريثك

 هج و ىلع هاي د ل للكل ىأ( اليصأو ةركب هوحبسو )ل ىلاعت هلوقو

 رك هيكل 3 ليقو ةالصلاهنم دارملا ل يقو حييبستلاب دارملا وهو ءوسلك نءهيزنتلاو يظعتلا

 هلوقك طسولا امهنم مبفيو نيفرطلاركذيدق مومعلا ديرم نآل كلذو ةموادملا ىلإ ةراشإ اليصأو

 . مومعلا ىف ةغلابملا هنم مهفف مكطسو ركذي ملو رك رخآو مكلوأ نأ ول ؛ مالسلا هيلع

 ناكو رونلا ىلإ تاملظاا نم 5 جرخيل هتكئالمو كيلع بصي ىذلا وه ل ىلاعت لاق مث
 نيم ءرلل امر رك ترام كانك هنو ك ديال مت أو مكحريو مكيلع ىلصي وه ىنعي (/ اميحر نينمؤملاب

 ةمو هللا نك ةالصاا و هتمحر 1 ىنعي(رونلا ىلإ تادلظلا نم مجرخي !) حيبستلاو ر كذلا ىلع

 نيب عمجا كلذكو ًاعم هبينعم ىف هلاعتسا زو كرتدملا ظفللا نأب ليقف رافغتسا ةكئالملا نمو

 نإف ديعب ريغ وهو هنع هللا ىذر ىعف اشاا ىلإ لولا اذه بسرو زئاج ظفل ىف زاخو ةقيقحلا

 مو>رملا لاح ةيانعلا ىف ناكرتشي راذغتسالاو ةمحرلا لون برقلا ةياغ قريص) ثدحت هب رقت ديرأ

 ناكو امنم أرج هاتعلا نوكل .ةينمضتةلالادلا نوكتف كرتشملا ردقلا وه دارملاو هل رن

 نيعماسلاب صتخء ريغ ( يلع ىلصي ) هلوق نأ ىلإ ةراشاو نينمؤملا عيمج ةراشب امحر نينمؤملاب

 . ىحولا تقو

 ف هتانع كا ل ولا ةماعلا هلل نال 4 مالس هنوةلي موي موتي 0 ىلاعت لاق مث

 اذاصملا ىلع لد هيلع ِلسو هريغ قل نه ناف تاريخلا ىلع ليلدلا وه هنأل مالسلا رك ذو ةرخآلا
 ىف ناسنإلا نآآل كلذو ةمايقلا موي ىأ ( هنوقلي موي ) هلوقو ةافانملا ىلع لد ملي ملنإو امهنيب
 ليضختب لوغشف هتاقوأ رثك أ ىفو هنعلفاغ همون ةلاحوهو فئكو هللا ىلع هتيلكب لبقم ريغ هايند

 ..ءاقللا ةَقْبَمَح وهف.هللا لك ذ نكاهنهلب دحالل لغش الف ةرخألاا ىف امآو كفو



 ةيآلا .٠ ما رزنم لا ابأ دع ناعما ىلاعت هلوق ١"

 ان يَ محم ساس لس

 يي ماحو هنأ لوس ركلو , مكلاَجر نم د 0 د ناك

 نب را را دف سس سل

 6« هاريثك ارك ذه 2 يذل( .داملع .ىث لك هللا ناكو

 . كباسح ىف هلعجت الو هريغ ىلإ تفتلت الف ًابوسحم وأ هريغ شخت الف
 ناكو نيينلا متاخو هللا لوسر نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ دمع ناك ام إ ىلاعت لاق مث

 . < اهلع .ىث لكب هللا
 هوجو نم ًايلاخ ناك هنأ نيب دئاوفلا نم بنيزب مالسلا هيلع ىنلا جوزت ىف ام هللا نيب امل

 زئاج ريغ هناف نبالا ةجوزب جوزتلا ف ًارصحنم ناك ةدسفملا نم ' موتي ناكام نآل كلذو . دسافملا

 ابأ ناك نا لئاق ناف دمع نبأ نكي مل لاجرلا دحأ لب ال هل ًانبا نكي مل ًاديز نإ ىلاعت هللا لاقف

 ( ءاسنوالاجر ةوخإ اوناكنإو)ىلاعت لاق مدآ دالوأ ادي كدلا مسا لجرلا نآل لاجرلا نه دحأ

 00 الا ق1 101( (ةشكو نيج زم ع بارملا لوقفة ل خان ضلال

 ىلاعت هنأ وه ( ىناثلاو ) لجر هنإ لاقي ريبك نبا مالسلا هيلع ىنلل نكي ملو غولبلاو ربكلا همورفم
 امب هبقع بأ هنوك ىفن امل ىلاعت هنإ مث ءركذ دلو هل نكب مل باطخلا تقوو ( مكلاجر نم ) لاق
 لوسر ناف ( هللا لوسر نكلو )لاقف هوجولا ضعب نم ةوبآلا مكح ىف وهام تويث ىلع لدي

 0111 لول لل نإ يتأ ىب هن ىلع ظبتلا قو ب هبا نم فعلا ق ةم“الل بالاك هللا

 مهتهج نم مبظعتلاو هبناج نم ةقفشلا ةدايز ديفي ام نبب مث ٠ كلذك سيل ٍبالاو « مهسفنأ نم

 نايبلاو ةحيصنلا نم ًائيش كرت نإ ىن هدعب نوكي ىذلا ىنلا نآل كلذو ( نييبنلا متاخو ) هلوقب

 35: ىدجاو محل ىدهأو هتمأ لع قفشأ نوكي هدعب يأ ل نم اهاازت قيدن مدلل نم افك رادكف

 *ىبث لكب هملع ىنعي ( املع *ىث لكب هللا ناكو ) هلوقو دحأ نم هريغ هل سيلىذلا هدلول دلاوك
 ةجوزب هجوزتب ملسو هيلع هللا ىلص دمه عرش لاكإ ةمكحلا نم نأ ملف هدعب ىنال نأ هيف لخد

 ركل اعرش ديفي سو هيلع هللا لص ىنلا لوق نإ ثيح نم كلذو عرشلل الكت هيعد
 ا 6 الوب وام قرش لذ نأ اىيعالا درع نيل نطلب ىف قيام له عمالكإ

 لكؤيال للملا ضعيف هنأ عم هلك أ باط لما مل لكأ املو ”ىث سوفنلا ىف قب هلكأي ملام مث

 .بنرآلا كلذكو

 4 ًاريثك ارك ذ هللا اورك ذا اونمآ نيذلا اهيأ اي ]) ىلاعت لاق مث
 هللا نأ انركذ دقو هلع ىنلا بيدأت ىلعاهانبمو اهلصأ ةروسلانأ وه اهلبق امت ةيآلا قلعت هجو

 نأ نعام كد قوقل رهو لا عم مالسلا هيلع ىنلا هيلي نوكيا نأ ىف, ام كذب ادب ىلامت
 أ ات او( كلجاونل ف نا ب )هوق +. ةأو أ عم ملسا لع يا لع نركب



 51 ةنآلا ٠ هللأ يد 0 نيذلا لي 0

 راسو سو اسس ١ص [ ا رت سعرا ني ده ني < ماس ١ دمرت ه2 ع سى

 آو هنو ذآ تالا نوعي نيذلا فولي ارومقم اردنا ها

 م
 1 2 ده مس ام دو

 ىوم أم د هّللأ الإ ا لوشخ

 تاق 18 5 ا ه 0 ء ايننألا جودا ا 1 همدقت ند 2 ناك ميا رودقم ا

 الرودمملا نيو ندمت ردقلاو فر 00 ءىث لك ىأ.( ًارودقم-ًاردق هللا نمأ' كاكف ردنا

 ًاعات نوكيام رذدقلاو لصاللا ىف ًادوصقم ناك ام ءاّضقلاف « رذقلاو ءاضقلا نيب لوده قرف ردا

 لوقي نأ فرعلا ىف هنم حصي ةيرق وأ ناخي ةتيدملا كللتقيرطب لزنف ةنيدم دصقي ناكن م هلاثم ؛ هل
 ةينالفلا ةئيدملا تدصق ام ]و هذه ىلإ تئجام ىنإ ؟ ةيرقلا هذه ىلإ تئج مل لوقي نم باوج ف

 ىف امو ءاضقب هلك ريا ناف اذه تفرع اذإ . اهبلخدو اهءاج دق ناكنإو قيرط ىف تعقو هذهو

 بيلغت ىف هداهتجا نوكيل «؛ بضغيو ىهتشي ثيحح فلكملا قاخ ىلاعت هللاف ء ردقب ررمضلا نم ملاعلا

 امهقلخي مل هللاف لتقو ىنز نأ لإ ضعلا ف كلذ ىضفأف هجو غلبأب أب هيلع ًاباثم امبملع نيدلاو لقعلا

 ناكو )الوأ ىلاعت هلوق ىفف اذه تيلع اذإ هللا ردقب كلذ ناك نإو انزلاو لتقلا هنم ًادوصقم هيف

 لاق امل ىلاعت هنأ ىهو ةفيطل ( ًارودقم ًاردق هللا رمأ ناكو) ًايناث هلوقو ( الوعفم هللا أ
 ًاضقم اعوبتم ًادوصقم ناك كايإ بنيز انجيوزت ىأ (الوعفم هللا رمأ ناكو ) لاق ( اهك انجَوَر)
 ثيح مالسلا هيلع دواد ةصق ىلإ ةراشإ ( اولخ نيذلا ىف هللا ةنس ) لاف املو « ىعارم

 لئاق لاق ولف « ًايعبت كح كلذ ناكىأ ( ًارودقم ًاردق هللا مأ ناكو ) لاق ايروأ ةأرماب نتتفا
 قرع نال لدم هوجو ىلع ءايشاألا نوك بوجوب ةفسالفلاو ديلوتلاب ةلزتعملا لوق اذه

 اعلا اخ عبطلاب ًاقرحم الإ نوكي ال وهو ءايشألا جضني ام قاخي نأ دارأ ىلاعت هللا اولاق ثيح
 نأ 1 نأ هللا ذاعم َلوَقَتَف ءورع راذ وأ دياز راد ارتحل تيسر كا أ قافتأ عقوف عفنال

 هتداع هللا ىرجأ نولوقي ةنسلا لهأ نكلو . هرايتخاب ال ءىث عقب وأ هلاعفأ ىف رات 2 ل
 زوجعلا بوث ساسم دنعو ججضنت محللا جاضنإ ةجاح دنع ثيحب رانلا قاخي نأهلوا كا 17
 كلذ ريغ ىلع ابقلخ نكل اهترثكو امتوق عم مالسلا هيلع ميهاربإ قرحت مل امن :ا”غزت لا
 ىلاعت هتداع ىرجم ىف ناكام لوّدنف . لعفي امع لأسي الو ةيفخ ةمكهل وأ هتدارإ ض>مب هجولا

 لوي نأ رصاق لقعل عقي هجو ىلع نوكي امو. ءاضقب لوقن ةيرشبلا لوقعلا هكردت هجو لع
 : هلو اولخ نيذلا نيب مث ؛ ردقب لوقن هفالخ ىلع نكي ل اذاملو ناكل

 4 ًايسح هللاب ىفكو هللا الإ ًادحأ نوشخي الو هنوشخيو هللا تالاسر نوغلبي نيذلا )ل

 الو ( هلوب اهودحوو ةيشلا اودرج مهنأ مهاح < هركذ مث ؛ السر كلثم ًاضيأ م اوناك ىنعي
 ًاسساح ىأ ( ًايسح هللاب ىفكو ) هلوقو ( هدتقا ممادهف ) هلوةك راصف ( هللا الإ ًادحأ نوشخ
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 هو | نبا سا" م دعاضال ارم يع جي دعس

 ْ نأ قا هنلاو سانلا ىَتْخَتَو هيدبم هلل ام كسفَن ىف قنختو هللا و

 نينمؤملا لع نوكي ال كل (فتاطوا 3 نم دير تأت هين

 دم ل او5 مص ص ار هم 25 0 ملظ سا

 «50 الوعفم هلا أ ناكو ارطو نهم اوَصقاَذِإ اع وذا جرح

 لبق نم اول َنذلا ف هلأ نس هل هللا ضر يف جرح خص يلا لع نا

 اهك انجوز ًارطو و 71 هع الف هام نأ دل هنأو سانلا ىثخحتو هيدبم هللاام 1

 يال وعفم هللا مأ ناكو أرطو نهنم اوضق اذإ مهمايعدأ جاوزأ ُْق 0 نينم والا لعن وكيال ىكل

 (كجوز كيلعكسمأ ) قاتعإلاو ريرحتلاب (هيلعمعنأو) مالسإلاب هيلع هللا معنأ ديز وهو
 ىف ليقو ؛ قالطلا ىف ليق ( هللا قتاو ) اهقلطنال ىأ كسمأ ىنلا هل لاقف بنيز قالطب ديز مه

 0 رت ءافكللا مدعو بسنلا بيسي لع ريكس اهنإ اهنف لاق ًاديز ناف ٠ بنيز رم ىوكشلا

 1 ردح اولوه نأ نم( نسانلا 0

 ىنعملالب هللا شخ ملو سانلاىشخ ىنلا نأ ىلإ ةراشإ سيل ( هاشخت نأ ق>أ هللاو ) نبإلا وأ ريغلا
 افلا ف ؛ اميأ سانلا ىتحو هام تنأو -هعماأدحأ نيت "لو هدحو هانفخت نأ قحأ هللا

 . (هللا الإ ًادحأ نوشخي الو هنوشخو هللا تالاسر نوغلبي نيذلا )ىلاعت لاق اك هدحو هل

 00 ا 0 ا اهنم ديز ىضق املف ) ىلاعت لاق مث

 اهنم ضي ملف ؛اهيلإ جاتح وهو هتجاح عفدت ىهف جوزلا حاكن ىف تمادام ةجوزلا نآل كلذو

 ضي ملف محرلا لغش ناكمإل قلعت اب هل ةدعلا ف ناك اذإ كلذك و نغتسي ملو ةيلكلاب رطولا

 رطولا اهنم 6 قلعت ابعم هل قبب ملو اهنع ىنغتسا اهتدع تضقناو قلط اذإ امأو ٠ هرطو دعب اهنم
 ( ىضق املف )لاق اذهلف زوحب ال هتدتعع وأ ريغلا ةجوزب جوذتلا نآل عرشلا ىف امل قفاوم اذهو

 ( ارطو نبنم اوضق اذإ مهئايعدأ جاوزأ 00 علل نوكي ال كل ) هلوق كلذكو

 ءاضقل نكي مل مالسلا هيلع ىنلا نم حيوزتلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو  نهتدع تضقناو نهوقلط اذإ ىأ

 رمأ ناكو ) هلوقو ىنلا لعف نم دافتسي عّررشلا ناف هلجفب ةعيربقللا نابل لب مالنلا هيلع ىتنلا ةويش

 . نئاك هاضقام ًايضقم ىأ ( الوعفم هللا

 :لاقفدسافملا نمآيلاخ ناك ةدئاف ىلع لمتشم عرشل ًانيبمناك هنأ عم ام مالسااهيلعهجوزتنأ نيب مث
 هللا ّسمأ ناكو لبق نم اولخ نيذلا ىف هللا ةنس هل هللا ضرف اهف جرح نم ىنلا ىلع ناكام ب

 0: ااا ف اخ خذأذآذآ]|1]|> >ز] ]1 ]كذا 5 ل 1ثتذآذ ذا يت يت ير تذ]*ذ ا إت»صمممكد

 دش ب ل ا 1 ة31777::-00100000000000000 اول اةس100900100100جب



 "ا ةيآلا . هيلع هللا م هنأ ىذلل لوقت ذإو : ىلاعت هلوق

 4“ ه2 #١ اس >6 6-7

 ارجا 58 ةردخم مل هلأ 1 تارك اذِلاو |ريثك هلل نك اذار تافاَخلاَو

 ا ى”ي.0م 2 را 0م

 نوكي نا أرمأ هلوضرو هللا ىضقاذإ ةنمم الو نموا نك امي دل 7

 ها همس مْ 0 2 5/3 هو هر ن2 ة

 ٠١.« ايم اَاَلَص لض دقف هلوسرو هلا صحب نمو ممرمأ نهرو

 ةمسصسل ماه سوو سا هما ثا ص م 9 يل ا

 كلج َكَدَع كسمأ هيلع تمعنأو هلع هللا منأ ىذلل ل ذأ 1و

 نورك ليلا رجالا هذه عيمج ىفمث ىنعي ( تارك اذلاو ًاريثك هللا نيرك اذلاو) ىلاعت لاق مث

 ةيلب مبموصو مهتةدصو مبعوشخو مهربصو مهةدصو مهتونقو مهنامإو مهمالسإ نوكيو هللا
 هلوق ىفو ء انهه ةرثكلاب هنرق ركذلا رك ذ ثيح عضاوملا رثك أ ىفىلاعت هللا نأ ملعاو . هلل ةقداص

 مويلاو هللا وجري ناك نمل ) لبق نم لاقو ( ًاريثك ًاركذ هللا اورك ذا اونمآ نيذلا اهسأ اي ) اذه دعب

 هلكأ ناسنإلا نإف رسع وأ نكم ريغ ةيندبلا لاعفاألا نم راثك إلا نآل ( اريثك هللا ركذو رخآلا

 نأ نم هل عنام ل كل هللا امد لغتشي 0 هعنمب هبورشمو هلوك ٌّ ليصحتو هيرشو

 كوقب راشأ اذه ىلإو ء راش وأ عئاب وأ شام وأ براش وهو هر 0 للاعتهنل اكذي

 ىلاعت هللا ركذب اهتحح لامعالا عيمج نآلو (ممونج ىلعو ًادوعقو ًامارق هللا نوركذي نيذلا)ىلاعت

 . ةينلا ىهو

 . مدقت ايف هانركذ 5 ًارجأو9 هلوقو مهبونذ وحمت (ةرفخم ممل هلل دعأ إل ىلاعتلاق مث

 ةريخلا مهل ن نكت نأ ا رن هاوس راق هلا ىضق اذإ ةنمؤءالو 0 ناك امو )ب ىلاعت لاق م

 4 نيم الالض لض دقف هلوسرو هللا صعي نهو مهرمأ نم

 الإ تهركف ةثراح نب ديز نم اهجوزت هلع ىنلا دارأ ثيح بنيز ىف تلزن ةيآلا تأ لبق

 |. ىلاعت هللا نإ لاقي نأ هجولاو : هب ايضرف ةيآلا تلزنف عنتما اهوخأ كلذكو مالسلا هيلع ىنلا

 هليم ناكن ف ريغلا رض ديري ال لكي ىنلا نأ هنم مهف تاريخع نبنإ هتاجوزا لوقي نأب هيبن رمأ
 « هريغ ظل هسفن قح مالسلا هيلع ىنلا تر 0 مالسملا هي هيلع ىتلا ةيكتعا 2 لإ

 ناسنإلا دبب رايتخالا مامز ا هعتم هسفن ىوه نأ نال نَظ نأ عش ل ةيآلا هذه ف لاَقذ

 هلأ رمؤ لع هلوينرو هلأ مح دنع راش هل نوكم نأ ةنموم الو نموملا سل لب اس
 دصقملاوه هللا نآلل ؛ 1 الالض لض دقف ءىثث ىف امبفلاخ نمو قحلا وه ىنلا دارأ امو عبتملاوه
 . ًاعطق لاض وهف ىداحلا لوق عمسي ملو دصقملا كرت نف . لص د داخل ْيَأَو

 قختو هللا قتاوكجوز كيلعك سمأ هيلع تمعنأو هيلع هللا معنأ ىذلال وقت ذإو الىلاعت لاق مث
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 افيطل ناك هللا نإ ةمكحلاو هللا تاياء نم نكتويب ىف لتي ام نركذاو

 تاتناقلاو نياق
 رولا هر -

 مدع سس سلس ةرثودعام ل و رث ةردع ع س ةرلورصام ل ه رلوادص

 اوتانموملاو نينمئاباو تاملسملاو نيملسملا نإ
 _- -_ رم ار هر

 ؛؟؛2] سيخ

 تاعشانخلاو نيعشاخلاو تارءاصلاو نررءاصلاو تاقداصلاو نيقداصلاو

 مهجورف نيظفاحلاو تامئاصلاو نيمئاصلاو تاقدصتملاو َنيقدَصَيماَو

 ( ةمكحلاو ) نآرقلا ىأ ( ةمكحلاو هللاتايآ نم نكت ويب ىف لتتيام نرك ذاو ل ىلاعت لاق مث"

 « ةاكرلاو ةالصلا ىف ةرصحنم ريغ فيلاكتلانأ نم انرك ذ ام ىلإ ةراشإ مالسلا هيلع ىنلا تاك ىأ

 تامرحلاو . اهب نيتأيف اهلك تابجاولا نيلعيل ( ىلتيام نرك ذاو ) لاقف ةيآلا هذهىف هللا ركذ امو
 . اهنع نيهتنيف اهرسأب

 ىلإ لصي هبلعف فيطل : نطاوبلاب ريبخ هنأ ىلإ ةراشإ4ًاريبخ ًافيطل ناكهللا نإإل [ هلوقو ]
 0 95 ودم كلامملا7 نم جرخيو ةقيضلا ماسملا ىف لخدي ىذلا فيطللا هنمو ءىث لك

 نوكيام نيبو نهاهنو نهرمأ امل 4 تانمؤملاو نينمؤملاو تاءلسملاو نيملسملا نإ! ىلاعت لاقمث

 دري امم ناميإلا ( ةيناثلاو ) هللا رمآل دايقنالاو مالسالا ( ىلوآلا ) بتارم رشع نهل ركذو نمل
 قدص هلبقو ًائيش هللا لاق اذاف . مالسإ اذهف هلبقأ هلوقي ام لكلوقي الوأ فلكملا ناف . هللا ا

 دبعيو تنقيف ملاصلا لمعلاو نسحلا لعفلا ىلإ هوعذي هداقتعإ مث ناإ وبف هداقتعا حصصو هتلاقم
 لككيف لك أحاص لمعو نمآ اذإ مث( تاتئاقلاو نيتئاقلاو ل هلوقب ةروكذملا ( ةثلاثلا ةبترملا ) وهو

 نيقداصلاو إب هلوقب دارا اوه وةحيصنلا دنع همالك ىف قدصيف هاخأ حصنيو فورعملاب رمأيو هريغ

 ىلاعت لاق !؟ هيلع ربصيف ىذأ هبيصي ركنملا نع ىبنيو فورعملاب رمأي نم نإ مث( تاقداصلاو
 هلوقب هنم هعنف هتدابعب بجعي و هسفنب رختفي دق لك و لك اذإ هنإ مث ( تارباضلاو نيرباصلاو)
 بح امإ وهو اهنم عنمب ام ىلإ راشأ تانسحلا هذهرك ذ امل لوقن وأ (تاعشاخلاو نيعشاخلاو إل

 نوكي امهنم بضغلاو « ةلخادلا رومالا نم ةوهشلا وأ ةيجراخلا رومالا نم لاملا بح وأ هاجلا

 ( تاعشاخلاو نيعشاخلاو )هلوقف ىهتشمرمأ نم عنم وأ لام توف وأ هاج صقن ببسب نوكي هنأ
 ىأ (تاقدصتملاو نيقدصتملاوزإل ىلاعت لاق مث , ةدابعلا نع هاجلا مهليمبال :نيذلا نيعضاوتملا ىأ
 ةراشإ( تامئاصلاو نيمئابصلاو لىلاعت لاقمث. اهايإ مهتبح ةدشل امنوزنكيالنيذلا لاومألا نيلذابلا

 «تاظفاحلاو مهجورف نيظفاحلاو إل ىلاعت لاق مث. هللا ةدابع نم ةينطبلا ةوهشلا مهعنمت ال نذلا ىلإ

 . ةيجرفلا ةوبثلا مهعنمت ال نيذلا ىأ
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 ا نقأو لوألا ةلهاجلا 55 نجرتت الو نكت ويب ف انركو

 سا #ويب ندرتم - 6 رخ شا نع

 سجرلا مكنع بهذيل هلل ديرب اَكْإ كك هللا نعطأو ةوكرلا نيناو

 ومد
 نام

 64 |ريهطت ةرهطيو تبل لَه

 4 كلذ 5 لإ ةراشإ ا قلق 1 هدعب رذ 1 1 وقلاب ن نيد ل لاق الأ ىلا هللا و مالكلا نم

 . هريغال'ةيروهأملا وج ةجاحلا دنعاو فوردملا لوقلا لب ركسشملاو اند

 ةوك لا نيناو ةالصلا نّقأو ىلوآألا ةيلهاجلا جربت نجربتالو نكت ويب ف نرق و )ىلاعت لاقمث

 . 4 هلوسرو هللا نعطأو

 كلاعت لاق 5 فضّصتلا قرح اذَحأ طاقسإو رارقلا نه( نكت وس ف انركو) لا

 ةيلهاجلا جربت نجربت الو ) هلوةو دع دعي دعو لاشي ناقل نم هنأ ليقو ( نوهكفت متلظف ر

 هلوقو نكتفي ز نرهظت ال دارالا نوكي نأ لمتحو 2« نجنغتت الو نرفكش دل لبق ( لوألا

 ةيلهاجلاو حون نمز قا نك نم دال نأ ) اههدحأ)): ناهد و هض ( ىلوألا ةيلهاجلا ) ىلاعت

 ةميدقلا ةيلهاجلا جربت هانعم لب ىرخأ ىضتقتىلوأ تسيل هذهنأ (امهيناثو ) هدعب ناكنم ىرخألا
 . ىلو آلا ةربابجلا:ةرساكاألا ننأ : لئاقلا لوقكا

 ىهنلا ىف فيلكتلا سيل ىنعي ( هلوسرو هللا نعطأو ةاكزلا نيتآو ةالصلا نقأو ) ىلاعت لاق مث

 داما ن .ّقأَف ة) رمأ والا قو هيف لب ( نجربت الو« 0 هلوقب 2

 ( هللا نعطأو ) ميحرلا مي ركلاب هبشت ىه ىتلا ( ةاكزلا نيت آو ) ربكستملا رابجلاب هبشتلا 0 ىلا

 . ةنعب نيرتاف'هنعهللا ىمناه لكو هب نكأف هب هللارمأ اهلك ليروكذملا فا رصحم تفلطتلا 000

 4  ًاريهطت م درر تنل لهأ سول منع بهذيل هللا ديرب امإ , كلان لاف م

 لاهو نكن ا 0 هب ُنيَتأَت امف هللا نعفنت الو هللا وه نكفيلكتب عفتنملا نسل دل

 َّقأ ىهو ةفيطل هم هيف( رك ر هطيو تيلا لهأ نسسجرلا منع بهذيل )ىلاعت هلوقو نككحلمل كا ايإ

 بونذلا منع لي زيىأ ( سجرلا منع بهذيل ) ىلاعت هلوقف لحما رهطيالو ًانبع لوزي دق سجرلا
 باط بطاخو تاثنؤالا باطخ كرت ىلاعت هللا نإ مث  ةمارححاا علخ م كسل ىأ 1 رهطيو

 لاوقألا كفلاو ماجرو هيب هلع سل هيف لخديل (نجرا مم 0 ( هلودب نير ذم

 ناك نال مهنم لعو مبنم نيسحلاو نسحلاو 'هجا ةزاومدالاوأ م لاقي نأ والاو «تيلا لهأ ف

 . ىنلل هتمزالمو مالسلا هيلع ىنلا تنبب هترشاعم ببسب هتيب لهأ نم

 «0ن - را ؟ا/و



 ةيألا ءاسنلا نم دحأك نتسل ىنلا ءاسن أي : ىلاعت هلو 111

 082 ل ةاسوردمب سا مه رس © |

 | علف لقلب نص ا نانا ءاَسنلأ نم دحاك ناسأ يأ اسناي
 ربع نس لس

 ت رو ي ل نزع سورل الل

 "0 افورعم الوُق َنأَقو ضرم هبلق ى ىذلأ

 "1 لل (ليَحَس باذلا ال ضي اطينإلاعت هلوق ةلباقم ف ( نيترم اهرجأ اهتؤت ) نيباقح ةدايز

 (فعاضي ) لاقف بذعملاب حرصي مل باذعلا دنعو ؛ هللا وهو ىنملا رك ذ رجالا ءاتيإ دنع نأ ىهو
 رضلا دنعو  هلعفو هسفن رهظي عفنلا دنع ىملا ميركلا نأ اك« مركلاو ةمحرلا لاك ىلإ ةراشإ

 نأ عم  ًايركهنوكب ةرخآلا قزر فصو ( ًاميرك ًاقزر اهل اندتعأو ) ىلاعت هلوقو , هسفن ركذيال

 ىلع ردقم ايندلا ىف قزرلا نأ وهو . فيطا ىنعم ىلإ ةراشإ قازرلل ًافصو الإ نوكي ال ميركلا
 ةيعرلا نم كولملاو ؛ نيلمعتسملا نم عانصلاو نيلماعملاو ؛ ةقوسلا نم قزرتسي رجاتلا « سانلاىدبأ

 .رايغأالا ىلإ هلسريو هكسمي ريغلل رخسم وه امإو « هسفنب ىأي ال ايندلا ىف قزرلاف « مهنم ةيعرلاو
 اذه لج الف ء هسفنب ىنأي ىذلا وهف رهاظلا قف كسمو لسرم هل 6 و

 . قزرلا سفن ميركلاب فصوي ةرخآلا ىفو « قازرلا الإ مركلاب ايندلا ف فصوب ال
 ىذلا عمطيف لوقلاب نعضخت الف نتيقتا نإ ءاسنلا نم دحأك نئرسل ىنلا ءاسناي )ل ىلاعت هلوق

 4 اف ورعم الوق نلقو ضرم هبلق ىف
 نهريغ باذع فعض نيباذع نأ رك ذ امل ( ءاسنلا نم دح اك نتسل ىنلا ءاسناي ) ىلاعتلاق مث

 لوق ىنعمو ( دح أك نتسل ) لاقف ٠ ءامالا ىلإ ةيسنلاب تارا نربس سريع نخل الدم مريبا)

 دوجوم صخأ فصو لب . ًاناسنإ 26 و[ هي نامل قي سانا دسك نالف سيل لئاقلا
 فيرعتلا قبب الدجو اذإ صخ الا فصولا ناف ًابيسح وأ ًابيسن وأ الماعوأ ًاماع هنوك وهو : هيف
 هبلع فرع ناف الجر تيأر لوقي الجر هنوك ريغ هنم فرعي ملو الجر فرع نم ناف « مع'الاب

 كلذ ريغ نكيف ىنعي ( ءاسنلا نم دح أك نتسل ) ىلاعت هلوق كلذكنف « ًارمع وأ ًاديز تيأر لوقي

 نأ اكو :نيلسرملا ريخ تاجوزو نينمؤملا عيمج تاهمأ نكنوك وهو نك ريغ ىف دجوب الارعأ

 هثارق كلذك ٠ مكدحأك تس ٠ مالسلا هيلع لاق اك ٠ «لاجرلا نم دح اك سيل مالسلا هيلع ادم

 . ةءافاكلا نم عون نيجوزلا نيبو هب نفرشي ىناللا

 ًاقلعتم نوكي نأ ( امهدحأ ) : نيهجو لمتحي ( لوقلاب نعضخت الف نتيقتا نإ ) ىلاعت هلوق مث
 7 يل اا مولا

 حيبقلا لعفلا ىهو ةشحافلا نم نهعنم امل ىلاعت هللاو نعضخي الف نتيقتا نإ ىنءم ىلع هدعب ام

 عمطيف ) ىلاعت هلوق مث . قسافلل مالكلا ىف دايقتالاو لاجرلا عم ةثداحلا ىفو اهتامدقم نم نوعنم

 هيلإ نجتحت امو : هللا رك ذ ىأ ( ًافورعم الوق نلقو ) ىلاعت هلوقو قسف ىأ ( ضرم هبلقف ىذلا
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 ناكو نيفعض باذعلا امل فعاضي ةنيبم ةشحافب نكتم تأي نم ىنلا ءاسناي 7 ىلاعت لاق 5
 ( ًاريسي هللا لع كلذ

 مالسلا هيلعىنلا 2و انعق والا 0 هللأ قعدأ هلوسرو هللا نرتخاو عقل ىنلا نهريخ امل

 فريعضتب نه دع راو د ةجوز هل نا أم لك نم جوزلا ىلع ل ه ىبلا ةشحافلا نم نم حبش و

 دسافملا نم انزلا فام ببسب انزلا ىلع بذعت ريغلا ةجوز نأ ) م ) نأ نك هيفو باذعلا

 هيلع ىبنلا تانب اذه ىلعو : هيصنم ءارزإلاو هبلق ءاذإلو كلذل هب تتأ نإ بذعت ىنلا ةجوزو

 ريغ تراتخا دق نوكت ةشحافب تتأو هني ىنلا تحن تناك ىل ةأزما نال مالسلا

 ىه ىتلا سفنلا نم ىلوأ ىنلاو «ىلوأو ىنلا نم اهدنع ًاريخ ريغاا كلذ نوكي و « ماللسلا هيلع ىلا

 اذه نأ ( امهتيناث ) نيفعض باذعلا نم بذعتف نيتبترم ىنلا بصنم تلزن دقف « ريغلا نم ىلوأ

 هريغ ىلإ ىنلا ةيسنو ءابفرشل ًاراهظإ ةمألا باذع فعض اهمءاذع ةرحلا نال : نهفرش ىلإ ةراشإ

 قالا هيئارقؤ هناجوز كلدكف ءمهسفنأ نم مهب ىلوأ هنوكتل ديبعلا لإ تاداسلا ةسن لاس ١
 ةموكحم ةرومأم هتجوزو : ةعاطلا ةبجاو هيلع ةكاح ةأرما صخشلا مأو . نينمؤملا تاهمأ نه

 لإ ةسنلاب ةمالاك 1 هيلع ىنلا ةجوز ىلإ ةبسنلاب ريغلا ةجوز تراصف . هتعاط تخحتو هل

 ثدح نم (كلمع ن رطيحمل تن رشأ نبل ) هلوق ةوق ىف كلذ لعشي نمل الا لوق نأ لعاو ا

 0 0 عش ضعل و٠ 8 زج روصلا ضعب ىف عقب ل راقنلا لو أ ىف عوقولا نكم كلذ نإ

 (ةشحافب نكتم تأي نم ) ىلاعت هلوقف « نيرمآلا ىف عماسلا ددرت ضعبلا ىفو « حارتسا دقف تام
 كلذ ناكو ) ىلاعت هلوقو  ةشحافلا نع مهتاجوز هللا ناص ءايبنالا ناف . لوآلا ليبقلا نم اندنع

 مفدي امن تاليلج تافيرش : نكنوكو مالسلا هيلع ىنلا تحت : كرك سل تأ( ان ن0
 ةرثك ببسب ةزعاأألا بيذعت ميياع:رذعتب تيح قلخلا رم اك هللا رمأ سيلو رك فال
 . ماوخإو مهئاعفش وأ مماوعأو مهئايلوأ

 الا دعا را كاهرجأ امو اكان امل رس كل نق نمو الىلاعت لاق مث

 4 ًامرك ًاقزر

 تب اك 6 نوما وث ةدايزل .ًاناين ( اخلاص" لفعتب ةلوسرو هللا نكتنم كشفي نمور كا 1



 ةيآلا . كجاوزأل لق ىنلا اهيأ اي : ىلاعت هلوق 24 دل

 03 كلك ريغ نم ابجاو ناةالوق ريخنلا لوقنف ؟ مأ مالسلا هيلع ىنلا ىل ف ًاجاو ناكله

 نأ لع ىبف ىنعم ٌرييختلا امأو « ةلاسرلا نم راص مهل لق هل لاق ىل ىلاعت هللا نآل « ةلاسرلا غالبإ

 ناك له قارفلا تراتخاول نهم ةدحاو نأ اهنمو ؛بوجولل هنأ رهاظلاو ؟ ال مأ بوجولل ىمألا

 ىلص ىنناا ةمج نم ةنابإب اهسفن ةراتخلا نيبت اسمو ًاقارف ريصياال هنأ رهاظلاو ًاقارف اهرايتخا ريصي

 11 تاودعاو نأ اهنمو ( الم اج ارنا نكحرشأو نكمتما نلاغتق ) ىلاعت' هل وقل لسو هيلع هللا

 هيلع ىنلا ىلع بحي ناك لهف مالسلا هيلع ىنلا هبج نم ةبانإب الإ نيبت ال اهنأب انلقو اهسفن تراتخا
 ىف فلخلا نآل ء بحي ناك هنأ مالسلا هيلع ىنلا بصنم ىلإ ًارظن رهاظلا ؟ ال مأ قالطلا مالسلا

 ةراتخملا نأ اهنمو دعي امب ءافولا ًاعرش هدمدلي الا انها حا ىالخ تاج نع ىنلا نم عاولا

 ًانكمت رييختلا نوكي ال الإو ؛ مرحت ال اهنأ رهاظلاو ؛ ال مأ هريغ ىلع مرحت تناكله ةنونييلا دعب
 ةالصلا هيلع ىنلا ىلع مرحب ناك هلوسرو هللا تراتخا نم نأ اهنمو : ايندلا ةنيزب عتملا نم اه

 ىنعم ىلعا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا بصنم ىلإ ًارظن ةمرحلا رهاظلا ؟ال مأ اهقالط مالسلاو

 ةيظفل فئاطل اهيفو ؛ بتوع وأ بقوعل هب ىنأ ول هنأ ىنعمب ؛ الصأ هرشابي ال مالسلا هيلع ىنلا نأ
 ةياغ نيبناج ىلإ تفتلم ريغ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ ىلإ ةراشإ . ايندلا رايتخا محدقت اهنم

 ( اليج ًاحارس نكحرسأ ) مالسلا هيلع هلوق اهنمو ؛هبر ةدابعب لوغشم وهو فيكو تافتلإلا
 هيلع ىنلا نأ لعف ؛ةداعلا ىف عمتجي ال ىوقلا ىذأتلا عم ليما حارسلا ناف انرك ذام ىلإ ةراشإ

 نإو )هلوق اهنمو . هنم ليمججا حيرستلا نأ ليلدب هقارف نهرايتخا نم رثأتي ناك ام مالسلاو ةالصلا

 ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا رايتخا مالسلا هيلع ىنلا رايتخا ىف نأب نمل ًامالعإ ( هللا ندرت نتنك

 ندرت) هلوقو  نكنم ًاح اص لمع نمل ىأ ( نكتم تانسحيللل دعأ ) هلوقو نيدلا ىه ةثالثلا هذهو
 نوكت ىتح ناسحإلا نايبل (تانسحلل) هلوقو : ناميإلا ىنعم هيف ( ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا
 لمعو نمآ نم) ىلاعت هلوقو ( نس# وهو هللا ىلإ هبجو مسي نمو ) ىلاعت هلوقك « ىنعملا ىف ةيآلا

 ىف نسحلا تاذلا ىف ريبكلا ميظعلا رجألاو ( تالاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ) هلوقو ( احلاص
 ىفو لوطلا ىف دئازلا ىلع الإ قلطيال ماسج الا ىف ريظعلا نال كلذو . تاقواللا ىف قابلا تافصلا

 لاَ ضرعلا ىف ًادئاز ناكولو ؛ ليوط هل لاقي لوطلا ىف ًادئاز ناك ول ىتح « قمعلا فو ضرعلا

 ًايلاع ناك اذإ ريظع لبج لاقيف . ميظعليق ةيالئلارومالا تدجو اذافدق علا كلذكو ء ضيرع هل

 هتاذ ىف ايندلا رجأف اذه تفرع اذإ ؛ لاع لبج لاقي بس ًاعفتارم ناك نإو « تاهجلا ىف ًادتم

 كلذكو . لقثلاو ررضلا م ؛ حبق ةهج نع لاخ ريغ هتافص ىفو لياق

 ماد حبقلا تاهج نع لاخ ريثك ةرخآلا رجأو . ماد ريغو تاذللا نم هريغو هبورشم ىف
 . ميظع وهف
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 افرق د مك 2 مطاح فرع اذإ ميدقتلا بجوم لاوزل لعفلا ميدقت مدعف لصأاللا

 الوأ .نوقلطي مهيف لاقي نأ نظي امبر ًاقيرف عمس نف نورسأت ًاقيرفو كلذ دعب لاق ولو : مهيلإ
 ( مورهاظ نيذلا لزنأو ) هلوق ىف مالكلا كلذكو . ىلوأ انبه لعفلا ميدقت ناكف مهملع نوردقي
 ناك امل نكلو « لازنإلا ببس راص بعرلا نآل لازنإلا لبق بعرلا فذق ناف (فّدقو) هلوفو
 . ملعأ هللاو بعرلا فذق ىلع لازنإلا مدق . رثك أ ,هازنإ ىف حرفلا

 *ىبث لك ىلع هللا ناكو اهوُبطت م ًاضرأو م مااا مهرايدو مهضرأ مك روأو ) ىلاعت لاق مث

 24 ًاريدق

 مث الع ءاليتسالاو اهبف لوزنلاب مهضرأ اوكلمت الوأ نينمؤملا ناف « ناكام ىلع بيترت هيف

 ل ًاضرأو ) هلوقو مهتويب ىف تناك ىتا مهاومأ مث مهعالق ذخأو مهيلع لوخدلاب مهرايد اوكلمت

 ةمايقلا موي ىلإ ذخؤي ام لك ليقو سراف ضرأو مورلا دا رملا ليقو عالقلا دار ما ليق ( اهوئطت

 وه (اهوُث طق م م ًاضرأو)ملوق نم دارملا نإ لاق نم لوق لك اذه(ًاريدق ' 8 لك ىلع هللأ ناكو)

 عفد اهربغب مثدعوو داليلا كلت ميكلم امل ىلاعت هللا نأ وه هبجوو « ةظيرق ىنب دعب ذخ وس ام

 لك ىلع وهف هذه مككلم هللا سيلأ لاقو ىلاعت هللا ىلع لاكتالا ىوق نوكي ال نم داعبتسا
 .. اهريغ مككلمي ريدق 'ىث

 نكعتمأ نيلاعتف اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ كجاوزال لق ىنلا اغأ ايرإ ىلاعت لاق مث

 تانسحمل] ذعأ هللا ناف ةرخآلا راذلاو هلوسرو هللا ندّوت نتنك نإو تا حار 0007
 53 اظع أرجأ نكنم

 قلخ ىل اع ةففشأاو هللا رمال ظعتلا نيّيش ىف ةرصحنم قالخاللا مراكم نأ وه قلعتلا هجو

 « 11 د هللا نإ م 0 امبأ تكلم امو ةالصلا»هلوقب مالسلا هيلعراشأ اذه ىلإو هللا
 أديو ةقفشلا بنا 0 1 ( هللا قنا ىنلا اهيأ اي ) هلوقب هلل ميظعتلا بناحي قلعتي ام ىلإ هيبن
 ريبختلا نأ اهنم ةيبقف 2 اسم ةيآلا ىفو: ةقفنلا ىف نبمدق اذهل و: ةقفشلاب سانلا ىلوأ نمإف تاجوزلاب



 ١ .اياوع دمت ططلا ع

 ىو م 0 جّتدم مادو 6 م

 2-6-2 ل لاو ب دمو

 6« اق هدا ل يفضل

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا س أي لصح دق نكي مل ثيح كلذ لاق انإو ٠ دار را قلع نوار أ

 (اهحر)و مهبونذ رتس ثيح ( ًاروفغ هللا ناكو ) هلوقو مهنم سان كلذ دعب نمآو مهناعإ نع
 ناك هنأ عم(نيقفاملا بذعيو) لوقت وأ هدعب نمآ نميف اذه نوكيف ناميإلا مهقزرو مهمحر ثيح

 هللا مهازاج ام ضعب نيب مث مهل رفغل كلذ نود ناكولو مههرج ةوقو مهننذ ةرثكل اهحر ًاروفغ
 اوققحي لو ًاردص اوفشي مل ميظيغ عم ىأ ( مهظيغب اورفك نيذلا هللا درو ) لاقف مهقدص ىلع هب
 مهطاتق ىلإ جات ريغ ( ًايوق هللا ناكو ) لاتق ىلإ مهجو< مل ىأ ( لاتقلا نينمؤملا هللا كو ) 1

 .يفالذإو رافكلا لاصت ناو ًارداق 5 :

 10 ضو يصام نم ةيابكلا لغأ 2 نيذلا لزنأو )! ىلاعت لاق مث
 ( ًاقيرف نورسأتو نولتقت ًاقيرف بعرلا

 مهولق ىف فذقو مبعالق نم مهصايص نم ةظارق ونب مثو باتكلا لهأ نم مهون واع ىأ

 نوريمأتو ؛ لاجرلا مثو نولتقت ًاقيرف ىسلل مهناسنو مدالوأو لتقلل مهسفنأ اوءلس ىتح بعرلا
 هريخأتو نولتقت ًاقيرف لاق ثيح لوعفملا ميدقت ىف له لبق ناف: ناوسنلاو نايبصلا مو ًاقيرف
 اهنم دئاوف هلو الإ نآرقلا نم ”ىث نم ام نأ انبجأ دق تلق ؟ ةدئاف ( ًاقيرف نورسأتو ) لاق ثيح
 فرعالاو مهالاف مهألاب أدبي لئاقلا نأ معأ هتلاو اذه نم ربظي ىذلاو . ربظي ال ام امنمو روظي اه

 ىرساالاو مهملع ًادراو لتملا ناكف نيروبشم اوناك لاجرلاو؛ برق الاف برق الاو فرعأالاف

 روظبف قبي هن ال لتقلا نم رهظأ رسأالاو ىسسلاو نيروهشم اونوكي ملو راغصلاو ءاسنلا مث اوناك
 همدق نيلعفلا نم ربشأ وه امو هب مئاقلا فلا لح ع أ وه ام نيلحما نم مدقف ريسأ هنأ دحأ لكل

 ( نولتقت ًاقيرف ) هلوق لوقنف ةيوحنلا لئاسملا قفاوت ةرابعب لوقت انش نإو . ىنخأالا لحما ىلع
 ةيلعف ةلمج اهنأ امأ «لعافلاو لوعفملا ىلع لعفلا مدقت ةيلعفلا لمجا ىف لصأالاو لوعفمو لعف

 ناكبصن ايلف مهنولتقت مهنم قيرف لوقي ناكو عفرلا قيرف ىفبجاولا ناكل ةيمسأ تناكول اهن الف
 ةدش مالكلا اذه لثه ىلع لماحلاو نولتقت ًاقيرف نولتقت هريدقت رهاظلا هرسفي رمض» لعفب كلذ

 ىف فذق هنأو مهورهاظ نيذلا لاح ركذ امل ىلاعت هناأل كاذك ائههو : لوعفملا نايبب مامتهالا

 عنام هعنمب دقو نامز نوكي نولتقت لوعفم عماسلا عمسي نأ ىلإ نولتقت لاق ولف بعرلا مهولق
 عمتسي هعمس ىلإ بعرلا مهولق ىف قبس عم ًاقيرف لاق اذإ امأف : نولوتقملا ره مهنأ معي الف هتوفيف

 ىلع اهيلع ةيناثلا ةلجا فطع ةدئافل لوعفملا مدقالوعفمو العف لوألا ناكاذإو مالكلا مام ىلإ



 3 . هد 0 0 1 قار امو : ىلا هلوت
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 اوقدَص لاَ َنينموملأ نم ١ [يلستو انسميإ لإ | مداَراَمَو ة هللا

 رمَو 5 7 هل هس هَ هه را له تح اا © 7 070 6- ذآ ام

 -أ ن2 سل 6م نش دم رئاربع سم 6

 0 ءاَشنإ 5 تدعو مهقدص نيقداصلا هللا ل قفين 2
 7 2 تت م ه- -

 مس ني دم ثلا ,دعتت ساس سارءدص ب 6: 9 صوص ١

 ل مهظيعب اورقك نذل هلأ درو "40 امحر انا نإ | مولع بوت

 «؟ه» ازيزعا بوق 1 ناك لاتقل َنيِنموْم ل نك ريخ دار

 0 الإ اولتاقام مكيف اوناكولو )

 قدصو هلوسرو هللا اندعو ام اذه اولاق بازحأ الا نو:هؤملا ىآر املو ل ىلاعت لاق مث

 «٠ املستو ًانامإ الإ مداز امو هلوسرو هللأ

 اولاق مث ءالتبالا نم هللا اندعوام اذه اولاق مهن ًأوهو نينه ملا لاح ركذ نيقفاناا لاح نيبامل

 هللا 1 ( مهل و قو ( ًارورغ الإ هلوسرو هللا اندعوام م ا ةلباقم ىف (هلوسرو هللا قدصو)

 ىلإ ةراشإ ىه امإو عوقولا لبق هللا قدص نوفرعإ اوباك مناف عقوام ىلإ ةراشإ سيا ( هلوسرو
 لثم لكلا عقيف دعو ام عيمج ىف هللا قدصو عقو دقو (هللا اندعوام اذه )اولاق ممأ وهو ةراشب

 .هدوجو دنع اهياستو هعوقوب ( ًاناميإ الإ محداز امو ) هلوقو سرافو مورلا حتفو ةكم حتف
 نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنف هيلع هللا اودهاع ام اوةدص لاجر نينم وا نم 2 ىلاعت لاق مث

 مييلع بوتي وأ ءاشإ نإ نيقفاملا بذعيو مهقدصب نيقداصلا هللا ىزجيل , اليدبت اولدب امو رظتني
 لاتقلا نينمؤملا هللا ىنكو ًاريخ !ولاني مل مهظيغب اورفك نيذلا درو ؛ احر ًاروفغ ناكهللا نإ
 ( ًازيزع ًايوق هللا ناكو

 ىّصق نم مهنف توملاب الإ هيبن نوقرافي ال مهنأ هللا اودهاع ىذلا ممدهعب مهئافو ىلإ ةراشإ

 ءافو ةداهشلا رظتني لاتقلا ىف دعب وه نم مهنمو ء رذنلا بحنلاو هرذنب فوف لتق ىتح لتاق ىأ هبحن
 00 اولوو مهلوق اولدبف رابدالا ىلون ال اولاق مهنإف نيقفامملا فالخب اليدبت اولدب امو دبعلاب
 اوقدص اك َةرخآلاو انذدلا ىف مثدعو ام قدصب 7 ( مهقدصب نيةداصلا هللا ىزجيل ) هلوقو

 ناميإلا نم مهعنميف كلذ ( ءاش نإ ) ةلوقو اوفلخاو اوبذك نيذلا نيةفانملا بذعيو مديعاوم
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 سو جواده

 3 .ه اليلق الإ 0 اوناكولو مُئابنأ نع نوت بار ا

2 
 | نداض ساو ل و ردع ع هام مكلسال سس ملال 0 مح ا يل

 رخآلا موبلاو 1 را ةنسح هول هنآ لوسَر ىف ف نادل

 < !مقيغ لا احا

 212 اريثك هلل 5

 مانتغالاو رفظلا نقيتيف عاجشلا امأو ءهيف فقوتيف هل لدبال قافنا اذه لارتيا ةيعلا نهر الل

 كلذكف ندبلاو سفنلاب امأو ؛ كلذ فاعضأ وه اهف ًاعمط لاتقلا ىف لاملا جارخإ هيلع نوهف
 لاو ةبلغلاب ركحيف عاجشلا امأو ؛ مادقإلا كرتيو نيجيف لشفلا روصتي و هنرق فاخم نابجلا ناف

 لإ سال كركر ةسلالا وربط ىأ (مكو ةلس فوخلا بهذ اذاف ) ىلاعت هلوقو « مدقيف

 ةمينغلا نم رفوألا مسقلاب مكنوبلاطيو مترهقو ودعلا مترسك و مترصتنا انبو انلتاق نيذلا نحن

 نكمبو لاملا ريخلا لبق ( ريخلا ىلع ةحشأ) هلوقو « بايإإلاب ةمينغلا نم نيضار لبق نم اوناكو

 ىفو ؛ نولخبي لوألا ىف نيتقولا ىف رشلا وريثك نيتلاحلا ىف ريخلا اوليلق مهنأ هانعم لاقي .نأ
 .كلذك رخآلا

 مل ىنعي ( ًاريسي هللا ىلع كلذ ناكو مهلامعأ هللا طبحأف اونمؤي مل كئلوأ ) ىلاعت لاق مث

 , نيبلسملا عم ام نوتأي اوناك ىتلا مهلامعأ هتلا طبحأف اظفل ناميإلا اورهظأ نإو ةقيقح اونمْي
 000 هلوق ىف مك رظانلا رظن ىف نوكي ام ىلإ ةراشإ 0 هللا ىلع كلذ ناكو ) هلوقو

 مسجلا لوي رظانلا رظن اذإ ماسجألا مادعإو : رادهإو مادعإ طايحالا نآل كلذو ( هيلع نوهأ

 هنم قم حيرلا هتقرف نإ دامرلا نآل كلذو ؛ دامر هنم قبب ايش قرحأ ف ناف . هلا: 0000

 لمعلا امأو « اهنم ءاشيام ديعي و ماسجأللا مدعي هللا نأ وه قملاو سانلا ضعب بهذم اذهو ؛تارذ

 مودعم وهف رابتعاو ةدئاف هل نكي ىلاذاف ؛ هراثآو همكحب قبب قبي ناك نإو مودعم نيعلا ىف وبف

 1 فالخ ةقيقحلا ىف مودعم وهف ربتعي مل اذإ لمعلاف اكحو ةقيقح
 ىف نوداب مهنأول اودوي بازحألا تأي نإو اوبهذي مل بازحألا نوبسحب 9 ىلاعت لاق مث

 ا لاوسو ىف مكل ناكدقل ٠ ؛ اليلق الإ اولتاقام مكيف اوناكولو مكئابنأ نع نولأسي بارعألا

 . ( أريثك هللا رك ذو رخآلا مويلاو هللأ اوجري ناك نمل ةنسح ةوسأ

 ىداوبلا ىف اوناكول نودوب اوناك مهئيم دنعو مهنوفاخي اوناك مهءاهذ دنع نيجلا ةياغ نم ىأ
 ىلاعت لاق 5 نولتاقيال ثيح نوبئاغ مناك مثروضح دنع م. "أعم نيلتاقملا نيب نون وكي الو



 3 ةيآلا . كتم نيقوعملا هلأ 0

 ا رح ا ير انل رس رك © ردص را | ىن رسب هه

 نا الو انيل |! مه مهنا وخال نيلئاقلاو 1 5 م نيقوعملا هل ملعي دق

 كيل 0 مهيار فوك ها 3 مك ةحشأ هدم الق الإ ساما
 0 0 0 سس را و وردم 2 رمل

 5 وفلس فوخلا بهذ اذ توملا نم هيلع 0 ىذلاك مهنيعا ناو

 | صا هرم

 هل لع كلذ َناكَو مه 1 0 كامل كن وأ رك لع ةشأدانح

»19« 5 

 ا د 7 اا مكعفني نل) هلوق نم مدقت امل أنايب

 5 مكر صني ريصن الو ماي هتبح عفش ىلو مك سيل ىأ ( مكمصعي ىذلا اذ نم ) 4و

 0 امثأ اذإ ءوسلا

 ساأنلا نر دل الإ له ل وخال نيلئاقلاو مكسنم نيقوعملا 0 3 ىلاعت لاق مث

 مكيلع ةحشأ ؛ « اليلق الإ

 هيفو ملسو هيلع هللا لص دم عم اولتاقت الو انيلإ اولاعت نولوقيو 3 نوطش نذلا ىأ

 نشل رق ادا ولما ١ ةتال راصنألل نولوةي اوناكن يذلا نوقفانملا مهنأ ( اهدحأ ) نابجو
 وأ لاعت ع مهو | 0 | انملإ اولاعت ةنيدملا لهأل نولوقب اوناكنذلا دوهيلا ( امهنناثو )

 الو) هلوقو ٠ « نمله ءاسنللو اوله ةعاجلل لاقيف اهريغ ىف عمجبو زاجحلا ةغا ىف عمجت الو رضحا

 نيهجو لمتحي وهو نوقفاذملا مهنم دارملا نأ وهو لوآلا هجولا ديؤي ( اليلق الإ سأبلا نوتأي
 1 لاني هلوق تتحو 1 نوجرخي الو مكنع نوفلختي ىنعم ( سأبلا نوتأيال) ( اهدحأ )
 10 اهيل 1 رومات 3 اال ( امهناثو ١ يش هللا ليبس ىف نوةفنيال ثيح ءالخ ىأ ( مكيلع

 ىأ ( مكيلع ةحشأ ) هلوقو ٠ ركعم روضحلا تقو لاتقلاب لاغتشالا نع نوللعتيو مكعم

 : مهنادبأو

 نم هيلع ىثغي ىذلاكمهنيعأ رودت كيلإ نورظني مهيأ ر فوخلا ءاج اذاف ١ ىلاعت لاق مث

 هللا طبحأف اونمؤي مل كئلوأ ريخلا لع ةحشأ دادح ةنسلأن مكو قلس فولا بهذ اذا توما
 24 13 هللأ ىلع كلذ ناكو مهامعأ

 هببس نيب لخبلا ركذ املف « نجلا هيبش لخبلا نأ ملعاو ؛ مب ءور ةياهنو مهنبج ةياغ غ ىلإ ةراشإ

 رفظلا عقوتي 3 هناثل هللا ليبس ىف هقفني الو هلام لخبب نابجلا نأ وه هيلع لدي ىذلاو ثاأ وهو

 016 تير و



 ةيآلا . اهراطقأ نم مهيلع تلخد ولو : ىلاعت هلوق 1

 د 21 0 سس ودع رث رت ىيرت ]ل سوك ا هن هي "وأ ص ع( عباوصمم

 ام اوثيلت امو اهونال هنتفلا اولئس مث اهراطقا نم مهلع تلخد ولو

 ص 7 نع 286 ميد زم 1اس 2 روس ٠ 07 را 0 . د 0

 ناكو رابدالا نولوي ال لبق نم هللا اودهاع اوناك دقلو «14» اريسي الإ

 ا م هسمدففا را ما لاه سمر ري 2 ندمعرنمعم يت يب ور ب ؛22يىومعأالا] تلا غو

 اذإو لتقلاوا توملا نم مررف نإ رارفلا معفني نل لق“15» الوسم هللا دبع
 1 2 | نص سا 0 00 هب دم َّ هس هر - ََِ 00-2 دوم

 مكب دارا نإ هللا نم مكمصعب ىذلا أد نم لقء2 اليلق الإ نودعتم

 7 ب 116 فل 21 27-_ض تسد اح تما دج ل 0

 ١0< اريصن الو ايلو هللا نود نم مغ نودحب الو ر مكب دارا ول: اءوس

 «اريسيالإ اهب اوئبلتاهو اهوتآل ةنتفلا اولئس مث اهراطقأ نم مهيلع تلخد ولو رج ىلاعت لاق مث

 هتاف اذاف:.ضرغل العف لعفي نم نآل تويبلا ظفه سيل عوجرلاو رارفلا كلذ نأ ىلإ ةراشإ

 ىلاعت هللا لاقف هلذبيال تيبلا هنم ذخأ اذاف هتيب هنم ذخر ال ل لاملا لذبي نك« هلعفيال ضرغلا

 سيلو ؛ًاضيأ اوعجرل مهنم اهوذخأو بازد-الا ابلخد ولو انتويب ظفحل كنع انعوجر نأب اولاق م

 نوكي نأ لمتحا ( مهلع تلخد ولو ) هلوقو « ةنتفلا محو مرفك ببسب الإ كنع مبعوجر
 الإ) ةنتفلا دارملا نوكي نأ لهتحي(اهم اوثبلت امو)هلوقو ؛ تويبلا نوكي نأ لمتحاو ةنيدملا دارملا

 اوثبلتام ىأ توببلا وأ ةنيدملا دارملا نوكي نأ لمتحو ؛ نيقتملل ةبقاعلا نوكستو لوزت اهناف( ًاريسي

 . مهتوجرخي نينمؤالا فاق ًاريسي الإ ةنيدملاب
 ؛ الوئسم هللا دبع ناكو رابدالا نولوبال لبق نم هللا اودهاع اوناكدقلو )ب ىلاعت لاق مث

 . ( اليلق الإ نوعتمتال اذإو لتقلا وأ توملا نم متررف نإ رارفلا معفني نل لق
 ًارذع اورهظأو اوفلخت كلذ لبق مهناف دورعلا مهضقنل مهتريس حبقو مهتريرس داسفل ًانايب

 لق ) هلوقو (الوئسم هللا دبع ناكو ) هلوقب مدده مث ًامدق محل لازال لاتقلا نأ اوركذو « ًامدنو

 رارفلا نكمي ال ةردقم رومألا نأ ىلإ ةراشإ ( لتقلا وأ توملا نم متررف نإ رارفلا مكعفتي نل
 الو الجآ باقعاا ةطرو ىف قبب هفلاخ اذإ ءىثب ىمأ نف نئاك هللا هردق امو « رارقااهيلع عقو ام

 مكموي ىف هنم متررفولو لوي هناك( اليلق الإ نوعتمتال ًاذإو ) ىلاعت لاق مث. الجاع ةفلاخماب عفتني

 توفي هنأ عم لياق ءىث ىف بغريال لقاعلاف : اليلق الإ نوعتمتال لب متمد امل نكمم ريغ هنأ

 . اليلق الإ رارفلا دعب متعتم امل ناكولو 5كل رارف الف : ًاريثك ًاثيش هيلع
 الو ةمحر مكب دارأ وأ آءوس مكب ذارأ نإ هللا نم مكمصعي ىذلا اذ نم لق ا ىلاعت لاق مث

 .4 اريصن الو أيلو هللا نود نم مهل نودحب

 نيت جيب شل ل يطب يا: ب4:



 نجم” ناي حر 09 هزني ا ههيزرسسا ا سريع نجى

 علا داوم رى ةعيدينسا

 اهله ةيالا . نونم وألا ىلتبا كلانه : ىلاعت هلوق

 قس روق ل

 نوفل 11 ذإَو «1:هاَديدَش الاوز اولولزَو تونم ول ا ىلتبأ َكل انه

 همام م ريان يس سرع اضأ معص ا سا تلا 21 مك ل ني 6 مس نب دش سس

 تلاقذ دو 2« 2 اًرورغ الإ هلوسرو هلل ادعو ام ضرم م مهيولق ىف نأ

 2 0 مخ 0-2 2و هه 6 رمدق م هل سو كاس م رتوش ميتال سس

 3 0 0 داتا اوعجرأت م 0 ماعم 0 برش لهأأب مهم ةفئاط

 لمت ا اه اسافر و طالت 21
 «١؟» ارارف الإ َنوديرب نإ ةروعب ىهامو ةهروع 0 نأ 00[

 دياز هنأ مضخب نظو امسج ديعل نم 6 ىأر اذإ هلاثم دحاو رمأ ىف تناكاذإ ابضعب بذكي دقو

 ريت ىترملاو نيئطخع لكلا نوكي دق قحلا مهل رهظ مث ءركب هنإ ثلاث لاقو ورمع هنأ نورخآو

 نأ دافأ ( انونظلا ) هلوقف نيبيصم مباكاونوكي نأ نكمي الو ًابيصم مهدحأ نوكي دقو . رجح وأ
 . اذه ديفي ناكام ًانظ هللاب نونظت لاق ولو ؛ نظلا أطخأ نم مهف

 1 4 ا لاواز اولولازو نوموملا لتا كالازه 0 لاقت كاف مث

 ةنانتسال سيل هللا نم ناحتمالاو : قفانملا نع قداصلا زبمتف نينمؤالا هللا. نحتما كلذ دنع ىأ

 نم هريغل رمألا راهظإ دارأ هنكل هيلع مه امي ىلاع ىلاعت هللا نأ ىهو ىرخأ ةمكحل لب هل سمألا

 ّ 0 هتفلاخع ىلع هتبقاعم ىلع مزعو ةفلاخلا هدبعنءولع اذإديسلانأ امك« ءايبنالاو ةكئالملا

 هوجولا نسحأ لع ةيقاعملا يف ريغلا دنع رمآلا نيبيف هفلاخ هنأب املاع رمأب هرمأيف مثريغو ديبعلا
 مهنم تبث نق | كرو وع ىأ ( اولزازو ) هلوةو ملح ةلق نم وأ ملظب اهن أ دحال عقي ال ثيح

 : ًاقح نونمؤالامثو٠ ىرخ أ أ ةرم نئمطت هللا رك ذبو : ممولق تلجو هللا 0 اذإ نيذلا نم ناك

 : ًارورغ الإ هلوسرو هللا اندعوام ضرم مهولقىف نيذلاو نوقفانملا لوقي ذإو ل ىلاعتلاق مث

 نإ نولوَه ىنلا مهنم قيرف نذأتسو اوعجراف 3 ماقمال برت لهأ اي مهنم ةفئاط تلاقذإو

 رارف الإ نوديرري نإ ةروعب ىه امو ةروع انتويب
 ثيحارورغناك امهدعوو ًاروز ناكهلوسرو هللا لاقام نأ نوةفانملا نظف . اهنيو نونظاارسف

 متماقإل هجوال ىأ ( كل ماقمال برثي لهأاي مهنم ةفئاط تلاق ذإو ) هلوقو ةعقاو ةيلغلانأب اوعطق
 ةنيدملا ىه ىلا ةعقبلل مسا ( برثيو ) ال هجو ال ىأ ناوهحلاو لذلا ىلع ةماقإ ال لاقي اكدت عم

 عوجرلا ىلع اوم زعنوءماسلامث ناز زحآلانم | 0 بازحأألا عم اوةفتاو دمحم نعىأ اوعجراف

 ىلع ودعلاو هعاتم ىلع 0 محاص نمأي ال للخ اهف قلك ةروع انتويب نأ اوالعتو هو

 رارفلا وهو ممرودص نكت امو ممدصق نيبو ( ةروعب ىه امو ) هلوقب مهبذك هللا نيب مث ؟ هعابتأ
 .:فؤخلا" بيسنءزارقلا لأو 5



 ةيآلا . انونظلا هللاب نونظتو : ىلاعت هلوف ١4

 . < انونظلا هللاب نونظتو رجانحلا بولقلا تغلبو راصبألا تغاز
 ةعقاو ىف نآل كلذو دحأ نم فوخ هعم قبي ال ثيح هللا ىوقتب رمآلا نم قبس امل ًاقيقحت

 موعمجأب دوهيلاو ممرسأب نوكترشملا عمتجا ثيح باعصألا ىلع رمآلا دادتشاو بازحألا عامتجا
 ىلإ اغلاب فوخلاو ةدشلا ةياغ ىف رماآلا ناك ؛ قدنخلا مالسلا هيلع ىنلا لمعو ةنيدملا ىلع اولزنو

 هناف هبر ريغ دبعلا فاخيال نأ ىغبنيف فوخلا نم مهنمآو لاتق ريغ نم مهنع موقلا مفد هللاو ةياغلا
 عم رافكلاب نيملسملا ربقي نأ ىلع ًارداق ناكف نكمي لك ىلع رداق هناف هركم نمأي الو هرمأ فاك

 ًاحير مهيلع انلسرأف ) هلوقو , مهتكوشو مهتوق عم نينمؤملاب نيرفاكلا رهق اي ءافعض اوناك مهنأ
 لاسرإو ةيتاش ةليل ىف مهيلع ةدراب حير لاسرإ نم مه هللا لعف ام ىلإ ةراشإ ( اهورت مل ًادونجو

 فوج ىف ليخلا فوخ نم ضعبلاب قزتلي ضعبلا ناكىح مهواق ف بعرلا فذقو ةكئالملا
 مكءاجتلا ملع هللا نأ ىلإ ةراشإ ( ًاريصب نولمعت ام هللا ناكو ) هلوقو ؛ ةروهشم ةياكحلاو ليللا
 مدعو فوذخلا بوجول ريرقت اذهو « ءادعتسالا دنع ءادعالا ىلع ركرصنف هلضف ركءاجرو هيلإ

 مكتجاح ىضقي هللا ىأ ( اهورت مل ًادونجو ًاحير مهيلع انلسرأف ) هلوق ناف هتلاريغ نم فوخلا زاوج

 نورت ال مكنال .كل هروهظ مدع ىلإ اوتفتلت الف نمالا هجو مكل ربظي ال ناكناف : نورت ال متنأو

 هرصبيال وهو ًائيش لعفن انأب اولوقت الف ( نولمعت امب ريصإ هتلاو ) هللا ريغ نوفاخت الف ءايشألا

 ةياغو رمأالا ةدشل نايب ( - لفسأ نمو مكقوف نم مك واج ذإ ) هلوقو ( ريصب ءىث لكب هناف )

 مهو برغلا بناج نم ( مكنم لفسأ نمو ) قرشلا بناج نم ىأ ( مكقوف نم ) ليقو «فوخلا

 بولقلا تغلب و ) هترثكسل ودعلا ىلإ تفتلت ملف اهتتس نع تلام ىأ راصبالا تغازو ةكم لهأ
 صاقتيف عمتجي ف وخلا دنعو عفدني بضلا دنع بلقلاناآل كلذو . ةدشلا ةياغنع ةيانك ( رجانحلا

 فوخلا نم توو سفنتي ءرملا ردقي الف سفنلا ىرجم دسي نأ ىلإ ىضفي دقو ةرجنحلاب قصتليف

 نكمي ماللاو فلآألا (انونظلا هللا نونظت و)هلوقو(موةلحلا حورلا تغلب اذإ ىت>)ىلاعت هلوق هلثمو

 ًائيش نظي دحأ لك ميظعاا مالا دنع نال نظ لكن ونظت ىنعي ةغلابم قارغتسالا ىنعمب انوكي نأ
 مالسلا هيلعلاق يك هللاب ريخلا نظ قمل نه دوهعملانال 5 ةدوهعملا مهنونظ دارملا نورك نأ نكميو

 نإ ) هلوقو ( اورفك نيذلا نظ كلذ ) ىلاعت لاق 5 ءوسلا نظلا رفاكلا نمو « ًاريخ هللاب اونظ د
 هنأ ىف كشال لوقنف؟نونظاا عمج ىف ةدئافلا اف « عمجب ال ردصملا لئاق لاق ناف ( نظلا الإ نوعبتي

 هن أكف ًارارم هتبدأو ًاطايس هتب رض لاقي اي ًاردصم لمحب دق مسالا نكلو ردصملا لع بوصغم
 زاج « ًانظ نونظت : لاق ول ىلامعت هللا نأ ىه ةدئافلاف نظ ىلع متين ام ىأ نظ دعب ًانظ متانظ لاق

 اهلك ب ذكنت دق نونظلا نال ًابذاك هنظ ناك نم مهيف نأ نيبت « انونظ : لاق اذاف نيبيصم اونوكي نأ

 تنسيم في اا يي ا يسمع نمي اج رحب
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 اكيد 7 5 0 7 هذ | يلع ا : اور 5 َنّذلا
 همام رجة غ2 مه تح علا 2 نس ها 2 ايش

 مكفوت ال ل ا هور مل ادونجو

 هس هس © مدت ملم ا 6 0 نإ

 تولظنو رجاتحلا بواقلا تقلب راحل تعا ذإ و مكسنم لس 1

 . غيلبتلاب مهرمأو مهلاسرإ نييبنلا نم ذوخأملا قاثيملا نم دارملا « ىلوآلا ةلأسملا ل

 نال ىديعو ىسومو 'ميهارب لو حوت مثد ءايدناللا مامر رأى ذلا نصح ©( ةيناث !| ةلأسملا ١

 برعلاناك ميهاربإو . امبموق ىلع ًاجاجتحا امهركذف ةمأو موق انيبن نامز ىف («طناكىسيعو ىموم

 دجو ثيح سانلل هلل اناث كلا ناك احونو ء اهضعب رئاعشلا ىف هنوعبتي اوناكو هلضفب نولوش

 ناك مدأ قلخ لوقنف حون نمركذلاب ىلوأ ناك مدآف لئاق لاق ول اذه ىلعو ؛ نافوطلا دعب هنمقلخلا

 امأو « بيذعت الو موق كالهإ هنامز ىف نكي مل اذهلو دالو الل داشرإلا لثم تناكهتوبنو ةراملل

 . اوقرغأو هموق كلهأ اذهلو راذنالل لسرأو ةوبنلل ًاةولخم ناكف حون
 ةراشإ ( ميرم نب حيسملاو « ميرم نب ىسيع)هللا لوقي عضاوملا نم ا 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 وه قاثيملا ظاغ ( ًاظيلغ ًاقاثيم يل ذإ.هلانأ الدال

 "الهوا اذإ كلل نال انهو ( نموا !ًاسنلو ) ىلاعت لاق ؟لاسرإلا ىف اولعف امع ملا
 كلذ نوكي هلاوقأو هلاعفأ ىف هلاح نع أس ةنأب هبلعأ اًذاق؛ قاثيم وبف هلبقو ءىثب هرلر 5

 كم ةلوأل نأ لاقي نأ نكم اذه ىلعو « ةلاسرلا ف صقتني الو ديزي ال ىتح هيلع قاثيملل ًاظيلغت

 رابخإلا وه ( ًاظيلغ ًاقاثيم ىكنم نذخأو ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ دقو هنوذخأت فيكو ) ىلاعت هلوق
 هلا نأ اكو « لوئسم مكلكو عار كلك د مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لاق ا اهنع نولؤم ع
 - طاشرل] لكس لإ مداشدإو مهتمأ رهاب ناعاق ءانرن ذل لكحل ءاسنلا لع نيماوق لاجرلا لعج ىلاعت

 . ( أملأ ًاباذع نيرفاكلل دعأو مهقدص نع نيقداصلا لأسيل ل ىلاعت لاق مث
 رفاكلاو بساخم :قداصلا نال ©”اذعامإ'و باح امِإ نيفلكملا ةقاعو لسرلا ل0

 امم اذهو « باذع ابمارحو باسح اهلال> 2 00 هيلع ىلع لاق ه اذهو ؛ بذعم

 . ( هللا قنا ىنلا اهيأ اي ) هلوق دك أتيف ماعلا فوخلا بجوي

 مهنلع انلسرأف دوج مكتءاج ذإ مكيلع هللا ةمعن 3 اونمآ نيذلا امأ اي ١) رثب ىلاعتت لاق مث

 ذإو مكنم ل |فسأ نمو مكقوف نم مك واج ذا أ ريصت نومك ام هنا انكر امور ماد
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 ىسومو ميهاربإو حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخا ذإو
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 « هاظيلغ اناثيم مهنم انذخاو مجرم نبأ ىسيعو

 ىف نمرحب لكلا ناك نإو : نهتابمأ الو نهتاوخأ الو نينمؤملا ىلع نهدالوأ مرحت ال ىح بالا
 . ةيعاضرلاو ةيقيقحلا مالا

 نيرجابملاو نينمؤملا نم هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مضغ ماحرالا اولوأو ) ىلاعت لاق مث

 هلوقو ؛ ثاريملا ىلإ ةراشإ ( ًاروطسم باتكلا ىف كلذ ناك افورعم مكئايلوأ ىلإ اولعفت نأ الإ
 . ىلوأ نيئراولا ريخف متيصوأ نإ ىنعي . ةيصولا ىلإ ةراشإ ًافورعم ( مكتايل وأ ىلإ اولعفت نأ الإ )
 ةيصولاو ثاريبلل قلعت ىأ اذه ىلعفليق ناف . متكرت امبو مكئاريمب ىلوأ نوئراولاف اوصوت مل نإو
 ةالصلا هيلع ىنلا ريغ نأ وهو ؛هرونب هللا هاده نمل الإ نيبتي ال ؤخ ىوق قلعت لوقت ترك ذ امب
 ا1 ]و :همارو مل هلام رص ال هتاف ديو : ريخلا لام هل ريصي ال هتآيِج لاح ىف مالنلاو
 « هتافو دعب هتثرول هلام ريصي الو هدارأ اذإ ريغلا لام هل ريصي ناك هتايح لاخ ىف مالسلاو ةالصلا
 ريغلا لام كلمت ىلع هتردقب هئاريم عطق نع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ضوع ىلاعت هللا نك

 اذإ لَم ىنلا نأ ىف نينمؤملا لع جرح نوكي ال تح: مهللإ عجري هكرتام نأب نينمؤملا ضوعو
 اولوأو ) ىلاعت لاقف مهيلإ عجري الو مهيلع توفيف هتئرول قبو تومي مث هل ريصي ًائيش دارأ
 ثراوتال ىنلاو ثرإلاب هريغل كدحأ لامريصيف ثراوتلا كنيب ىنعي (ضعبيب ىلوأ مهضعب ماحرألا

 نأ وه ( ىناثلا ) كيدي ىف امب هتايح ىف ىلوأ هنأ اذه لدب هل نوكي نأ ىغبنيف هبراقأ نيبو هنبب
 ماحرالا ىلوأ نأ وهو نينمؤملاب ىلوأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ ىلع اليلد رك ذ ىلاعت هكا
 هنأأكو هبيرق نم ىلوأ ريصيف ”ىثب هل ىصويف قيدص عم ارب دحأ دارأ اذإ مث « ضعبب ىلوأ مهضعب
 لعج ىلاعت هللا كلذكف ء هديرأ نم ىلإ الإ ىنع لقتني ال ىلام اذه لاقو ثرإلا عطق ةيصولاب
 هيف «اروطسم باتكلا ىف كلذ ناك ههلوقو هريغلن وكي هنم لضفيام مث ةدارأام ايندلا نم هقيدصل
 . ظوفحلا حوللا ىف ( ىناثلاو ) ةيصولاو ثيراوملا ةيآ وهو نآرقلا ىف ( امهدحأ ) نابجو

 ىسيعو ىسومو مبهاربإو حون نمو كنمو مهقاثيم نييينلا نم انذخأ ذإو ره ىلاعت لاق مث

 ياظلغ اقاثيم مهنم انذخأو محرم نبا
 هلوقب ءاقتإلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا رمأ امل ىلاعت هللا نأ وه ابلبق امب ةبآلا قلعت هجو

 نيبو هريغ ًادحأ اهيف ىثخي ال ىكل سانلا اهيف ىشخ ىلا ةياكحلاب هدك أو (هللا قتا ىنلا هيأ اي)
 رخآ هجوب هدك أ ( مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ىنلا ) هلوقب ةيشحخلا بجوي ًارمأ بكت ري مل هنأ
 نييبنلا قاثيم ذخأ هللا نأ رك ذاو ًادحأ فخت الو هللا قنا لاق هنأ (نييبنلا نم انذخأ ذإو) لاقو

 : لئاسم هيفو عمط الو فوخ كلذ نم مهعنمب الو هللا تالاسر نوغلبي مهنأ ىف



 اهو ةيآلا .مهتابمأ هجاوزأو : لاكي ةلوق

 نع الضف ةحلصم هيف سيل اذهو ةحلصملا ليصحت قوف وه ام ةجاحلا عفد نآل ةجاحلل ًاعفد
 ةجاحلا ىف ةدابعلا ةيفيكح رعت, هنم ىذلا ىنلا كرتف ةدابعلل ناك اذاو ةجاح نوكي نأ

 ملسو هياع هللا لص ىنلا نأ نيبتف « سأرلا رمأ لامها عم رعشلا ةيبرت لثم سفنلا ةجاح عفدو

 . ةحضاولا ةمكحلا ىف هيلإ ضرعتلا ةمآلا ىلع مرح ًائيش دارأ اذإ

 هللا ابلعج ام ٍهَتلَي ىنلا ةجوز نآل كلذو . رخآ ًاريرقت ( مهتابمأ هجاوزأو ) ىلاعت لاق مث

 قلعت اذاف  مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ضرغ هب قلعت امع ةمالا رظن عطقل الإ مالا ى- ىف ىلاعت

 لاق ولف : هريغ لع هجاوزأ تمرح ام:لثم تمزخل قاعتلا ف تاجوزلا تكراش.ةأ راب رطاخ

 زرتم 0 زو رهان ىتاللا مجاوزأ لعج امو ) لبق نم لاقو (مهن أ هجاوذأو) لاق فيك لئاق

 رخآ عضوم ىف ىلاعت لاق كلذإو ء هجوب أمأ ريصت ال تدلو نم ريغ نأ ىلإ ةراشإ ( مكتابمأ

 ىدهي وهو قحلا لوقي هللاو ) ةمدقتملا ةبآلا ىف ىلاعت هلوق لوقنف ( مهندلو ىتاللا الإ مهتابمأ نإ )

 رابتعا رذعت دنع لقاعلا عجري اذهو : ةقيقحلا لثم عرشلا نأ هانعم اذه نع باوج ( ليبسلا

 تفر هدب 0 ركب ملو هنيعب ًاداو ةدحاو لك تعدا اذإ نيتأرما نأ يك . ةعي رشلا ىلإ ةقيقحلا

 حي ال 20 وأ غولب ءلا نود تفلح ىلا نأ نيمث نإو ؛.دلولاب امل مح ىرخألا نود امهاد>إ

 ىلع عضا 00 ضعب ىف لب ال ؛ عرشلا ىلإ عجري ةقيقحلا ىلإ لوصولا مدع دنع نأ ملعف : دلولاب اهل
 ا هل عراشلاه اذه تبث اذإ . انزلا دلول ًابأ لعحي ال ىتازلا نإف . ةقيقحلا ةعيرشلا بلغت رودنلا

 قح[ومف] عراشلالوق امأو . ةقيقح هيلع بترتيالو ةقيقح نعال مهفي لوق ىأ هذه لئاقلا لوقف

 تراصام مالا نأ ىرت الأ ء ايف فرصتي نأ هلف قئاقح قئاقحلا هب عراشلا نأ وه هديؤ, ىذلاو
 وه ناك اذاف  اهريغ مالا تناكل اهريغ فوج ىف هقلخ ولو ؛ اهمحر ىف دلولا هللا قلخي الإ ًامأ

 لاك قو ل ودعا: ةقركدلا] مك اهطعيو ًامأ ةأرما ىعسي نأ هلف آمأ ةيقيقحلا مالا لعحي ىذلا

 ةريغلا لحم ةجوزلا نال, نإلا لع ةمرح بالا ةجوز لعج ىللاعت هللا نأ وه انا فا

 نكل ؛قوقعلاو محرلا عطق ىلإ كلذ ىضفي بالا تحن تناك نمب نبإلا جوزت ناف : اف عزانتلاو

 ىف ىنري بالا نإف «ءاضرإلاب ىلوأو بالا نم ةجرد ىلعأو فرشأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا
 هتاجوز نوكت نأ بجوف..ةرخاآلاو ايندلا»ىف ىرب مالسلاو ةالصلا هيلع لاو 30

 نإ لقي مل وأ « ىنعملا اذه لصحبو ركوبأ ىنلا نإ لقي ملف : لئاق لاق نإف ؛ ءابآلا تاجوز لم
 ةمآألا نم دحاو ةجوز دارأ اذإ هنأ انيب امل ىنلا نأ ىهو . ةمكجل لوقتنف . كببأ جاوزأ هجاوزأ

 تاجوز هيلع مرحل موبأ تنأ لاقولف ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا اب جوزتيل اهكرب هيلع جو

 هيلع هلوقل بآلا ىلع مدقم سفنلاو مهسفنأ نم مهب ىلوأ هلعج امل هنالو : دييأتلا ىلع نينمؤملا
 هفرص هيلع بحي ال توقلا ىلإ جاتحلا ناف كلذلو « لوعت نمي مث كسفنب أدبا و مالسلاو ةالصلا

 تاجوز مكح مل هجاوزأ نإ مث , مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىلإ هفرص هيلع بحيو . بالا ىلإ



 ةيآلا . نينمؤلاب ىلوأ ىنلا : ىلاعت هلوث + هب غ
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 ماحرالا اولوأو مهتاممأ هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب لوا ىنلا
 1 01 سرودهم سا ةرئودم 7 0 ّ 1 53 11 ور هر

 اواعفت نا الإ نيرجابملاو نينمرثلا نه هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب

 ٠« اًروطسم باّتكلآ ىف كلذ َناَك وعم مئالْوَأ لإ

 هاطعأو همحرف ًازجاع ًاسلفم هآر مث هبيعرتس هلأ اهانعم نوكي ةمحرلا لبق تركذ اذإ ةرفخملاف

 كارت ةزجعل هيلإ لام هنأ اهائعم نوكي ليلق وهو ةمحرلا دعب ةرفغملا تركذ اذإو  هافك ام

 . . هبونذ رتس لب هيلع رصتقي مو هباقع

 مهضعإ ماحرألا اولوأو مهتابمأ هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىوأ ىنلا ١ ىلاعت لاق مث

 كلذ ناك ًافورعم متايلوأ ىلا اولعفت نأ الإ نيرجابملاو نينمؤملا نم هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ

 ( ًاروطسم باتكلا ىف

 ةالصلا هيلع هنم ردص ام ةحصل ريرقت ( مهفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ىنلا ) ىلاعت هلوق

 ءايعدألا نأ به لاق ول الئاق نأ وهو لاؤس نع باوج اذه نأكو بنيز جوذتلا نم مالسلاو

 هذخأي نأ هتءورمب قيلي ال نسح *ىث هيعدل ناكاذإ نبا هريغ هاعم نم نكل تلق امءانبأب اوسيل
 نأ وه هزيرقتو لاؤسلا كلذ نع ًاباوج نينموملاب ىلوأ ىنلا ىلاعت هللا لاقف ًافرع هنف نعطيو هنم

 بسنلا ىشاو> ىلع نيذلا براقآلا ةجاح عفد مث بناجالا ةجاح عفد ؛ بتارم ىلع تاجاحلا عفد
 اعريش كإذكو فاثاا نود افرع لوآلاو « سفنلا ةجاح عفد مث لوصفلاو لوصاللا ةجاح عفد مث

 رهاظ وهو ًاضيأ ثلاثلا نود ىتاثلاو بناجألا نع اهلمحتت الو مهنع ةيدلا لمحتت ةلقاعلا نإف
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاراشأ هيلإ وريغلا ىلع مدقت سفنلا ناف عبارلا نود ثلاثلاو ةقفنلا ليلدب

 نيلجرلا ىدحإ هب ىلطغي ام هعم ناك اذإ ناسنإلاف اذهت دلع اذإ«لوعت نمب مث كسفنب أدبادهلوقب

 دحال نوكي ال رخآلا هب ىطغو امهدحأن م ءاطغلا ذخأ ولف , هندب قش دحأ نع ةجاح هب عفدي وأ

 فرشأ نيوضعلا دحأ نوكي نأ الإ مهللا « تلعف امسنب لوقي نأ نع الضف تاعف مل هل لوقي نأ

 هساوح ندعم وه ىذلا هسأر نع دربلا عفديو هديب هنيع ناسنإلا قو اذإ ام لثم رخآلا نم

 لصوص نلاف اذهنيبت اذإو ؛ تلعف مل هل لاقي رمالا سكعي نف ؛ القع بجاولا هناف دربتهلجر كرتيو

 لثم هلثم نوكي هيبن ةجاح نود هسفن ةجاح نمؤملا عفد ولف هسفن نم نهؤملاب ىلوأ ملسو هيلع هت
 ىذلا هسأرىذؤي هنأ لعيالو هرعش ةيبرت هب ًادصاق طرفم درب ىف هسأر فشكيو هرعش نهدي نم

 ةيفيكب مع الو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ ابغارفل سفنلا ةجاح عفد كإذكف : هنم الإ هرعشل تابن ال

 سيل وهف ةداعلل ال هتجاح ناسنإلا عفد ولف. مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم الإ ةدابملا
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 « © » ابحر اروفغ هللا ناكو

 ال دقو اق ًاتح نوك "ف ًاقباطم 0 دق ة اما نع 2 00 نم نآل كلطا نك اتحنوك

 الطأب نكي دو 2 نوكيدق مكلاوقأ نمرتعملا وهو باقلاب ىذلا لوقلاف : الطاب نر نوكي

 نذإف «نوكيف لوقي وأ ناك امع لوي هناف دوجولا هعبتي هنأ ق> هللا لوقو ء دوجولا عبتي هنآل
 نذاف ٠ مهاوفأب ىلا مكلاوقأ ىلإ هتبسن نوكت فيكف مكبولق نع ىتلا مكلاوقأ نم ريخ هللا لوق

 ىنلا جوزت نأب لوق, نف قحلا هللا لوق اوكرتتو ىغاللا بذاكلا ملوقب اوذخأت نأ زوحب ال

 . مهلا نعجرخلوقب ذخأو قملاهللا لوق كرت دق نوكي ًانسح نكي مل بنيزب مالسلاوةالصلا هيلع
 .ريغلال وهب لح اللا, وه ريح هلل لو | ذا عابتا نأ ىلإ ةراشإ (ليبسلا ىدهب وهو) ىلاعت لاق مث

 ىف كناوخاف مهءابآ اويلعت مل ناف هللا دنع طسقأ وه مهئابال موعدا ا لاقو ةيادهلا نيب مث

 4 يحرر وفغهللا ناكو مب واق تدهعتام نكلو هب متأطخأ ايفحانج مكيلع سيلو كيلاومو نيدلا

 *ىثلا عضو هناف لدعأ ىأ ( هللا دنع طسقأ وه ) لاقودشرأ ( مهئابال موعدا ) ىلاعت هلوق

 مالك لك لدعأ ىأ مومعلل ةفاضإلا كرت نوكي نأ ( امهدحأ ) نيبجو لمتحي وهو هعضوم ىف

 وه ؟لوق نم طسقأ كلذ لاق هناك ًايونم مدقت ام نوكي نأ ( امهبناثو ) ربك أ هللا لئاقلا لوقك
 محل اولوق ىنعي ( كيلاومو نيدلا ىف مكاوخاف ممءابآ اودلعت مل ناف ) لاقو داشرإلا ممت مث نالف نبا

 ايف حانج يلع سيلو ) ىلاعت لاق مث « نالف ىلوم اولوقف نيررحم اوناكناف نالف وخأو انتاوخإ

 0 ةلاقيرطب ىنأاي هريغل لئاقلا لوقو « ةقفشلا قيرطب ىناي هريغل لئاقلا لوف ىنعي(هب متأطخأ
 لوق ىف ناشللا قش كلذكمف قاسللا.قيسو أطخلا لثم نيعلا ىف وغللا نأ ىرب الآ الا 000
 تدمعتام نكلو ) هلوقو ء ءاوس بسنلا تابثإ ىلإ دصق ريغ نم ىننا هلوق قورسلاو ىبا لئاقلا

 ناكو) حا دج هلق 1 , ولق تدمعت أم 0 حانجلا وهو قيسام هيلع لدي فودح هربخ أدتبم ( مبولق

 ىف ةمحرلاو ةرفغملا ىف ًافاش ًامالك | رك ةقرو كنذملا محريو بونذلا رفغي ( امحر ًاروفغ هللأ

 ىت>هتردق تحن نمي رداصلا حيبقلا رداقلا درتسي نأ وه ةرفغملا لوقنف انبه اهضعب ديعنو ٠ عضاوم

 ناسحإلاب هيلإ ليمب نأ وه ةمجرلاو « هل رفغ هنإ لاقي ال هباقع ةفاخم هديس بيع رتس اذإ دبعلا نأ

 عن نم اذكك و: هحر لاعيال ن 07-5 ناسنإىلإ لامنم نإف ضوعلال هيلإ مو>رملا زجعل

 اذه لع اذإ همحر لاقي ال ناسحإلا ن ًامتآ.هنم ردص امع اًضوع وأ ةرخ ىءاجر هر

 «؟«هت> رطوبه »
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 امو ) لاقف . ا عفديام ركذ ةلاحلا كلت ءالسلا و ةالصلا فار كذاك م كيلق

 اما اوشا ءرملا ىعد هللا اد اع )عج
 مجاوزال م اق اذإ مكأ ىأ ( مكارمأ نهنم نورهاظت ىتاللا مجاوزأ لءجامو ) هلوق وهو حبقلا

 ؛ءظولا مرحب ال رابظ هنالف مالسالا ىف امأ « لكلا عامجإ نإ ىع نيصت الف ىأ ربظك ىلع تنأ

 لوق ناك اذاف ؛ ديدج نم اهم جوزتي نأ جوزلل زوحب ناك ىتح ًاقالط ناك هنألف ةلهاجلا ىف امأو

 ىعدلل لئاقلا لوق كلذك أمأ ةجوزلا ةروريص بجوي ال ىنأ رهظك وأ ىأ تنأ هتجوزل لئاقلا
 ايش كلذ ىف لوقي نأ دخل نكي مف نبإلا ةجوز هتجوز ريصت الف نبا هنوك بجويال ىبا تنأ

 وأ هللا ريغ فاخت نأ زوحي ناك ام افوخم ًارمأ ناك رو فش هنعو هل سانلا نم كفوخ نكي ملف

 ل 10 مل كر ليت كل نابلق كل سيل

 (اهدحأ ) نيمسق ىلع ربتعملا مالكلا نأ وهو ةفيطل هيف ( مكهاوفأب كل وق كلذ ) ىلاعت لاق مث

 نيذلا نيقداصلا مالك لوأألاو ليق ا نوكيف لاقي مالك( ىناثلاو ) لاقيف ناكءىث نع نوكي مالك

 نعرداص اههالكو هولاق اك هللا هلعج ًائيش اولاق اذإ نيذلا نيقيدصلا مالك رخآلاو نوكي ام نونوقي

 وه ربتعملا مالكلا نآل ؛ بلكلا حابن وأ راها قيهن لثم وه بس مفلاب نوكي ىذلا مالكلاو بلق

 مدآ نبا مرك امل ىلاعت هللاو , هيلع دامتعا ال ةيورو بلق نع نوكيال ىذلاو هيلع دمتعي ىذلا

 نبا اذه : لئاقلا لوقف ءابقالخأب قلختلا رم زرتحي نأ ىغبني تاناويحلا رئاس لع هلضفو

 هللا نأ ىه ةفيطللاو ؛ ريغ ال مفلا ىف اذهو داؤفلا ىف مالكلا نإف آمالك سيل هنبا سيل هنأ عم نالف
 موق كلذ هللا نبا حيسملا ىراصنلا تلاقو ) هلوق ىف لاقو ( مهاوفأب مكلوق مكلذ) لاق انهه ىلاعت

 لدي الو .بلق نم جرخي الو هل ةقيقح ال لوق بألا ريغ ىلإ صخشلا ةبسن ىنعي ( مههاوفأب '

 . مثاهبلا تاوصأ لثم م مفلاب لوق وهف بلق ىف ًاضرأ

 هلوق نوكي نأ ىغبني لقاعلا نأوهو فيطل ىنعم ىلإ ةراشإ ( قحلا لوقي هللاو ) ىلاعت لاق مث
 عرش نع نوكي وأ ةقيقح نع نوكي نأ ىغبني نالف نبا نالف لاق اذاف عرش نع وأ لقع نع امإ

 ةجوزلا تناكو ًادلو رهشأ ةتسل تدلوف ةأرماب جوزتنلك ةقيقحلا ملعي ملنإو اعرش هنبا نوكي نأب
 لوقن و شارفنا مايقل ىناثلا جوزلاب هقحلن اناف هنمدلولا نوكي نأ لمتحرخآ صخش ةجوز لبق نم

 قحلا فالخ اذهو قحلا الإ لوقي ال هنآل 0 درو الو ةقيقحلا دجوت مل ىعدلا ىفو هنبا هنإ

 ىلاعت هللا لاقو مرحتف نبالا ةجوز هذه اولاق مهنأ وهو هيف رخآ هجوو رهاظ رورشم هابأ نآل

 2014 بجي قعر شا لوقو: د + هناا لالح كل ىه

 اقح هنوكل هعابتا بحب ىنعي ( قحلا لوقي هللا و هلوف دك قب ( ليبسلا ىده+وهو) هلوقو

 مالكلا نأ وهو ةفيطل هيف ( قحلا لوقي هللاو مكهاوفأب مكلوق كلذ ىلاعت هلوقو يداه هنوكلو

 دق باقلاب ىذلا مالكلا نإ مث. بلق نع ال دجوي ىذلا مثالا توص هبشي بسخن مفلاب ىذلا
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 5 7 ايعدأ مكجاوزأ لعج امو هفوج ىف نيبلق نم لج 1 1 لعج ام ؛ اليكو هللاب قكو

 ٠4 ليبسلا ىد< وهو قهلا لوقي هللاو مكهاوفأب مكلوق كلذ

 نولمعت امب ناكهللا نإ ) ىلاعت لاق مث «بجاولا وه هعابتاف ريكح هنأ نم انركذ ام ررقي

 اوحلصأو مكبولق اووسف مكلامعأب ريبخ ملاع هنأ نيب دابعلا بولق ىف امب ميلع هنإ لاق امل ( ًاريبخ

 دحأ نم تمهوت نإو هللا قنا ىنعي ( اليك و هللاب ىتكو هللا ىلع لكوت و ) ىلاعت لاق م“. مكلابعأ
 ىث هعم عفتيال رص نإ و ءىش هنم رضي الو عفني ًاعفاد هب قك هناف هللا ىلع لكوتف

 را ىف تلو ا لاق ( هفوج ىف نيبلق نم لجرل هللا لعجام ) ىلاعت لاق مث

 لعجام ) ةلوقب هيلع هللا درف دمت مهفي ا هدأ مهفأو ملعأ نايلق ىل لوقي ناك رمعم

 ع 6 فاللا كجاوزأ لعج امو ) هلوق ىرشن لا لاقو هربت ق نياق ل

 قحلا لب فيعض امهالكو , نبوبأ نبال الو نيمأ لجرل لعحب مل ا نيبلق لجرل لعجام ىأ ( مكتارمأ

 نأ قا ا أ اير وب ءاقتالاب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا رمأ امل ىلاعت هللا نإ لاقي نأ
 2 لغد ال اديان فوج اكشا فاو قب نمو ىوقت اهقاوف: ناوكيال ئوقتب هلاآر مأ كلذ ناكف

 لاق ىلاعت هللا ناكف فوذلاا ةلاح هتامبم ىسي فوخلا ديدنشلا ينال لأ عزت الأ رخآ ءىث هملق

 هل سيل ءرملا ناف هللا ريغ ىوقت كبلق ىف نوكيال نأ اهقح نمو ؛ هتاقت قح هللا قتا ىنلا امأ اي

 ع بلا رص الإ كا نركب الف ريغ تا نان هم ةرخلو قل اهدحأب ع نا

 هيلع ىنلل ركذ مث . هناقت قح هللا قب هنأ ىغدي ىذلا 'قتملاب قلي ال . كلذو هريغ لإ ]1

 ثيح ديز ةجوز بنيز ةياكح ىف تيقتا ام لثم الو ًادحأ قتي نأ ىغبنيال هنأ مالسلاو ةالصلا
 ىف لخدت نأ ىئشيال ىؤقتلا كلت لثم ىتعي ( هاشتخت نأ أ هللاو سانلا ىتخحو و لاقت هللا لات
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 هد ل يلع نا نإ نيقفانما و فاك عطل

 بر لقو)لاق ثيحرلعلا ةدايزدب هابإ هللارمأب هبر نم بلط هناألو «نوبغم وهف هاموي ىوتسا نمد
 رفغتسأف ىلق بع ناغيل هنإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةراشإلا تعقو اذه ىلإ ًاضيأو ( الع ىندز

  ائيث نكي مل ةدابعلاو ركشلا نم هب تيتأ ىذلا لوقي ماقم هل ددجتي ىنعي«ةرم نيعبس مويلا ىف هللا
 نم ريسي ام فوخ هل عقو دق ناك( ؟كلثم رشب انأ امإ) مكحب سو هيلع هللاىلص ىنلاف اذه ملع اذإ
 (هاشخت نأ قحأ هللاو سانلا ىشخو) ىلاعت هلوق ليلدب مه.دنأ نمو نيقفانملاو رافكسلا ةنسلأ ةهج

 هتجرد هب هللا دازو قحلا الإ ديريالو قلخلا هيسنت ثيح هيقتي ام قوف ىرخأ ىوَقَنب هللا هرمأف

 ىوقت لثم . ىوقتب كنم عنقي ىتلا ةجردلا ىف تيقبام تنأ (ىنلا اهمأ اي) ىف ؛ هل ةراشب كلذ ناكف
 اذإ ناسنإلا بأ ىرت الأ كلسفن كيسنت ىوقتب الإ كنم عنقيال لب داتوألا ىوقت وأ داحآلا

 كلذكف . هكرتيو برهيو لاملا نع لهذي هلتق دصقي مثاغ هيلع مجم نإ لام توف فاخم ناك
 ريغ دحأ نم فوخلا قبيال ىوقتلا هذه عمو ىوقتلا هذه لثمب رمأ مالسلاو ةالصلا هِيلَع ىنلا
 اذإ كيلع ردقيال ًاديز ناف ًارمع فخ ًارمع وأ ديز فاخب نمل لئاقلا لوق جرخم اذه جرخو هلا

 نع امن كلذ نوكي امنإو هفاخي هناف ورمع نم فوخلاب ًارمأ كلذ نوكي الف كعم ورمع ناك

 . ًاديز هسني ىت>ا وربع نم قوخلا ةدايزب صالا نمض ىف ديز نم فوخلا

 نم كعنمت ىوقت هللا قتا ىأ انلوق ررقي 4 نيقفانملاو نيرفاكلا عطق الو ل ىلاعت هلوق مث
 . مهتعاط

 ىغبني ملسو هيلع هللا لص ى لا نأ عم ركذلاب نيقفانملاو نيرفاكلا صخ مل « ةثلاثلا ةلأسملا ال

 امهريغ نآل هيلإ ةجاحال ريغلا ركذ نأ ( امهد_-أ ) نيبجول لوقن ؟ هللا ريغ ًادحأ عي هطيال نأ

 هل ًاعيطم مالسلا هيلع ىنلا ريصي نأ عقوتي الو ؛ عابتالا مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نم بلطيال

 نيرفاكلا عطت الو ) لاق امل ىلاعت هنأ وه ( ىناثلاو ) اعاطم الإ هدنع نوكي الو هعابتا دصقي لب

 رفاك وهف هتعاط مالسلاو ةالصلا هيلع ىذلا نم بلط :نم لك نال لكلا ةعاط نم هعنم ( نيقفانملاو

 هلعفي ملول هنأ ىلع ًادقتعم باحيإ رمأ ىمأب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىمأي نم نآل قفانم وأ
 . ًارفاك نوكي قحي هبقاعي

 كبلق ميمص نع نوكت ىغبذي ىوقتلا نأ ىلإ ةراشإ ( ايكح اهلع ناك هللا نإ زب ىلاعت لاق مث
 هسفن ىف فاخي ثيح ةعاجشلا هسفن نم ىرب ىذلا هلعفي اك هللا ريغ ىوقت كسفن ىف قخت ال

 امهوتمأنأ وهو مثوتمرهو عفد ىل ول وا
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا براقأ مهن :أ عم نيقفانملاو ني رفاكلا عيمج لاقو ًائيش هلل لاق اذإ لاق ول

 هللا لاف ةحلصم الإ نوكب ال مهعابتا الوتسيا عبو اوكا 3و هنف ةجلصملا اوأرو رح اكش



 ١/4 ةيآلا . بازدحالا ةروس : لاعت هلوق

 2 بازحالا ةهروس 0

 ) عامجإب ةيندم ىهو تايآ ثاللثو ثنوعيتس (

 يخل اداه ملا ف ل ل

 0 .رحرلا هللا مس )

 : لئاسم ةيآلا ريسفت ىف . « هللا قتإ ىنلا اهيأ اي ب ىلاعت هلوق

 ليق ام هيف ليق دقو ؛ لجرلا اهمأ ايو لجراي هلوقب ىدانملاو ءادنلا نيب قرفلا ف 4 كول 0

 نع ءىنيو ًاضيأ كلذ ىلع لدي 1 رلا اهأ اي هلوقو ءادنلا لع لدب لجراي لئاقلا لوق لون نحنو
 (ىأ اي ) هلوق نآلف (لوالا امأو ) روكذف ( ف الا امأ ) ىدانملا ةلفغوأ هل ىدانملابطخرطخ
 كلذ ىف ناك ًادحاو صخ اذاف ىدانملا ىلإ ًاعلطتم عماس لك نوكيف الوأ مولعمريغ ىدانملا لعج
 اروكنملا الإ ىداشنملا.كناج لإ تفتلي ال لج راب وأ كيران كاف ذل هيلإ مهعلطتل لكلا هان
 هيلع ىنلا نال ةلفغلا ىفاني 2 0ك هلوق 0 لا ةلفغ ىلع هلح زو< ال (اهمأ از لوٌقنف اذه مع اذإ

 . بطخلا رطخ ىلع هلم بجيف الفاغ وكي الف ريبخ مالسلا
 حلصيال ذإ هب رومأملاب رومأملا لاغتشا مدع دنع الإ نوكي ال .ىثلاب سمالا( ةيناثلا ةلأسملا

 هيف لوقت ؟هيق هجولا اف ًايقتم ناك مالسلا هيلع ىنلاو تكسا تك اسللو سلجا سلاجلل لاقي نأ

 ساجا سلاجلل لئاقلا لوقي نأ حصي هنإف ةموادملاب سه فل هاون ل وقم ( اههدحأ ) : ناهجو

 هيلع تنأ ام ىلع مد ىأ ٠ مست تكساف تبصأ دق .تكاشلل لئاقلا لوقيو : كتبجا نأ لإ

 نم فاخي مهضعب هجوأ ةثالث ىلع هدابع هنم قتي كلملا نأ وهو ء فيطا لوقعم وهو ( ىاثلاو )

 لوالا ىنعملاب ىوقتلاب رمؤي ملىنلاف هياجتحانم فاخي ثلاثو هباوث عطق نم فاخي مهضعبو هباقع

 ةلغاش ةيويندلا رومّألاو فيكو : ايندلا ىف ماد ام هنمأي ال صاخملاف ثلاثلا امأو « ىناثلا ىنعملاب الو
 ةراشإ اذه ىلإو هللا هعم ناكنإو « هنم دبالام ىلع لبقم ىرخأو « هللا عم ةرات ايندلا ىف ىدآلاو

 ىناك كيلا دوعأ مث ىحولا تقو ىنع باجحلا عفري ىنعي ( ىلإ ىحوي مكلثم رشب انأ امنإ ) هلوقب
 لكمالسلاو ةالصلا هيلعىنلا نأوه ( ىاثلا هجولا ) روضحلا ةمادتسا بجوي ىوقتلابرمآلاف -

 لكف هل ناكف ؛لضفالل اكرت هيف وهام ىلإ ةبسنلاب ىضم اهف هلاح ناك ىّت> هتبت رم وهملع دادزب ناك ةظحل

 هلوقب مالسلاةالصلا هيلعراشأ اذهىلإو هيف سيل امب رمأ اذهىلع ( هللاقتا) هلوقف ةددجتمىوقت ةعاس
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 اا:

 ..تورتم نإ ذقت مَع سرا

 وام ىأ ؛ نورظني الو ءايندلا راد ف نوكي ىذلا وه لوبقملا نامبإلا نآل . ةلاخلا كلت ىف
 لاق . مهعفني ملو لئالدلا نقتأو لئاسملا نيب امل مث . مهناعإ لبقيف اونمؤيل ايندلا ىلإ ةداعإلاب
 رظتناو ) هلوقو . لاتقلا اذه دعب قيرطلا امنإو كلذ دعب مهر ظانت ال ىأ ( مهنع ضرعأف ) ىلاعت

 اذه ىلعو ؛ كك اله نورظتني مهناف مبك اله رظتناو (اهدحأ ) ًاهوجو ل امتحن ( نورظتنم مهنإ

 مهسفنأ ليوسنب مهراظتناو هدعو دمب ىلاءت هللا رمأب عقلي ىنلا راظتنا نآل.« نيراظتنالا نيب قرف

 قرفو مهتهل 1 نم رصنلا نورظني مهناف هللا نم رصنلا رظتناو ( اهيناثو ) ناطيشلا ىلع ليوعتلاو

 انتأف) اولاق !؟ : ءازهتسا مهظفلب هنورظتني مهناف كسفنب مهباذعرظتناو ( !مئلاثو ) نيراظتنالا نيب
 هيلإو باوصلاب ملعأ هللأو ؛ ا نيف داش 2 2 نإدعولا اذه ىتم اولاقو ء اندعت ام

 « نيعمجأ هبحو هل آو ىنلا دمع نيلسرملا ديس ىلع هتالصو نيملاعلا بر هلل داو ؛ بآملاو عجرملا

 ..نينمؤملا تاهمأ تارهاطلا هجاوزأ لعو

 مهناعإ لبي ال ىأ 4< نورظني مهالو رينا رزقك نيد عفني ال متفلا م موي لف لق ) ىلاعت وق

 غطي اب اا ١

 ل7 ب فلا بات ا ل يي بئس ب



 ١مل ١ ةيآلا.ءاملاقوسن انأ اور لوأ : لاح الوت

 رخل 10

 لك ان اعرز هب جرف زرجلا ضرألا لإ 5

 ه2 هاج ها مس ةرنم علا (اعظ 2 ىلا ةرجا عمو ه5 مرر وو ساو مز ع

 متنك نإ حتفلا اذه ىم نورا «؟/2 5 1 الفا موسفناو مهماعتا هل هنم

 سا هز ءزخا 22862 اس ممم مة 0

 «50نورظني مالو ميكا 5 اورقك نيد عمال 6 موب لق« ؟0نيقداص

 مكمل ده مل وأ ) ىلاعت لاقف ء ديحوتلا ركذ داعأ ةلاسرلا ركذ داعأ املو ( كلبق نم ريذن نم
 لع ةلاد ناكلهملا نك اسما ئأ « ةنانإ' ةدانز ( مهنك اسم ىف نومشمي ) ةلوقو ( مبلبق نم انكلهأ

 هيف ريتعأ ) وعم سإ الفأ تايآل كلذ َْق نإ ) ىلاعت هلوقو 08 امورصتو اممف نوشع : متنأو مهاح

 نفل نك وعمست دافأ لاقفأا مو ةعب طارنتسالاو مهسفنأب كاردإلا ةوق مه ناك ام منال ؛ عمسلا

 : ةمهفب و ل 0 ىذلا ملعتملا هةجرد مل رخل

 مهماعنأ هنم لكأت ًاعرز هب جرخنف زرجلا ضرآلا ىلإ ءاملا قوسن انأ اوري ملوأ ) ىلاعت لاق مث
 « نيقداص متنك نإ حتفلا اذه ىتم نولوةيو « نورصبب الفأ مهسفنأو

 ةتامإلا وهو كالهإلا نيب امل ( رزجلا ضرالا ىلإ ءاملا قوسن انأ اوري مل وأ ) ىلاعت هلوق

 اف تاي ال قلا ةسايلا ضراللا كورسا هللأ كدب عفنلاو رضلا نأ ىلإ ةراشإ نوكتل ءايحالا نيد

 هم 0 اعد هب جرخنف ) ىلاعت لاق مث . تابنلاو ءاملا اهنع عوطقملا 0 عطقلا وه زرجلاو

 تبني ام لوأ عرزلا نأ (اهدحأ) هوجول لكلا ىف سفنأألا ىلع ماعنألا مدق ( مهسفنأو.مهماعنأ
 انأو . هنم دب كل وهو باودلا ءاذغ عرزلا نأ وهو (ىناثلاو) ناسا حلصي الو باودلل حلصي

 ناويحلا نم لكأي ناسنإلا مث: عرزلا لكأي ناويحلا نأكف :ناو.حلا نمل صحم دقفناسنإلا ءاَذَغ

 وَلا نم هيف امب وأ هتيناومح لك أي ناسنإلاو . باودلا تاوذ نم لكلا نأ ىلإ ةراشإ (ثلاثلا)

 حتفلا اذه ىم نولوّشو ) ىلاعت هلوقب رشحلا نيب ديحوتلاو ةلاسرلا 0 مث ؛ةعومسم تناك

 ةلاسزلا رك ذ ثيح اهروأ بنت رتكة روما رخآ ير راضصق ؛ ةررثللا خا ىلإ ( نيقداص متنك نإ

 ديحوتلا ركذو ( باتكلا ىسوم انيتا دقلو ) هلوقب اهرخآ ىفو ( ًاموق رذنتل ) هلوقب الا ىف

 ناسنإلا قلخ 1 ,و هقلخ ءىث لك نسحأ ىذلا ) هلوقو ( ضراألاو تاومسلا قلخ ىذلا ) هلوقب

 ركذو ( قوسن انأ اوري مل وأ ) هلوقو ( مل دب ملوأ) هلوقب هركذ ةروسلا رخآ ىفو ( نبط نم

 ىنه برواوقيو ) هلوقب اهرخآ ىفو ( ضرألا ىف انللض اذئأ اولاقو )رهلوعب اخلوأ قاردللا
 . ( حتفلا اذه



 ةيآلا . مهنيب لصفي وه كبر نإ : ىلأعت هلو ١45

 1و 6« هد َنوُفَتَع هيف اوناك ايف ةميقلا موي مهني لصف وه كبَر نإ

 56 هدر هل ا

 كلذ ىف ْنِإ هك ابله ىف :ن نش ؟ نور م مهل ل ؟ نم: انكتلخا ل مه دبي

 0 كَقَأ تاما

 ىسوم ءاقل نم كش اقف نكن الف هانغم لبق ( هئاقل نم ةيزم ىف نكن الف ) هلوقو ؛ هيلع عمجلاب
 كناف باتكلا ءاقل نم كلش ىف نكت الف هانعم ليقو جارعملا ةليا هآر هنأب ليقو.؛ هاقلتو هارت كناف

 مالسلا هيلع ىنلا ةيلستل لب ريرقتلل ال ةدراو ةيآلا نوكست نأ لمتحيو باتكلا ىسوم قل مماقلت

 ىسوم لاح ركذت هل ليقف. مهلع نزح هموق اهنع ضرعأو اهب ركذو ةيآ لكب ىنأ امل هناف
 , ةمكحل مالسلا هيلع ىسوم رايتخاف اذه ىلعو ؛ تيذوأ اك ىذوأو تيقل ام قل.هناف نرحت الو

 هوفلاخم لف هب اونمآ نيذلا امأو ؛هب اونمؤي مل نيذلا الإ هموق هذؤي ل ءامبن الا نم ًادحأ نأ ىهو

 هاذآ ًاضيأ ليئارس ] ىب نم هن نمأ نمو هريغو نوعرف لم هاذآ هب نمي مل ناف ىسوم موق ريغ

 مث ( التاقف كبرو تنأ بهذأ ) موق لثمو ةربج هللا ةيؤر بلط لثم هنم ءايشأ بلطو ةفلاخماب

 ىببل ىده هانلعجو ) لاقف ٠ ىسوم ةياده لخت مل هنأ اك ةعفالا نع ةيلاخ ريغ هتياده نأ هل نيب

 ةمئأ مهنم لعجو ىده ىسوم باتك هللا لعج ثيل ( انرمأب نودهي ةمتأ مهنم انلءجو ليئارسإ

 فاحصأ د مالسلا هيلع لاق 5 نوده ةباحص كتمأ نه لعحيو ىده كباتك لعحي كلذك نوادي

 انتابآب اوناكو اوربص امل ) لاف : دافلا لدم نادت حر“ متيدتها متيدتقا مهمأب موجنلاك

 قفل يك, نأ اونملو اوراصا كاتعتم ( كوول

 مهد مل وأ ؛ نوفلتخم هيف اوناك ايف ةمايقلا موي مهني هب لصفي وه كبر نإ ) ىلاعت لاق مث

 (نوعمسي الفأ تايآل كلذ ىف نإ مهنك اسم ىف نوشمب نورقلا نم مهلبق نم انكلهأ

 : لاؤسا ًاباوج حلصي اذه (نوفلتخي هيف !وناك ايف ةمايقلا موي مهنيب لصفي وه كبر نإ)هلوق
 مثو نودهي اوناك فيك لوقي نأ لئاقل ناك ( نوده ةمنأ مهنم انلعجو ) ىلاعت لاق امل هنأ وهو

 نيبي اك عبتملا نم عدتبملا نيب هللاو ةاده مهف لاقف ؛ دحاو قحلا ليبسو اقرف اوراصو اوفلتخا

 نم نيفلتخلا نيب لصفي هنأ نيب ىلاعت هللا نأ وهو ؛ رخآ هجو هيفو : ةمايقلا موب رفاكلا نم نمؤملا

 عدتبملا ناف . دهتحي مل نإو نمآ نم نمأي ال نأ ىغبنيف ممآلا نم نيفلتخلا نيب لصفي ايةدحاو ةمأ

 . مودأو دمأو ملآو دشأ رفاكلا باذع نأ « بابلا ىف ام ةباغ ؛ رفاكلاك بذعم

 دقل و ) ىلاعت هلوق نأ انرك ذ دق ( نورقلا نم مهلبق نم انكلهأ رك هل ده م وأ ) ىلاعت لاق مث
 مهاتأ ام ًاموق رذنتل ) هلوق ىف قبس ام نايبل ةداعإو قالك دمح هلاسرل ريرقت ( باتكلا ىسوم انينآ



 ١م ةيآلا . هير تايآب رك ذ نم مظأ نمو : للاعت هلو

 أ مهر دم سس 3 م 6 سلس اس هع 2 اهل كاين كي _ هاهنا رثس 6 ا ه سل

 نيم ريم ن انإ 2 ض رعا مث هير ت تاي نم 10 نمو

 2 نكاد سل مه 8 8 ا تا 2-4 2 7

 هناقل نم ةبرم ىف نكن الف ناتكتلا 1 + انتا ا 0١< ناومقتنم

 9 0 2 رود < هع ٠ م6 همس سس هسا ]أ عر ررعو 2غ

 أوريص املان ماب نلودلم ةعا مبسم انلعحو 3١ ليئار رس 1 ىده هانلعجو

 ا نطيل تح

 «,4» َنوُقوي انتاياب اوناكو

 «.نومقتنم نيمرجما نع: انإ « اهنع. ضرعأ .مث هبز تايآب رك ذ نم لظأ نمو ل ىلاعت لاق مث

 مهنم انلعجو ؛ ليئارشإ ىنبل ىده هانلعجو هئاقا نم ةيرم ىف نكت الف باتكسلا ىموم انيتآ دقلو
 ( نونقوي انئايآب اوناكو اوربص امل انرمأب نوده ةمئأ

 نوعجري الو مهنةيذنل ىنعي ( اهنع ضرعأ مث هبر تايب ركذ نم مظأ نمو ) ىلاعت هلوق
 نم نآأل  دحأ مهنم لظأ الف اونمؤي ملو ًايناث مقنلا 3 نك اذ دق نار وكلف

 وه لب هيلع دهشي دهاش ىلإ نطابلا رينتسملا جاتحي ال رهاظ رئاصبلا ىوذل هللا ناذ ملاظ هللاب رفكي

 سف لت كان ل لحم ىش لك لغافأ ل 0 لاق مك ”ىث لك كد
 هللا هفكي مل نف ”ىث لك لبق هللا تيأر نيفراعلا ضعب لاق اذهلو : هللا ىلع ليلد ىلإ نطابلا ريناي

 ىف انتايآ مهيرتس ) ىلاعت لاق اك هللا ةفرعم ىف فاك رض 1 عفن اهيف ناك. ءاوس تادوجوملا رئاسف

 جاتح ال ىذلا لوألاف . ةنطابو ةرهاظ همعن مهيلع هغبسبف كلذ مهفك, م نإف (مهسفنأ ىفو قافآلا

 ملاظ قافالا هفكت مل ىذلا ثلاثلاو طسوتموهف ليلد ىلإ جاتح ىذلا ىناثلاو لدع وه هللا ريغ ىلإ

 قرد 1ذإا ئدلا ولو« وحلا هلم لظأ نوكي دقو ملاظلا كلذ نم ملظأ معنلا هعنقت مل ىذلا عبارلاو

 نييينم ممر اوعد رض مهسماذإ مهنأ مهّتفص نم ناك رثك آلا ناف « هتلالض نع عجري ال باذعلا

 . (اهنع ضرعأ مث هبرب تاناب رككذنم لظأ نمو لاف الصأ هنم لظأ الف عجري مو بذع امل اذبف هيلإ
 مهنم مقتنم انأف ىفدآلا باذعلا مهعفني ملامل ىأ ( نومقتنم نيمرجملا نم انإ ) ىلاعت لاق مث

 . ربك لا باذعلاب

 لصأألا ىلإ داع هانيبام ىلع ةثالثلا لوص الار رق امل ( باتمكسلا ىسوم انيتآ دقلو ) ىلاعت لاق مث

 تنك ام لق ) لاقو ( ريذن نم ههاتأ ام اموق رذنتل ) هلوق ىف ةروكذملا ةلاسرلا وهو هب أدب ىذلا

 دوجوو ٍمَتلِي ىناا نم هبرقل ىموم مهنيب نم راتخاو كلثم لسر كلبق ناك لب ( لسرلا نم ًاعدب

 دوبللا نال لالدتسالاو ركذلل مالسلا هيلع ىسيع رتخي مل كا مه ًامازلإ هنيد ىلع ناك نم

 كسمتف مالسلا هيلع ىسوم ةوبنب نوفرتعي اوناكف ىراصنلا امأو ؛ هتوبن ىلع نوقفاو اوناكام

 يعود رخال و



 ة.آلا . نوعجري ميلعل : ىلاعت هلو ضم:

 نم زرتح ام رثك أ سانلا ضعب هنم زرت دق اليلق ناكنإو لجاعلا باذعلا ناف ء هب فيوختلل

 باوثلا دعبتسيو سانلا ضعب هيف بغري دق لجاعلا باوثلا اذك و : الجآ ناك اذإ ديدشلا باذعلا

 ديعبلا ال ريبكلاو ميظعلا وه هب فيوختال حلصي ىذلاف ةرخالا باذع ىف امأو ؛ لجآلا ميظعلا
 باذعلا نم مهنةيذنل ) لاق ولو هنع لقاعلا زرتحيل ( ىندألا باذعلا ) ايندلا باذع ىف لاقف انيب امل

 كلذل ربك آلا ةرخالا باذع ىف لاقو الجاع هنوك مبف مدعو هرغصل هنع زرتح ناكام ( رغصألا

 «ربكلاب هفصوب لصحام لثم هب فيوختلا لضح امل ىصقألا دعب الا باذعلا نود لاق ولو « ىنعملا

 نيرخالا نيفصولا نم فيوختلل حلصأ وه ىذلا فصولا نيباذعلا ىف ىلاعت هللا راتخا دقف ةلمجاب و

 . ةغلاب ةمكحل امهف

 هيلع كلذ لاحم ىلاغت هللاو ىجرتلا هذه لعل ( نوعجري مهلعل ) ىلاعت هلوق 4« ةيناثلا ةلأسملا ١
 انإ ) ىلاعت هلوقك نيجارلا ةقاذإ مهنقيذنل هانعم ( امهدحأ ) ناهجو هيف لوقن ؟ هيف ةمكحلا اف

 ىلع مهقيذن انهه كلذكف ءالصأ هيلإ تفتلي ال ثيح ىمانلا كرتب اك رك انكرت ىنعي ( رك انيسن

 لعفلا كلذ نم بولطم مأ هولتي لعف لكنأ وخاو ءااندثع نم ركآ اجبر ليراو لا هيشب ناودجتت

 عضومىف ناكنإ ليلعتلا اذه نإ مث . بريل رجتا نالفلاقي 5 ؛ ىمآلا كلذب لعفلا كلذ ليلعت حصي
 ىلع ءانب ملعلاو مزجلا لصح نإو لعفلا سفن ىلإ ًارظن لعفلا نم ىمألا لوصح مزجلا لصحي ال
 لصح نإو ؛ برب نأ ءاجر رجتي لاقي ع اذك ءاجر اذك لعفي لاقينأ حمصي هناف جراخ نم ىمأ

 ةراجتلا ىلإ ًارظن لصاح ريغ مزجلا نأ امل وجري انلوق ةحص ىف كلذ حدقب ال حبرلاب مزج رجاتلل
 هفالخ لمتحي مزجلا كلذ ناكنإو وجري لاقي نأ حصيال ؛ لعفلا ىلإ ًارظن الصاح مزجلاناكنإو

 زحلا بيقع توملاب مزجلا هلوصحلا حصي ال ؛ تومي نأ ءاجر هودع ةبقر زح نالف لئاقلا لوقك
 قح ىف ىلاعت هلوق انلوق ححصيو . ىلاعت هللا ةردق ىلإ ًارظن تومب ال نأ نكمأ نإو هيلإ ًارظن

 مزجلا نكحي ملامل نكل ةرضفملاب ًاملاع ناك هنأ عم (ىتئيطخ ىل رفغي نأ عمطأ ىذلاو) ميهاربإ

 نأ عم ( رخآلا مويلا اوجراو ) ىلاعت هلوق كلذكو عمطلا هيلع قلطأ لعفلا سفن نم الصاح

 لعفلا ىلإ انرظن ناف (مهلمل) ىلامن هللا لاق ةروص لك ىف لوقنف انركذ ام ملع اذإ مزال هب مزجلا

 الصاح هيلع ناكنإووجري انلوق حصف انيب اموزا عوجرلا مزليال بيذعتلا نم ناف ؛ مزجلا مزليال
 موأف ًامولعم مالا نوكي ال ايف لمعتسا ىمالا رثك أ ىف ءاجرلا نأ بابلا ىف ام ةياغ نوكي امب

 مؤلي الو ؛ ىلاعت هللا قح ىف زوحب ىجرتلا لب كإذك سيلو ىلاعت هللا قح ىف قالطإلازوميال نأ
 حيصيف لعفلا نم ًادافتسم سيل هللا لعو لعفلا كلذ ىلع ءانب مزجلا مدع مزاي امو : للعلا مدع هنم

 . ىنعملا نم انرك ذ ام ىلع هقح ىف ىجرتلا ةقيقح



 ١ع ةيآلا . ىندآلا باذعلا نم مهنقيذنلو : ىلاعت هلوق

 هام هرث ني ساس سم هسمربص ساس يثيرها رتس ل

 6251 َنوعَجَر مولعل ل باَدعلا ندد دردلا باذعلا نمد مختل

 ناكو ةنجلا مدآ نكسأ امليلاعت هنأ ىرت الأ ( تانج مل ) هلوق ىف كلذكو هلوق محي هدادرتسا هل

 ' امل ةرخآلا ىفو ةنجلا كل لقي ملو ( ةنجلا كجوزو تنأ نكسا ) لاق امهنم هجرخي هنأ هءلع ىف

 اوديعأ ام اوجرخ نأ اودارأ كر هلرقو (تانج )و (ةنجلا مكل) لاق اهنع جورخنينمؤللل نكي

 00 اذإ مالا اذإ مؤملا نأ وهو ٠ 0 ىلإ ةراخإ (اوقوذ م مل ليقو اهف

 17 انلا ةيسنن ةيمخلبلا ىلا ةرازح لإ ةسلاب قدلا لح ةرارغ نإ ءابطالا كاف 0 مانا روعش هب

 دلا نكمل ةيمغابلا ىتلا هب نمادب سحب امب ةرارحلا نم سح ال قوقدملا نإ مث, نخسألا الا

 نم ملأتي دراب ءام ف هدي عضو اذإ ناسنالا كلذكو « ةيمغلبلا ىلا ةرارح روهظب دهعلا برقو
 اذهتسملع اذإ ؛هجازم داسف عم ديدشلاولالا كلذ هنع لطبيو هدب نب جات انو امنا مز ريص اذاف ؛ دربلا

 مهيلع دري لب مهنع نكسيال هلإلا نأ ىلإ ةراشإ ( اهيف اوديعأ اهنم اوجرخم نأ اودارأ ايلك) هلوقف

 انرك ذ ام ررقي ( نوبذكت هب متلك ىذلا رانلا باذع اوقوذ ) هلوقو ددحي ملؤم رمأ لاح لكىف
 عقوتيال نم نآل ًاماليإ دشأ ناك هوقاذ املف ؛ رانلا باذعب نوبذك اوناك ايندلا ىف مهنأ هانعمو

 لصو دقو الإ باذعال نأ نومزحب ايندلا ىف كةرخآلاف مهن 5 اريثأت دشأ نورك يب

 هب نوبذكي اوناكو . لوآلا نم دشأ باذع مهلع دريف باذعلا نم رخآ ايش نوعقوت الو .معلإ

 (نويذكت هب منك ىذلا رانلا باذع اوقوذ) ىلاعت هلوةىنعم نذاف هش نام قوف باذعال مهو قب

 ليقو ( اهيف 0 ءأ اهنم اوجرخم نأ اودارأ الك ) لب ايندلا ف ناكىذلا مهيذكت ىلع 0 0

 ةرخآلا ىف امأو «ةرخآلا ىف باذع ال كلوب ايندلا ىف امأ « لبق. نم هب ميذك ًاياذغ ارك مل

 ١ . هيف ننام قرف باع 1 0

 مهملعل ربك آلا باذعلا نود ىندآلا بانعلا نم مهنةيذنلو ال ىلاعت لاق مدده امل مث

 : 4 كو*ءجري

 ةرخآلا باذع ىلإ هل ةبسنال ايندلا باذع ناف . ايندلا باذع مهقيذن ةرخآلا باذع لبقىنعي

 توميف كلم ايندلا ىف ديدشلا باذعلا ناف ًاديدم نوكي الو. ًاديدنش نوكي ال ايندلا باذع نآل

 ةراغ ىف فادي هيذعيال تدعملا تاذع دنع نأ بذعملا دارأ نإر نتي ف حيرتسيو بذعملا

 : ناعم ةبآلا او , دردمو كي دشف ةرخآلا باذع 6 ( ةذشلا

 باذعلاو ىصقألاباذعلا هتلباقمىف ( ىفدآلا باذعلا نم مهنقيذنلو ) ىلاعت هلوق (امهءادحإ ل

 باذع ىف لص> لوقنف ؟ ربك لاب ىندألا ةلباقمىف ةمكحلا اف ؛ رغصألا باذعلا هتلباقم ىف ريك آلا

 ًاضيأ ةرخآلا باذع ىف لصحو ريغص ليلق هنأ رخآلاو بيرق هنأ ( امهدحأ ) : نارمأ ايندلا
 حلصي ىذلا وه ايندلا باذع ىف برقلا نكلل ؛ ريثك ميظع هنأ رخآلاو ديعب هنأ (امهدحأ) نارمأ



 ةيآلا . اقساف ناك ن كك آنمؤ» ناك نفأ : ىلاعت هلوق ١

 سس هم

 ساس س جاع هع

 اوُقَسف نذل 11 ندع اوناكامي 0 : قوما تانج ىبلف داحلاصلا

 طه

 16 وقود مك َليِقَداَف اوديعأ اثم اوجرْكنأ ودارأ غذا يو

 قش نويذكت هب هب مثك ىذلا راثآ

 دحاو ىلإ لسرأ نم فالحب , باحتلاو ىداهتلا عطقنبالو امبنيي سال لسلستيو رخآلا بحلا هنع
 هيلا اد 1 نضع اذه ىدبملا لوقت دو هيلا ىدبملا هيلا ثعب اذاف اهرك ذتي وهو ةيده

 رك ذلا نكل تعفترا نإو « ةمايقلا موي فيلاكتلا نأ ملعاو ؛ عطقتيف ءادهإلا كرتيو تكسيف

 هاو زل بكا ءايندلا ف هذيعت ام رثك أ ةتملا ىف هير دعي ديعلا لب عفترت ال ةدامعلاو ركشلاو

 ىف ام ةياغ ( نورتفيال راهنلاو ليللا نوحبسي ) مهقح ىف لاق نيذلا ة5.الملا لاح لثم هلاح راص

 ماودل ةبجوملا بابسالا ةلبج نمو عبطلا ىضتقمب ىه لب فيلكتب مهيلع تسيل ةدابعلا نأ بابلا
 .امذل دادزت لب هنم دبعلا برق نإو كرتت الف فرشو ةذل كولملا ةمدخو ال فيك و اذه ةنجلا معن

 تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا امأ ؛ نووتسي ال ًاقساف ناكنك انمؤم ناكنفأ ب لاعت لاق مث

 اوجرخي نأ اودارأ الكر انلا مهاوأف اوقف نيذلا امأو ؛ 00

 . ( نوبذكت هب متتك ىذلا رانلا باذع اوقوذ مهل ليقو اهف اوديعأ ينم

 مث «نايوتسي ال امهن :أ نيب مث « ناقي رفلا ىوتسي له لقاعلل لاق نمؤالاو مرجلا لاح نيب امل

 ( ىوأملا تانج بلف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأ') لاقف « ليصفتلا ليبس ىلع ءاوتسالا مدعنيب
 16 هن هلق الاط لغو ذلا قدا الف "نضوتلا ال ءادتب ا ”نسحأ هللا. نأ انارك ذ ام" ىلإ ةراشإ
 ىطعي ام لزنلا نآل ءايشأ اهدعب نأ ىلإ ةراشإ ( الزن ) ىلاعت لاق مث ةنجلا هاطعأ نأب هازال ءادتبا

 ( نولمعي اوناكامب ) هلوقو ًازيخ هل بتكي وأ ًابتار هل لمحبي نأ لبق هلوزن تقو“ . لزانلا كلملا
 ان ماب ]وك 05 اودارأ الكرانلا مهاوأف اوةسف نيذلا امأو ) ىلاعت هلوقو انرك ذ ام ققحي

 دج اذإ رقما امأ + مأ ناميالا عم هل حلاصلا لمعلا نأ أ نرآرع ايزك ذ لو" زفاكلا لاغ ىلإ

 انك اتم 1 نازق تايسلا اولمعو اوةسف نيذلا امأو لقي ملف ؛ لامعالا ىلإ تافتلا الف

 قح ىف هلوقو ؛ هيلع باقع ال رفكلا درج نأ نظل . لمعلاو رفكلا ةلباقم ىف باقعلا لعج ولو
 الوم كلذ نوكي رادلا هذه نكسا هريغل لاق نم نآل مارك | ةدايز كيلعلا مالب ( مل ) نينمؤملا
 يلو هيلا ةيكلملا ةبسن ىلع الوم كلذ نوكي كل رادلا هذه لاق اذإو : هدادرتسا هلو ةيراعلا ىلع

 ومع اونماء نذل امأ "100 َنووَسسياَل اقسا ناك نَمك امم ناك ن .شا

05 
07 

 ريو سس ل يجب رم ميوحس هوجو ناججاو م. عج بج رعت نع



 ال١ . سفن 0 ىلاعت 0

 ان رام اوتاك ١ 38 1 نبع ةرق 3 . مك قخأ اف َِط لَو

 اهلبق ةالصلا ر 3 ةاكبلا | ريف ركذ ىلا عضاوملا رثك أ ىفو ( نوقفني مهانقزر امو ) هدعب لاق هنال
 قرب نأ ل 1 < (ًاعمطو ًافوخ) هلوقو ( نوقفني مهانق زر او ةالصلا نوممةيو ) ىلاعت هلوقك

 ناو نيزتاز ىأ اروز قواج كل وقتك نيعماط نيفتاخ ىأ.الاخ نوكي نأ لمت هكذا
 فوخلا نع لوهذلا عم ىلاعت هللا هجول ةدابعلا ىهو ةيلاعلا ةبترملا ىلإ ةراشإ ىلو'الا ةيالا ىف
 مهنم دجوي ركذلا درج دنع نأ ىلع لدي هناف ( اورخ اهب اوركذ اذإ ) ىلاعت هلوق ليلدب عمطلاو

 ةدابعلا ىهو نيتريخ“الا نيتبترملا ىلا ةراشإ ةيناثلا ةيآلا فو . عمطو فوخ نكي نإ دودسسلا

 مطن وكيام نيب مث « هرب ىف ًاعمط داوجلا كللملا مدخم وأ هتوطس ةفاخم رابجلا كلملا مدخي نك ًافوخ

 . ميلعف ء ءازج

 4« نولمعي اوناك امب ءازج نيعأ ةرق نم مل ئخأ ام سفن ملعت الفل ىلاعت لاق مث

 ىلإ علطت ىنيعىعي ؛ ىنيع ىف لخديال اذه نإ لاقي هريغ ىلإ تفتات الو هدنعنيعلار قت ام ىنعي

 هيف اذهو ؛ دعولا كح ءازجر تف هريغىلإ حرسم نيعلل قبي ل ريخآ ءىشىلإ نيعال علطت قبيل اذاف؛هريغ

 امهريغو قزرلاو قلخلا نم ةقباس ءايشأ هللا نمو « حلاصلا لمعلاوهو ًائيش دبعلا نم نأ ىهو ةفيطل
 كثنسحأ انأو « ناسح] ناسحإلا ءارج لوقينأ ىلاعت مف« مارك لاو باوثلا نم هس 0
 تلعج لومي نأ هلو ضوع ريخ نم ةحمو لضفت ةباوتلاف» ةلطاقمات نسا وأ
 ام هتأربأ ىنآل .ىث هيلع سيلف ملاصلا لمعلاب دبعلا ىنأ اذاف . ءازج هيلع بلطأ ال الضفت لوألا
 انمار ما و ا كلا "لحاف ,ناشح) نابحإلا لارج وتاهيل 1 وو نك معنلا نم هيلع
 ليقول فيعض دبعلا نال ًاضوعو الباقم ىناثلا لعجبو ةبه لوألا لعجي نأ مركلا ةياغ نكل « زئاج

 هل لبق اذإو .هيلق نئمطي ال نكت و قي لضفتي هللا امنإ و /ءاوج قحبتست الف ماو كل

 نئمطيو قي باوث قاقحتسا هيلع كلو داب هب تنأ هب تيتأ ىذلاو كيلع بوسحم ريغ لوآلا
 ةقباسلا هللا عن ءازج ىلعف لوقي نأ دبعلا بناج نه بجاولاف هللا لضف نم اذه نأ فرع اذإ مث
 نم ناسحإ ءادتبا اذهو « ءازج ناكهب تيتأ ىذلا لوقي ىلاعت هللا هياثأ اذإف , ءازج هب قحتسأ الو
 لوألا هلعف ءازج هيلإ تل فإ هلأ (كوهف 1 هنشنكا ىف أفآ لو ارا قتل لكل ا
 عطقنتال اذه ىلعو ًاعبار هيزاجيف ًنلاث دبعلا ركشيف ًاثلاث هيزاجيف ءازج هل بلطأ ال الوأ تاعف امو
 كلل اهسنو ةيدهرخآلا ىلإ امهدحأ ىدهأف اباحت نانثا دها الاف هلثمو ..برلاؤ,دبعلانبب ةلفاعملا
 ةيدهم هازاخ هيلا هادهأ ام هنايسنل ءادتبا لوألا ىدبملا هآرف ًاضوع ىدبملاىلإ ىدهأف اهرك ذي هيلا
 ضوعب و ضوعنف اهتضوع ام ةيده هذهو : ةقباساا هتيدحل ءازج ناك هتيدهأ ام رخآلا بحنا اقف



 ةيآلا . انتابآب نمؤي امنإ : ىلاعت هلوق ١

 رز يم مى

 دمحم اوُحْبسو اَدجَس اورخ اهب اوركذ اذ يذلا انا 117 نمي ام
 هرم دع روم 11 2 ا ولا ل سا هدا اس مرسلا ىه فسر

 مهر نوعدي عجاضملا نك مهم ومج قشاجتت «16» نورس المو ميد

 د١ َنوُققْني ْمَقَرَر امو اعمْطَو انو

 : لئاسم ةيآلا ريسفت فو

 ّئأ ءاوقوذب ًابوصنم نوكي نأ لمتح ءاقل ( ءاقل متيسن امب اوقوذف ) هلوق 6 ىلوآلا هلأسملا ١)
 هلوقب مهنم ذخأ ىذلا قاثيملا وه ىسنملا نوكي 0 متيسن امب مكموي ءاقل اوقوذ
 اهب لاغتشالاو ايندلا ىلع لابقإلاب ىسنيف ةينادحولا نم ةرطفلا ىف امب وأ ( لب اولاق ةكبرب 3
 لاق ول اذه ىلعو ؛ اوقوذ مويلا اذه ءاقل متيسن امب ىأ ( متيسن ) هلوقب 0
 رهظ هن "اكف هنيهارب ترهظ امل لوقن ًارخآ لهج اذإ الوأ مولعملا ىف الإ نوكي ال نايسنلا لئاق

 ركني نك رهاظ ىم ال نيركتم مهنوك ىلإ ةراشإ ناينلا ظفلب ركذ روهظلا دعب هوكرتاملو معو
 . هلع دق ناكأرمأ

 ؛مويلا ىلإ ةراشإ نوكي نأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث لمتحي اذه ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا اب
 امب اوقوذف ىإ ؛مويلا ءاقل ىلإ ةراشإ نوكي نأ ( اهناثو ) مويلا اذه ءاقل متين امب اوقوذف ىأ

 ءاقل متيسن امب باذعلا اذه اوقوذف ىأ ؛ باذعلا ىلإ ةراشإ نوكي نأ ( اهلاثو ) ءاقللا اذه متيسن

 ؛ متاجر ًاعطق ىمانلا هلعفي اك مكيلإ ت تفتلم ريغ ةيلكلاب مانكرت ىأ« ؟كانيسن انإ لاق مث سوي

 الف هللا هصلخم ال نم نأال ؛ باذعلا دول وهو ىمانلا كرت امك رهايإ اير يعدم

 ( نولمعت متلك اهب دلخلا باذع اوقوذو) لاقف ؛ هل صالخ

 مهو مهر دمحم اوحبسو ًادجت اورخ اهب اوركذ اذإ نيذلا انئايآب نمؤي امتإ ىلاعت لاق مث ١)

 4 نو ركتسي دال

 مهو مهر دمحت اوحبسو ًادجب اورخاه. اوركذ اذإ نيذلا انتايآب نمؤي امنإ ) ىلاعت هلوق
 رخ انهن ركذ اذافضعبلا هاسني امن]و , لضاحلاك تايآلاب نامبإلا نأ ىلإ ةراشإ ( نوريكتسيال
 مو . كرشلا نع ههيزنتب هناسل كرحيو ىنعي ؛ هدمحب حبسو ؛ هل هؤاضعأ تداقنا ىن عل ؛ هل ًادجاس

 : اهل نم ءءانووف داش نع ناكتسي ل نمو ركتيال ًاعشاغ هلق ناكو ىعي : نوربكتسيال

 4 نوقفنب مهانقزر امو ًاعمطو آف وخممر ثكوعدي عجاضملا نع مهودج ىناجتت ل ىلاعت لاقمث

 دحاو باب نم ةالصلاو ءاعدلا ناف ؛ نولصيىأ (مهبر نوعدي) هلوقو نوعجييام اليلق للاب ىنعي
 ىلوأ لو'الا لع لبا و : ةالصلاب نوكي دق باطلا نال لولا ىفاني ال اذهو هنوبلطي وأ ىنعملا ف



 5 ةيالا ٠ ها ءاقل متيسن اتارترلا 000

 6٠26© ل سر - ا

 جدل باع اوُوُدو ماين, اذه مكسب اق متيسَن اب اوقوُذ

 ه- رسما ىرور

 140 نولمعت متنك

 ةفلاخع ىلإ بسني ةرمتسم ةحار هل لصحت هنأب هماععم ةقشملا نم اهيف ال ةريسيلاةكرحلاكرت ول ناسنإلا

 ىذلا ملاعلا قلخن فطللا نمليلقلارشااب ب وشما ريثكللا ريخلا عوقو ناك ةمك-هلا ىلإ رظناذافةمكسملا

 اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ اولاق ةفياخ ضرالا ىف لعاج ىنإ ) هلوقب راشأ اذه ىلإو رشلا هيف عقب

 (نودلعت الام ملعأ فإ) مهم اوج ىف ىلاعت هللا لاقف(كل سدقن وكدمحب 0 نحتو ءامدلاك سو

 قاع لاق ميلعتلاب هريخ مل نيب مث 3 هف 9 نازل ةكشللا 5 , مسقلا اذه نأ أ لعأىأ

 ىواسملا يذلا تلاغلا تعلو ضحلا ىدلا | قاخ كت دانا راع )1 املك ءامسالاا مدآ لعو )
 نء انف لفجا) كاك لوقف تنام للفل] 0 1 ريثكلا ريخلا امأو . هك 0 ا

 لئاقلاق ناف ( ءامسالا مدآ ٍلعو ) هلوقب ريخلا نم هيف امب هللا مهاجأو « رشلا ىلإ ةراشإ ( ايف دسفي

 ىلاهت هللا هلاق ام هل لاقيف رش هيف دجوي ال ثيحب رشلا نم مسقلا اذه صيلخت ىلع رداق ىلاعت هللاف

 هللا نوكي ال ذئنيح نكل ء رشلا نم ريخلا انصلخل انش ول نعي ( اهاده سفن لك انيتآل انئش ولو)

 ليلقلا رشلل هك رت زو< ناك اذ « لوقعم مسق وهو لياقلا رشلاب بودشملا ريثكلا ريلا قاخ ىلاعت

 ناك .نإو « ةكحلا بسام :رنغ لدلقلا رشلا ريثكلا ريخلا كرتانآل :ةيكملا 07

 لوقي نم هنع ربعي مالكلا أآذهو ؛ ا )| ريخلا نم هيف اذن هقاخف هقاخ 0 عنام الف كإلذك ال

 هلعفب ردقلا ىف رشلا عقو وو ريخلاب ىضق هللاف ءردقلا ىف رشلاو اضقلا ىف ربخلا نإ لاصملا ةياعرب

 كنم منبج نآلمأل ) سيلبإل لاق ىلاعت هنآلل ( سانلاو ةنجلا نم ) هلوقو ؛لهجلاو حبقلا نعد لا

 نع نوءربم ىولعلا ملاعلا ىف نيذلاو : ىلفسلا ملاعلا ىف نمل رانلا نأ لإ ةراشإ اذهو (كح 1

 هلوقو . حيحصلا وهو ةكئالملا نم سيلبإ نوكي ال نأ ىضتَمِي اذهو ؛ ةكئالملا مو رانلا لوخد

 ىأ ؛ الاح نوكي نأ (ىاثلاو) رهاظلا وهو ًاديك أت نوكي نأ (امهدحأ) نيبجو لمتح ( نيعمجأ )
 ىأ ءسنجلا نايبل اذه لوقت ؟ رانلا مهم آلم ام نجلاو سنإلا عيمج لعج فيك ليق ناف ؛ نبع وم
 لئاقلا لوقي ام لكلا لوخد كلذ ىضتقي الو : ةكئالللل ًانمأ ريغ ال سنإلاو نجلا نم المت ماهج

 نوكي نأ ئضتقي اذهف لبق: ناف ءسيكلا جراخ مرد قبال نأ مزليال مهاردلا نم سيكلا تءالم

 ةعساولا ةمحرلا نم ىه ىتلا ةنجلا عم 7 امنإو كلذك وه لوقن قلخلا ضعبب ءلتمت ة ةقيض هج

 ركأ متلع اذإ مل لاق مل عوجرال 7 ( انيتأل انئش ولو ) هلوقب ىلاعت هللا نيب او. ملعأ هللاو

 . مل عوجرال
 ( نولمعت منك امم دلخلا باذع اوقوذوى انيسن انإ اذهوكموي ءاقل متيسن ام اوقوذف ل ىلاعت هلوق



 ةيآلا .٠ اهاده سفن لكانت آل 65 واو: ىلاعت هلوأ ل

 تكلل لالا هدم هنتر موسعا

 مح نآلتألىم ُلْوقاَحح نكلو ايده سفن لاعلان
 قلي نيم سانلاو 1 نم

 نم ماهج نأ المال ىم لوقلا قس نكيلو ءاهاده سفن“ لك انيتال انئش 0 >> لاعت لاق

 لاقىلاعت هنأ وه هنايبو ( انعجراف انعمسو انرصبأ انبر ) مهوق نع ًاباوج « نيءمجأ سانلاو ةنجلا

 زامإ تّنش امو تدرأ ام ىنأ نيبت مكدهأ ل املو ايندلا ىف مكتيدهل ناالا ىلإ ىتءجرأ ول ىتإ

 دارأ ام 00 كح يع حب ايهدم نأ ىف حيرص (اانيتال انئش ولو ) هلوقو ٠ مكدرأ الف

 (متهج نأ المال ىنم لوقلا قح نكلو)ىلاعت لاق مث ٠ « رفكلا الإ هنم ءاش امو رفاكلا نم نامالا

 هلو لقنلا ثيح نم اذه(كعبت نمو كنم منهج ن "الم ال)س يلب إل ىلاعت هلوق وهو لوقلا عقو ىأ

 هنأ ف فالخلاو هيلع قفتم اذهو ةمكح 0 م م رك ب يسوم

 اذإ و ؟ لعفلا ىلع ةيكحلا كلت هلمحت ثيحال ةيكحلا هتمزلو لعفلا لعفو أ ةيكحلل لعفلا دصق له

 نكل ليصفتلا ليبس لع كردنال اهرمأب هلاعفأ ةكح . .كحلا لاقف ةكحلا نع ولخيال هلعف نأ لع
 نأوهو ىلقع ميسقت نم جرخن هتك داسفو ماعلا ىف نوكي برض لكف :لامجإلا ليبس لع كردت

 ماسقأ ةثالث ىلع مسقلا اذهو رشب ًابوشم ًاريخ وأ أضحم ًارش وأ اضع ًاريخ نوكي نأ امإ لعفلا

 هيف املاع هللا قلخ اذه ملع اذإ ؛ نالثم هرشثو هريخ مقو بلاغ هرش مسقو بلاغ هريخ مسق

 ماعلا وهو انملاع وهو رشو ريخ هيف ًاماع قلخو ىواعلا ماعلا وهو ةكئالملا لاع وهو ضحلا ريبخلا

 رشلاو ريخلا ناك نإو ؛ انملاع وه ىذلا ىلفسلا ملاعلا نإ مث « ضح ريش هيف املاع قلخت ملو لفسلا

 عفانلاو راضملاب عفانملا تلباق اذإ كناف ؛ بلاغ هريخ ىذلا لو'الا مسقلا نم هنكل هبف ن نددوجوم

 هلباش“ نمرلاو زال فيكو ٠ . رثك أ ريخلا دحت ريخلاب ريرشلا تلباق اذإو , رثك أ عفانملا دجت , راضلاب

 ةرعأ لإ مع لوأ نم الَن) ريش هبنف نوكي ال كبح هدوذجاو نكمي دق نمؤملا نكلو « زفاكلا

 ىفام ةءاغ الصأ ريخ هيف نوكيال ثيحب هدوجو نكميال رفاكلاو ؛ءايلوآلاو مالسلا مهيلع ءايبنالاك
 قسيال رفاكدجوي نأ ةداعلا ىلإ ًارظن ليحتسي امنإ : هعفني الو هريخ طبح رفكلا نأ بابلا
 نمز ىف وهو ال فيك و ؛هرمع ىف هبر ركذي الو زبخ ةمقل عئاجلا معطي الو ءام ةبرش ناشطعلا
 ملاءلا اذه ىف رشلا الول اولاق لوقنف اذه تبث اذإ ٠ تاريخلل ةيضتقملا ةرطفلا ىلع اقولخمع ناكهابص

 بلاغلار يلا هيف ىذلا مسقلا قلخ دق نوكي الو ضحا ريا ىف ةرصحنم ىلاعت هللا تاقولخع تناكل

 رشلا لجأل ريثكلا ريخلا ك رتف رشلا نم هيف امل ناكنإ مسقلا اذه قلخ كرت نإ مث ليلقلارشلاو

 رش اذهىف لاقو عنتما ولف : رانيدب مهرد هنم بلط اذإ رجاتلانأ ىرت الأ  ةكسلا بسانيال ليلقلا

 كلذكو ككلمفرانيدلا لوصح وهو ريثك ريخ هتلباقم فن كلل هللاتيفىكلم نع هردلا لاوز وهو

 كيش يح تيب ني 3:31:

 هسه اس دن... تتشح نيب



 د ا ا ا ا

 ابل ةالا . مهتلومر اوسقا ١ نوم رج ان 119 لالا

 2و ضااضإ 206 65 ناس نا نادعأ 26 نإ هلل لل 0#

 7 انرصبا انر 0 ردع 0 راوسكاتن 0 ل ذإ فرت طلو

 »1١١« ا | 2 انعيجاراو

 ل مهناسأ فرعيالو مهف رعي ال موق نيب ريسأك مدنع قبب رجافلا ثيبخلاو هل نييسانملا

 3 1 هترزدكاو هٌواقش دادزرو فءعضيو لبذ ل هتوقو هؤافص دادزبو ديزبو ومش

 رجافلا 0 لكتاب ا مم نم ريد ىواهس هلك ' قاعتت ةرهاطلا حاورألا نإ نولوش

 بسحب كلذ ىف رظنلا ريغيف الإو انوقفاو دقف ابركذام ؛!ودارأ نإف ىناثلا 0 دعب اهل لايال

 توملا ركذ هللاو ءايحالا اووكنا ثا ناف ! 3202 نر ا موق نوكي دقف ممتدارإ

 ١ ولات 3 كلذ داعبتسا عفدو ءايحإلا ليلد كلذ نأ ( امهد>أ ) نابجو هيف لوقت ةنيابم امهنييو

 3 00 لق ( هلوقف : ًاضيأ هش ةبوعص ال هضيق | م درب كلملا 0 , هيف دعبال ءازجالا

 ::اهذانجأ لل درتو ةمولعم حا اورالا لأ ) توملا

 انيراف اع ارض انر ممر داع مو و 0 نومرجملا ذإ 00 2 ىلاعت لاق مث

 : 4 نونووم انإ الناع لمعت

 لو ) هلوهب لاجالا ليس ىلع عوجرلا دنع نركل ئ نيد مود ىلإ وعجرب مهنأ نا 0

 ا ع ىرتل مهلاجختسا دهاشتو مهطاح رت و مهسوءر اسك ان نوما دإ

 هنوذؤ» اوناك مهناف هردصلأ ايفشت ملسو هيلع هلأ ىلص لووشرلا م اباطخ نكي نأ لمتح ) ىرت)

 ولو هتمدخ نإ ميرك ًانالف نإ لئاقلا لوةي ا دحأ لك عم اماع نوكي نأ لمتحو ؛ بيذكتتلاب

 . ةلاجخلا ةياغ ىف نوك هيدي نيب فقو مث « بوررملا هيلإ ءاسأ اذإ برلا

 نولوقي فذحو ( انرصبأ انبر ) نيلئاق وأ نولوةب ىنعي ( انعمسو انرصبأ انبر ) ىلاعت لاق مث

 أ ) أنععمو انشأ كا هلوقو 5 ملكتيال هلا ميظعلا لجخلا نال مهلاجخ ةياغ ىلإ 0

 ( نونقوم انإ ) مهوقو « احلاص لمعنل ايندلا راد ىلإ انعجراف لوسرلا لوق انعمسو ل ل

 الإ نوكيال حاصلا لمعلا نكلو « حلاصلا لمعلاو نامالا عفانلا نكل و انمأ لاخلا قا هانعم

 ةرخآلا ىف لبقيال نامالا ناف مهنم لطاب اذهو , لمعلل انعجراف ايندلا ىف وهو هب فيلكتلا دنع

 اذهنإ اولاقف ( نيكرشم انك امو ) اولاق آي كرشلا ن وكس ب هنمدارملا لوقنوأ حلاصلا لمعلاك

 . انك رشأامو نونقوم اناف ناميإلا امأو . حاصلا لمعلا كرت ببسي الإ ىرجام انيلع ىرج ىذلا

 «0ع0  رخخ + »



 يلا ٠ توملا كلم كيفوتي لق : ىلاعت هلو اف

 راس ىرت ىرثر اس ل د اي خت ١ سان يا ثيل ا | 0س 0ع كن ب اا 1© مى

 10 وج بد لإ م + مب لكو ىذلا د

 + نس رتقخلا ]ولاقو مل

 لبقتسملا ظفلب نولوقي مأ ةلاسرلا ىف لوسرلا مهبيذكست ىف لاق ىلاعت نأ : ةيناثلا ةلأسملا ال

 مل هتلاسر ىف هاب ايإ مهيذكت نأال كِلذو ءىضاملا ظفلب اولاقو ٠ ل ال 0000

 رشحلل مثراكتإ امأو ٠ : هيف مث ىنعي نولوهي لاقف هدوجو ةلاح كلذ ناك امإو هدوجو لبق نكي

 .اولاقو لاقف مهئابآ نمو مهنم ًارداص ًاقباس ناك
 رشحلا فو (نولوقي مأ) لاق ثيح ةلاسرلا ف مهوق ركذب ح 0 هنأ « ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ىف نيرصم اوناك مهن ال كلذو « ةينادحاولا ىف محلوق ر 3 حرصي ملو ( اذئأ لاقو ) لاق ثيح

 ااه ملا ف اين قوفرتني اوناكف-ةئئادخ اولا امو: ؛لوسرلاو رشحلا راكنا ىلع لاوحأالا عيمج
 اولاق لقي ملف ( هللا ناوقيل ضرأالاو تاومسلا قاخ نم مهتلأس نبل و ) لاق ىلاعت هللا نأ ىرت

 . رهاظلا ىف هولاق اوناكنإو د> وب سيل هللا نإ
 ىذلا ليزنتلا وهو ابليلد لبق نم ركذ ةلاسرلا رك ذ امل لئاق لاق ول 4 ةعبارلا ةلأسملا ل

 اناا قلخو ضشراالاو تاومسلا قا ومو ابليلذارك ذ ةنادحاولا رك ذ املَو هفانيرال

 كلذو ًاضيأ هليلد ركذ : باوجلا ىف لوقن « ليلدلا ركذي مل رشحلا مهراكنإ ركذ املو ؛ نيط نم

 قلخلاب رشحلا ناكمإ ىلع هللا لدتسا اذهلو : هتداعإ ىلع هتردق ىلع ليلد ءادتبا ناسنإلا قاخ نآل

 كلذكو ( ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا اميحب لق ) هلوقو ( هيلع نوهأ وهو هديعي مث ) لاق ملواآلا

 ( لب : مهلثمقلخي نأىلعرداةب ضرألاو تاومسلاقاخ ىذلاسيلوأ ) ىلاعت لاق !؟ تاومسلا قلخ

 ءاقلب مث لب)هيف نوعقاو وأ ديدج قلخ ىف نونئاك انئأ ىأ ( ديدج قاخ ىنل انئأ )ىلاعت هلوقو

 لاوحأعيمجي نورفك لب ًايناث قلخلا درجن ممراكنإ سيل ىنعي لوألا نع بارضإ ( نورفاك مهر
 اوركني مل هانعم لوقت وأ ء؛باوثلاو باذعلاب اوفرتعا امل ىناثلا قلخلاب اوقدص ول ىت> ةرخآلا

 توملا نم مهل نوكي ام نيب مث ؛هيلإ ىضفملا اوركنأف هوركنأ مهناف ؛ مرفكل لب هسفنل ثعبلا
 : ثاذعلا لإ

 . « نوعجرت مكبر ىلإ مث كب لكو ىذلا توملا كلم مك افوتي لق ل ىلاعت لاقف
 هلوقو ( نوعجرت كبد ىلإ مث ) هلوقب ةراشإلا هيلإو هدعب ةايحلا نم مث توملا نم دبال ىنعي

 اذه .الإ هل لغشال ذإ مكرخؤيال ملجأ ءاج اذإو مكنع لفغيال هنأ ىلإ ةراشإ ( كب لكو ىذلا ز
 ذخالا وه ضبقلاو ءافيتسالا ىفوتلا ناف حاورالا ءاقب نع ءىفي ( توملا كلم مك افوتي ) هلوقو

 هلهأن يب صخشلا لثم ةكئالملا دنع ىقبي رهاطلا ىكرلا حورلا نإ مث . ذخأب سيل ضخ | مادعإلاو

 نا هملول, سيل ذجَع اولاق مهنإف مم قبسام لغ فطملل دارا ( 3731 12

 فا تيفي ثبات ابا
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3 
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 ١و ةيآلا . ضرالا ىف انللض اذإ اولاقو : ىلاعت هلو

 0 12 هر 1 - ١ هوهورق 60 سة اس ل -

 0 0 ءاقلب مه 0 1 قاخ ىف ل | ضرالا َى انالض اذإء اولاقو

 - 4-5 “أ

 رس
 )٠١« نورفاك

 توصلاناف هيف مل رايتخا د هلع ندا َ نيمالكدحاو تامر طبضي ال ناسنالا نإف دحاو

 م 4 ضعتبلا كود ضعنلا كاردا ةوقلا صيصخم ىلع مل ةردق الو هيلز لصي ناك ب:اج ىأ نه

 دا ٌوهلا كلذكو رح نود 00 تا لإ كرد اهمناف رايتءا ةيمش هيف الو نيعلا ا راصبإلا

 عمسلا ىف لحبلل نكي لذ كلذك ناكاذإو هربغ كود دير امىلإ تقلي رايتخ عون هلو كاردإلا لع

 لحنا ركذف ؛ رايتخا عون لحبلل داؤفلاو نيعلا ىفو نذاآلا ىف ةوقلا رك ذف , ةديتسم ةوقلاو ريثأت

 1 نذأ عمس لوقت الو ورم ىأرو طار عمس لوقت كنأ ىرت الأ , راتخملا ىلإ دنسي ل اعفلا نال

 هلع نود لصأ عمسلاف. هتل آ هريغو لصالا وهراتخلا نأ انيب امل« ًاردان الإ ورمع نيع ىأرالو

 ا هت 1 مهفلا ةوذو كلذكا داّوفلاو اهنل 1 اصياألا ة ةوذو لصاالاكنيعلاو ؛ هل رايتخالا مدعل

 ةوو هل عمسلاذ الو ةوهلال< وه ىذلام مالا ةدئفالاو 52 اصياللا قو ةوهلا وه ىذلاردصملا عمسلا

 امهطيضي هجو ىلع نيمالك 000 نامز َّق ناد الا موس الل اذهو دحاو لعف اهو ةدحاو

 0 0 نباروص دحاو كامن ف كروت

 ىلعو مهبولق ىلع هللا متخ ) ىلاعت هلوق ىف بلقلاو انهه عمسلا مدق مل © ةسعبارلا ةلأسملا ١
 ىلعاالا كلل ار و ا

 باق مهل سيل لاق بلسلا دنعو بلقلا وهو هنم فرشأ وهام 0 اطعأ مث عمسلا 0 اع لاقف

 .ابجرختسيو قئاقحلا مهفي بلق هل نم هب ثكوعمسإ ىذلا عمسلاوهو هنود وهام الو هب نوكردي

 وهو بيترتلا نم انركذ اهيف طسولا ىف امنأ عمراصب الا ريخأت ىف ببسلا وه ام كانه انركذ دقو

 : را اهركذف

 « نورفاك مهر ءاقلب مث لب ديدج قلخ ىفل انإ ضراالا ىف انللض اذئأ اولاقو ب ىلاعت لاق مث
 ىلع هتردق راكتإ و وك أ وهو هدضل مهنايتإب مركش مدع نيب نر 0 الملق) لاق ا

 كرت مة هذ ” العلا لوَصالا نم نياصأركذ ك٠ ميدقلا همالك ىف ؛ ىلاعت هللانأ انركذدقو فاوألا ءامحإ

 ًاموق ردنتل) هلوق ىلإ ( باتكلا ليزغت),هلوقب .ةلاسرلا ركذ امل كلذك انبهو كلاثلا ٠)

 عملا 5 لعجو ١ هلوق ىلإ (قلخ ىذلا هللا ) هلوقب ةينادحولا رك ذو (كليق نم ريذن نم مهاتأ ام

 (ضرأالا ف انللض اذئأ اولاقو ) ىلاعت هلوقب رشحلا وهو ثلاثلا لصأالا ركذ (راصبأالاو

 لئاسم هيفو



 4,١ د دام دبل عفت 00 ل 51

 سدس هك ملحم سس لل سس هسا 1 "2
. 

 0 راصبالاو عمسلا ملا كالنار دف

 راد ع 53

 «.د نوركشت ام اليل

 نوكت ىخارتلل م ةلك نال آضيأ ءدآ ىلإ دا دئاع ( هحور 00 1 4 لعدلا

 لاك ىلع لدأ قافآلا لئالد نأ معاو ؛ ؛ مدآ قلخ دعب كلذو . ةلالس نم لسنلا لعج دعب ةيوستلا

 ةدارإلا ذافن لع لدأ سفنالا لئالدو ( ربك أ ضرالاو تاومسلا قاخل ) ىلاعت لاق اي ةردقلا

 ًاينم هلعجل انيط ناك ىأ ( هاوس مث هل: لعج مث ) هلوقب ةراشإلا هيلإو ةريثك اهف تاريغتلا نإف
 تيبلا ةفاضاك هسفن ىلإ حورلا ةفاضإ ( هحور نم هيف خفنو ) ىلاعت هلوقو ٠ ًايوس ًارشب هلعج مش

 هللا حور ناك ىسيع نأب نولوقيو بذكلا هللا ىلع نورتفي ىراصنلا نأ لعاو . فيرشتلل هيلإ

 ىتلا حورلا ىأ ( هحور نم هيف خفاو ) هلوقب هللا حور هحور دحأ لكنأ نودلعي الو نبا وهف
 فاضأف حورلاب فرشلا نال همسج نم هاطعأ لقي مو . ىدبعو ىراد لئاقلا لوقي اي ةكلم ىه

 لعجو ) ىلاعت لاقف' لعلاو رصبلاو عمسلا نم حورلا خفن ىلع بترتي ام ىلع مسجلا نود حورلا

 : لئاسم هيفو ( نوركشت ام اليلق ةدئفألاو راصبالاو عمسلا م.

 ملا عم نوكي باطخلا نال كلذو لبق نم بطاخم ملو ًابطاخم مكل لعجو لاق 4 ىلو آلا ١

 لبق عقاو باطخلا لبق ناف . كل لعج لاقو هدعب نم هبطاخ ( هحور نم هيف خفنو ) لاق الف

 امنإو ةبترملا رومآلا ركذي مل كانه لوقنف (بارت نم مكقلخ نأ هتايآ نمو) ىلاعت هلوق ىف ؟ كلذ

 ًاقلخ مث ًانيهم ءام مث ًائيط ناسنإلا نوك ىهو ةبترملا رومآألا ركذ انههو . قلخلا مات ىلإ راشأ

 . ضعبلا نود بتارالأ ضعب ىف بطاقن ىوةم ىوقلا عاونأب ىروسم

 نال كلذو . ةكملا ىضتقم ىلع ةدئفألاو راصبالاو عمسلا ىف بيت رثلا 6 ةينثل ةلأسملا ١
 رصبيف ةريصب كلذ ببسب هل لصحي مث اهمهفيف ًارومأ سانلا وأ نيوبالا نم الوأ عمسي ناسنإلا

 هلاثمو هلبق نم ءايشالا جرختسيف لماك نهذو مان كاردإ كلذ ببسب هل لصح مث ا رومألا

 ةيلهأ هل ريصي مث ؛ايهناعم مهفو بتكلا ةعلاطم ةياهأ هل ريصي مث ًائيش ذاتسأ نم عمسي صخش

 معي مث تادوجوملا فئاح علاطي مث عمسي ناسنالا كلذكف ؛ ًابانك هبلق نم بتكيف فينصتلا

 . ةيفخلا رومالا

 راصبالا عمج اذهلو . مسالا داؤفلاو رصبلا فو ردصملا عمسلا ىف ركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ا

 لمف الو ةدحاو ةوق عمسلا نأوهو ةمكمل كلذو عمجيال ردصملا نآل ؛ عمسلاعمحب مو ةدئفألاو

 مج ب دورس ير نويجس و حسن

 "ب هدي <



 3 ةبآلا ٠ ةدابششلاو بيغلا ملاع كلذ : ىلاعت هلوق

 هر هادا .٠

 1 4 * لك نسحأ ىذلا 2000 بحر زيزعلا ةدابشلاو بيل اع كلذ

 26 ا م 0 هذآ

 1/0 نيم ءام نم ةلالس نم لست لعَج مث «» نيط نم ناسنالا اخ ادبو

 لاَقف كيلاملاو كلاملا 1 هيلع قختال ا ا كلذ 5 ا” اهظع ًاييبم نوكي ال الفاغ

 ملاعو ( تاومسلا قلخ ) هلوقب حابشاألا ملاع لبق نم ركذ املو ( ةداهشلاو بغلا ملاع كلذ )

 اورألا قاع م ملعي ( بيغلا ملاع ) لاق ( ضرآلا ىلإ ءامسلا 0 م رمالا ريدي ) هلوقب حاورألا

 0 9 ملام ىلإ ةرآ شإ ( بيغلا ار لا ماسجالا ىف ام ملعي ( ( ةد يشلاو)

 ىلاعت لاق مث « ىلعلا 00 ابنإ دشأو ىوقأ هنآل بيغلاب ملعلا مدقو ناكو دجو ام ىلإ ةراشإ
 ةمحرلا 0 ةرفكلا نم ماقتنالا ىلع رداق زيزع هنأ ركذ ملاع هنأ ننام ميحرلازيزعلا )

 ليلدلا نسب امل ) نيطنم ناسنالا قاخ د هقلخ ءىذ ل ند عدلا لا 10 مش 5 ةرربلا ىلع

 هعباوتب همتأو ( امهنيب امو ضرالاو تاومسلا قلخ ) هلوقب قافآلا رم ةينادحولا ىلع لادلا
 ءىش لك ندسحأ ىعب ( :ىتر لك نسحا ىذلا ) هلوقب سفالا نم ابلع لادا لادلا ليلدلا كد هتالكمو

 ءاشثالا ىلإ ترظن اذإ كناآل كلذك وهو هقلخ ضرألاو تاومسلانيب ىذلا نأ نيبو هر +١

 قاقشالا لوقو قاشتتسالل ءاوملا(1)ةسالسو تايتلاو تادتلل نَضرأآلا ةيالص ىنيانام اع 1

 تناكرول اهنذول ؛ قروف لا راتلا كاجو عضوم لك ىف هيلع ردقنتل ءاملا نالبسو قارطتسالا ةلووشل

 لبقي كانه ءىثال ثيح قوف ةهجل ةبلاط تقلفن ملاعلا قرتحال ةرسيو ةنع كرحتت ءاملا لثم

 «نبط نم قلخ هناف مالسلا هيلع مدآ دارملا ليق ( نبط نم ناسنإلا قاخ أدبو ) هلوقو قارتحالا

 ةيّذغ لاو ؛ ءاذغ هلصأ ىملاو ىم هلصأ ئدالاو ناك بارتو ءام نيطلا نأ. لاك نإ
 بارتااو ءاملاب هدوجو تابنلاو ةيتابنلا ىلإ عجرت ةرخآلاب ةيناويحلاو « ةيتابن امإو « ةيناويح اهإ

 . نيط وه ىذلا

 قاخ أدبو هقلخ ءىثث لك نسحأ ىذلا « ميحرلا زيزعلا ةداهشلاو بيغلا ملاع كلذ ل ىلاعت هلوق

 : 4 نيبم ءام نم ةلواش نم ةهلشن لعج م 6 نيط نم ناسالا

 مدآ نال رهاظ لوألا ريسفتلا ىلع ( نيهم ءام نم ةلالس نم هلسن لعج مث ) ىلاعت هلوقو

 هلبصأ نأ وه ىناشلا ريسفتلا لعو « ةفطنلا وه نيبم ءام نه ةلالس نم هلسنو نبط نم ناك
 ريغ ىاثلا ريسفتلا لئاق لاق ناف ٠ نيبم ءام نم ىه ةلالس لص الا كلذ نم دجوي مث ؛ كل نم

 نم ناسنالا قلخ دعب لسنلا لعج 1 لياد هلسن لعج مث (ناسنإلا ق اخ أدب) هلوق نال ح

 ءادتبالا نم مالا ركذي أدب ىلاعت هنإف ىظفللا بيترتلا ىلإ برقأ ىتاثلا ريسفتلا لبال لوقنف 0
 < 5 ذ ام ىللعو هحور نم هيف خفنو هآوس مث ةلالس هلعج مك نيلع نما أدب لاك ناسنإلا ٌقلخاَق

 )١( كيينأ راويلل ةسالللا نآللا هتلثأ 'ايعا ةقرعا نطأ اف يك“ "تءاوإلا هولك: ةيريمألا ةعبطلا يف ',
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 فلأ هرادقم 0 ىف هيلا جرعي مث ضرأالا ىلإ ا ا .”هلا ربدي )ل ىلاعت لاق مث
 0 نودعت ا ةئس

 امه نيبتت ةمظعلاو ( سأالاو قلخلا هل الأ ) ىلاءت لاق اك سم الا نيب قلخلا ىلاعت هللا نيب امل

 نيعأ ىف دادزب مهيف اذفان هرمأ ناك اذإ مث ء ةمظع هل نوكت ءاظع نيريثك كيلا كلمب نم ناف
 نأ معأ هتلاو هانعم(هيلإ جرعي مث) ىلاعت هلوقو . هتمظع نم صقني ىمأ ذافن هل نكي مل نإو ؛ قاخلا
 نإذ « مآلا كلذ ةقفاوم ىلع ةرداصلا ةماصلا مهلامعأ هيا جرعتو هدابع يلع ءامسلا نم لزغي ه رمأ

 (اهدحأ) : هوجو هيف ( نودعت انك ةناكفلا هرادقم ناك مويىف ) ىلاعت هلوقو . ا امعلا

 ضراألاو ءامسلانيب ناف مويفوهو نودعت ام ةنس فلأ ةفاسمفف لمعلا جورعو مالا "لوو نأ

 فلأ رادقم وهف : ةنس ةئامسمخ ةريسم ىف جرعيو « ةنس ةثامسمخ ةريسم'ىف لزنيف ةنسةئامسمخةريسم

 موب ىف ذافنلا ةياغ هرمأ ذفن نم نال كلذو « ىمالا ذافن دادتما ىلإ ةراشإ كلذنأ وه ( اهناث ) ةنس

 هرادقم ناك موب ىف ) ىلاعت هلوقف ةلواطتم نينس ىف هرمأ ذفني نم لثم نوكي ال عطقناو نيموب وأ

 ةنس نوكت كو ؛ هنمرهش نوكي مكف ٠ ةنس فلأ هنم موي نامز ىف ( مالا ريدي ) ىنعي ( ةنس فلأ
 نالةنس فلأ نيس هرادقم هلوق نيبو اذه نيب قرفال هجولا اذد ىلعو ؛ هنم رهد نوكي كو . هنم

 نأ الإ توافتي ال ًافلأ نيسنلاب وأ فلاب ربعي ءاوسف : ىمألا ذافن ماودىلإ ةراشإ تناكاذإ كلت
 وهو ( ةفيطل هذهىو ) ىلاغت هللا ءاش نإ اهعضوم ىف اهتدئاف نينو رثك أ نيسلا ىف نوكت ةغلابملا
 ةيالا هذه ىف رك ذو ؛ كلملا ةمظع ىلإ راشأو : قاخلاو ماسجألاللاع ةمدقتملا ةيآلا ىف رك ذ هللا نأ

 نع كنولئسيو ) ىلاعت لاق اك مالا ملاع ند حورلاو ( ل تا ) هلوقب صالاو حا اورالا ماع

 لاقي يءاقبلا ماود دارملاو نامزلا مهوب ظفلب هماود ىلإ را ا ل ا د

 ةريثك ةنمزأ ىف دجويف دنمي نامزلاف عقاولا امنإو ؛ لوطيال نامزلاو نالف نامز لاط فرعلا ىف
 نامزلاب انهه هماودىلإ راشأو ناكملاب كلا ةمظعىلإ كانه راشأف ؛ ةريثكةنمزأ ذخأيف كلذ لوطيف

 موي ىف ( مالا ربدي ) هلوق رهاظ نأ لعاو .هرمأو هكح نامزلاو هكلمو هقلخ نم ناكملاف

 ًاثداح نوكيف ثداح نامز ىف هرمأ نوكيف ءاهتناو ءادتبا هل مويلاو مون ىف هرمأ نوكي نأ ىضتقي

 نك ةيلكو . فورحلا ىتح ميدق هرمأ نأب لوقي ىوتسا شرعلا ىلع هللا نأب لوقي نم ضعبو
 اذه نأ نيب مث نامز ىف هرمأ نوك ىف ةملك نم مهي ملو ؛ ناكم ىف هنوك ىلع ةملك نم مهف فيكف

 نوكي نك-!و ؛ هيهنو هرمأ ىف عاطيآيهان ًارمآ ناكاذإ كلملانإف : لفاغريغ رمآلا ذفانلا مظعلا كلملا
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 ااا ةيآلا . عيفش الو ىلو نم هنود نم كل اه. : ىلاعتهلوق

 همكم هيلع ىوتسا هنإ شرعلا لع ىوتسا ىف لوقن ال فيكف . رظنلاو فارشإلا ىنعمب اهلصاح

 ولو (راصب الا كردي وهو راصيأالا هكردت ال ) ىلاعت هلوق ( عبارلا ) هبلعب انعم وه لوقن اي

 قافتالاب ىتاثلا ىلإ لبس ال ؛ ىربال نأ امإ و ىربنأ امإف ذئئيحو ناكملا هب طاح ال ناكم ىف ناك

 هكردتف هب طاحأ ناكم ىف ىريف ىري ناكن او ؛ عامجإلاب لطاب ىري الو ناكمف هنأ لدلك

 اذإ امأ .راصب الا هكردت نأ مزاي ال ىري ال وأ ىري ءاوسف ناكم ىف نكي مل اذإ امأو . راصبأ الا

 هب طيح ال رصيلا نإ انلق امتاو . هكردي الف هب طيحال رصبلا نالف ىؤراذإ امأو . رهاظف ريم

 نآرقلا ناسنإلا ريدت لو « ناكملامدع اننضرف دقو هيف نوكب ناكم هلفرصبلا هب طاحأ ام لك نال

 هنأ ىلع لدي لئاقلا اذه هب كسمتي ىذلا اذهو فيك« ناكم ىف هنوك زاوج مدع نم ًاءولم هدجول
 ناكملاىندمب هيلع ناكولف ىخارتلل مث ةملكن ال كلذو . ناكملاىف هنوك ىنعب شرعلا ىلع سيل
 نالاحم مزاين اكن إف . نوكي ال وأ ناكمىف نوكي نأ اما هلبةفهيلعنكي ملام دعب هيلع ل صح دقناكل

 نمءامس مدقي لوي ًايفسلف ريصيف ىسافلا ةداضمىعدي لئاقلا اذهنإ مثًايلزأ ناكملا نوك(امهدحأ)
 ىرابلا ثود> ىلإ ىضفي وهو ىلاعت هللا ىلع لاقتنالاو ةكرخلا زاوج ( ىاثلاو ) تاروعشلا

 هدوجو لقعلا ليحي ناكم ىف لص> امو ناكم نكي ملنإو ؛ ماسجأالا ثودح لئالد لطبن وأ

 انك اس لز"الا ىف نوكي نأ امإف  ًايلزأ ناكول مسجلا نأب لاقي نأ نكمأ امل زاج ولو نا
 لوقلا مدعوأ هللا شودحب لوقا همزليفكلذك ناكاذإو . ناكم ىف لودحلا اعرف امنآل اكرحتم وأ

 ذوجيف لسي ل ناورلاعت هللا ثودحب لوقلاوهف نوكيال ناكملا لبق هنأ لس نإ هنأال  ملاعلا ثودحب

 ه.زايف : ملادلا ثودح ىف هليلد متي الف ناكم ىف لصح مث ناكم ىفنكي مل لزاالا مسجلا نوكي نأ
 ملعيالو ناكم ىف سيل هناذ مودعملاب هللا هبشت كنإ لوقي لئاقلا اذه نإ مث ؛ هثودح لوقي ال نأ

 انك" ىو مودعم هيلا جاتحام مدع كا رظن جاتحم لكو ناكمىلإ هج وأ ثريح ودعم هلعج هنأ

 . مالكلا لاطل اهيف ام

 قلاخ هللا نأ رك ذ امل « نوركذنت الفأ عيفش الو ىلو نم هنود نم مكلام ل ىلاعت لاق مث

 هلإ وه دحاو ضرأالاو تاومسلا قااخ نأب نوفرتعم نحن مهضعب لاق . ضراالاو تاومسلا
 روص هذه نورخآ لاقو .انتوقو انئرصن انف ٍتكاوكلا روض ماتص الافذه و تار

 ةعاهش الو هللا ريغ نم ةرصن الو . هللا ريغ هلإ ال ىلاعت هللا لاقف انؤاعفش مث هللا دنع ةكئالملا

 َ ةاعفش الو كو رصان الو كوقلاخ مثال ةعئاض ةلطاب مانص الا هذهل ل كت دابعف هللا نذاب الإ

 ماسج الا هذه قلخو ضرأالاو تاومسلا قلاخ هنأنم هومتلعام (نوركذتت الفأ) ىلاعت لاق مث
 ءايشالا هذه هدنع نوكي ال ميظعلا كلملاو مكر صنت ىتح مانصأ الا هذه ليم هيلع ردقي ال ماظعلا
 , ةعافش اهل نوكست ىت> ةمظعو مارتحا ةربقحلا



 ةيآآلا . شرعلا لع ىوتسا مث : ىلاعت هلوف ا

 ؛ شرعلا بع ىلوتسا ىنعمب ءاج ىوتسا ليق ( رخالا هجولا ) ىكحللل ال ةياكحلل مث لوقف ءاذهب
 1١ ةييم هناا ادتك قاررك ده ريتكتف لقنلا امأ . لافتساو الفن كولا عم ءاج ئاوتساو

 : لئاقلا لوقف لامتسالا امآو ةنع.لقنلا زيتعي ام هزيغو تَذآلا

 قاربم مدو فيس ريغ نم قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق
 وه ام انهه مث ءضرآلاو تاومسلا قاخ لاق هناك انرك ذام اهانعم ؛ مث ةماكف اذه ىلعو

 ضرالاو تاومسلا عسو ىسركلاو ىسركلا نك مظعأ هناف ٠ شرعلا ىلع ىوتسا هنم ظعأ

 كلذو . ناكم ىف هنأ ديفي الو رهاظ لوقلا اذهو رارقتسالا دارملا نإ لبق ( ثلاثلا هجولاو )

 ناكم ىف ىأرلا نأ ديري ال هنأ دحأ كلشي الو جورخلا ىلع نالف ىأر رقتسا لوقي ناسنإلا نآل

 اذه مع اذإ ناكم ىف لخدي امم وه وأ نكمتم هنإ لاقي نأ هيف زوجي ال ىأرلا نأ امل: جورخلا وهو

 رقتسا لئاقلاق اذإ ىتح : نكشلا زاوجب طورشم رارقتسالا ةملك لاعتسا دنع نكسدلا مبف لوقنف
 ىلع كلملا رقتسا لئاق لاق اذإو : ناكم ىف هنوكو نكسشلا هنم مبفي تختلا لع وأ كلفلا ىلع ديز

 ىف هنوك مهفي نأ ىغبني ال شرعلا ىلع رقتسا هللا لئاقلا لوقف ؛ نالف ىف كلملا نأ مبغي ال نالف

 نم ناك ىف هنوك مهف نذإف « زوحي ال وأ ناكم ىف نوكي نأ هيلع زوحي ام هنأ ملعب مل ام ناكم
 ةظفللا هذه نم ديفتسا نإ ناكم ىف هنوك زاوجل :ناكم ىف نوكي نأ زاوجب طورشم ةظفالا هذه
 ىنعمب شرعلا ىلع نوكي نأ زوجي ال هنأ ىلع لدي ىذلا مث ؛ لا وهو هسفن ىلع ءىثلا مدقت مزلي

 ىضتقي اذهو (ىنغلا وهل هللا نإو ) ىلاعت هلوق ( اهدحأ ) نآرقلا نم هوجو هل ًاناكم شرعلا نوك

 لقعلا ةهيدب نآل ؛ ناكم ىلإ جاتحم هئاقب ىف وهف ناك» ىف وه ام لكو . قالطإلا ىلع ًاينغ نوكي نأ

 ىنتتي ام لكو ؛ زيحلا ءافتتا دنع ىنتني زيحتملاف « ًايقاب زيحتملا نوكي ال نكي مل نإ زيحلا نأب ةكاح
 هرارمتسا ىف هجايتحا بجوي هرارقتساب لوقلاف « هرارمتسإ ىف هيلإ جاتحم وهف هريغ ءافتنا دنع

 ناكملك كلذك و كلبي شرعلاف (ههجو الإ كلاه ءىث لك ) ىلاعت هلوق (ىناثلا ) صنلاب ىنغ وهو
 , ناكم ىف نوكي ال نأ هيلع زاجل . ناكم ىف تقولا كلذ ىف نوكي ال نذاف ءقبي وهو قبب الف

 (.كعم وهو)ىلاعت هلوق ( ثلاثلا ) ناكم ىف نوكي ال نأ بجيف هل بجو تافصلا نم هل زاج امو

 ىلع نالف انل وةك تاذلاب هيلع هنوك مبفي ناكملا ىف لمعتسا اذإ ىلع نأ وه هب كسلا"ةجوو

 ورمع عم ديز انلوقك تاذلاب امهنارتقا اهنم مهي نينكمتم ىف تلمعتسا اذإ عم ةملكو حطسلا

 ( مكعموهو) هلوقو ( انعم هللا نإ ) هلوقف ؛ نونكمتم نحنو ناكم ىف هللا ناك نإف اذه لمعتسا اذإ

 هعم هملعو هيلإ هليم نوكل لمعتستعم ةملك لبق ناف ؛ كلذك سيلو نارتقالل نوكي نأ ىغبني ناك
 لمعتست ىلع ةماك لوقنف ؛ رصنلاو ةناعإلاب ىأ ؛ىنالفلا كلملا عم ىنالفلا كلما لاقي هترصن وأ
 ىلع فرشالو كالهملا ف فرش ال نرالف ىلع نالف الول لئاقلا لوقي ريغلا ىلع هككح نوكل
 لكأ الو ابنه .ىث هل لصح امل هضرأ ىلع وأ نالف كالمأ ىلع نالف الول لاقي كلذكو . كالحلا



 ١ هيلا : شرغلا لع ىوتسا 21: لاك كلو

 اذه تبث اذإ , هريغل ال هل نيبف هيين ريغ دحأ هيلإ جاتح الام نآرقلا ها نا ا
 اذه نكل ؛ هيف اكذلا غلاب ىلا هياشتلل ؛ مدبال ىنذلا : ىلا ترق اذهو« معبد نآرقلا ىف نأ لع مع

 ةذه: نإ لاق اذإ الئاق نال اذهو ؛ دارع سْيلهنأ الف هناا ضعب ني نأ وهو طرش هل بهذملا

 مايأ مايالا هذه نأ ديرب الو ةنالف توم مانأ مايالا هذه نأ ديريال هنأ ملعي ةءالف ءرق مايأ مايألا
 بجورام سيلد ارملا نأ 0 ره ك]ذكتت؛ضخلا وأ زيطلا ىف رطحتم دارملا اعاوا  ةداك

 كلذؤنب عطقلا بجيف بابلا كلذ نم ىتاكملا رارقتسالاو سولجلاو ؛ كلذ ةلاحتسال هنا

 دارا ل وي نم (امهدحأ ) ناقيرف هيلابهذب نمورطخ (ىف اثلابهذملاو) هدعب زوجي امف فقوتلاو

 لوالاو ءاليتسالا دارا لوقي نم (امهناثو) ىتاكملارارقتسالا وأ باصتنالاو مايقلاوهو هرهاظ
 قاثلاو  ًارفك نوكي داكو ةعدب وهال جهنرك عم لوالاوالهج نوكي نأ زوجي فاثلاو سس

 رافكلا محري هللا نأ دقتعا اذا ًادحاو نأ اي اذهو ؛ةعدب ثروي لبحب سيلف المج ناك ناو
 رقم وه خلا كر محد هنأ دقتعا اذإو . ًارفكو ةعدبو الهج نوكي مهنم ًادحأ بقاعي الو

 ىوتسا  هّنم دارملا نإ: هنف.لق ءامتو« قباطم ريغ داقتعا هنأ نوكي.ام ةباغ ءةعل نركب 1
 1 نإو ةينالفلا ةدلبلاب ةكلمملا ريرس ىلع دعق كلملا لاقي ؛ كلملا نع هب ربعي شرعلاو ؛ كلم ىلع

 اولوقي مل مهنأ عم ؛ لخبلا ىلإ ةراشإ ( ةلولم هللا دي دوهبلا تلاقو ) ىلاعت هلوق لثم اذهو اهلخدي

 مث :هنع هللا مال لج ًايذك ناكل كلذ هللا دام ناكولو « ةقيقحلا قيرط ىلع الغ هللا دي ىلع نأب

 ترج ام ةريسي ًاذالب وأ ةريغص ةنيدم كلم نف 'تاجرد لع كاوا نأ وهو سرعت لضفا ادن

 ةع-اولا رابدلاو ةعساشلا دالملا كلم اناطلس نوكي نمو.« ريرش لعسلجي ام لوأ سلحجي نآب ةداعلا
 شرعلاف : هريزو هياع ساي :ىسرك همادقو , ةيلغ سلجي نيرس هل نوكي هتمدخ ىق كرام نرتكا

 ةياغ ىف ضرآألاو تاومسلا كلم ناك ايلف , ةكلمملا ةمظع دنع الإ نوكي ال ةداعلا ىف ىمركلاو

 , انيز انإو ءانقلخ انإ ) ىلاعت هلوق اذهل كهني امو ؛ ةمظعلا نع فعلا ىف ءىني اع رع ؛ ةنطنلا
 هل دي لهو كيرشلا نم هرهاظ دارملا نأ ىف لسم كشي وأ نظيأ ( انلزن نحتو ؛ برقأ نو

 ىف ميظعلا كلملا كإذكف ؛ هريف هعم ن كب اعإو ادخار نوكت ول ىو ميظعلا نأ ريغ : الم

 روهقملا#تأ اذه.دب وي امبو“ ةمظعلل آديرم كلذ لمعتساف هيلع ئوتشي رارس اذ لإ[ نارك 1

 راص هنأ هب نوديري مهنأ نظيأ ؛ ناكم هل قبي ل ىتح ضرأألا هب تقاض هل لاقي موزملا بولغملا

 جرخي فيك ناكم ىف ههإ نأب لوقي نم امس الو « ناكم الب مسجلا روصتي فيكو هل ناكماال

 لاقي ؛ هل .بجاو ناكملا نأ عم ناكم هل قبب مل براهلا روبقملل لاقي امكف ؟ ناكملا نع ناسنإلا

 اهانعم مث ةملك اذه لغو ؛ هل اب او ناكملا نع هزغتلا ناك نإ و« شرع هلو نكمتموه رهاقلارداقلا

 ىمرك أ نالف :لئاقلا لوي ماذهو , كلملا ىلع ىوتسا هنأ ةصقلا مث ءضرالاو تاومسلا قلخ

 ىنيزاحي ام هعم تلعف تنك الو ىنفرعي ناك ام هنإ لوقي مث ؛ ءايشأ هنع ىحو « ًارارم ىلع منأو

 6و - رخو



 ةيآلا . ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا هللأ : ىلاعت هلوق ٠4

 11 دا هاا د ٍةاَخ ىذلا امل ادعم هللا ( ضرالاو تاومسلا قلخ

 ( مايأ ةّتس ىف ) ىلاعت هلوق نأ انركذ دقو ءدحاو الإ هلإ الف دحاو الإ امبقلخي لو ضرأالاو
 ![ 41 الئ امني امو ضر لاو تاومشلا نال كلَذو َنَرظانلا رظن ى لاوحأ ةتس ىلإ ةراشإ

 ىرخأ اهتافص هقلخ ىلإ ًارظنو ةلاح تاومسلا تاذ هقلخ ىلإ ًارظنف ةفصو تاذ اهنم دجاو لكلو

 ىهف كلذك اهتافص ىلإو امهننبام تاوذ ىلا ارظنو كلذك اهتافص ىلإو ضر الا تاذ ىلإ ًارظنو
 لعفلاو العف هآر قلخلا ىلإ رظن اذإ ناسنإلا نأال مايالا ركذ امنإو . لاوحأ ةتس ىلع ءايشأ ةتس

 لوقيام لثم اذهو راهن الو ليل نكي مل تاومسلا لبقف الإو :ةنمزألا رهشأ مايالاو نامزلا هفرظ
 اكرام 1 23 هيف تدإو 0 نأ : هريغل لئاقلا

 ىذلا نامزلا وه دارملا ن'ال ؛هدارم نع جرخم الو اليل دلو دق كلذ نوكي نأ زوجي دقو

 . هتدالو فرظ وه

 ىلع اهلاثمأو ةيآلا هذه ىف ءايلعلا بهذم نأ ملعا ( شرعلا ىلع ىوتسا مث) ىلاعت لاق مث
 ىلاو ملسأ لوالاو هبلا ضرعتلا ( امهناثو ) دارملا نايب ىلإ ضرعتلا كرت ( امهدحأ ) نيبجو
 01! (فرع) الو اذه نان لإ نضرعتأ ال انآ لاق نم نآل كلذف لس 21 برا حشا

 هيلع بحي م ًائيش ملعيال و أ مالكلا بوجو مدع دنع ملكتي نم لاح الإ هلاح نوكيال : اذه نم

 رطقا نكيل لسرلاب 7 شاب لوقلاو دم وتلا لازلت لوضصالا نال ك]ذوي هنلعي نأ

 ىف ىلاعت لاق اذهلو ؛بحاو ريغ نوكي ىتم هنأ هليصفتب ملعلاو بجاو هب ملعلا نأ انقفتاو انعمجأ
 هتينادحوو هدوجو ةفرعم بحي هللا كلذكف ( ةعاسلا لع هدنع هللا نإ ) ةمدقتملا ةروسلا رخآ

 تافصو ناكمإلا تاكو نع هيلاعآو لامجإلا ليبس ىلع لايكاا توعن و لالجلا تافصب هفاصتاو

 ضرعتلا كرتنفاهب ملعلا بحيالام ءاوتسالا ةفصو : ىه اي هتافص عيمج لعب نأ بحبالو ؛ ناصقنلا

 ةياغ لوآلاف هياع وه ام فالخ دقتعيف هيف ءىطخم دقف هيلإ ضرعتي نم امأو ؛ ًابجاو كري م هيلإ

 توكسلاك بكر ملا لهجلالعلامدعو اكرم الهاجن وكي نأىف عقي نأداكيىناثلاو ؛ ملعيال هنأ همزايام

 كلف ةكملا ىلإ برقأ ةنإ امأو ء بذكلا نم ريختوكسلا نأ ىف دخأ كنشي الو بذكلاو
 ىتأيال هنأ زهاظلاف فنصملا نود حراشلاو احرش هل بتكو ناسنإ هفنص ًاباتك علاطي نم نآل

 فنصملا ىلع تالاكشإلا دروي ناسنإلا نأ ىرئام ًاريثك اذه و :« فنصملا هيلع ىنأام عيمج ىلع
 ناك اذإ و اذك و اذك ذارأ اع) و اذه عفتفلا درب مل لو و همالك رص نم ء ىحب مث مدقتملا

 لك هيف ىذلا زيزعلا باتكلاب كنظ اف كلإذك رصاق مع نع تكي ىلا ةظدامحلا بتكلالاع

 ثملع ىنا ملاع ىعدا ولو فيكو ؛ باتكلا اذه ىف رس لك تملع ىنأ لهاج ل نو مك

 لك ملع هنأ ىعدي نم فيكنف ؛ كلذ هنم حبقتسي ىتالفلا باتكللا هيلع لمتشي ةدئاف لكو رسس لك
 ىلا نايبلا ربخأت نآل هلزنأ ام لكنيب ىلاعت هللا نأب لوقي نأ لئاقل سيل مث ؟ هللا باتك ىف ام

 71101 سسوس حبب ماس ا وا
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 سا هرادص نر هذ 0 - يي دم رثإ دع

 0 01 0 1 سأل تا ا َقَلَح ىتلا هل
 2و 151 2-2 6 مس همت لس ]ل

 00 نود الفا عيش الو لَو نم هنود نم ملام م شرعلا ©

 نامز ىلإ مدأ تقو نم اموق كرت, هللا ناك فيك و مهمامعأ دالوأ نم ليئارسإ 1

 نرقلا كلذ ىنعي مهصوصخم .لوسر مهءاج ام مهنأب لوقت تنك نإو ؟ عرش الو نرد الب د

 امتإو لوسر مهاتأ دق نرقلا كلذ نكي مل ًاضيأ باتكلا لهأ لب برعلاب اضخم كل مف

 هلاع نحت ءابآ نآنورتك الااهيلع ىداار فكك م ءابآ لسرلا ىأ برعلا كلاذكو ءشءابأ لسا نا

 انك" 25 ) لاحت! لاقإو :  تادعلاب مس انآ دعوأو 0 وأ ىنلا نآلو ًارافك اوناك مالسلاو ةالصلا

 اذإ رصع لهأ نأ لع هتداع ىرجأ ىلاعت هللا "نأ وهو لوقحملا امأو ( الور تح.

 مث رهط دارأ اذإ هنإ مث ؛الوسر لسريو هدارعب فاي ا مف ف مو ةيلكلاب اولض

 اولض رصعلا لهأ مث : مبكالهاب ضراألا هجو ربط دارأ نإو ممولق نم رفكلاو كرشلا ةلاذإ

 ةلواطتم نينس كلذ لعاوقبو موق هتيادمم عفتني داه ملاع ضرآلا هجو ىلع قبب مل ىتح لسرلا دعب

 لالضاا دعب ىأ ( مهاتأ ام اموق رذنتل ) لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم لبق لوسر متأي مف

 .ريذن مهتأي " ةيادهلا دعب ناك ىذلا

 ًاموق رذنتل ) هلوقف هادعام فن ىلع لدي ركذلاب صيصختلا لئاق لاق ول  ةيناثلا ةلأسملا ل
 نوكيالفريذن مهاتأ دق باتكسلا لهأ نكل ريذن هتأي مل نمب ًاصتخم هراذنإ نوكي نأ بجوي ( مهاتأام
 نم دساف اذه لوقن مهلإ الوسر نوكي الف باتتكلا لهأ رذنيل لوسرلا ىلإ الزنم باتبكلا
 هنكل لئاق هب لاق نإو هنأ ( ىناثلاو ) هادعام ىنن بجويال صيصختلا نأ ( اهدحأ )هوجو

 دج و انبه و : هادعام ىف بج وبال هادعام ىفن ريغ ببس هل ناك نإ صيصخنلا نأ ف هريغ قفاو

 هنم مهغي لو ( نيبر ةالآ كتريشع رذنأو ) لاق ىلاعت هنأ ىرت الأ «ىلوأ ناك 98 نآل كلذ

 ديحوتلاب ناك مثراذنإ نال“ 0 ناك نورا راذنإو مث ريغ راذنإب رمي موأ مثريغ 0-0 ١

 صيصختلاعق وف ركذلاب كك رار ون اكفأ ةلاسإلا 00 فيستا او ود م باتك ١ لهأ و رك

 اولض دق اوناك باتكلا لهأ نآل ء الصأ هركذام دزءال انركذ ام ىلع نأ وه (تلاثلا) كلذ 3

 اذمو ٠ هاوس ةجرد ىلع لكلا ىلإ السرم نوكينأ مزاف مهالض دعب دمح لبق نم ريذن مهنأي مو
 ممءادتها تنأ انكار مهزذنت ىنعي ( نودتم مهلعل ) هلوقو : هان رتخاام نسح نيبقي

 ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس ىف امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا ل ىلاعت لاق مث
 6 ذتت الفأ عيفش الو ىلو نم هنود نم ,كلام شرعلا

 ىذلا هللا ) لاف « ليلدلا ةماقإو ديحوتلا ىلإ ءاعدلا نم لوسرلا ىلعام نيب ةلاسرلا ركذ امل



 و

 ممرثك أ دنع ةيكحم عجاضملا ةروس ىمستو

 ةيآ نوثالث ليقو ةيآ نورشعو عسل ىهو

 0 صسسسل
 ظ

١ 

 1 0 نر ههه

 0 أ 6« د َنيكاَعْلا بر نم هيف بيرآل باّتكلأ ليزنت ء١ملا
 7, كا

 هلال لل هال و ع "76 2س هدم 2 ه رئالسودم

 كَ نم ريذن نم مهن اماموت رذتتل كبَر نم قحلآ وه لب هب
 ا

 (يخرلا ندر .رمجحرلا هللا مس (

 ١ نيملاعلا بر نم هيف بير ال باتكلا ليزتت ؛ىلا 6

 متخو رشحلا وهو لصألا ركذو ةينادحولا ليلد ةمدقتملا ةروسلا ىف ىلاعت هللا ركذ امل
 ملع دقو ( هيف بير ال باتكلا ليزنت « ملا ) لاقف ةروسلا هذه ىف ةلاسرلا نايبب أدب امهب ةروسلا

 بر نم ) لاق انهه نأ ريغ اهريغو ةرقبلا ةروس نم ( هيف بيراال ) هلوق ىو ( ملا ) هلوق ىف ام
 ىري نم نآل كلذو (نيقتملل ىده) ةرقبلا ىف لاقو (نينسحبلل ةحرو ىده) لبقنم لاقو (نيملاعلا

 اذهليق اذإف ؟ باتكلااذهاهلوقيف باتكلاىفام بلطتةلاطسفنلاريصتام لوأف « هريغ دنع اباتك

 لوقيمث؟ نم فينصت باتكلا اذه : الوألاقيالو ؟وه نم فينصت كلذ دعب لوةيف ريسفتوأ هقف

 هرك ذوىلاعت هللا باتك و هانهه لاق مث : ةحرو ىدهباتككلا اذهالوأ لاقف اذه لع اذإ ؟ وه اذاعف

 . هتعلاطمى] سفنلاوعدتف نيملاعلا بئاحي هيفنوكي نيملاعلابر نوكي نم باتك نآلنملاعلاب رظفلب
 نم ريذن نم مهاتأ ام اموق رذنتل كبر نم قحلا وه لب هارتفا نولوقي مأ ل ىلاعت لاق مث

 ش 1
 نيب مث هير نم قح هنأ قملا نأ نيبو باجأ مث , ىرتفم وه نولوقت مأ هب نوفرتعتأ ىنعي

 : لئاسم هيفو : راذنإلا وهو ليزنتلا ةدئاف

 (باوجلا) هوقبس رذنلا نأ عم (ريذن نم مهاتأ ام اموق رذنتل ) لاق فيك 6 ىلوألا ةلأسملا ُر
 ةيمأ ةمأ تناك ًاشيرق نأ وهف لوقنملا امأ ؛ لوقن» رخآلاو لوقعم ( امهدحأ ) نيهجو نم
 عيمجو مبهاريإ دالوأ نمم اوناك مهن اف ٠ ؛ ديعل وهو ملسو هيلع هللا ىلص دمح لبق ريذن مهيتأي ل

 ت ا ةضياس ديف



 ١م هنزجلا . ريع ميلع هللا نإ : ىلاعت هلوق

 ىف اوريس لق ) ىلاعت لاقو ( هديعي مث قاخلا 0 ىذلا وهو ) لاق ام ءادتبا قاخلا ( امهناثو )

 ىفام لعيو) انهه لاقف كلذ ريغ ىلإ (ةرخآلا ة أشنلا "'ىشني هللا مث قلخلا أدب فيك اورظناف ضرألا

 ىلع رداقوه اكو ؛ الع رداق هللاو ةنئاكامنكل اهيلعتال تنك نإو ةعاسلا نأ ىلإ ةراشإ (ماحرألا

 لئاسلا اهأ اي : هملع بلاطلا كلذل لاق مث . ماخرلا نم قلخلا ىلع ردقي كلذك ماحرالا ىف قلخلا

 . كداعمو كشاعم ملعتال كناف « اهملعتال اهنم 0 ءاسشأ كاف ءاهاسرهنايأ ةغاسلا نع لأسبا كا

 , كناكمو كلغش هنأ عم تومت نبأ ملعت الو ؛ ك كنامزو كلعف هنأ عم ًادغ بسكت اذام ملعت الو

 ايملع ا أوف هف كل نأ 3 كدغ ا كيلعأ أم هللاف ؛ نوكح 0 ةعاسلا مايق ملعت فيكف

 علا كلذ ببسب 0 ىممت ًاضارغأ هيف كل نأ عم توم نبأ كبلعأ الو ؛ كموي نم رومالا

 7 هللا ىلع الكوتم ىلاعت هللا لإ اما قززلا ةسيشب !ثفو قر ركك ىكل كلعي ملاعإو

 هيلإ جاتحت ام كملعي مل اذاف . اهريغ ىف تنأو توملا نمأت ال ى اهف تومت ىلا ضرآلا َكِلعأ
 لعأ نقر ,ن وكت :امنأب ملعلا ىلإ ةجاحلا او ؛ ةعاسلا ىهو ؛ هيلإ كل ةجاح ال ام كملعي فك

 .هئاشأ اسا ىلع هللا

 هللا نإ ) هلوقب ؛ةروكذملا ءايشالاب هءلع الوأ صصخ امل ( ريبخ ميلع هللا نإ ) ىلاعت لاق مث
 رهاظب الع هءلع سيلو .”ىث لكب ًاقلطم مياعوه لب ء اب صتخم ريغ هءلع نأ ركذ (ةعاسلا لع هدنع
 . باوصلاب ملعأ هللاو « ءايشآلا نطاوب ىلإ لصاو هملع ريبخ لب ء بسف ءاضناإلا



 ةيآلا . ةعاسلا لع هدنع هللا نإ : ىلاعت هلوق 1

 ا اكييد اس سه اساس سهله م رث نضاس رت سا لس ني بص رو راس م لس لص هع

 ىذا امو ماحرالا ق اه لعبو ثلا لزتوف ةعاسلا مع هللا نإ
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 ميلع هلأ نإ 5 " ضرأ ىأب سفن ىرذت نر بلت 55
 ان مادع

 مى 21

 622 رخ
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 ءازجلا مدمل اقيقحت نوكي نأ (ىناثلاو ) قح هدعوو هب هللا دعول ن ا اودخا

 ؛ قح هللا دعوو ( ىرخأ رزو ةرزاو رزتالأ)ب دعو هللا نال ( هدلو نع دلاو ىز ال ) ىنعي

 . رهظأو نسحأ لوآلاو ىز رب الف

 اهنإف ايندلاب اورتغت الف كلذك مالا ناك اذإ ىنعي (ايندلا ةايحلا مكنرغت الف ) ىلاعت لاق مث

 قحلا دعولاب رو ؟ذملا مويلا [كلذ] عوقول ةلثاز

 اورتغتنأ ىغبني الو اهسفنب ركرغت نأ ىغبني ل ندا ىنعي (رورغلا هللاب <: رغيالو) ىلاعت لاق مث

 هوعدت نم مهنم ماسقأ ىلع سانلا ناكف ناطيش وأ ةرامأ سفن نم راغ اهتبحم ىلع ملح نإو [ام]

 هلمؤيو ايندلا هنيع ىف نيزيو ناطيشلا هردص ىف سوسو, نه مهنهو اهيلإ ليميف اهسفن ىلإ ايندلا
 نع مهاهق ؛ ةرخ خالاو ايندلا كل عمتجتف بوتت مث اهب ذتلت وأ ةزخالا انبن لضخ كنإ/ لوقو

 . نيعالا ىف ايندلا نست نمىلإالو ايندلا ىلإ نوتفتليال ن :مذلا مهو ؛ًاثلاث امسق اونوك لاقو نيرمألا

 سفن -ىردت امو ماحرالا قام ملعيو ثيغلا ل لزنيو ةعاسلا لع هدنع هللا نإ ١ ىلاعت لاق مث

 14 ريبخ ميلع هللا نإ تومت ضرأ ىأب سفن ىردت امو ًادغ بسكت اذام

 0 ا هر ا عل ةسمخ رومأ ملع ىنن ىلاعت هللا نإ نيرسفملا ضعب لوقي

 هلهنو نافوطلا نامز ىف لمر بيثك ىف ناك ىذلا درفلا رهوجلا ملعي هللا نآل ؛ , كلذ سيل دوصقملا

 دعب دجوي هنأ معي هنألو : هريغ هملعي الو وه ن 1 أ هنألعيو « ةرم م برغملا ىلإ قرشملا نم حيرلا

 ركذلاب اقل قش تام الار هد رع هلم الر د اكلم الا هر نهود نارام

 نثاك هنأ رك ذو ( هدلو نع دلاو ىزي آل ًاموي اوشخا ) هللا لاق امل لوقن نأ هيف قحلا امنإو

 0 ل اجلال لا رولا

 ءايحإ ( امهدحأ ) ثعبلا ىلع ًارارم امهانركذ نيذللا نيليلدلا ركذ مث , نئاكوه نكسلو هللا ريغل

 راثآ ىلإ رظناف : نيسلبمل هلبق نم مهيلع لزني نأ لبق نم اوناكن إو) ىلاعت لاق اياهتوم دعب ضرآلا
 دعب ضرألا ىحيو ) ىلاعت لاقو ( قوملا ىحن كلذ نإ اهتوم دعب ضرالا ىحب فيك هللا ةمحر
 رداق هتلاو ةنئاك اهنكلو اهنقو ملعت ال كنإ لئلا أ اب'انهط اللؤو 7 نرجرخ ِكِاَّدِك اهتوم

 (ضرآلا ىحيو) لاقو ( ثيغلا لزني ىذلا وهو ) لاق ثيح ضرآلا ءايحإ ىلع رداق وه !؟ اهيلع

 « كنف" ع

 ردو وحجب وييسإ جيك تسوون تولوا 17:77 +. 7*

 تس



 3 ةيآلا . مكبر اوقتا سانلا هيأ اي : ىلاعتهلوق
 0 مايجب

 -#-ذ هك ه س هرقام هرثثا ل رزيرم ر 0 ١

 0 نعدلاو ىزحي الاموي اوشخاو بر اوقتا سانلا اا

 سم ده رث اسهم رك ربت ص رت ساس هس ام 3 هس سو مماثل

 اندلا هايم مكنرغت الق قح هلأ دعونإ اني هدلاو نع زاج وه دوأوُم

 وناوي رص

 ال0 22 هن ١ هه 6 مل 020

  3 5رورَْلأ» 5١

 رهاظف ىنعم روكشلا ةلباقم ىف ر 0 نأ امأو : هضفتسا حلا

 ره - واوع الو هدللو نع هلا 2 0 ًاموي اوشخاو مكبر اوقتاسانلا اب او ىلاعت لاق مث
 . ( رورغلا هللاب مكنرغي الو ايندلا ةويحلا مكنرغت الف قح هللا دعو را هدلا و نعاواج

 بجوأ ًادحاو ناك امل ىلاعت هنآأل ىوقتلاب ظعو.اهرخآ ىلإ ةروسلا لوأنم لئالذلا د

 ديب مالا ناك ول فاخب ام لثم امهدحأ فاخب ال نيدثا ديب مالا نأ لعيب نم ناف ةغلابلا ىوقتلا

 ناكاذإ كللملا نآلكلذو ؛دابعلا نيب هيف هللاكح ىذلا مويلارك ذب فوخلا دك أ مث ريغال اههدحأ

 موي هل نأ لع اذإ فاخياملثم هنم فاخيال , هدابع ضرعتسي الو ا ملعيال هنأ هنم دعت ان
 نأمل اذإ مرجما نآل كلذو (هدلو نع دلاو ىزحيال) هلوقب هدك أ مث . فاشكتساو ضارعتسا

 ملع اذإ فاخام لم . فاخ ال هبسك نم دؤرب هيلع جر ام ىضقيو هقح ىف ماكتب نم كلملا دنع هل

 دلولاو دلاولا امهو ةبحم او ةقفشلا ةياغ ىف نيصخش ركذ مث: هيلع 95 ىضَقن نم هل سل

 رداني ام نوماإلانمنأ" هو , ةفيطل هيف اعيمج كلاؤلا وبدلولا 1-0 ىلعالا ىلع ىندآلاب لدتسيل

 لثم دلاولا نع هلمحت ىلإ ردابي ال دلولاو مالآلا لمحتو لاملا عفدك دلولا نع لمحتلاىلإ بالا
 ىلإ دلاولا رداب الو.دلاولا نع هلمحت ىلإ كولا ردات اناهنمو ؛ دولا نع هلمحت لإ كلاولا رد
 نأ نيإلا لع نوري ضاقوأ لاو دنغدجأ دلاو راضحإ ديرب نم ناف ؛ ةناهالاكدل ولا نع نع
 عفدي نأ بالا ىلع نوه ماليإلا ىلإ مأألا ىبتتا اذاف ؛هلدب وه رضحيو هدلاو نع ةناهإلا عفدي

 5 هوو مالالا عفد ىف ( هدلو نع دلاو ىزجب ال ) هلوقف هفنب وه هلمحترو هنبا نع ماليإلا

 ( زاج وه دولوم الو ) هلوقو ( ىزحي ال ) هلوق ىفو « ةناهالا عفد ىف ( اًئيش هدلاو نع زاج وه

 نال هنأش نم نوكم' الو ىتش ال نم ناكنإو فات لعفلا نأ ان , 2 انأ ضو( 40
 كتي نم كلدكو :طانيخ وه: لاقي الو طبخ :هنإن لاقي دش طبخ برك اذإ اكل
 نبإلا: لوقنف اذه تملع اذا « كئاخةوه لاقت الو)كيحت وه لامن هتتضص كلذ نوك ل 4

 ةقغعلا: نم.هنف اك نزحت كلاولاو قوملكا ىم هيلغ هل امل هذلاو : نع ايزاع توك كآ
 . (زاج وه دولوم الو ) دلولا ف لاقو ىز ال دلاولا ىف لاف كلذ هيلع بجاوب سيلو

 ىنعي موبلل ًاقيقحت نوكي نأ (امهدحأ) نيبجو لمتحت وهو ( ق> هللا دعو نإ ) ىلاعت لاق مث
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 5١" روُفكر اَتَح ل الإ انا دَححي امو دصتقم مه

 ءالبلاو اللا د كلم مدلل 39 كلذ :ءاعرا ف روكش ةدشلا ىف رابض ( رو ث رامص

 هيلع هللا لص ىنلا مالك ىف دروو ةمعن هنتأ اذإ ركشي و ةمقن هتباصأ اذإ ريصيف ءالآلاو معنلا دنع

 كورتلاو كورتولاعفأ فيلاكتلا نأ ىلإ ةراشإ «ركش فصنو ريص فصن نافصن ناميإلا» لسو

 . « فورعملا ىلع ركش لاعفاآلاو ربص موصلا » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اك فولأمللا نعربص

 مهنفف ربلا ىلا مهاحجت ايلف نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد للظلاك جوم مهيشغ اذاو )ل ىلاعت لاق مث

 .( روفك راتخ لكالا انتايآب دححب امو دصتقم

 نمو الوأ هكردي ريصبلا نأ ريغ هب نوفرتعم لكلا نأ ركذ تال كلذ ىف نأ هللا ركذ امل
 هاعدو هللانم لكلا نأب فرنعا ةدش ىف عقوو جوم هيشغ اذاف ؛ الوأ هكرديال فعض هرصب ىف

 كلت ىلع قبي دق ةدشلا كلت "نم هاجت اذاف «هاوس نم عسمج ىمنيو هادع نم لكك رت, ىأ ًاصلخم
 دححب امو ) هلوةب دارملا وهو كرشلا ىلا دوعي دقو ( دصتققم مهنف) هلوقب دارملا وهو ةلاحلا
 : لئاسم ةآلا ىفو ( روفك راتخ لكالإ انتابآ

 « لابجلاك هانعم ىف ليقو : للظلا عمجو جوملا دحو ( للظلاكج وم ) هلوق 4 ىلوآلا ةلأسملا ل

 لوزنو عولط هيفىري مىظعلا دحاولا جوملا لاقينأ نكميو ٠ جوملا مظعىلا ةراشإ باحسلاكليقو
 . ةقصالتملا لابجلاككلذ نوكيف كلذ كل نيبت مظعلا رهنلا نم ةدحاولا ةيرجلا ف ترظن اذإو

 ربلاىلإ مهجن ايلف ) لاق مث (هللا اوعد كلفلا ف اوبكر !ذاف) توبكنعلا ف لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ( امظع ًارمأ ) انهه رك ذ امل لوقنف دصتقم مهنفربلا ىلإ ماجن انلف ) انههلاقو ( نوكرشي مث اذإ
 ىذلا وهو رفكلا ىف ىأ دصتقم مهنم جرخن مهولق ىف كلذ رثأ قب لابجلاكىذلا جوملا وهو
 نم هيلع ناك ام ىلع قبب ملو هنم ءىث هعم قبف صالخإلا ىف دضتقم وأ ؛ راجزنالا ضعب رجزنا

 مل ثيح مبك ارشإ ركذف ىمألا كلذ لثم ةنياعم رحبلا بوكر عم رك ذي مل كانهو . صالخإلا
 . ما هد قب

 ىنعي ( تايآل كلذ ىف نإ ) ىلاعت هود ةباقم ىف ( انئايآب دححجت امو ) هلوق  ةثلاثاةلأسملا )
 ىنعمو ؛ ًاظفل راتخلا ةنزاوم ىف رابصلاو روفكلا راتخلا اهدححيو : روكشلا رابصلا ام فرتعي

 ردغلا ريثكلا رادغلا وه راتخلا نآلف ىنعم امأو . رهاظف أظفل امأ ؛ روكشلا ةنزاوم ىف روفكلاو

 دحأ عم دهعي نكي مل نإ روبصلا نآل ؛ ربصلا ةلق نرم الإ نوكي ال زدغلاو ؛ ردغلا ديدشلا وأ

 ىلع ربصي الو دبعيف رادغلا امأو . هللا ىلإ مالا ضوفيو ريص هناف ؛ رارضالا| هنم دعي ال
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 0 ين وو مهيدي رب بااببطوتا دهب احجي ميسرم مودع وحس

 و جماعي < هول هيج 3 5

 2س _داجاوجج بو” بادر

 هجوم

 1 ةيالا . رحبلاف ىرحبت كلفلا نأ رمأ: للاعت هلوق
 - 0 ع هب 2 1 ١ دم - ه رثهردص اهي هه سه 5

 كلذ 5 نإ 00 م 0 ] هللأ ت تيمعت ا ف ىرجب 26 نأ 10 31

 رم هر_- م ار م سمسا (س

 ٠0" روكشر رابص لكل تذل

 ءاكلاذان نانف و ًاحيرص ةيتوب لا فاض وألا معا 7 هو :دجوملا ا 5 ةجاتحملا ت ناكل

 0 ىملاو قلوه هنأت فاصتالا كلذ ىأ ىلا د هللا نأب كلذ لاق ةردقلاو للعلا نمض

 هدوجو نأ حيحصلا بهذملا ناف ؛ توبثلا وهو هل لاوزال ىذلا قلطملا تباثلا وهو هللا تباثلاو

 امو ىلا وهف هيلا ًارلظ_هوج ولاو ظوكاانل هللاو هللإ 7 لاوز هلف هادع ام لكف هتةيقح ريغ

 هجو لكنم توبثلا هل ناك اذإو لاز اذإ هلظ لطب لاقي لئازلا وه لطايلا ن'ال لطابلا هادع
 . هيف صقنال 0 نك

 3 صقان ماسقأ ةعبرأ ىلع ءايشالا اولعجو ا ءاكحلا نأ ملعا مث ٍ

 ىنتكملاو ) ىمعالاو ضيرملاو ىصلاكهل نوكي نأ ىغبفيام هل سيلام (صقانلاف) 0 وفو ماتو

 هب 0 ام تالألا نم هل ىذلا نر 1 ف ها هب عفدي أم م طعأ ىذلا وهو

 هيلإ جتحي مل نإو ؛ هل زاج ام لك هل لصح ام ( ماتلاو ) لاوزلاو للحتلا ىف اهنكل اهتقو ىف هتجاح

 مالسلا هيلع ليربج لاق اي ًائيش رحل اهنم هللا صقني الو دادزت ال تاجرد مل نيبرقملا ةكئالملاك
 ىذلا وه ( ماعلا قوفو ) ( مولعم ماقم هل الإ انم امو ) ىلاعت هلوقل « تقرتحال ةلمأ توند ولو

 لك هل لصاح ىلاعت هللا نكل هيلإ جاتحا وأ هل زاجام هادع امل لصحو هل زاجام هل لصح
 قوف ووف هيلإ جات انيعأ وأهل اح اه لك هريغال لصحو ماتوبف ؛ لالخلا توعنو لكلا تافص نم هل

 ريكا ىلعلا وه هللا نأوز هلزقو ماهل اىلإ ةراشإ ( قا وه ) هلوق لوقنف اذهتبث اذإ ماعلا

 5 كلذو هتاذ ىف ىأ ( ريبكلا ) هلوقو هتافص ىف ىأ ( ىلعلا وهو ) هلوقو ماعلا قوف ىأ
 نركقف ةنم رد اوهام (ضارح نكشف رادع ًاردقم أدسج ذكسحت نوك هلال ناكت ف ام

 . روصترام زك نم ربك ] ًافلظم/ نم ريك هدكل:نضورمملا لإ لا

 تايآل كلذ ىف نإ هنايآ نم مكيريل هللا ثمعنب رحبلا ىف ىريت كلفلا نأ رت ملأ ال ىلاعت لاق مث

 . ( روكش رابص لكل

 3 20 ؟ذامل ( هتاب ايا نم مكيريل هنبا كيقعتي رحبلا ف ئررحب كلفلانأ رث ملأ ) ىلاعت لاق مث

 ىلا راشأو ( رمقلاو سمشلا رفسو ليللا ىف راهنلا ليويو راهنلا ىف ليللا لوي هللا نأ رتملأ ) هلوقب

 ىلإ 00 ( ىرجت كلفلا ) هلوةف ببسملاو 00 ىلإ راشأو «ةيضرأ ةيآ رك ذ ببسملاو ببسلا

 ( هتايآ نم ميريل ) هللا سمأب ىه ىتلا جيرلا لإ ى ةييسلا ىلإ ةزاشإ (تأ تمعتب)ةلوقو كلا
 لكل تابآل كلذ ىف نإ ) ىلاعت لاق مث, هتايآ ضعب ىأ ( هتايآ نم ) هتمعنب اهئارجإب كيري ىنعي

 زوج ام

 مه - رطل مد



 : 9| . قملا وه هللا نأب كلذ : ىلاعت هلوُق هد
 2 د ودع ور سا مدع هت 2 7 ا هرمصض سر ملا دع 7 حدا

 لما وه هلآ نو لل هنود نم َنوُعديام نون مه هنآ نب كلذ

 (١)تبثي امو قولا لخد مل لوي ال « قوسلا ىف شيعتملا ىري نم نآل . ايس هل سفنلا بلطتال
 ببس نذاف « لخد مل لوقي قوسلا ىف اكلم ىري نك. اببس هل سفنلا بلطت ىضتقملا فالخ ىلع

 ناكاذإو : أريصب نالف راص مل لوقي الو ىمعأ نالف راص ل لوقيف داو لك هءلطي ممصلاو ىمعلا
 توملاو ةلظااو ىمعلا نازو ىلع وه ىذلا لللا وهو هبس سفنلا بلطتام ىلاعت هللا مدق كلذك

 . رخآلا رمآألا هدعب ركذ مث هيبس بلاط دحاو لكن وكل
 ىضاملا ةغيصب رخم رمقلاو سمشلا ىف لاقو لبقتسملا ةغيصب ( لبوي ) لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 رمتسم رمأ رمقلاو سمشلا ريخستو موي لكلب لصف لكددجتي رمأ راهلا ىف ليللا جاليإ نآل
 : ( ميدقلا نوجررعلاك داع ىدح ) ىلاعت لاق اك

 راهنلا ىلع رمقلا ناطلس هيف ىذلا ليللا مدقت عم رمقلا ىلع سمشلا مدق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ال

 بلطت ام رثك أ ةبيس بلطت سفن"الا نآل ناك ليلا ميدقت نأ انيب امل سمشلا ناطلس هيف ىذلا

 فليت زصناو ؛ نْدَعأ تناك مظعأو ربك أ تناكامل رمل لال كلدك انههو ء "راجلا بتم
 يع ركل قضل) لما بع بلع امك بولا مالا ايش

 ناكامل لوقن ؟ مدقت امب ( ريبخ نولمعت ام هللا نأو ) ىلاعت هلوق قلعتام 4 ةعبارلا ةلأسملا
 . هللاىلع قخمال هللا فرصتب امه نيذللا نينامزلا نيذه ىف عقبام نأ نيب لاعف الا لحرابنلاو ليللا

 عم باطخلا نوكي نأ ( امهدحأ ) نيبجو لمتحي ( رتملأ ) ىلاعت هلوق 4 ةسماخلا ةلأسملا ١
 هريغ وه نم نال . هريغ عم باطخلا كرت هنئاكو ؛ نورثك 'الا هيلعو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 رمأب نورمتؤم مهف نينمؤملا نم هريغ وه نمو ؛ مثرارصإل مبعم باطخلل ةدئافال رافكلا نم
 ظعاولاو ظعولا هنم دارملا لاقي نأ ( ىناثلا هجولا ) هيلإ نورظان مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 اذاملو ؛كريصن نف ؛ كريصم هللا ىلإ نيكسم اي : ميظع ا الو بطاخم
 محضاولا رمألا اذه رت ملأ لفاغلا اهمأ اي ىأ ليبقلا كلذ نم ًاباطخ نوكي (رت ملأ) هلوقف. كريصقت

 2 م ىلعلاوههللانأو لطابلا هنود نم نوعدي ام نأو قحلا وه هللا نأب كلذ ) ىلاعت لاق مث
 (ميكح ذ زيزع هللا نإ ) هلوقو ( ديما ىنغلا وه هللا نإ ) هلوقب لاكلا فاصر 1ك كذا

 هلوقبو ( هللا تاماكت دفنام ) هلوقب لاكلاو ةدارإلا ىلإ راشأو ( ربصب عيمس هللا نإ ) هلوقو
 ًاينغ ناك اذإ هناف ةيبلس ةفص لكىلإ ةراشإ ( ىنغلا وه ) هلوقف ةلخجا ىلعو ( راهنلا ىف ىلبللا يوي )

 نم ائيش الو : ماودلا ىف زيحلا ىلإ اجانحم مسج الو . ماوقلا ىفرهوجلا ىلإ اجاتحم ضرع نوكيال.
 . لوألا وه هتركذ 7 , هيريمآلا 7

ْ 

 اهيضفسلا



 ٠ نإ ىليللا عسا هللا نأ 00 ىلاعت هلوق

 0 ع تا نأ 7 م ) لاق امل ىلاعت هللا نأ وه 2 لاقي نارسصأ

 ضروف هجو ىلع امهنف وهام ضعب اهنم 0 مومعلا هجو ىلع ( ضرأللا ىف امو تاومشللا

 هوقو ,تاومسلا قام ىلإ ةراش].( رمقلا و معلا تصوره د ( ناجل ى لذللا م
 لاقي نأ لمتحو.. نضراألا قام ىلإ'ةراشإ ( هللا ةمعنب رحبلا ىف ىرجيت كلغلا نأ رمل ) اذه دعب

 ( رهدلا الإ انكلجب امو ) لوي نم نساتلا نم ناكو ثعبلا.ركذ 11: ىلاعت هللا نأ وه هج نإ
 ةايحلاو توملا امملإ نويسنت ىتلا مايالاو ىلايللا هذه ىلاعت هللا لاق ٠ مايإألاو ىلايللا وه رهدلاو

 0 نإ مث ( ليللا ىف راهنلا ّجويو راهنلا ىف ل |ءللا وي هللا نأ رت لأ ) لاقف ىلاعت هللا ةردقب ىه

 ىلا نم.رثك | ضرالا قوف ئه. ىتأ|(0)سوقلا نكت ةرات نمسشلا ريسم فلتحا كاد 0
 ناب واستف نايئواستن ةراتو شكعلابن وكت ةزاتو"لوظأ راهنلاو رصفأ لذلا نوكف ضر

 نم اابلكأاو ا ُْق ا اكل هذه نأ نوفرتعتال مت 5 نإ ىنعي ( رمهلاو سمشلا رخمو) ىلاعت لاقف

 ريسي ددملاو ددملاب تناك نإ لاجالاف « ىلاَعت 1 ىلإ ةدئاغ اه ساب طيمأب' فارتغالا ن1

 : لئاسم ةيآلا ىفو 6 ةتردقو أ هللاب الإ" سيل تك اوكا نيس فا ا

 ليللا جاليإ دارملا لاقي تأ ( اهدحأ) :نيبج و لمتح رابلا ف ليللا جاليإ ( ىلدآلا ١
 ىلا دام ناكاذإ ليللا نال كلذو « ليللا رامنلا هيف ناك ىذلا نامزلا ف لعجب أ راهنلا نامز ىف

 دارألا لاه نأ ( امهئاثو) رامنلا هيف ناك نامز ىف ادوجوم ليللا ريصي لوطي مث ةعاس ةرشع

 ىتنثا انركذ م ناك اذإ ليللا نال كلذو راهنلا ىف ليللا نامز لعجي ىأ راهنلا ىف ليللا نامز جالبإ
 لبللا جاليإ نال اذه ريغ نكم الو زانلا ف ًادوجوم ليللا' نامز راص يضف اذإ ةعاب 05
 لاعفأ راهلاو ليللا نال ىلوأ لوألا نكل هنم دبال رايضإلا نم انرك ذاق دوجولا لا راجل:
 ليللا نامز انلوق نم برقأ راهنلا نامز ىف ليللا الوقف فرظ نامزلا نآل ةنمزألا ىف لاعفآلاو
 ( راهنلا ىف لبللا جوي ) ىلاعت هلوق لوقنف اذه تبث اذإ . ًانورظم فرظلا لعحي ىناثلا نآل رانا ىف
 نم ريثك ىف راهنلا داحيإ ىلع ليللا داحيإ مدق ىلاعت هللاو راهنلا هيف ناك تقو ىف هدجوي ىأ
 هلوقو ( رونلاو تادلظلا لعجو ) هلوقو ( نيتيأ راهنلاو ليلا انلعجو) ىلاعت هلوق ىف اك عضاوملا

 ( المع نسحأ مكيأ ركولا هالوك قلخ ) هلاوق هسنج - نمو (:ناهنلاو لبللا فلما

 ليللا ور ونلا مدعليللاو رونلا مدع اهنأ اهب نظي دق ةءلظلا نأ ىهو : ةيدكح ةلأسم ل راق

 نكمل ةايح الو رون الو راهن نكي مل لز الا ىف ذإ كلذك سيلو توملا مدع ةايخلاو راهنلا مدع
 ممصلاو ىمغلاف مصالاو ىعالاكرومآلا هذهف ليلو أ ةءلظ وأ توم هيف ناكلاقي نأ نكسمي الو
 8 :ىعل لاك 1 عم الو اهل رصبال رجشلاو رجحلا ذإ عمسلا مدعو رصبلا مدع درجب سل
 ءاضتقا هيف نوكي نأ نم دب ال ممصلاو ىمعلا هيف قةحتيام لوقنف اذه ملع اذإ ىعأ وأ مصأ هنإ
 هاضتقم هيلع بترثيو « ءىش * ءاضتقأ هيف نوكت امو مدأو ىهعأ هل لاقي ناك امل الإو امهفالخل

 )١( باوصلا وه هتركذ ام لعلو اهل ىنعم ال ىهو , سوفنلا نوكت : ةيريمآلا ةخسنلا ىف .



 ةيآلا . ليلا مسوي هللا نأ رت ملا : ىلاعت هلوق ١

 دلل متو زكا رانا جيم راما ليل 2 هللا نأ رت لأ
 مس سادع لس لس رس © لا ع

 11 ريح 0 اَه هنأ ا م لجأ ل ىرحب 0

 تادايعلاف تادودعملا ناف اذهلو  ةعيسلا ترك ذ ةرثكللا نارب ديرأ اذاف ء رثك ”الا مسقلا ةعسلا
 ىلع رمآلل ًاريسيتت ةثالث ءوضولا ىف رارملاو : ةثالث تاولصلا ىف تالاقتنالا ىف 0

 ىعم ىف لكأي نمؤملا » مالسلا هيلع هلوق لوقنف اذه ين اذإ ٠ لو'الا مسقلاب ءافتكا فاكملا

 ءابصوصخت ةعبسلا ةدارإ ريغ نم هترثكو لك "الا ةلق ىلإ ةراشإ «ءاعمأ ةعبس 0 ةاكلاو

 ةراشإ باوبأ ةينامت ةنجلل انلوقف اذهىلع مث , ريسفتلا اذهب باوبأ ةعبس منجل نإ لاقب نأ ل

 ىلع لدي ىذلاو . اهريغ ةرثك ىلع ةدئازو ةريثك باوبأ اهلف ةدايزو ىنسحلا اهف ناف اهتدايز ىلإ

 كلذ سيلو ةيناعلا واو اهنإ ءارفلا لوي ؛ اواو نوديزي نماثلا دنع برعلا نأ ةعبسلا ىف انرك ذام
 مل ( ةثلاثلا ةفيطللا رديدج فانئتسا نماثلاب مث ؛ فرعلا ىف متي ةعبسلاب ددعلا نال فانئتسالل الإ

 (مالقأ ةرجش نم ضرأالا ىف ام نأ ولو) هلوق نأ وه ( امهدحأ ) نيبجول ددملا مالق“الا ىف لقي

 نم رثكأ مالق”الا نوكتف مالقأ ةدوجوم ةرجش لك ددعب نوكب نأ وه هنم دارملا نأ انيب

 رثك أ ناك ول رحبلا نأ ىلإ ةراشإ ( رحبأ ةعبس هدمي رحبلاو ) رحنلا ىف هلوقو ةدوجوملا راجشأالا
 رثك أدادملا قحلي ةباتكلاب ناصقنلا نأ وه (ىتاثلاو) ىنعملا ىف رحبلاو لَقلا ىوتسال دوجوملا نم

 . دادملاك وه ىذلارحبلا ىف ددملا رك ذف ةريثكبتكدب بتكي نأ نكمي دحاولا ملقلاو دفاثلا وه هناف

 لاقف كلذ ققحام ىلإ راشأ ًاريثك هتوكلم نأ رك ذ امل ( يكح زيزع هللا نإ ) ىلاعت لاق مث

 ثيح ىلإ ةردقلا تبتنال الإو اهل ةيابنال تارودقم هل نوكيف ةردقلا لماك أ ( ميكح ريزع هنإ )

 دفن امل ًادادم ناك ول رحبلا نأ ققحتف هل ةياهن ال ام هيلع ىنف ىلعلا لماك يكح وهو داحيالل حاصتال

 . هتردقو هملع قام

 (17لطبي ام رك ذ هللعو هتردق لاكن يب امل (ةدحاو سفنك الإ مكتعبال و مةلخام) ىلاعتلاق م“

 ىوبلا لوقي هتالكل دافن ال نمو (ةدحاو سفنك الإ كشعب الدو مكقلخام )لاقو اانا مهداعبتسا

 .ةويركم اونبكا

 ىلع ًارداق هنوك اذاف نولمعي امب ريصب نولوقي امل عيمس ( ريصب عيمس هللا نإ ) ىلاعت لاق مث

 ٠ لماكلا زارتحالاو ماتلا بانتجالا كلذ بجوي لاعف'الاو لاوق' الاب ًاطيحتو ثعبلا

 ةدقلاو سمعثلا رخو ليلا ىف راهنلا جويو راهنلا ىف ىلللا حيوي هللا نأ رت ملأ ) ىلاعت لاق مث

 . ” ريبخ نولمعت ام هللا نأو ىمسم لجأ ىلإ ىرخي لك

 )١( لطاب , ةيريمالا ةخسنلا ف ٠ فيحصل وهو .

 5 وحسم



 ١وأ/ ةنآآلا :!ةركت ىم نضال! ى.ام نأ ولو ١ لاش هلق

 ًابيرغ ًاعنصو ابيع ًارمأ ناك هنأل ةملك ييسملا ىعس ىلاعت هللا نأ وه اذه ةعص ليلدو ؛ كؤافش اذه

 ةاروتلا ف ءىث لك ركذ هللا ولأق ثيح دولا ىف ةدزاو هيآلا لاف لاق نإف بأ ع ع ةدد

 راحب نم ةرطق الإ سيل ىلاعت هللا مالك ىلإ ةبسنلاب ةاروتلا ىف ىذلا لاقف . هركذي ل ءىث قبب ملو
 متتوأ امو )لوقت كنإ ! مالسلا هيلع ىنلل لاق ناو ق تل اب | ًاضيأ ليقو ؛ ةدالا هذه ل

 هنأ 0 ةلاد ةيآلا تلزنف ( ًاريثك أريخ ىوأ دقف ةكملا كوي نمو ) لوقت ( اللف الإ معلا نم

 كا 2 اهنإ ًاضيأ ليقو « ليلق هماولعو هللا ىلإ 'ةيسنلابو « دابعلا لإ ةبسنلاب رثكا ٠

 1 نئا] تاي نم رك دامو : دعب اليوف وا هنلأ مالك هنإ لاَقف , دفنيس دم هدرويام نأ اولاق ثيح

 ا ار مالكلا دار 0 ل

 ىهو 6 ىلا ءاكشالا هذمل 0 حلص اذإ هنال انرك ذ ام زاوج ىلع لدي هيف لاوقألا

 نا.تإلا ىلع دحأ ردقي ال زجعم بيع هللا مالكنآل , اذه ىفاني ال انركذ امو ةماع اهنأ لع ةنيابتم

 ؛ ًاقولخم مالكلا تلعج كنإ لاقي ال , همالكابنف لخد امل ةياهم ال هللا بئاخي نأب انلق اذإ و ؛ هلثن
 ىلاعت هللا تافص نم ىهف تامكلا امأو « بحي وهو بيكرتلاو فرحلا وه قولخلا لوق ا

 هلع باوتيكملا تيترثلا نكلو ٠ بوتكم وه ىذلا سع بتر لع قلزان كنك كإر ملعاو

 نهتم :ققح كلذ هللا زمأ نم لوسرلارمأو . كاذك بسك لوسرلا رهاب هناف هللا
 نم ضرألا ىف ام نأ ولو ) لاق ( ىلوآلا ) فئاطل اهف ةبآآلا نإ مث , هيف ىذلا بيترتلا ننس نم

 الو مالقأ :راجشاللا نم نضارإللا قاف نأ ولو لقب و مالقألا عمجو ةرجشلا د>و ( مالقأ 0

 امد ةرجش كد تقلا لأ راو عي ءا ريكتتلا! كإ هراخإ لق ةرجش نم ضرألا ىف ام نأ ولو لاق

 هدم ) هلوق مث ء دادم رحب لكو سنجلا قارغتسال ماللاب رحبلا فيرعت هدمب رحبلاو هلوق ( ةيناثلا )

 رخأ رحأ ةعبسب ةدوجوملا راحيلا تدم ولىندي « ةدوجوم ريغراح ىلإ ةراشإ(رحأ ةعبس هدعب نم

 ةعئتسلا و هزح لأب ولوةزثكلاو ددملال] ةراشإلا امتإو «ةعبس قااهراصحال يل 07

 هيلع لدي ئذلاو ءةداعلا ف تادودعملا رصحب ريثك دذع اهنال «دادعألا نيب نمركذلا ثففت

 فنرأآل ؛ناكملاو نامزلا وه هيلإ هتجاحل دحأ لكدنع مولعم وه ام نأ وه ( لوألا ) هوجو
 ةعيس ىف نامزلاو مياقأ ة ةعيس ف رضحنم ناكملا نكل ؛لاعفالا هيف نامزلاو ماسجالا هيف ناكملا

 ةعبسلا تراصف , ًارومأ اهلا نوبسني نومجنملا ناكو  ةعيس ةراتسلا بك وكلا 31100

 ىلإ. داحألا نأ: وها( ىاثلا ) ريثك لك ىف تامقتسا# ةداغلا قةعقاول] تارثكلا رصاللا دلك

 مث ندع كلو ضع دحأ 6 ةرم داحالا نم ”ىدتبي هدعب امو لوألادقعلا هو ةرشعلا

 تادودعملار 1 7 ام لقأ لوقنذ اذه لع مع اذإ « تالا نم فولاآلاو تارشعلا نم تائملا

 لعفلاو مسالا نكي ام لقأ لاقي اذطو , طسوو ىهتنمو أدم نيف رط ىلإ جا ات هنالل , ةثالثلا وه

 قت 0 ددعلا وه ىتلا ةرشعلا نم لوآلا مسقلا وه ةثالثلا تناك اذاف' 2 ةثالث وه هنم



 ةيآلا ٠ ةرجث نم ضرألا ىام نأ ولو : ىلاعت هلوق ١61

 80 2 د ناك نا ىو نسا ورب ةدهرع هك 2067 ل 22 همر

 ن0 ب ع زج دع رحبلاو مالقأ ةرجش نو ٠ ضرألا ىف ام نا ولو

”7 

 د جيلا مهام ترم ا مس مسا ردع هي

 الإ نب الو مف م «+» كح وَ نأ نإ نآ كلك دعت |
- 

 «/8د ريصب عيمت 1 نإ ا سفك

 نلف المع امأ . اعرشو القع كلذك رمالاو امهنف ام هل نوكي هنأ وهو . هنم مزلي امب ركذ

 القع مزال ضرأالاو تاومسلا قلخ هنم نم ىلإ هقلخ ةفاضإو قولخم ةقولخلا تاومسلا فام
 وأأ هنمنلا لهأ.تهذم: وه ا ةطساو ريغ نم: بجاوت الإ دجوي الو عقيال نكمملاو ؛ ايدل

 نأالف ًاعرش ةلاثآ دسم بسلا نيس ناآلا#ا نف هكق ضر افك مدع ةلوعإ ةظسأو#

 تاومسلا ىفام لك كلذكف ضراالا كلامل كلذ نوكي ام ىف اهم 'لضحو انفزأ كلاق نم

 نأ ققحن كلذك رمالا ناكاذإو ضرأالاو تاومسلا كلامل وهف امهنهو امهف لصاح ضراالاو
 ريغوهو هلل لكلا نأ (اهدحأ) ةفيطا ناعم هيف (ديتا ىنغلا وه هللا نإ) ىلاعت هلوق مث . هلل هلك دما

 مجناو>هءفدل روكشمديمح هتجاح مدعل ىنغوبف اهقلخ ل ىهف عفانماهفو هب عفتنمريغ هيلإ جاتحم

 نوفلكملا قرتفا هللالإ ةدابغلا ملصت الو هل هلك دما نأ ىلع لئالدلا ركذ دعب نأ (اهيناثو) اهب
 هقحلي الف نيدماملا دمح نع ىنَع هنإ لاقف هدمح نم ؤملاو هللا دمحب ل رفاكلاو ؛ رفاكو نمؤم نيقيرف

 نودماحلا هدمحت لمكتو نينمؤملا ةباصإ هب نيبتيف هشفن ىف ديمو : نيرفاكلا رفك ببسب صقن

 الف نوجاتحم لكلاف هل ةقولخو هلل تناكاذا اهفامو ضرأالاو اهيفامو تاوم.لا نأ وه (اهثلاثو)

 نوكي الف هتجاح 0 وهف جاتحم لكو قلطملا ىنغلا وهف هللا الإ ىنغ

 ديما هل ليق اذإهللاو , دومحلاىنعمب ديما [نوكي ] اذه ىلعو : ديما وهف قاطملا ىنغااالإ قلطملا ديما

 دماح هل ليق اذإ دبعلاو : ةديمح فاصوأب هدابع وأ هسفن فصو ىأ ؛ فصاولا الإ هانعم نوكي ال
 0 ا

 تدفنامرحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالقأ ةرجش نعضرالا ىف ام نأ ولو إل ىلاعت لاق مث

 <« ريصب عيمس هللا نإ | ةدحاو سفنك الإ مكثعب الو كةلخ ام يك ريرط قل نإ هللا تاءلك

 ىف ام راصحنال كلم ىهانتل ًامهوم كلذ ناكو (ضرالاو تالا قام هلل) ىلاعت لاق امل
 بئاحي هلعو ةترئقاق نأ نيب امهيهانتب ميرصلا لقعلا مكحو ءامهيف ضرألا ىفامو تاومسلا
 بئاخي ىنفتال دادم رحآلاو امم بتكيو (مالقأ ةرث نم ضرآلا ىف ام نأ ولو ) لاقف اهل ةيامنال

 ةالطإو ةبلك نكو نك هلوقب بئاجعلا نأ امههجوو « ةبيجعلاب ةرسفم ةماكلاف اذهىلعو ؛ هللا عنص
 ضيرملا قحىف ءاودلل لاقيو , كتوم انأ هزرابي نمل عاجشلا لقي . زئاج ببسملا ىلع ببسلا مسا

 2 وممااببلبلبب جودا .”»:_ جر

 ا ببي

 روب ومس ريع جهه تيوس 7< ب بمر جيوراج مياايإ تس ينك *
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 000 ةيالا . تا ومسلا قلخ نم ٠ مهتلأس نثل و : ىلاعت هوق

 5 ه هه أ مسا هز يعش

 لبق دخلا لم هلآ كول ض رألاَو تاو َقكَح نم تأ 'ننلو

 8 هدم امال 2267 هس ورثرثام هر

 ىَعْلا وه هلل نإ ضرألاَو تاومسلا ىف ام هلل ١" نو ال مرثكا

 هم م

 رت هرم

 دمححلا 5١<

 لاقو انركذ ام لصف ىلاعت هللا نإ مث . كلهملا ىه رودصلا ثاذو ؛ ممرودص هترمضأ امب مهئنيف
 ىأ ( ممرطضن مث ) هلوقب مرفكو مهيذكت لابو محل نيب مث ةليلق ةدم مؤاقب ىأ ( اليلق مهعتمت)
 نم ًارارف رانلا باذع ىلإ نورطضيف ًاظيلغ ًاباذع م,سفنأب اولخدي ىتح باذع ظاغأ مهياع طلسن
 اوبذك امل مهنأ وهو فيطل رخآ هجو هيفو ران نم عماقمب مهنويذعي نيذلا دادشلا ظالغلا ةكئالملا

 ىدي نيب فوقولا نوراتخي الو رانلا نولخدي ام ةلاجخلا نم مهملع عقو مالا مهل نيب مث لسرلا

 . (اولمع امب مهئننف مبعجرم انيلإ هرفك كنزحبالف) ىلاعت هلوقب قةحتي وهو ٠ نال ر

 مهرثك أ لب هلل دما لق هللا ناوقيل ضراآلاو تاومسلا قاخ نم مهتلأس نئلو إل ىلاعت لاق مث
 « نودلعي ال

 دمع ر يغب تاومسلا قلخ لدتسا امل ىلاعت هنأ ( امهدحأ ) نيهج نم ابلبق ام ةقلعتم ةيآلا

 هلك .دجلا نوك نأ ىضتقي !دهاونهل نيركتم ريغ كلذب نوف ردت مهنأ نيب ةنطاملاو ةرهاظلا همعنبو

 هلل هلكدملا نوكو « ضرألاو تاومسلا ىف ام لك هيلإ جاتحي ضرالاو تاومسلا قااخ نآل « هلل

 لِي ىنلا بلق ىلس امل ىلاعت هللا نأ ( ىناثلاو ) اذه نويلعي ال مهنكل ٠ هريغ دبعي ال نأ ىضتقي

 مهيذك و كقدص ناف مهبيذكست ىلع نزحت ال ىأ ( مهئينف مهعجرم انيلإ هرفك كنزحب الف ) هلوقب .

 ةمايقلا موي لبق نيبتي وهلب مويلا كلذالإ نيبتيال سيلو لاق ءانيلإ مبعوجر دنع بيرق نع نيبتي
 نيبو ةينادحولا ىوعد ىف كقدصي اذهو . هللا نم ضرالاو تاومسلا قاخ 0 نوف رثعم مهنال

 ىأ (نوماعيالمرثك أ لب) كيبذكم بذكو كقدصروهظرلع (هلل دا لةف) كارشالا ىف مهبذك

 نوملعي ال نوكي اذه ىلعو كقيدصت بجوي ام مهفارتعا عم كيب دكت نم مهعنع ملع مهل سيل

 ىف نوكي ال عنميو ىطعي نالف لئاقلا لوي يك ةيلكلاب لوعفملا نع عطقلا عم لعفلل الاعتسا
 ىلعو ملع مه سيل ىأ نودلعي ال لاق انهه كلذكف ًاعنمو ءاطع هل نأ ديري لب ىطعي نم هريمض
 نآل غلبأ ىتاثلاو ؛ هلل هلكدجلا نأ نويلعي ال مهنأ وهو موهفم لوعفم هل نويلعي ال وكي كوالا
 الو ًاديز عفنيال : نالف هلوق اذكو ءهل لعال نالف هلوق نود . اذكب هل ملعال نالف : لئاقلا لوق
 . عفني الو رضيال نالف : هلوق نود  هرضي

 « ديجلا ىنغلا وه هللا نإ ضرالاو تاومسلا ىنام هلل ل ىلاعت لاق مث



 ةيآلآ . هرفك كنزحت الف رفك نمو : ىلأعت هلو 6١غ

 رثدا5 نه 2ع72-ع مج صاصوم رث كو <62 ن2 سرس يدع سار ١21 م

 هللاَنِإ اولمع امب مهئبننف مهعجرم انيلِإ هرفك كنزح الق َرفَك ْنَمو
 2 فب ل و ف م ل ل لسا ها را رثل دبا لس رت 3 ف دع ها هتان

 «04؛» ظيلغ باذع ىلإ ممرطضن مش اليلق مهعتم 22١ رودصلا تاذب ميلع
 يس 2 ه-_- ا

د ىلعأ هلل ٍلسأ نم لاقي و هيلع دازي نأ نكميو ؛ اذه ىلع دزي ملو هريغ ىلإ ًاعاتم
 ىلإ ملسي نم ةجر

 *ىفيو كوحن تبجوتىأكيلإ ىهجو تملسأ لئاقلال وقي ؛ صاصتخالل ماللاو ةباغللىلإ نآل . هللا
 (٠111) كل نيعو تنلأ ) هلوقو لوصولا لبق ”ىثلا لإ هجوتلا نال لوصولا مدع نع اذه
 ةرقلا ىف لوقنف اذه لع اذإ ؛ لوصولل اهعطقو ةفاسملا لعل دت ىتلا ةياغلا نع '”ىنيالو صاصتخالا

 كلت) مهيلع ًادر هللا لاقف ( ىراصن وأ ًادوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نا ) ىراصنلاو دوهيلا تلاق
 مكنأ عم متنأ ىأ ( هلل هبجو ملسأ نم ىلي ) ىلاعت هلوقب مهلوق داسف نيب مث ( مكناهرب اوتاه لق مهنامأ

 هلل هتيلكب ناكن مو [رانلا] نولخد اليلق نمت هتاياب نورتشتو لطابلل هنع نولوتو ايندلل هللا نوكرتت
 ىلوأ مزلا ىه ىتلا ةروصلاب نضقنلا نأ كششالو هلل ملسأ نم مهباع دروأف لطاب مالك اذه : ابلخديال

 نيب مث , ابلخدي ال اذهو ةنجلا نولخدت متنأ لاقو هللا الإ ىمأ هل سيل ىذلا صلخما مهيلع دروأف

 انهه امأو ( هبر دنع هرجأ هلف ) هلوقب ةيدنعلا ىهو ةجرد ةنجلا قوف هل نأ نيبو ىلب لاقو مهذك

 وه نم هيف لخديل هنود وه نم دعوف ةيلاعلا ةجردلا ىلإ لوصولاو باوثلاب نسا دعو دارأ

 ةورعلاب كسمتسا دقف) ىلاعت لاق مث . ةليلجلا دئاوفلا نم اذهو دعولا معيو ىلوآلا قيرطلاب هقوف
 لاق مث « هل عاطقنا ال قاب وهو عطقنم كلاه هادع ام لكن آل هللا بناج ىرعلا قثوأ ( قئولا

 اذاف هيلإ هتبقاع ”ىشث لكو هللا ىلإ هلصوت ةورعب كسمتسا ىنعي ( رومآلا ةبقاع هللا ىلإو ) ىلاعت
 ىلإ رومآلا ةبقاع نأ ملعي نم نآل كلذو نسسحلا ةياغ ىف هتبقاع ىف هتبقاع هيلإ ام لاحلا ىف لصح

 ةراشإلا تعقو اذهىلإو : هيلع مودقلادنع هتدئاف دحب هيلإل وصولا لبق ايادحلا هيلإ مدقي مث دحاو
 . ( هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنال اومدق: امو ) هلوقب

 تاذب ميلع هللا نإ اولمع امب مهئننف مبعجرم انيلإ هرفك كنزحيالف رفك نموزإ ىلاعت لاق مث
 ( ظيلغ باذع ىلإ مرطضن مث اليلق مهعتمأو رودصلا

 اذإ نزحت ال ىأ (كنزح الف رفكنمو) لاقف رفاكلا لاح نايب ىلإ عجر ملسملا لاح نيب امل

 بذكملا (1)بنؤي دق لب ؛ نزحبال بيرق نع نيبتي هقدص نأبعطاقوهو بذكي نم نافرفاكر فك
 , ليجختلا ةياغ هلجخيل ةادعلا نم بذكملا نوكيو ةادحلا نم نكي مل اذإ بيذكستلا ىف ةدايزلا ىلع

 ىلإ عجرملا ناف ؛ هرفك كنرح الف لاقف ء بيذكتتلا نم ملأتي هقدص روهظ وجرب ال ناكاذإ امأو
 مهتينالعو ممرس هيلع ىنخي ال ىأ (رودصلا تاذب يلع هللا نإ) هلوقو نولجخيف اولمع امب مهئننأف
 0 . لبيب ب بيبي سصسييبينس

 . هللا ءاش نإ رهظالاو ىنعملا ىلإ برقالا هتتبثا امو «بئثوي دق لب» ةيريمآلا ةءبطلا ىف ( 3

 اذ اذه تفي سل ل اة

 نفس ده ةقنيف

 فكس



 07 7-0 7 ]ا

 ا

 ١و هللا لزنأ ام رعت ملل اذإو : لامثدل سَ

 3 هيلع 0 لب اَواَ نأ َلَوَاَم اون اوعبت 73ه

 ١ نص س رثسو ماو هءدرث هر ماس هد

 هللا ىلإ ههجو م 2 2« ريعسلأ باذع 0 ! موعدي ٌناَطْسعلا ناكولوا

 ىف رس 1 ١ رضا 62 سم رثورع سمو رثوردم لس تا ننس همدع | دساسأ مح نام |

 فرفش رومالا ةيقاع هل كو نولا ا كسمتسا د لقق نيس وهو

 مهباتك ىف وهف نولوقي ام ضعب ناف ؛ باتك ريغ نم لدا هل كوست 1 ل اقل ناكل بانك الو
 كلذ ناف ( رينم تاكل ا : مهباتكن ع ثيلثتلاو ةينثتلاب نولوةي ىراصنلاو سوجما نآلو
 ىدهالو لع ريغب لقي مل ليدبتلاو فيرحتلاةيناثلاو ىل وألا ةيترملاف لمتحي ملاملو٠ ب باتكلا

 . كلذ ريغ وأ قح وأ رينم

 ناكولوأ انءابآ هيلع اندجو ام عبتن لب اولاق هللا لزنأ ام اوعبتا مهل لبق اذإو ر) ىلاعت] لاق مث
 ةورعلاب كسمتسا دقف نسحب وهو هللا ىلإ ههجو مسي نمو . ريعسلا باذع ىلإ مهوعدي ناطيشلا
 . 4 رومآلا ةبقاع هللا ىلإو قثولا

 مهتلداجم نأ نيب (انءابآ هيلع اندجوام عبنن لب اولاق هللا لد اها وعنا مهليق اذإو ) ىلاعت هلوق
 نوذخأي مو « هللا مالد ىلإ مثوعدب مالسلا هيلع ىنلا ناف حبقلا 5 ىهف ملع ريغ نم اهنوك عم
 ءالهجلا مالكو . هللأ مالك نيب | م ام فيكف ميظع نو ء انا مالكو ىلاعت هللأ مالك نيبو ٠ « مهئابآ مالكب

 نم لزاتلا لؤقلا كارت ىف ل انآ هن ا * عبتت لب ) اولاق مهنأ وهو رخآ ًائيش انه نإ مث
 نارك نأ ]دك وا ؛ انا كركي نأ لمح لعفلا نآل لعفلا نم لدأ لوقلاو « لعفلا عبقنو !

 لوق انعم ولف ؛ ةلالدلا نيب لوقلاو مداقتعا ىف ًابجاو نوكي نأ لمتحصو « هوطاعت مثو؛ ًامارح
 لام لوقلاو ف.كف : لوقلابذخألا ةبجاولا ناكل : هلوق ىفالخ ىلع لذي هلعف انأرو لحنا لل
 ىلع ًامابفتسا ( ريعسلا باذع ىلإ مهوعدي ناطيشلا ناكول وأ ) ىلاعت كاق مث , لاهجلا نم لعفلاو
 اذه عم مهو  باوثلا ىلإ وعدي هللاو باذعلا ىلإ موعدي ناطيششلا ىنعي راكنإلا ىف بجعتلا ليبس
 ةورعلاب كسمتسا دقف .رسح وهو هللا ىلإ ههجو ملسي نمو ) ىلاعت لاق مث . ناطيششلا نوعبتي
 ملستملا ملسملا لاح نيب هللا ىف لداجملاو كرشملا لاح نيب امل ( زوما ةفاع هللا لإ وءقنولا
 لإ ةراشإ ( نسحب وهو ) 0 نامل ىلإ ةراشإ ( هللا ىلإ ههجو مسي نمو ) هلوقف هللا ا

 كييصكسا دف)) هلوقو ( ال ص لمعو مآ نهر )' ىلاعت هلوق ىنعم ىف ةيآلا نوكنتف حاصلا لمعلا

 لئاسم ةيآلا( ىو تاماقملا 1 ىلإ هبيسب ىقرتو هل عاطقنا ال لبحب كسمت ىأ ( قثولا ةورعلاب

 (هلل ههجو لسأ نم لب) ةرهبلا ا ) هللا ىلإ ههجو مسي نمو ) انهه لاق «لوآلا)

 ًاصلاخ ىأ ًالاس هنن هسفن لعج ىأ (هلل ملسأ) ) هلوقىنعم ىرشخيزلا لاق . ماللاب كانهوىلإب انههىدعف

 معو رخو



 ةيآلا ٠ لداحجب نم نمانلا نمو : ىلاعت هلوق !١6

 1 3 ل

 ديحوتلا نم مالسلا هب 1 ىنلا هب ءاج امو٠؛ 5ك قفاوم كلذ لب ةوبنلاب ةصتخم ريغ كلذ ةفرعم

 قفو ىلع هنأنع الضف ؛ هلوبق مزال أضحم ًادبعت ناكولو ؛ ةغلاب ةكح اهلك قالخألامراكمو ةالصلاو

 0 ا ءدخم كلملا نأ ًارارم انيب اناأل ةمعنلاب ةينادحولا لع لدتسا ؛ ةمكحلا

 ' .اورلا ضراإلا ىف هئاقلإو ذمعالب تاومسلا هقلخ' هتمظعل دوبعملا هنأ نيب اسلف : ًاضِنأ هتمعنل

 ىف ام مك رفع ) لاقف م هنلا ةماع هدعب رك ذ ( ءام ءامسلا نم انلزنأو ) هلوقب معنلا هادف

 هللا ىمأب تارخسم م 101 رمقلاو سمشلا نإف ؛ تاومسلا ىف ام كلجال رذع ىأ ( تاومسلا

 ىهو (ةرهاظ همعن مكيلع غبس ا هوقو ٠ هدانع لجالل ضارالا ىف ام رخت و ءةدابعل دئاوف اهفو

 نأ ىرثالأ . ةنطاب ةوق هيفورهاظ وضعلا ناف ىوقلا ىفامىهو (ةنطابو) ةمالسلا نم ءاضعألا ىفام

 ىنعم دحاو لك ىفو رهاظ مظعو محل فنالاو ناسللاو ؛ رهاظ فورضغو مث نذاآلاو نيعلا

 وضعلا قبيو ةوقلا لطبت دقو . وضع لكك لذكو ؛مثلاو قوذلاو عمسلاو راصبالا نم نطاب
 سفنأللا ةمعنب و قافآلا ةمعنب لالدتسالا نوكي هجولا اذه ىلع نإف ليق ام نسحأ اذهو . ًامئأَق

 همعن كيلع غبسأو) هلوقو : ةيقافآلا معنلا ىلإ ةراشإ نوكي (ضراللا ىف امو تاومسلا ىفام) هلوقف

 بتك عيمج ىف ةروك ذم ةريثك لاوقأ امهيفو « ةيسفنالا معنلا ىلإ ةراشإ نوكي ( ةنطابو ةرهاظ

 نوكي نأ نم جرخم الف نكب ملنإو ءالوقنم الوقم هانرك ذ ام نوكي نأ دعبي الو . ريسافتلا
 .دل م ال

 نم ماعنإلاو قلخلاب ةينادحولا تبث امل عل ( هللا َْق لداحب ف هسانلا نمتا) ىلاعت لاق مث

 ( رينم باتك الو ىده الو لع ريغب ) اي ًاهإ امإ ء هريغ تبثيو هللا ىف لداحب نم سانلا

 وه هنايبو « باتكلا نم ىدحلاو ىدحلا نمىلع ىلعأ لعلاو ٠ :باتكلاو ىدهلاورلعلا ةينرم ةثالثرومأ هذه

 ىذلا هيف لخدي ىدحلا مث ؛ داه ةياده ريغ نم ملعت ىتلا ةحناللا ةحضاولا ءايشالا هيف لخدت لعلا نأ

 ملع نم ال لداجملا كلذ ( لداحي ) ىلاعت لاقف. ىحوو ماهلإ نم نوكي ىذلاو باتك ىف نوكي

 الع هندإ نم قوأ نم ىلإ ةراشإ لوآلا ناكو ٍباتك نمالو . داه نم هاتأ ىده نمالو ؛ حضاو

 مقتسم طارض ىلإ ىده نم ةبترم ىلإ ةراشإ ( ىناثلاو ) ( ملعت نكت ملام كبلعو ) ىلاعت لاق اك
 نيتطساوب ىدتها نم ةيئرم ىلإ ةراشإ ( ثلاثلاو ) (ىوقلا ديدش هيلع ) ىلاعت لاق اي ةطساوب

 ىده ) ةروسلا هذه ىف لاقو ( نيقتملل ىده هيف بيرال باتكلا كلذ ملا ) ىلاعت لاق اذهلو

 ( ليئارسإ ىنبل ىده هانلعجو باتكلا ىسوم انيتآ دقلو ) ةدجسلا ىف لاقو ( نينسحبلل ةمحرو

 ةطساوب وأ ةطساو ريغ نم ىلاسعت هللا نم هاده ىنلاو : مالسلا هيلع ىنلا موقل ىده باتكلاف

 هيلإ هانلسرأ ىدهب الو , ًافشك اندل نم هانينآ ملعبال لداحي نم لداح : ىلاعت لاقف ؛نيمأللا حورلا

 بانك الو) باتكلا: ىف لاقىلاعت ةنأوهو ىرخأ ةفيطا هيف م اظعو هيلع لتي باتكبالو ءًانحو
 لاقولف ؛ فيرحتلا دعب ةاروتلا لثم فرح هنكلو باتك نم لداحب ناكنم هنم لداجما نال (رينم
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 00 ه-

 21 تانك

 ىلع امأ لوقن . ىثملا ةعرس نم عناملا ركذب ملو توصلا عفر نم عناملا ركذ مل 4 ىلوآلا )ل

 الإو ,كاذف هيلإ ىثملاب هكردأ نإ بولطم صخش ىلإ نالصوم امثالك ت وصلاو ىثملا نإ انلوق

 ىذلا ءاشغلا قرخي امبرو ؛ ةوقب خامصلا عرقيو عماسلا ىذؤي توصلا عفر لوقنف ؛ءادنلاب هفقويف

 هقيرط ىف نم ريغ ىذؤت الف ىذ تت تناكنإ وأ ىذؤت الف ىثملا ىف ةعرسلا امأو . نذأالا لخاد

 عمسلا ل 1 ىذؤي توصلاو . ىثملا ةلآ ىذؤي ىثملا نئالو ؛ راسيلاو نيملا بعزم غلبي توصلاو
 ىلع امأو « ىثملا كلذك الو باقلا ىلإ عملا نم لقتني مالكلا ناف ؛ باقلا باب ىلع عمسلا ةلآو

 لعفلا ميبق نم حبقأ هحيبق لوقلا نالف لاوقألاو لاعفالا ىلإ توصلاو ءىنثلاب ةراشالا انلوق

 . ىوعدلا محصي رابتعالاو بلقلا نامجرت ناسللا نال نسحب هلسعلار
 ديدجلاب ساحتلا تحو دربملاب راشتملا سم نأ عم ركنأ هنوك مهفي فيك 4 ةيناثلا ةلأسملا 0
 تاوصتاناوتحلا تاوصأ زكلنأ نأ دازملا نأ .(امهدجأ) نيج نم هتع باول لوقا اه ل
 اذهو ريما توص فاالخ ؛ركسيالف ةرامعوةحلصمل ردهآلا ك1 مت :رك ذاهو متر ؟ذام درب الفربما

 . ( ىناثلا ) باوجلا وهو
 باب نم نوكي نأ لمتحي لوقن ؟ وه باب ىأ نف ليضفتلا لعفأ وه ركنأ (ةثلاثلا ةلأسملا))

 بويعلا بابىف الو لوعفم ىف الو لعفمىف ءىجيال لعفأ ناف ةعاط اهدشأ ىنعمب « هنانب نم هل عوطأ
 «لوغشملا لع ليضفتلا نييحنلا تاذنملغشأو « عيطملا لع يضفنللاذك نمعوطأ ملوقك ,ذشامالإ

 نوكف لوعفم باد ُْق لغش "اك لغفأ باب ىث وهف اذه ىلعو بويعلا تاب نم: ناللف لد قع

 ركنأ اذهو : ركسم وهف :ىثلاركن نم اذوحأم لششأ باب نموه كوم وأ ءركتملا ل 0

 كا لقت نم حيصي هنأ هت وص نم مهشي دف نرجع نأ وهو , فيطا ىنعم هلف اذه ىلعو « هنم

 تاقوأ ضعل ىفو ؛ مويص ال لق ولو عع ال لمخلا تحن تام ول راخلاو , كلذ ريغ وأ ريعبلاك

 . ريدج نم ل يكب نم رش لاكي نأ نكسإو# روككو 8 قميو حيصي ةجاحلا مدع

 همعن كيلع غبسأو ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام مك-ا رفع هللا نأ اورت ملأ ) ىلاعت لاق مث
 . « رينم باك الو ىده الو ملع ريغب هللا ىف لداحب نم سانلا نمو ةنطابو . ةرهاظ

 نأ ناهقل ةباكح نيبو. ةينادحولا ىلع ( دمع ريغب تاومسلا قلخ ) ىلاعت هلوقب لدتسا امل
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 نوكي مالكلا اذه لثم نأ لوقي نأ لئاقلو ؛ لكألا ريغب رطفي دق لكأي ال نم نال : رطفت الو
 . ًادحاو لب نييهن نوكي الو لكأت نأب رطفتال ىأ لك أت الو رطفت ال لوقيف ريسفتلل

 ريما توصل تاوصألا ركنأ نإ كتوص نم ضضغاو كيشم ىف دصقاو ]ل ىلاعت لاق مث

 ةياغ فلاخي ىذلا وهو هدضب نوكي دق كلذ مدعو ( احرم ضرالا ف شمن الو ) لاق املا
 ( كيشم ىف دصقاو ) لاقف ًادهزت فعضلا هسفن نم ىرب ىذلا توامملا ىثم وهو : فالتخالا

 : لئاسم ةيآلا ىفو : نيمومذملا نيفرطلا نيب ًأطسو نك ىأ

 معن : ل لوقنف ؟ ىثملا ىف دصقلاب رم الا عم ةبسانم توصلا نم ضفلاب رم الل له (ىلو آلا

 الو ؛ دع هبيصي الو ؛ د هرصحب الام دئاوفلا نم هللا مالك ىفو ٠ اهيلعن مل وأ نحت اهانيلع ءآوس

 ةفيرش هبلاطم نوكت ًافيرش ناك امل ناسنإلا نأ وه ( لوآلا ) هوجو رهظي ىذلاو دحأ هملعي

 ىداني هدوصقم كاردإ نع ري ناف ؛ ىثملاب ابليصحت ىلع ناسنإلا هللا ردقأف ًارطخ اهتاوف نوكيف

 ناسنإلاكراشي تاناويحلا ضعب و ؛ هيلإ همالك غالبإ نعزي نإف هيلإ يشم هيتأي وأهل فقيف هبولطم
 ءاغثلاب ليصفلا ةقانلاو لجعلا ةرقبلاو ةلخسلا بلطت منغلا نأ ا توصلاب بولطملا ليصحت ىف

 ىثملا ناك اذاف ضعبلا نع ضعبلا زيمب ناسنالاو . اهريغ ىلإ ىدعتتال نكلو ءاغرلاو راوخلاو

 نأ وه (ىاثلا ) رخآلا ىلإ هدشرأ امهذحأ ىلإ هدشرأ امل دحاو دوصقم ىلإ نييضفم توضصلاو

 ناسللاب لوقو ؛:نوكسو ةكرح هناف تاناويحلا هيف هكراشي حراوجلاب لمع .ايشأ ةثالث هل ناسنإلا

 نإ اهنإ ) هلوقب هيلإ راشأ دقو « هلل الإ هيلع عالطا ال وهو باقلاب مزعو هريغ هيف هكراشي الو

 كيشم ىف دصقاو) لاقف نارمألا ىقب ريبخ هللاناف كريمض حلصأ ىأ (لدرخ نم ةبحلاقثم كت
 دارأ ناهتل نأ وه ( قاع ز لاوقالاو لاسفالا ىف طمس لا ىلإ ةوانإ ( 4 كب لع نحن ضضغاو

 ةبارم لعأ وه ىذلا كلملل ىه ىتلا فاصرأألاو ةيناسنالا فاصوألا ىف دادسلا ىلإ هنبا داشرإ

 (ركنملا نع هناو فورعملاب رمأو) هلوقف. هنم ةبترم ىندأوه ىذلا ناويحلل ىلا فاصوألاو . هنم
 هلوقو .ءىث نع هاهني الو ءىشب رخآ اكلم رمأيال كلملا ناف ناسنالاب ةصتلا مراكملا ىلإ ةراشإ
 رتخبتلاو ريكتلا مدع ىلإ ةراشإ وه ىذلا ( اعرم ضرالا ف شمت الو سانلل كدخ رعصت الو )

 ىف دصقاو ) هلوقو : مهتفص رتخبتلاو ربكنلا مدع ناف ةكئالملا ةفص ىه ىتلا مراكملا ىلإ ةراشإ
 ركنأ ىلإ ) ىلاعت لاق مث ناويحلا ةفص ىه ىتلا مراكملا ىلإ ةراشإ ( كتوص نم ضضغاو كيشم

 : لئاسم هيفو ( ربا توصل تاوصآآلا .
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 4 لس اسا مع اص 00

 0 بحال هللا نإ مك ف شم الو اساثل كاد رعصت 25
1 

 2 مور

 لا لاح

 لاق ناف ؛ مهريغ اوامكيو مهسفنأ ىف اولنكي نأ وه ءاملعلا نم مهتثروو ءايبنالا لغش ناف  كريغ

 نع ىهنلا مدق 0 0 لا نع ىهنلا لع فورعملاب مالا هنبال هتيصو ىف مدق فيك لئاق

 لوقنف ؟(ةالصلا ىقأ ىبباي) لاق مث ( كرشت ال ىنباي ) لاقام لوأ هناف فورعملاب مالا ىلع ركنملا
 م 0 ركنملا نع هامنو فورعملا اذهب هرمأ اف هللا دوج وب فرتعم هنأ هنبا نم ملعي ناكوه

 ناكف ليادلاب هيفن همزاي ناكنإو داقتعالا ىف هلل ًايفان نوكيال هللاب كرشملا ناف « فورعملا اذهىلع

 هريغ دوجو داقتعا ركنملاو هدوجو داقتعا هللا ةفرعم ف فورعءملاوركنم هتلباقم ففورءم لك

 اكرشم ناكهنبا نأ ريسفتلا ىف درو هنآل ركنملا نع هاهنو هلوصحل فورعملا كلذب هرمأي ملف : هعم

 لاق مث , ركنملا ىلع مدقم فورعملاو ًاقلطم أَرمأ هرمأف انبه امأو ؛ ملسأ ىتح هظعي لزي ملو هظعوف

 ريضلاب 'هرمأق ىذؤي ركنملا ع ىبني و فورعملاب رمأي نم نأ ىنعي ( كباصأ ام ىلع ريصاَو ) ىلاعت

 نوكيو ةعوطقملا ىأ ةموزعملا ةبجاولا رومألا نم ىأ ( رومأألا مزع نم كلذ نإ ) هلوقو ؛ هيلع

 .!ىلوك أم: ئأ دبخ فيغو رابنلا# ف نك أ ,لوقت اك .لودمملا .ظ 0
 راتخع لك بحال هللا نإ احرم نضر شع اال و, سسانلا كدح تضل و 0 ىلاعت لاق 05

30 
 (اههدحأ ) نيرمأ نم اههدعب .ىتنم ناكو هزيغل الكمر هشفت ىف الفك نوك نأب ك1

 هسفن ىف الماكهنوك ببسب سفنلا ىف رتخبتلا ( ىناثلاو ) هل المكم هنوك ببسب ريغلا ىلع ربكتلا

 بحال هللا نإ ) ًارتخبت ( احرم ضفالا ىف قم الو ) ًاريكت (س انلل كدخ رعصت الو ) لاقف

 ىنعي ( رون ) ربكتلا وهو هسفن ةمظع سانلا ىرب ىذلا وهو ءاليخ هب نوكي نم ىنعي ( لاتخم لك

 هللا نأ وهو ةفيطل ةءآلا فو« هنبع ىف هسفنل ةمظع ىرب ىذلا وهو هسفنب ًارختفم نوكل نم
 ىهنلا فو ( فورعملاب رمأو ) لاق مث ( ةالصلا مقأ ) لاق ثيح ليمكتلا ىلع لامكلا مدق ىلاعت

 ى شم الو ) لاق مث ( كدخ رعصت الو ) لاق ثيح لايكلا هثرويام ىلع ليمكتلا هثرويام مدق

 , لالا مدقف الكم ريصي نأ نكمبال الماكن وكي ال نم تايئإلا فرط ىف نآل ( احرم ضرألا

 هداقتعا دنع الإ ريغلا ىلع ربك ال هنآل ًارتخبتم نوكي هريغ ىلع اربكستم نوكي نم قنلا فرط ىفو

 سانلل عضاوتي هنأ موتو ريكترال دق هسفن ىف ارتختم ناوكتا نم انو هجو نم هنم 0 هَ

 : هنعاىبنلا لإ جاتحي الف رنكتلا ىفا هنم مزلل رثختشلا فن دق ول هنال , رتخبتلا ن مث ربكتلا ىف مدع

 لكأتال لاقي نأ زوو : لكأيال رطفيال نم نآل ؛ لكأتالو رطفتال لاقي نأ زوحجبال هنأ هلاثمو



 ةيآلا ٠ ةالصلا متأ ىنباي: ىلاعت هلوق ١4

 ىف 1

 كانا هاللعاو ثنا نعالاو فورتلا رمأو ةولصلا أ

 ءمآودم

 »/1١1« دزمالا مزع نم ٠ كلذ نإ

 اهرغص عمو ةريغص تناكنإ ىنعي عامتجالا ةدافإل ءافلاب ( نكستف ) هلوق 4 ىلوآلا ةلأسملا 2

 . بيقعتلاب لاصتالل ءافلا نآل هللا ىلع نال ةرخصلاكز يرح عضوم ىف ةيفخ نوكت

 ةرئاقلا اق ضرآلا قوأ تاومسلا قف نوكن نأ نم ديال ةرخصلا لبق ول 4 ةّئاثلا ةلأسملا ١

 نوكل مالكلا اذه مص ال ورمع نبانوأ ةأرما وأ لجر اذه لاق ول لئاقلا نآلو ؟ اهركذ ىف
 هلاقام (اهدحأ) هجوأ نم ةنع باوجلا لوقنف . اذه مهفي فيكف نيمسقلا دحأ ىفالخاد 0

 (قاثلاو)ءامسلا فالو ضرآلا ىفال ىهوروثلا الع ةرخص ةرخصلاب دارملا نأ وهو نيرسفملا ضعب

 وأ تاومسلا ق رخآ عضوم ىف وأ ةرخخص ىف نكستف هريدقت ًارامضإ هيف نأ وهو ىرشخمزلا هلاق ام

 مدقتو زئاج ميسقتلا اذه لثم ىف ماعلا هدا رمال ميقا وقن نأ ( ثلاثلاو ) ضرألا ىف

 الإ وأ اهريغ ق وأ ليز راذ ىف اذه لاق نم نأ متنيب الف ذ ىناثلا امأ : زئاج ريغ صاخلاريخأتو ماعلا

 لئاقلا لوق نآلف لوآلا امأو ؛ اهريغ ىف وأ هلوق ىف ةلخاد ورمع راد نوكل حصي ال ورمع راد
 000 0 ريغ حيمص اهريغ ىف وأ ورمع راد ىف وأ ديز راد ىف اذه
 «ةللظ ىف نوكي نأابتمو « ًاديعب نوكي نأ اهنمو رغصلا ةباغؤنوكي نأ اهتمقرطب نوكي 20 ا

 ريغ نم ءوض ىف ًابيرق ًاريبك نوكينأب اهرسأب رومآلا تفتنا ناف ءباجح ءارو نمنوكي نأ اهنمو
 لاقثم كت نإ اه :! ) هلوقف طئارشلا ءافتنا عم ملعلاو ةيؤرلا هللا تيثأف ؛ ةداعلا ىف قخي الف باجح

 ( تاومسلا ىفوأ ) هلوقو باجحلا 1 | (ةرخص ىف نكتف) هلوقو رغصلا ىلإ ةراشإ ( ةبح

 ضراألا فوج نإف تابلظلا ىلإ ةراشإ (ضرالا ىف وأ) هلوقو د 2 انعاقنحلا ل] ةراشإ
 6 ءىثلا هل رهظي نم نال هللا اهللعي لئاقلا لوق نم غلبأ ( هللا اب تأ ؛ ) هلوقو نك امآلا لظأ

 هلوقق هريغل هرهظيو ”ىثاا هل رهظي نم لاح نود ىلعلا ىف هلاح نوكي هريغل هرابظإ ىلع ردقب

 ملاع ىأ (ريبخ) ةردقلا ذفان ىأ ( فيطل هللا نإ ) هلوقو دابشألل هللا اهرهظي ىأ ( هللا ام تأي )

 . رومآلا نطاوبب
 نإ كباصأ ام ىلع ربصاو ركتملا نع هناو فورءملاب رمأو ةالصلا مت ىبباي 9 ىلاعت لاق مث

 يك رومآلا مزع نم كلذ
 ىهو ةالصلا وهو ديحوتلا نم همزلي امب هرمأ هتردقو هللا لعب هفوخو كرشلا نم هعنم امل

 تقلتخا اهتئيه نأ ريغ للملارئاس ىف تناكةالصلا نأ ملعي اذهب. و. ًاصلخم هللا هجول ةدابعلا
 لككف هللا ةدابعي كسفنىف تنأ تلك اذإ يأ (ركنملا نع هناو فورعملاب رمأو) ىلاعت لاق مث



 ذي” ال ا

 نك

 ١ ةيالا  ى:كرشت نأ. لع كاده اج نإ ؛ ىلاعت هلوق

 امهبحاَصَوامهعطت ال لع كل لدلاب ىبكرْشت 0 لعكادهاج نإ

 3 1 داما م ا م68 ه2 د هتدبص ع < 20
 ان أذ مكعجرم ىلإ مثىلإ ب بآنَأ نم ليس م جاوا ورسم

 2 ع سا 6 م هله هد
 ةرخص ىف نكس لدرح نم بح َلاَمْم كَ كن انكي ٠٠ نوت

 .1» يب ٌتفيطَ هلأ ْ نإ 0 3 تأ ضد ف 1 تاس

 ديبعلا ىلع هلل ىنعي ا هتلح) لاق 5 نس مث ا ةمدخ 31 ا ضع ةادللا ريغل

 نكي ملنإو كلذ ةروص هلام ملل هلضفب لعجو قزرلاب ءاقبالا ةمعنو قلاب ءادتبا داحجبإلا ةمعن

 تراص ىأ همأ هتلمح لاقف ءاقبلاو ةيبرتلا لصح عاضرلاب و ؛ دوجولا رهظي هب لما ناف ةقيقح اهل

 هلام اهتم ناك اذاف"« هتاقب ببس ًاضنأ هيردقب تراض ىأ« نيماعف هلاضفو .ةدوحو د
 ناف ةدايعلا ةروص ال ةقردك) لاف ةمدخلا نم ةدامعلا هيش هلام هيلع بجو ءاقيلاو دوجولا ةروص

 دجوام بالا ىفو ركذلاب مالا صخ لوقنفماألاقح ىف ببسلارك ذو نيدلاولاب هللاىصو لئاق لاق

 (كيدلاولو لركسلا نأ) هلوقةو غلب أوف نينس هيسكب هايزو نيس هبلض ق لح بالا ناف مالا َْق

 ىو هللا نم ةقيةحلا ىف دوجولا ناف . هللا نم ام ةروصن.دلاولا نم لعج هلضفب ىلاعت هللا ناكامل

 لإ) لاقو قرفلا نيد مث(كيدلاولو همك نأ)لاَقف أمني ركشلا ل عج ن.دلاولا نمرهظي ةروصلا :

 ضسأ انك لونا و ] ناضل 11 نا“ ةرخآلاو ايندلا ىف ىتمعنو ايندلاب ةصتخم امهتمعن ىنعي ( ريصملا

 . ىلإ ريصملا تقو ىلع ءازجلا لاق نيدلاو الو هسفنل ركشلاب
 ىف امهحاصو امبعطت الف ملع هب كل سيل ام ىف كرشت لأ صام لاق مث

 4 نولمعت م 1 مكينأف كعج م لإ م * لإ كن | ليبس عبتاو ًافورعم ايندلا

 الف هيلإ ىضفأ ادا 1 ةعاط كرت اهف نكي ما م ةمزال امتع 0 ةيجاو امهتمدخ نأ ىنعي

 ىدعل 2 ) نإ تان نم لدس عبتاو) انبه لاقو 2 تو.كنعلا َْق ةيآلا ريسقت ام كف و امهعطت"

 2, كلقع ىف م ةئاق كلقعي مالسلا هيلع ىنلا لويس عب أو ) كيس ىلع امهم نافكمس< امهحاص

 : كم ىنرم دلاولا نأ كَ

 وأ تاومسلا ىف وأ ةرخص ىف نكتف لدرخ نم ةبح لاقثم كت نإ اهنإ ىنباي ل ىلاعت لاق م
 ( ريبخ فيطل هللا نإ هللا اهب انتا نضر ف

 ( اهنإ ىنب اي ) لاقف خي ةيفخ ىف لعفيام نأ هنبال عقو ( نولمعت 5 امب مكبنأف )لاقامل
 زيرح عضوم ىف رغصلا كلذ عم نوكتو لدرخ ةبح لم رغصلا ىف تناكنإ ةئيسلاو ةنسحلا ىأ
 : لاسم هيفو ؛ هللا ىلع نحن ال ةرخصلاك



 ةبآلا . هنبال ناقل لاق ذإو : ىلاعت هلوق ١

 ا نه تمار

 "قل كرفت نإ هللب كرشت ال ب اي هظعَ وهو هنبال نفل لاَ
  ىل # نا ب درس رس لسع

 لاصق نهو لع 1 دفا هن هيدلاو لا انيصوَو «16» ريظع

 كفا ءدنج نفك قم( ةشقنل كسي انما د ا نع رو عهمةامز

 (كودبع مهس ةنألف اخلاص لمع نمو هرفك هيلعف رفك نمو)مورلا ة ةروس ىف لاقو ؛ نارفكلا ىلع

 موي نأ لبق نمميقلا نيدلل كبجو متأن) لبق نم ىلاعت هلوقل بيهرتال ركذلا ناك كانه لوقنف
 قيرطب نوكي نبالل بالا ظعو نال ؛ بيغرتلل ركذلا انبهو ( نوعدصي ذئموي هللا نم هل درم ال
 مورلا ةروس ىف روكذملا نال : الوأ انرك ذام قق< ( ًالاص لمع نمو ) هلوقو  دعولاو فطللا
 انههو ؛ لمع نمو ىضاملا ظفلب لاف تةبس دق لامعأالا نوكست هل درمال ىذلا مويلا دعب ناك امل

 نع ( ىنغ هللا ناذ رفك نمو ) هلوقو لبقتسملا ظفلب ركشي نهولاق ءادتبالا ىف روكذملا ناك امل
 : لات هه ادهاج هنوكب هتبت رم عفت رت دماحلا امبإو . مهدمح ريغ نم هتاذ ىف ديمح ؛ نيدماحلا دمح

 « ميظع مظل كرشلا نإ هللاب كرشت ال ىبباي هظعي وهو هنبال ناقل لاق ذإو ب ىلاعت لاق مث

 هانلعج نيحو هسفن ىف ارك اش هانلعج نيح ةمكحلا ناهتل انيآ هريدقت و قبس ام ىنعم ىلع فطع

 (ركشا نأ) هلوقف هريغلالككمو هسفن ىفالماكن وكينأب ناسنالا ةبترمولع نآل اذهو هريغلظعاو

 ىهو ةفيطل اذه ىفو : ليمكتلا ىلإ ةراشإ (هظعي وهو هنبال ناقل لاق ذإو)هلوقو لامكلا ىلإ ةراشإ
 بناجاألا دشرأىذلا مالسلا هيلعىنلا ةليضف هنم لعيلهنبا دش ا املا ع و ناين) و د هناا

 أدب ظعولا ىف هنإ مث الف دعابأألا ميلعت ىف ةقشملا لمحت امأو « داتعم شا كلوا داهف] نا تاز

 فيرشلا سفنال عضو هنآلف ملظدنأ امأ (ميظع لظا كرشلا نإ) لاقو كارشإلا نم منملاوهو مهلاب

 اهعضوم ريغ ىف ةدابعلا عضو هنالوأ سيلا ةدابع ىف (مدآ ىب انمرك دقلو) ىلاعت هلوقب مركنملا
 نوكي نأ زوحيالو'؛ ا ا اجلا 2

 دي ىف ديز لام عضو هنإ ثيح نم ًاءلظ نوكي ًارمعىطعي و ديز لام دخأب نم نآلل اذهو. اهحّضوم

 امأو.: قحال كيلمتب وأ قباس رجب هتف حشا أ يع ب للجار لجل ركل رش

 . الصأ ًادوبعم هريغ نوكي نأ زوحب الو ىلاعت هللا ريغ ىف ةيدوبعملا عضوف كارشإلا
 ىلركشا نأ نيماعف هلاصف و نهورلع انهو همأ هتلمح هيدلاوب ناسنإلا انيصو و ىلاعت لاق مث

 4« ريصملا ىلإ كيدلاولو
 ةبجاو ىه لب ؛ ةعنتم ريغ اهنأ نيب ةروصلا ىف اهنم ةبيرق ةمدخلاو هللا ريغل ةدابعلا نم هعنم ال



 ْ«١ ةال1 .. ةكشللا ناقل انيتأ كقلار : لاحت هلرذ

 00 م نيذلا قلخ: اذام وراق هللا قا اذه) هل وقب ءىش لد واخ ني 1 قلخم ال نم كارشإب
 0 ع مهءاظو لالض نأ ىلع لدي ام رك ذ ء لاض ملاظ كرشملا نأ نيبو
 ديعتلل ًاراهظإ هانعم لقعيال اف مز 0 :لا عابتا نأ وهو . ىنعم ىلإ ةراشإ اذهو ةوبن
 ا كرد 0 ىذا هب ءاج امو هانعم لقعلاب كردي لب ,ضوينلاب صتخح الاف كا د
 لمعلا قيفوت نع ةرام ء(ةيكحلا ناقل انيتآ دقل و) هلوقو ةيكملاب اك أف ناقل ةياكح 2

 هيف لخدي امب اهديدحت اندرأ نإو ؛ ةمكمجلا ىتوأ دقف ملعلاب لمعلا قيفوت وأ نم لكف ؛ ملعلاب
 ًاثيش لعت ن :م نأ انرك ذام لع لدب ىذلاو' مولعملا قفو ىلع لمعلا لوصح لوقتنف « ىلاعت هللا ةمكح

 نم هسفن قلي 3 ا 1 اعإ رت ىمسي ال هدسافمو هحلاصم ملعي رد الو

 هلعفل رهظ نإو ؛ مب كح هنإ لاقي ال سو زنك هل رهظو هب فسختاف عضوم ىلع عقوو لاع ناكم

 هسفن قليو سفنلا كالهإ هيف ءاقلإلا نأ لعي نمو ؛ الوأ هب هلع مدعل « ةدسفم نعولخو ةحلصم

 ىلع لدي ىذلا مث :هلعف ىف نوكي ام لع نإو ميكح هنإ لاقي الو ٌداضعأ ريكش و ناكلا كل ٠

 ةكفللا الخلان فسم قر ملا اقل اذه 0 ناف ( هلل ركشا نأ ) ىلاعت هلوق ان رك ذام
 ناسنإلا نآل , لعلل قفاوم لمعلا نإ لاقي ام ةلمج نم نآل كلذك وهو ( هلل ركشا نأ ) هلوقب

 نإ . ةكح ناكو هنلبل اقفا وم هع 0 لختشا ناف. رخال نم مأا امهدحأ نيرمأ لع اذإ

 لوأ ةمكحلاف ءايشالا ممأ هللا ركش نكل . ءىث ىف ةمكحلا نم م نكي لو معلا اف هلاخع ناك ملا لمهأ

 ركشي امناف ركشي نمو ) هلوقب رك اشلا الإ عفتني ال ركسشلاب نأ نيب ىلاعت هللا نإ مث: ىضتقت ام

 هللا ىأ ( ديمح ىنغ هللا ناف رفك نمو ) هلوقب رفاكلا ريغ ررضتتي ال نارفكلاب نأ نيبو ( هسفنل
 مل وأ سانلا هركش ءاوس دوم هسفن ىف وهو رفاكلا نارقكب ررضتي ىتح ركش ىلإ جاتح ريغ

 رفاكلا نكل ءركشلاب رمألاب ةمكحلا ءاتيإ هللا رسف (ىلوآلا) فئاطلو لئاسم ةيآلا ىفو : هوركشي

 ركشا نأ) ىلاعت هلوق نأ( باوجلاو) ةمكحلا ىنوأ دق نوي نأ ىغبنيف ر كشلاب 0 لهاجلاو

 . فيلكترمأ ركشلاب رماألا رفاكلا ىفو « نيرك اشلا نم هانلعجنأب ةيكملاانيت 1 هانعم 'نيوكسترمأ (هلل

 ناف رفك نم نأ ر فكيلا 'قو ؛:ليعتشملا ةعيضب ركشر نمو ركشلا ف لاق ( ةناكلا هلا ١

 ىراد لخد نم : لئاقلا لوقك « دحاو ىنعم ىف لبقتسملاو ىضاملا لعب طرشلا ناكنإو « ىنغ هللا

 ركشلا نأ وهو /رمأىلإ:داشرإو ىعم ىلإ ةراشإ هنف لوقنف ءارح وق ىراد لخْدر ضن 000

 عطقني نأ ىغبني رفكلاو ؛ رركي نأ ىغبني ركش نف . ةمعنلا رركتل تقو لك ىف رركتب نأ ىغبني
 هنم نوكي ًادبأ لب « هلاكب عقي ال رك اشلا نم ركشلا نآلو « نارفكلا كرتي نأ ىغبفي رفك نف

 لاق يو. (كتمفن ركشأ نأ ىنعزوأ بر ) لاق ؟. دوجولا ىف هلاخدإ رك اشلا ديرري مدعلا ىف ءىث
 هلاكي ركشلا نأ ىللعأ دش ,لفتسالا يقرا هللإ راع ذ ( اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو ) ىلاعت

 . ىضاملا ةغيصب لاَقف ؛ مات هنم عقي ءزج لكف نارفكلا امأو . دجوي مل

 لوو 16و



 ةبآلا . ىورأف هللا قلخ اذه : ىلاعت هلوق ١

 لالّص ىف َنوُاظآ لب هنود نم نذل قل ادام ىنورأ هل قلخ اذه

 ب كا ا

 ركشي امان ركشب موه ركشأ نأ كلا نقلا دق 1
 رس رع

 ا 2 ةهاسا

 615 ديم 0 هللا ناف هاك و هسفنل
 رع لس

 11 ةيعر نقي انأو 01 دق ابل ناطست اح هل وق لآ 53

 عهب باودلا ثبو؛ عبطلاب هنأ لهاجل عي دق ناكم ريغ ىف ءامسلاو ؛ ليقث ضر'الا قلخ نأ

 ؛ناويحلل ىرايتخا رخآلاو ىعيبط لو الا لوقنف ؛ رايتخا اهل نأال : ةبادلا رايتتخاب هنأ مهضعبل

 قوف هعبطب نوكي ال ءاملا ناف ًاعبط سيل قوف ةبج نم ءاوحلا يف ءاملا نأ ىف دحأ كشي ال نكلو
 نأ وه (ىناثلا) (ءامسلا نم انلزنأو) لاقف « ىلاعت هللا ةداراب وهف هل رايتخا ال ءاملا ذإ « ًارايتخا الو

 اف عه نإ هدنسأف « ناكم لك ىف 0 نامز لك ىف ةرركتم ةرهاظ ةمعن ءاملا لازنإ

 لك نم ىأ(جوز لك نم ايف انتبن أف) ىلاعت هلوقو « هتمحر نم هل ديزيف هتمعن ركشل ناسنإلا هبنتيل

 ىذلاو ءرجش ريغن وكي نأامإو ؛ أرث نوكي نأ امإتابنلا نآل . ناجوز هتحتف سنجل كو « سنج
 هلوقو :نيمسق مسقني كلذك رمثملاو  رمثم ريغ نوكي نأ امإو : ًارمثم نوكب نأ امإ رجشلا وه
 . ضغبملل ضيغب لثم مركم وأ باسح ريغ نم ًاريثك ىنأي هنأال ؛ مرك ىذ ىأ ( ميرك ) ىلاعت

 4« نيبم لالض ىف نوملاظلا لب . هنود نم نيذلاقاخ !ذام ىتورأف هللا قلخ اذهال ىلاعت لاق مث

 نيل هريغو قلاخ هلا ىعي (  ةنوداقق:نيذلا! قلخ اذام قوق هللا قاخ اذه) ىلاعت ُهلَوَق

 . قواخلا ةدابعب نولغتشتو قلاخلا ةدابع نوكرتت فيكف قلاخم

 كرت نآإل اذهو :لالض هنأ لقاعلل نيبم وأ نيب ىأ (نيبم لالض ىف نوملاظلا لب) ىلاعت لاق مث
 لم ميهتسملا قيرطلا نع دعب ال وهف ةرسي وأ ةنمب ديحلا ناكنإ مث لالض هنع ديحلاو قيرطلا

 ىلإ تفتلي و هبلطي نفث : ىلاعت هللا وه دصقملاف ؛ لالضلا ةياغ نوكي هناف ءارو ىلإ دصقملا نوكب ام

 بعت دعب نكسلو دوصقملا ىلإ لصي دق هللا ىلإ هبجو نم نكل ؛ لاض وهف اهريغو ايندلا نم هريغ

 بيرق نع لصي ميقتسملاقيرطلا ىلع ىذلاكنوكي هاوسام ىلإ تفتلي الو هبلطإ نمو ؛ةدم لوطو

 نيملاظلاب دارملاو , رفسلا ىف ماد نإو . الصأ دوصقملا ىلإ لصياال ىلوت ىذلا امأو . بعت ريغ نم
 . هللا ريغ ةدابع ىف مبسفنأ نوعضاولا وأ اهعضوم ريغ ىف مهتدابعل نوعضاولا نوكرشملا

 رفك نمو هسفنل ركشي امناف ركشي نمو هلل ركشا نأ ةكحلا ناهقل انينآ دقلو ١ ىلاعت] لاق مث

 « ديمح نع هللا ناف

 مدانع ببسي ممداقتعا داسف هللا نيب امل ( هلل ركشا نأ ةمكحلا ناهتل انينآ دقل و ) ىلاعت [ هلوق



 1 ةيآلا .ىساور ضرالا ىف قلأو : ىلاعت هلو

 هسه © تسرع نإ سس دادس مار

 ماا راو قاخ' لك نول اهف ثيو اب ديم نأ ىماور ضزألا فقل

 »٠١« 0 ظن نم ايف نيك هَ ام ءامسنأ

 واقر ليسسم 0 ل 5 1 لاق ب نأ 0 7 « ربدتسم 0 مس 1 كلفلاو (نوحبسإ

 رهو ناكم"ى ءايكلا لو فتق اذه لع اذإو عبطو باجبإب ةدوجوم ال هللا ةردقب ةقولخ ىهف ةحفصم

 ةراشإلا هيلإو ةراتخ ةردقب الإ سيل ضعب نود هضعب ىف 0 هل ةيامن ال ءاضفلاو ءاضف

 ىلاعت هللا ةردقب الإ لوزتال ىهو ابعضوم نم لاوزلا اهعئرب ءىثش ىلع س ىأ ( دمع ريغب ) هلوقب

 هيف ام هيلع دمتعي ام ناكملا نال املا ناكفال ابعومجو اهم 0 نأ ىنعملا مهضعل لاقو

 نم عقي نم نإ اولاق اذه ىلعو كانهو . انبه لاقي هبيسب هيف ام ىلإ رامشي ام زيملاو ًاكمتم نارك

 ىلع دمتعي ال ذإ ناكم ىف سيلو .؛ كانهو انبهوه هل لاقي ذإ زيح ىف ءاوطا ىف وهف لبج قهاش

 دمتعت ناكم ىف تسيل تاومسلاف اذه مع اذإ ء ناكم ف لصح ضرآلا ىلع لصح اذاف ؛ ءىث

 ىه تسيل ىأ تاومسلا ىلإ عجار هنأ ( امهدحأ ) : ناهجو هيف ( امتورت ) هلوقو اهل دمع الف هيلع

 ناك نإ را ةئ رماد غب ىا فعلا لإ عجار هنأ ( ىناثلاو ) دمع ريغب كلذك اهنورت متأو كل

 . هند ذارإو هللااردق ىبف هيئرم ل ا

 ءامسلا نم انلزنأو ةباد لك نم اههف ثب و ديت نأ ىساور ضرالا قف قلأو را ىلاعت لاق 7

 . ( ميرك جوذ لك نم اهف [نتينافا أم

 ضراألا نأ لعاو  ديمال نأ ىنعملا ليقو ديمت نأ ةيهارك ىأ (ديمت نأ) ةتباث ةيسار الابج ىأ

 امل لمرلا لدم اهقلخولو « حايرلاو هايملا ببسب ابعضوم نع لوزت تناكالإو ءاهلقث ببسب اهتابث
 لاق مث . عضوم ىلإ عضوم نم اهبف ىذلا لمرلا لقتني ةلم رلاىضارالا ىرن م ةعارزال تبثت تناك

 ضرآلا انكساذ باودلا ةكرح ةحلصم هنف ضراألا نوكس ىأ ( ةباد لك نم اهبف ثبرو ) ىلاعت

 تناكل. تانويحلا ضعي بناني ئضاراألا ضعباو' ةلزازتم ضراألا تناك ولو -باودلا ا

 ضرألا تناكاذإ امأ ء باودلا كاله هيفنوكسيف عضوملا كلذىف عقت عضومف شيعتال ىتلا ةيادلا

 ىلاعت لاق مث ء اهيف شيعتو ايف ىعرتو اهبسانت ىتلا عضاوملا ف كردتت ةكرحتم تاناويحلاو هك اش

 اذإرذبلان أل ضراألا نوكسب اهمامت و « هدابعىلع هللا اهمعنأ ىرخأ ةمعن هذه (ءام ءامسلانمانلزنأو)

 تابثلا ل صح امللمرلاكةكرحتم ضرأألا ءازجأ تناكولو عرزلا لصحينكي مل تبني نأىلإ تبثي مل
 بابىف ةروك ذف ةحاصفلاامأ « ةمكحو ةحاصف هيف سفنلاىلإ ةبياغملا نم لودعلاو« تابنلال ك املو
 هبيطتسي رخآ طمب هيلع درو مث ءدحاو طم نم اليوط ًامالك عم اذإ عماسلا نأ نم تافتلالا
 نإ مث .اذك ورمع لاقو ءاذكو اذك دلاخ لاقو ءاذكو اذك ديز لاق تلق اذإ كنأ ىرت الأ
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 4 اولمعو انما نياق ىلاعت هلوق : 1 ن

 5 0000 0 يأن
 مساس © سس هس # اس نت مد ساس قدم را سوده مرت لذ

 7” 0 ءذلا نإ ١ + كالت ءلوقو
 . ( مكحلا زيزعلا وهو

 نأ اكو اهلبقيو تايدآلا كلت ىلع لبقي نم لاح :نيب ؛ ىلو تايآلا هيلع ىلتت اذإ نم لاحنيب امل
 نم ناف ؛ هب لخعلاو لوبقلاو لابقالا نف بتازم هل اذبف , رابكتسالاو ةيلوتلا نم بتارم هل كلذ

 | اع اعل م * عيطيو عمسي نم لثم هتجرد نوكتت الف هب لمعيال دق هلبقو ًائيش عمس

 ةمحرلا نأ ىلإ ةراشإ تانجلا عججو باذعلا ديحوت ( اهادحإ ) : فئاطل هيفو نيبم باذع كلذلو

 ةراشإ فرعملا ىلإ ةفاضإلاب ةنجلا فيرعتو باذعلا ريكنت ( ةيناثلا ) بضغلا نم رثكأ ةعساو

 اهلع هبني ا]و ٠ ةمقنلا نيب الو : بلقلا ىلإ ةحارلل الاصيإ اهفرعيو ةمعنلا نبدي ميحرلا نأ ىلإ

 (نيوم) هلوقب د واخلا ىلإ راشأ امتإو ؛ نودلاخ هيف مهنأب حرصي ملو ؛ : باذع لاق ( ةثلاثلا ) اين

 | ةةلدعو )دلو كلذ دك أ ( ةمبارلا ) ؛ ( اهيف نيدلاخ ) هلوقب دولخلاب باوثلا ف حرصو
 مث . ( هللا دعو ) هسفنب انهه لاقو ( باذعب هرشبف ) هريغل كانه لاق ( ةسماخلا ) كانه هر ذب لو

 ا نر خا كل نوكي ام مظعأب الإ نوكت ال ةراثبلا نآل هب كرشبأ لقي م
 هنم ةمحرب مهر مثرشبي) ىلاعت لاق امك هناوضرو هتمحرب هنممهتراشب نوكت او هللا نم ةراشب

 (هنم) تناكولو « ةراشبلا تمظع امل ( هنم ) هلوق الولو ( ( ميقم ميعن اهف مل تانجو ناوضرو

 لو هللا دفن, رقي دقق ليل نان: فاض يبق لم لا قف كل ناكل هللا نود“ مأب ةلؤزقم

 0 « اهدحو ةنجلاب نكن مل كانه ةراشبلال وقت ( نودعوت متنكى ا

 دعب ىظعلا مارك الاو لؤزنلا دنع أنهت ام لزنلاو ( ميحر روفغ نم الزن ) ىلاعت هلوق ىلإ اهدعب

 اك لايفالا لفي لعلا لماك لبقملا بيثيو ضرعملا بذعي ةردقلا لماك ( ميكحلا زيزعلا ) وهو

 . رفكي نم بيثي الو نمؤي نم بذعي الف, ىغيني
 . « اهنورت دمع ريغب تاومسلا قلخ )ب ىلاعت لاق مث
 مهنف تاؤمسلا ىف ءاملعلا لوق فلتخا ( دمع ريغب تاومسلا قلخ ) هلوقب هتدكحو هتزع نيب

 وهو ةريدتسم اهنإ لاقنم مهنمو نيرسفملا 'رثك أ لوقوهو « ةيوتسم ةحيفصك ةطوسبم اهنإ لاق نم

 نم اليلد اهيلع ممل. فتاف كلذ ىف مهقفاو نحت لاق هللا همحر ىلازغلاو « نيسدنرملا عيمج لوق

 سيل نأ نم الضف : هلمتح امب هلوؤنربخ بابلا ىف ناكنإو « زوجتال سحلا ةفلاخخو تاموسحلا
 كلف يف لك) ىلاعت لاق اك ةرادتسالا لع لديام هيف لب احرص كلذىلع لدي ام ربخلاو نآرقلا ىف
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 ١١ ةبآلا .٠ د هيلع ىلتت اذإو : ىلاعت هلوق
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 ت6 2 هد هنو سس اس هع مهام مهد هه ع < ق اس

 ارقو هينذأ اك اهعمسي ل ناك اريكتسم 0 مي! هب ع اذ

 « اد 3 ا 0

 نع 0 0 لاق هنأ سابع نبا نع لقني 6 ضامحإلا هب دصقي دق وُهللا نأ وه ( تلاثلا )

 قاف هلاك هياط هوقو شع 3 دلا هاور « ةعاسف ةعاس بواقلا او-ور » لاق هنأ هلي ىنلا

 نولوةي صاوخلاو ةبياطملا نمزوجب امبرمألا هنم نومبفي ماوعلاو «ةعاسو ةعاس ةلظنحاي»

 لضيل ) هلوقل لالضإلاالإ ممدصق نكي مل املف ريغال هب حيورتلا ناف قدا بناج ىلإ رظنلاب رمأ وه

 . حبقلا ىف لخدأ هلعف ناك( هللا ليبس نع

 سلا لإ ك6 (ملع ريغب ) ىلاعت لاق مث
 ًآوزهلبب سلا ذختي) ؛ ىأ اهذخت و مع ا

 رمأ اذإ كلملا نآل كلذو « ماودلا هنم مهفي رمأ ىلإ ةراشإ (نيبم) هلوق ( نيبم باذع ممل كئاوأ
 72 ىق كلملا هكلرتن الو كلملا ةمدخ ىلإ دوعي نم هنأ مع نإ دالجلاف هّدْيِبع نم دنع سالك

 م ركيال هناف ىَضَقنا دق هرمأو هيلع ناكام ىلإ دوعي ال هنأ لع ن ]و 6 ةيدعل نم ففخضو همركي

 باذع ناف« رفاكلا باذعو نمؤملا باذع نيب قرفي هبو اذه ىلإ ةراشإ ( نيهم باذع ) هلوةف

 . نيهم ريغ وهف رهطيل نمؤملا

 هرشبف « ًارقو هينذأ ىف ناك ابعمسي مل ناك ًاربكتسم ىلو انتايآ هيلعىلتت اذإو ) ىلاعت لاق مث

 5 ملأ كاد

 تمبف هيف ترظن اذإو « هنع ضرعي ًاناجب هيتأي حارصلا قحلاو , لطابلا ثيدهلا ىرتشي ىأ

 ءىثلا هيتأي نمو ؛ نقلا لذيبهبلطي هنأ عم ىرتشملابلطي ىرتشملا نإ ثيح نم مالكلا اذه نسح

 مهو  اهيرتشيو هدحي ءىث ىأب ةمكمحلا لقاعلا بلطي نأ بجاولا نإ مث ؛ ائيش لذبي الو هبلطي ال

 ةيلوتلا 0 ) بتارم ًاضيأ هيف نإ مث . امتوعمسي اوناكام ًاناجم مهتءاج اذإو « امنوبلطي اوناكام
 قل اهل جاتحي تير ا تسالا ( ىلا لاو ) حيبقوهو ةمكحلا نع

 ناكاذإو 5 ١١ نع نمسا كبس اعز ر ؟اانع نكحمر ىد ك5 ًانطتسل

 ةيكملا ىلع ريكتسي فيك ةلطابلا تاياكحلا كلت لثم عنصي ردقي ال نف « هلثم لوقأ انأ لوقي
 ىلإ تفتتلي ال ىذلا ربكستملا لغش ( ابعمسي مل نأك) ىلاعت هلوق (ثلاثلا) ؟ هللا دنع نم ىلا ةغلابلا
 . ضارعإلا ىف لخدأ ( ًارقو هينذأ ىف ناك ) هلوق ( عبارلا ) ةلفاغ اهناكه سفن لعحجيو مالكلا ىلإ

 هلاح ناكاذإ لاقي وأ ( هذعوأو هب تنأ'هرشبف نيف تاذع هلىأ (مبلأ باذعب هرشبف) ىلاعت لاق مث

 : ملأ باذعب هرشيف ) اذه
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 هلوق ةلباقم ىف ( ةمحرو ) هلوقو ( باتكلا) هلوق ةلباقم 1 نر لزم ( يتحلل يعل

 ( ةيضار ةشيع ىف ) ىلاعت هلوقك ةمكحلا ىذ ىنعم ىلع مّيكحلاب باتكلا فصوو ( ميكحلا)
 0 ىأ

 ىده هنأ ركذ امل هنآل ( نينسحملل ) انهه لاقو ( نيقتملل ) كانه لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا

 نم هيف رظنيو , بصعتلاو دانعلاو كرشلاقتي نم هب ىدتم. ىأ ( نيقتملل ) لاق رخآ ًائيش ركذي لو
 ناسحإلا ةملكب نيتالا دانعلاو كرشلا نيقتملا ىأ (نينسحملل) لاق ةمحر انبه داز املو «دانع ريغ

 نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإ) ىلاعت لاق م. رفكلل كراتلاوهقتملاو نامإلاب ىلالا وه نسحلاو

 ةدايزلا هلو ًانسحم ناكناميإلا ةقيقحي ىنأن مو « ةنجلا هلو ًايقتم ناكرفكلا بناج نمو (نونسحمم#
 ةمحر نآل (نينسحملل) لاق ةمحر هنأ ركذ امل هناآلو ةدايزو ( ىنسلا اونسحأ نيذلل ) ىلاعت هلوقل

 ْ . نينسحملا نم بيرق هللا
 نيذلا ) انبه لاقو ( ةالصلا نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا ) كانه لاق 4 ةثلاثلا هلأسملا ال

 ًانمؤم نوكي نأ همزايو رفكلل كراتلا وه قتملا نأ انيب امل نونمؤي لقي ملو ( ةالصلا نوميقي

 ىف نمؤملا ىلع الاد قتملا ناك املف ؛ افاك نكس الل نأ همزليو « ناميلا قح ىف الا وه ىدضلاو

 ناعالاب حرصي مل صيصنتلاب ناميإلا ىلع الاد نسحلا 0 نيت كانه ناميإلاب حرص مزتلالا

 مايقلاو ةاكرلا ىفامو ًارارم اهتماقإو ةالصلا ىف ام انرك ذ دق ( ةالصلا نوُميَقي نيذلا ) ىلاعت هلوقو

 ةقيقحو ةروص ةدابع اهنإف ديسلاب هبشتلا كرت ةالصلا نأ اهلئاوأ ىف لافنالا ريسفت ىف انرك ذو ؛ اهب
 الف رومأ ىف ًاضيأ دبعلا ىلع مزال هبشتلا كرتو ؛ ةدابعلا هيلع زوجت الو ةدابعلا هل بججت ىلاعت هللاو
 عقاد هللاو ريغلا ةجاح عفد اهناف : ديسلاب هبشت ةاكرلاو : هئاكنا دنع “كتي الو هسواج دنع ساحب
 دبعو  داتجالا سايلب ا يلو ا يطل تاجاحلا

 . ةيدوبعلا مت امو ؛ داهزلا سابلب سبلتيال ىدنجلا

 اهذختيو ملع ريغب هللا ليبس نع لضيل ثيدحلا ول ىرش ني لا ليوا لاق لاق مث
 4« نيهم باذع م 4 كتل وأ ًاوزه

 نوكرتي مهنأ رافك-لا لاح نم نيب ةيمكح تايآ ىلع لمتشي ميكح باتك نآرقل 07

 ةكحلا 17 نأ (لوآلا ) هوجو نما مبعتمص موس 'نيبب ا ل نولغتشي و كلذ

 حبقأ ناك هيف ةدئاف ال اول ناك اذإ ثيدحلا نأ وه ( ناش ) حيبق رخآ ثيدح لاغتشالاو



 05 ةيآلا . باتنكلا تايآ كلت « ملا : ىلاعت هلوق

 ةيآ الإو نيتيآلا (ةرجش نم ضرالا ىفام نأ ولو ) امهو ةنيدملاب اتلزن نيتيآ الإ اهلك ةيكم )
 ةالصلا نآل ( ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا ) ىهو ةنيدملاب تلزن

 ( ةبآ نوثالثو عبرأ ليقو ثالث ىهو ةنيدملاب اتلزن ةاكرلاو

2 

 يحل الاد 3

 ةهرثو يرامو سس

 ايم ا باتكلآ ت نأ كأن كد 1

 62 دار 1 ! رفض سا 7 ل ندم

 كيلوأ ««» َنوُنقوُي م ةرخأل دفان ةوشا نا

 ا و م هك رثا سل

حلفا اناا ميد نم ىده ىلع
 «هو نو

1 

 ( تحل ا
 ١ ميكحجلا باتكلا تايآ كلت ءملا «4

 | ىف سانلل انيرض دقلو ) لاق امل ّىلاعت.هللا نأ وه اهليق ام رَحآب ةروسلا هذه لوأ ظطان

 منأ ىلإ 0 -ئج نبا و) لاقو ةزجعم هنوك ىلإ ةرا شإ (لثم 5 نهانا كلاأذه ١ نورفكي
 اذه دعب راشأ اذهىلإو ءامب اونمؤي لو ( ميكحلا باتكلا تايآ كلت ملا) هلوقب كلذ نيب تايآالاب

ْ 

 ًاريكتسم ىلو انتايآ هيلع ىلتت اذإو ) هلوقب ( .

 مث ةرخآلاب مثو ةوكزلا نوتؤيو ةواصلا نوميقي نيذلا ؛ نينسحملل ةمحرو ىده ل هلوقو

 ( نوحلفملا مث كئاوأو مهبر نم ىده ىلع كئلوأ نونقوي

 باتتكلا كلذ لا ) ىلاعت هلوق ريسفت لثف ريسفتلا امأو . ًاناقرفو ًآنايب ىأ ( ىده) هلوقف
 نكمو ؛ هذه كلتب دارملا نأب ليق كلذك ءاذه كلذب ىنعملا نإ كانه ليق اكو ( ىده هيف بيرال
 دنعو ميكح لا باتكلا تابآ نآرقلا تايآ اهاتعم بئاغلا ىلإ ةراشإ كلت نإ كانم الم © كلم لإ

 تازن تايآلا عيمج نكت مل (ميكحلا باتكللا تايآ كلت ملا) عم تلزن ىتلا تايآلا هذه لازنإ

 : لئاسم هيفو « تايآ كلت نآرقلا تايآ ىأ لكلا ىلإ ةراشإ كلت لاقف

 لاق انبهو « ميكسحلا لقي لو ( باتكلا كلذ ) ةرقبلا ةروس ىف لاق « لوألا ةلأسملا 9
 كانه لاقو (ةمحرو ىده) لاَقف 0 داز باتكلا فصو ر " ذ داز ايلف (ريكحلا)



 ١ اوان لهدا عبط كلتك : لامن هلو 101
 | نص سو 7

 هلآ دعو نإ ريصأف نوعي النيل ا كلذك

 لس ني مف لسع ايي آنا ع نو 7 تار

 600 َنونقوي ل دكان

 دوروب فرتعي نأ امإ هنآ مصخلا هذناعو هيلع زلخال زماط [نطم دج اللد ركاب يرلا

 ان لعل وأ ليلدلا ىف حدقي وهو اعاطقنا نوكي فرتعا ناف ؛ فرتعي الوأ هيلع مصخلا لاؤس

 فارتعالاز وجال امهالكو . لالدتسالاو ةلالدلا هج وبل هاج لدتسملا نأب امأو , دساف ليلدلا نأب

 ًامهوم هريغ ىف عورشلا نوكي فرتعي مل نإو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نم فيكف ملاعلا نم هب

 لوآلا ىف دافأ دانعلا لوقي هنا رثك أ قاثلا ىف دانعلا لع هؤارتجا نوكف ًادناعم سيل مصخلا نأ
 اع ردرس لوقت :لئالدلانماعاؤنأ اور كر ذ مالسلا مهملع ءايبن الاف لمق ناف 0 .٠

 ,اذك ىناثلاو , اذك لواآلا : هوجو نم هيلع ليلدلا لودي نك « ًادرف ًادرف اهوررق مث:
 عيضي ىح هدانعب هديزي هنأل دناعملا دانع ىلإ تافتلالا مدع بجاولا اذه لثم ىفو ء اذك ث 0

 ناكم لكل نذاف هتجرد طحنتف لئالدلا نم دعوام عيمجب نايتإلا نم لدتسملا نكمتي الف تقولا

 متنأ نإ اورفك نيذلا نلوقيل ةيآب مهتئج نثلو ) ىلاعت هلوآب ةراشإلا تعقو اذه ىلإو . لاقم

 نأ ىهو ةفيطل ( مت ::أ نإ ) هلوق ىف عمجاو ( مهتئج نئلو ) هلوقب باطخلا ديحوت ىفو ( نولطبم الإ

 اهيأ ملكت ها نولوقي ام ءاحي نأ نكميو لسرلا اهب تءاج ( ةيآ لكب مهتتج نئلو ) لاق ىلاعت هللا
 لع هلا يطب كلذك ) وتب مجرات لع قل عطب كلذ نأ لات نيب م نولطبم ةلاسرلل نوعدملا
 000 1 1 ل ل لا ( نوم ال يذل نق

 هلوقب قَِي ىنلا بلق ىلس ىلاعت هنإ مث . لبق نم هبلق ىلع هللا عبط دقف نآلا لعيال نم نأ وه ىنعملا
 ةراشا (نونقوي ال يذلا كنفختسي الو) هلوقو نيبي كقدص نأ ىأ ( قح هللا دعو نإ ربصاف )

 رفاكلا لاقل تكس ول هناف ناميإلا ىلإ ءاعدلا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ةموادم بوجو ىلإ

 نيملاعلا بر هلل دجلاو . بآملاو عجرملا هيلإو . باوصلاب لعأ هللاو . هل تابثال ؛ ىأرلا بلقتم هنإ

 . نيعمجأ هبو هل آو . نيلسرملا ديس ىلع هتالصو

 --خ



 0 ةيالا. نامالأو علا اوتوأ نيذلا لاقو : : لاعب هلو

 هام ودم ١ مم ملط رس لس

 د 2 كا هللا اتكف ممل ول نام .الاو ذآ 1 0 نبذل ألاقو

 هدر كلو تعبأ م

 يلو مس دوست مالو ل ل رد 0
 نأ ل 1 : موج ناو ص لك نم نأ« رمل ف ساّلا 0

 أذهف ثحعم || 0و كلل هيأ كاي 5 متبل دل ناعإلاو ملعل علا أوتو أ نيذلا لاقو ) ىلاعت هلوق

 24 نودلعتال منك منكلو ثعبلا مو

 مول ىلإ هّللأ كاك ُق ميل دل / مثريغو دكت الملا نم (نامإإلاو معلا 4 نيذلا لاقو) هلوق

 لج ٌاهل برض اذإ دعوب دوع ومال وهنف 2 نبدي الا نيا مه َّق ففيطللا ىنعملاوهام نير نحو ) ثعبلا

 ا كو ةدملا لقتسي لجأ هل .ترض'اذإ دعوي ةعوملاو« هليجعت كيريو لو 2
 سرنا 0 تيللا ةدم لفتسيف, نانلا لإ : ندعم نأ لع مع رشح اذإ مرجما نكلل
 كياتخيف) نيخأتلا نيرا دلو ةدملا كشف هما لإ اش نأ مع رشح اذإ نمؤملاو « ربقلا ىف
 ريغ اوثبلام نومرجلا مسقي ) هلوقب ةراشإلا هيلإو ليلق انئبل ةدم نإ امهدحأ لوقيو ناقيرفلا
 نامإلاو ملعلا اوتوأ نيذلا لاقو ) ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلإو ًاديدم ان رخآلا لوقيو ( ةعاس

 ثعم || مو كألإ ل امض يرخص هللا تانك ؟ى ناك ىنعي ( ثعبلا موي ىلإ هللا باتك ىف من دل دفل

 منال اعلا 3 53 (نويلعتال.م منك منكلو ثعيلا 0 اذهف) ثعيلا موب ىلإ | :ريص نحت و

 أتاا نويلطتو رانلا )1 مكر يصم ناصف 2 4 نوؤرثعت الو ثعبلا نويلعتال مت 1

 مم بالطيال 1 / نو.تءتسإ 3 الو مم رذعم اوءلظ نيذلا عقم _ ل ديم وف 2 للا ع لاق مل

 : مم ليمتال 5 مم لالطتال ةعرجلا راثأ ليزت قل ةيوتلا ىعل نعل ةلاذإ وهو باتعالا

 ندذلا نو عل ةبآب مج نئاو لدم لك نم نآرقلا اذه ف مال ائيرض دقلو 0 ىلاعت لاق مث

 .4 نولطبم الإ متنأ نإاورفتا

 قوف ام نانتالاَو ٌراذعالا ةلازإ ىلإ ةراشإ (لثم نف نارقلا- اذه" نمانلل اًيرد دعلو) هلوذ

 نمو دانعك!ذفرخآ ًائيش اويلطناذ , ريصقت لوسرلا بناجنمقبي مل هنأ ىلإو , زاذنإلانم ةيافكلا
 ليلد َّق عرشل نأ لدتَسا نوال لب 2 لئالدلا كت نيكل هيلع بعصيال ليلد قفذكت هيلع ناه

 «مه-رخخ 11د



 ل تما

 ةيآلا . ةعاسلأ موقت موو : ىلاعت هلوق ١س

 0 ا 0 ا ا مر رس يك د ا رن سار

 أآوناك كلذك ةعاس ريغ اوئثمل ام نومرجا مسقي ةعاسلا موقت موبو

 1 3 1 1 1 س را ىر

 00 نوكفؤي

 حايرلا لسري ىذلا هللا ) هلوق وهو قافآلا لئالد نم اليلد تضم ىتلا لئالدلا نم داعأ

 ىدآلا قاخ وهو سفآلا لئالد نماليلد داعأ هرخآ ىلإ هلوأ نم حيرلا لاوحأ ركذو (ًاباح ريثتف

 ناسنإلا قلخ ) ىلاعت لاق اك فعضلا ىلع رك انبم ىأ ( فعض نم مكقلخ ) لاقف هلاوحأ ركذو

 ةلاح نم ىأ ًاينغ هلعجو هرقف نم انالف نيز نالف لئاقلا لوق ىف نوك-ت اك انهه نمو ( لحي نم
 اهيف ناك ةلاح ىلإ ةراشإ فعض نم هلوقف ( ةوق فعض دعب نم لعج مث ) ىلاعت لاق مت ؛ هرقف
 دعب نم لعج مث ) هلوقو ؛ فعضلا ةياغ لاوحأ هذبف اموطفمو ًاعيضرو ًادولوم الفطو ًانينج

 ةوق دعب نم لعج مث ) هلوقو :هلاهتك او هبايشو هلاقتناو هغولب ةلاح ىلإ ةراشإ ( ةوق فءض

 . ( ريدقلا ميلعلا وهو ءاشي ام قلخي ةبيشو ًافعض

 ةلوقب نيب مث ,فعضلا مامت ىه ةبيشلاو ناصقنلا روهظ نم ةلوهكلا دعب نوكي ام ىلإ ةراشإ

 هطسبيف ) قافآلا لئالد ىف ىلاعت لاق (ي ىلاعت هلا ةئيشمب وه لب ًاعبط سيل اذه نإ ( ءاشيام قلخم )
 (ميكحلا زيزعلاوهو) لبق نم لاقو ؟ ةردقلا ىلعإلعلا مدق مل (ريدقلا ميلعلا وهو ءاشي فيك ءامسلا ىف
 لوقنف . انهه ةردقلا بع ملعلا مدقو كانه ةردقلامدقف : ملعلا ىلإ ةمكحلاو ةردقلا مامتىلإ ةراشإ ةزعلاف

 زيزعلاوهو ضرآلاو تاومسلا ىف ىلعألا لثملا هلو ؛ هيلع نوهأوهو ) هلوقب ةداعالاروكذملا كانه

 راوطاوهو ءاذبالا روك ذملا انبهو ربظأ كانه ةردقلاف « ن وكشف نكب نوكن ةداعالا نال (ميكحلا

 ريشبت ( ريدقلا ميلعلاوهو ) ىلاعت هلوق نإ م“ ؛ ربظأ انبه ملعلاف لصاح لاح لكب ملعلاو لاوحأو

 اولمعنإو هيلع ًاريخ اولمع ناف تاقولخ لا لاوحأب ًاملاع ناك قلخلا لامعأب ًاملاع ناك اذإ هنأل راذنإو

 لاوحالاب للعلا ناك ملو ء بقاع رشلا ملع اذإو باثأ ريخلا ملع اذاف ًارداق ناكاذإ مث. هيلع ارش

 باقعلا عم لاو>الا كلتب لعلاف ةرخآلا ىف امأو معلامدق ةردقلاب امه نيذلا باقعلاو ةباثالا لبق

 7«( نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ) هلوق ىف راشأ اذه لثم اذه لثم ىلإو ( ميكحلا اعلا وهو ) لاقف

 ' نم موبفملا قلخلاو « ملعلاب قالا نسح نال معلا ىلإ ةراثإ نسحأ لوقنف ؛ ناسنالا قلخ بيقع
 )7  ركذب هركذ ءادبالاك ةداعالاو ءادبالا ركذ نيب امل مث ءةردقلا ىلإ ةراشإ ( نيقلاخلا) هلوق

 . امتاقوأو اهلاو>أ

 ي« نوكفؤي اوناك كلذك ةعاس ريغ اوبلام نومرجما مسقي ةعاسلا موقت مويو ب ىلاعت لاقف

 ايندلا ءانف تقو نم اوئبل اه ليقو ؛روبقلا ىف اوئتبلام ليقو . ةعاس ريغ ايندلا ىف اوثبلام لبق

 بذكلا ىلإ دصلا نمو لطابلا ىلإ قحلا نم نوفرصي ( نوكفؤي اوناككلذك ) روشناا تقو ىلإ

 رب روسو و وا 1



 انتا ٠ يدوهاج ن3 عجل هراووعسيم 17 هدي كن«

 0 ةيالا . فعض نم قال ىذلا هللا : للاعت هلوق

 همس لس سرر < نر هم م عد اصا هن هم يرق رثارع

 ا ا ا نلا هيأ

 ع رللا ل هربص سرا ل ا 00 0 دم ا 2 هل

 «ه42 رد ميلعلا وهو اش أم قلخ ةييشو افعض ةوق دعب نم
 2 م -َ ه-ذ -

 اذإ ءاعدلا مصلا عمست الو ا ا "لإ هقانا وراس

 مث ,نكمملا نم دعبأ لاسحاو لا تملا داشوإ لوقف بنئرتلا 1 ىلوآلا ألا ١
 ماهفإلاو ؛ ريغ ال ةراشإلاب ةمهشب ام موي امر مالك | عمشلا ال هنأف بعص مصآلا داشرإ

 ىلإ رودي كنيمب ىلع قيرطلا هل تاق اذإ كناف ء بعص ًاضيأ ىععالا داشرإ مث « بعص ةراشإلاب
 عم ةرشاعملا نوكنت اذهلف : بعضأ مسالا داشرإو بيرق نع ديحب لب هيلع ف اال ةنكللا هس

 الام نإف ؛ مالكلاب ماهفإلا ةياغ نال . اًئيش عمسي ال ىذلا مصآآلا عم ةرشاع لن

 بئاغلاو مودعملا ناف راشإلاب مهفي مالكلاب مبفي ام لك سيلو مالكلاب مبفي ةراشإلاب مهفي

 مالا نودىذلاىمعالا ىدمت الو مصآلا لو لاق مل روما عمست ال أ لاقف امهلإ ةراشإ ال

 و كلذو « عانتمالا ىف لخدأ نوكسيل ( نيربدم اولو اذإ مصلا ) ىف لاق  ةيناثلا ةلأسملا ل
 .مهفي الو عمسي هن اف ريثما ىلإ هرظن نوكي الو ىو اذاف  ةراشإلاب مه اماف مهفيناكنإومصأ الا

 ١ ىنوملا ىف لقي ملو ( ءاعدلا مصلا عمستال ) مصالا ىف لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 لاقف ذحلا كلذ غلببال ىعادلا توص نكلو ىوقلا دعرلا توصك لئاملا توصلا عمسي دق

 .اعدلا مصالا عمسيال يا ءىجلمب تسل عاد كنإ .
 لوش اي نايمعلا ةياده كلغش سل ىأ( ىمعلا ىداهم تن :أ امو ) لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 (ىتوملا عمستال كنإ ) هلوقف كلذ هلغش سيل ىأ ؛نيتيبو ًاتيب مظني امو رعاشب سيل نالف لئاقلا
 3 00 كلذ كلغش سيل ىنعي ( ىمعلا ىداهب تنأ امو ) هلوقو « هنع كلذ قن

 مصألاو تيملا عامسإ ىنن امل ( نودلسم مهف انتايأب نمؤي نم الإ عمست نإ لاك لاق مث

 هيلق لمحرت نموا نال كلذكت وهو أدي اس نموا نوكي تأ مرن لان سونا 001

 اذهو ؛ هن انفال تراس لا -اوز عمسلو ؛ ةقحلا دئاقعلا هبلق ىف تدنتف نيهاربلاراطمأ

 فلاخ مهضعب نأ ريغ. نانيالا لكلا 0 اولاق مهناف ةلزتعاا بهذم فالخ ىلع لدي

 ملسو هيلع هللا ىلص ى ىنلا هعمسف نمي هنأ لع لتلد ( نمور م 00
 . ( انعطأو انعمس اولاق ) مهنع ىلاعت لاق اك نوعيطم نوءلسم مبف لعفي نأ بحيام

 ةوق دعب نم لعج مث ةوق فعض دعب نم لعج مثفعض نم مكقلخ ىذلا هللا ل ىلاعت لاق مث

 . ( ريدقلا ميلعلا وهو ءاشيام قلخي ةبيشو ًافعض



 ةيآلا . مهتلالض نع ىمعلا داهم تنأ امو : ىلاعت هلوق ١غ

 04 م
 0 ها 53

 1[ نم نم ! عمست ْنإ مِهَلالَص ْنَع ىمعلا داب َتنأ امو
 5 ١ _ _- 31 رم دع

 و

 ا

 «هد دوا

 4 نول اننايآ ! نموي نيد مي نإ مهتالض نع 0 داك اهب تنأ 5

 « نيرشيتسم نونوكي هروهظ دنعو ؛ نيسيآ نيسلبم نونوكي ريلا فقوت دنع مهنأ نيب ال
 نوبلقنم مهف اورفكل رفصم حير مبعرز باصأ ول لب ؛ اهيلع نوموديال ًاضيأ ةلاخلا كلت نأ نيب
 : لئاسم ةيآلا ىفو « لآملا ىلإ ال لاحلا ىلإ مرظنل نيتباث ريغ

 ؛ لاسرإلا نع رابخإلا ةقيرط ىلع ( حايرلا لسري ) ىلوألا ةبآلا ىف لاق 4 لوألا ةلأسملا ال

 ىهو هتمحر رم حابرلا نآل ؛لاسرإلا نع رابخإلا ةقيرط ىلع ال ( انلسرأ نئلو ) انه لاقو

 ىف بت ةعفانلا حايرلا ىرن كلذلو ؛اهكسمي دابعلاب فوءر للاعت وهو هباذع نم حيرلاو ؛ ةرتاوتم

 ىو ةدمزالا ضعب ىف الإ بمت ال مومسلا حيرو « ماك الاو ىراربلا ىف .مايالاو ىلايللا
 : ماكل ضعل

 عاونالا ةريثك ةعفانلا ( اهدحأ ) هوجول ًاحير ةراضلاو ًاحاير ةعفانلا ىعس 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ةراضلايرلا بهت الو « ةغفانلاحايرلا نم تاحفن بجت ةليلو موي لك نإف . امعمجل دارفآلا ةريثك

 ًاحاير الإ نوكت ال ةعفانلا نأ وه ( ىناثلا ) روهدلا ىف به ال بلاغلا ىف ةراضلا لب « ماوعأ ىف
 ةحفنب ةراضلا امأو ء نفسلا ىرحي الو با>سلا ءىئني الو ءاوملا حاصإال ةدحاو ةرم به. ام ناف
 امأ ء اهتيدكب وأ اهتيفيكب رضت نأ امإ ةرضملا يرلا نأ وه ( ثلاثلا ) مومسلا حيرك لتقت ةدحاو

 نوكي امنإو !موبه ىف خيرلل نوكي ال اذهو . مس ةيفيكب ةفيكستم وأ ةراح تناك اذإ ىهف ةيفيكلا

 نوكيا 1 راحوهو ها عضو َّق 08 ةدرقاز وناجح ف عقب ف :؟' املأ ءا وملا نأ كس

 نع اذإ نك اسلا ءاوملا كلذ نآل ءةدحاو نوكتف ناك اكو كلذك اهنوكت رفا فد لكي

 دعب جرخمي ام مث ؛ بيهللاك عضاوم يلع ببهتف ناكملا كلذ نم هجرختو هكرحت حير هيلع درو مث
 ىو الآ ءفّكشا طرش ليوطلا ثكملا نال ًافيكتم الو:ًاراح نوكي ال ناكألا كلذ نم كلذ

 اذإف ء بوذي اهف ثكم اذإ ديدحلاو : رثأتتال ةعرسب اهتجرخأو ران ف كعبص] تلخدأ ول كنأ

 ةردانف كلذك ةدلوتملا امأو ٠ هسذج نم هريغ تقولا كلذ ىف دج وال قرفغتو ن | ملا كلذ كار 2

 هايمو ؛ ناجل اكتراص ةدحاو تراصو تعمتجا اذإ حايرلاف ةيمكلا امأو . دحاواهتردن عضومو

 كلذ ىف نأ كش الو «دوبلجلا هدرب الو دودسلا هدست ال امظع ًارهن ريصت تعمتجا اذإ نويعلا

 . حاير ةعفانلا فو حير ةرضملا ىف لاق اذهلف : ريثك نم ةعمت# ةدحاو نركحت

 الإ هؤاعد مهدزي لو دءوأو دعوو ةلثمآلا فانصأو ةلدآلا عاونأ هلوسر ملع امل ىلاعت هنإ مث



 22,2<ش©هشهجهشسج ض1[. بببببب1/1 000ا

 ١ ةيآآلا ..مهيلع لزني نأ لبق نم اوناكنإو ”لاعت هلو
 - اس  مهرثا ةهرصرم هه ويل سا هضم "2 رب "552 526 2 0

 نا 1 0 10 كالا 00
 ةآاغ ع لت هس سوس هرددع مزن يور 72 62ص“ هاا 2

 0 و سهل ه2 هيك -

 ا نم ل 2 عرار ل 6600 ٌريادق

 ه-

 - هرث مهوهم ذم “أ 2

 «ه؟» نيريدم اولو اذإ ءاع

 هرم ل

 عت م ١ سوس هله 6 200

 أ مصلا عمست ” الو قوما عمست ال كن

 نإ 56 دعي لا ىح فيك هللا ةمحر راث آىلإ رظناف « نيسلبمل هلبق نم مهلع لزني نأ لبق
 ي ريدق ءىش لك ىلع وهو ىنوملا ىحن كلذ

 )ع رات لعاف لعفب وهف كلذك هتاذب سيل وهورجشلا علقي ثم ريصإ (١)قدولا هقشا ىذلا ف.طللا .

 هنف بحسلا عاونأ ركذ مث ءبحسلا ةراثإ نم هيلإ ىضفي ايف بوبحلا سفن قف ةمكحلا امأو
 : ةردقلل ةءالع بجعأ ءاوهلا ىف ءاملاو هنم جرخم رطملا مث , ًاعطقنم نوكي ام هنمو الصتم نوكي ام
 نود موق هب صتخي لب 5 ال هنإ مث ؛ ةغلاب ةيكح عرضلا راردإو عرزلا تاينإ نم هيلإ ىضفي امو

 نورسفملا فلتخا (هلبق نم مهيلع لزب نأ لبق نم اوناك نإ و)ىلاعت هلوقو . ةئيشألا ةمالع وهوموق

 لاقو ( اف نيدلاخ رانلا ىف امهنأ امهتبقاع ناكف ) ىلاعت هلوق ىف ايديك أت وه مبضعب لاقف « هيف
 7 هلبق نم مهلع لزني نأ لبق نم لاقي نأ ىلوآلاو « رطملا لبق نم ليزنتلا لبق نم مهضعب
 فال رلل دا 2 2 جرلا نأ ريبخلا فرعي لاسرإلا دعب ن"ال كلذو ؛ حايرلا لاسرإ لبق نم

 3 أوناك 8 لهي 2 مهلع لزب نأ لبق نم لاق ألق الع نوكي ل شير || ته اذإ رطملا

 . هلق نم لاقف ايرلا بويهو بحيلا ةيؤرب رطملا هنظ ىلع ًابلاغ ًابجار نوكي دق هلبق نم نآل

 هللا ةمحر راث ىلإ ا لاق لصف امل مث ,باحسلا طسبو حيرلا لاسرإ نم ان رك ذام ل نع قذ

 ةدكؤملا ماللاب ىحن لاق لئالدلا ركذ امل ( ىتوملا ىحن كلذ نإ امتوم دعب ضرالا ىحي فيك
 ىناثلا نال كح هنإ هلوق ديقب م ديفيال كيطعي كلملا نإ لاق اذإ ناسنالا ناف لعافلا مسابو

 هلوقب اذه نيبنيو هب فصتنس هنأ كيفي لوالاو 0 ءاطعلاب م 10 وهو ناكف كال نأ ديق

 . فارتعالا دم أل 3 ( ريدق ءىث لك ىلع وهو ( توم كنإ هلوق نم دك تيم كنإ

 عمست ال كناف ؛ نوزفكي هدعب نم اولظل ًارفصم هوأرف احير انلسرأ نئلو ل ىلاعت ] لاقمث

 نو لا اذإ ءاعدلا مصلا عمست الو قوملا

 . باوصلا وه هتركذ امب لعلو ؛ ىل رهظي امف هل ىعم ال وهو « قبلا هقشي هب ةيريمألا ةعبطملاب عوبط طال لصالا قف (7)
- 
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 هر

 لس اقل اق قدم راه موس 02 .٠

 حابرلا لس ىذا ك قدغب َنينمؤملا رصن انلع 0 ناو وهر 2 نيذلا

 را رتود مودودم 300 رار و آ مرت مو228

 م قدولا ىرتف 20 هلعجو ءاشب اشي فك ءامسلا ْى هطسرف اا ريش
- 

 ف نورشتس د هدابع نم ؛ هاش نم هب ب ٌباَصأ داق هلالاخ نم
 7 كابا مناك نتتلا -

 .مناع رح 6 ؛ مزال نأ جيرلاب هت د : وأ ءاولا ل نال نال

 نيذلا نم انمقتناف تانيبلاب موءاخ مبموق ىلإ السر كلبق نم اناسرأ دقل و )ل ىلاعت لاق مث

 م وللا نت انيلع امها ناك وا وه رجأ

 (السركلبقنم انلسرأ دقاو) لاقف ةويلاوهو كلاثلالصآلا رك ذ نيهارب نيلصالا نيب امل

 كيلع رهظ ام ريغ مهيلع رهظي ملو ؛ كلغش ريغ لغش مهل نكي مل مهناف كتلاسر لياد مهاسرإ ىأ

 امب ةيآلا قلعت نيبيرخآ هجو هلو راصتنالا مهل ناك مهم نمآ نمو راوبلا مهءاصأ مه.ذك نمو

 كمدقت نم لاحلاقو ِهِقِلَي ىنلا بلق ىلس رافكسلا اب عفتني ملو نيهاربلا نيب امل هللا نأ وهو ابلق

 نيرفاكلا نم انمقتناف كموق ىف ك نم ؤهو رفاك مبموق ىف ناكو ؛ تانيبلاب اضيأ اوءاجو كلذكن اك

 ًاقح ماقتنالا ناكو ؛ انمقتناف ( امهدحأ ) : نابجو ( ًاقح ناكو ) ىلاعت هلوقىفو « نينءؤملا انرصنو
 عقلي دمحمب اونمآ نيذلا نينمؤملل ةراشب اذه نوكي اذه ىلعو نينهؤألا رصن انياع لاقو ال احم

 ًامح ناكنينمؤملا رصن ىأ ( انيلع ًاقح ناكو ) ( ىاثلا هجولاو ) نونمزملا ابمأ مكر هن انياع ىأ

 نكيمل هنأ نيب انمقتناف لاق ال هنأ وهف لوألا ىلع امأ : ىرخأ رخآلاىِلعو ةفيطا لوآلا ىلعو انيلع

 ةدايز الإ ديفم ريغ مهئاقب نوك دعب الإ نكي ل ماقتنالا نآل كلذو ؛ ًاقح الدع ناك امنإو ًالظ
 ديك أت ىناثلا ىلعو ؛ ثيبخلا مثدوجو نم ًاريخ مهمدع فاكو رجافلا رفاكلا ةدالوو مثالا

 دك أ ًاقح لاق اذإف ؛ موزللا نع ءىني اذك نالفىلع لاقي موزللا ىنعم ديفت ىلع ةلكن آل . ةراشبلا

 نيتفئاطلا ىدحإ ناف ؛ ةميخو اهتبقاع نوكت ال ىنلا ةبلغلا وه رصنلا نأ ان رك ذ دقو ؛ ىنعملا كلذ

 اومزهلا امل هموقو ىموم كلذكو ؛ مزهنهلل الإ رصنلا نوكي ال ًارخآ تداع مث ءالوأ تمزبنا اذإ
 تاقواألا ضعب ىف لسملا مزه نإ رفاكلاف « ةرصن الإ مهمازمنا نكي مل قرغلا هكردأ مث نوعرف نم

 . هل ةبقاع ال ذإ ةرصأ كلذ نوكي ال
 ًافسك هلعجيو ءاشي فيك ءاهسلا ىف هطسبيف ابا ريثتف حايرلا لسري ىذلا هللا ب ىلاعت لاق مث

 نم اوناكنإو ؛ نورشبتسي مث اذإ هدابع نم ءاشي نم هب باصأ اذاف هلالخ نم جرخم قدولا ىرتف

 ةذيس| ةخهههل

 دنا مد بمةد م



 ينصر رم

 ياو ةيآلا ٠ هتمجر او" خشي ذلالا ىلاعت هلوق

 نأ 5 5 كد 5 ماع لمعلا ببسب هنأ رك ذي لو حالصلا روبظ رك ذ كرشلا ببسب
 حايرلا لسري ) لاقف ملظلا هب موتي الثل ايش ةرارضالا نيو : اضوع هال رك ذيال ميركلا

 تارشبم لاقي نأ 3 رطملا لبق ىأ ( هتمحر ىدي نيب آرب ) ىلاعت لاق اك رطملاب لبق ( تارشبم

 ةعحو ءاوملا حالصب م مرشبيل ىأ ءانرك ذ ام ىلع فظع ( هتمحر نم مكقيذيلو ) ىلاعت لاق مث

 سحأ نكاكو ٠ نبدا ُْق لاه هل ةقاذإلا نأ اوك دقو 4 رطملاب ) هنمحر نم مكقيذيلو ( نادباللا

 مل 0 مولع ع ممن ةرحالا ق'امأ 00 ام>ارو اليلق ايندلا

 ةيفع كاملفلا كإ لعفلا 1س الإ ) نر رش كلا هلضق نم أوت تلو ا كلفلا ىرجتلو )

 ىلإ ًادنسم ( اوغتبتلو ) لاق امل كلذلو « هللا أب هنكلو هيلع ًارهاظ لعفلا ىأ ( هرمأب ) هلوقب
 : لئاسم ةيآلا ىو ءىثب ءىثل لالقتسا إل ئأ( هلضف نم ) هدعر |" ان

 ؛ باحسلا ةراثإ اهنمو ؛ ءاوحلا حالصإ اهنم « دئاوف حايرلا ىف لوقنف بيترتلا ىف « ىلوألا ال

 سفن نم دجوي ءاوملا حالصإ نافذ ءاوحلا حالصاب ) تار 0( لاف ام كالفلا نابرج اهنمو

 هسا حالضإب ىدألا نم رابتخا ىلع فوقوم .هنإف كلفلا ناب رج مث ءهدعب راطمألا مث بوبملا

 . ام وكرب لضفلا ءاغتبا مث رحبلا ىلع اهئاقلإو

 انهه لاقو ( اولمع ىذلا ضعب مبقيذيل ... داسفلا رهظ) ىلاعت هلوق ىف لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 بيرق نسحملاف ( نينسخملا نم بيرق هتم“ار ناو ) ًانيرفت اهه هطاخ (ةنغدر مكشي ذيلو )

 ) هتمحر نم ) انهه لاثو اولمع ىلا ضعل كانه لاق اك 3 مهطاخ مف كيعل لل بطاخيف

 ) امدح 0 ناينعم هيفو هتمحر لإ نمؤملا باصأ ف كفاح مهسفنأ لإ مهباص اصأ:ان فاحت

 - كنا كتيطعأ لوي اللف دجو نإو ا هنمحرو املا 0 ميركلا َْن اا

 كأم نأ ( اميتاثو) ىدنع دعب هواَوِخ ةنسلا نم تلف اهءامأو . ىماكا انه ل0
 1 اذإ امأ و.« ةميظع ةراشب ناوكي ال مكلف ببسب حايرلا تلسرأ لاقواف « ليلق دبعلا لعف ببسب

 ناصقنل ًامهوم كلذ ناكل من هلعف اب لاق 5 رهو 7 ىنعمو ؛ ةراشبلا ةياغ ناك ( هتمحر نم )

 . كلذك وهو مهامع 0 ءىني متلعف امب لاق اذإف نافكلا قد فلما : آلا ىف مهاوث

 رابح و ارزلاق ( نوركشت كلعلو ١) نههلاقو ( نوعجري مبلعل ) كانهلاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا
 معنلا ىلع فاعف معنأا ن 7 ركشلا م,ةيف وت نأ لل

 رقاد نإ اتلقا اه رك 5: قبس دق لا 8*2 ةيآلا هذه رخأ اإ ( ةعبارلا ةلأسملا ١

 حيرو ران مالا رثك أ ىف وجلا ف ثداحلاو ( قربلا مكيدي ) تارذنملا نم ركذف نبا كانا ك0

 قربلا ىف سيلو رطملا ريغ ةدئاف ايف حيرلا تناكاملو : لئالدلل ًاريرقتو ًاريكذت انبه حابرلا ركذف

 (تارشبم) انبه رك ذو نوكيال دقو نوكي دقىأ . ًاعمطو ًافوخ كانه ركذ رطم نكي مل نإ ةدئاف



 ةيآلا ٠ حايرلا لسري نأ هتايآ نمو : ىلاعت هلوق ١
 م 0 ا لل طا ل لا لل ل ا يللا أ 32

 ىرجتلو هتمحر نم مجقيذيلو تارشبم حايرلا لسرب نأ هتاياء نمو
 ع : 3 0 3 ا 23 3 10 3 رو را ةوردع

 <42 نوركشت مكلعلو هلضف نم اوغتتلو هرمأب كافل

 هعقوتي امم ربك أ هنم هيلإ لدي كيزاجأ ىتأب هدابع نم ًادبع دعوو ءاميرك ًاريبك ناكاذإ كلملاو

 لدعلانم كيزاجأ ال ىفإ مث , ءازجلا نوكي فيكف ىزاجلا انأ ىنعي ( هلضف نم ) هلوقب هدك أ مث
 ديعوب مهدعوأ ( نيرفاكلا بحيال هنإ ) ىلاعت لاق مث :ءاجرلا دادزيف لضفلا نم كيزاجأ امنإو
 ةياغ هللا نم ةبحما مدع ناف « ليصفتلاك هيف لامجإلا اذه ققحلا دنع ناك نإو انيب ال هلصفي لو

 ريناندلاو مهاردلاب كدعو هنأب قشاعلا ,هخأ اذإ هناف قوشعم هل نوكي نمت كلذ مهفأو : باذعلا

 .'هرورس نوكي فيك انالف بحأ نإ لاق هنإ هل ليق اذإو «هترسم نوكنت فيك
 لاف رفاكلا مدق دبعلا ىلإ نامبالاو رفكلا دنسأ امدنع هللا نأ ىهو ةفيطل هيفو

 (اونمآ نيذلا ىزجيل ) لاقف نمؤملا مدق هسفن ىلإ ءازجلا دنسأ ام دنعو ( هرفك هيلعف رفك نم )

 رفكلا نع رفاكلا عنمل ةقيقحلا ىف ( رفك نم ) هلوق نآل ( نيرفاكلا بحي ال هنإ ) ىلاعت لاق مث

 داعيالاك ىهنلاف نمؤملا ضيرحتل ( احلاص لمع نم ) هلوقو ديدهتلاب هلعف رع هيهنو ديعولاب
 ناسحالاب أدب ءازجلا ركذ ام دنع امأو « ميحرلا ريكحلا دنع مدقم داعيالاو ريرقتلل ضيرحتلاو

 سيلو كإذك عضوملكىف ركذلا ناكول نأ حصي امنإ اذهلئاق لاق ناف . ةمحرلاو مركلل ًاراهظإ

 «ةياثالا ىلع بيذعتلا مدقو رفاكلار فك ىلع نمؤملا نأمب] مدق عضاوملا نم ريثك هللا ناف كلذك

 ىف تدرو ةملك لك نأب لوقن نحنو . هميدقت ىضتقا ام نيبن كلذ نايبل انقفوي هللا ناك نإ لوقنف
 هب درو ام ةجرد ىف نوكيال هفالخلبع رك ذ امو ؛ ةمككمحل وهف دجو بيرت لكو ىنعملىهف نآرقلا

 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأف :نوةرفتي ذئموي) ىلاعت هلوق وهو الاثم هتلمج نم نيبنلف نآرقلا

 ( نوعدصي ذئموي ) هلوق ىف ىنعملا كلذ لثم رك ذ انهو « رفاكلا ىلع نمؤملا مدق ( ةضور ىف مهف
 لبق نم لاق هنآل ركذلا ىف رفاكلا مدق ًاضيأ كانه لوقنف نمؤملا ىلع رفاكلا مدقف نوقرفتي ىأ

 ةعاسلا موقت مويو ) ىلاعت لاق مث  هسالبإو رفاكلا رك ذف ( نومرجا سلبي ةعاسلا موقت موبو )

 سلبي ) هلوق عومجمب قرفتلا ةيفيك نيبيل هنم دبال هدحو نمؤملا ركذ ناكف ( نوقرفتي ذئموب
 ةرم نيمرجلا ركذ داعأ ىلاعت هنا نكل ( نوربحب ةضور ىف ) نمؤملا قح ىف هلوقو ( نومرجملا

 . ( اورفك نيذلا امأو ) لاقف ليصفتلل ىرخأ

 هرمأب كلفلا ىرجتلو هتمحر نممكقيذيلو تارشبم حايرلا ل سري نأ هتايآ نمور ىلاعت [لاقم“

 . ( نوركشت مكلعلو هلضف نم اوغتبتلو
 كالهلاو داسفلا روهظ نأ رك ذ امل ( تارشبم حايرلا لسري نأ هتايآ نمو ) ىلاعت [ هلوق
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 1 مد رشم وه 2و6 سأ < 2 ١ 0 ص سد ا 6 5 9 سس سس سس سس نسر 6 ظل ل

 850 لودهمب ميرا احلاص لمع نمو هرفك هيلع ةرهفك نم (؛12»نوعدصي

 56 هال هن ا ند د ا اولمتَو ع يدل قى
 م مح 2 أ 4-5 ه-

 رم 6 دق

 «:ه» نيرفاكلا

 ذُئمو» 1 ا نأ لَن 0 راسل 1 مقأف ل ىلاعتلاق مث

 4 نودبمب مهسفن ”داز القاع لمع نمو هرفك هيلعف رفك نم: كرد

 نمؤملا ملعيل مالسلا هيلع 0 بطاخو هيلع وه اب نمؤملا رمأ : هيلع وه امع رفاكلا من امل

 هيلع لاق اي .ايبنآلا ماقم فيلكتلا ىف نينمؤاللو ؛ ءايبناألا فرشأ هب ىمأ هاف هب فلكم وهام ةليضف

 انركذ دقو « نيلسرملا هدابع هب سمأ امب نينمؤملا هدابع ىمأ هللا نإ » مالسلاو ةالصلا

 هلوق نوكي نأ ( لولا ) نيهجو : لمت<ب ( هللا نع هل دزمال. موي ىنأي نأ لبق نم) لوقو ا
 هريغو دري ال هللا ىأ (هللا نم هل درم ال) دارملا نوكي نأ ىتاثلاو (نأي) هلوقب ًاقلعتم (هللا نم )

 هلوةب قرفتلا ىلإ راشأ مث . نوقرفتي ىأ (نوعدصي ذئموي ) هعوقو نمدب الف هدر نع زجاع

 : لئاسم ةيآلا ىفو ( نودهمي مهسفن/الف اح اص لمع نمو هرفك هيلعف رفك نم)

 ١ نمآ نمو لة, ملو ( ًااص لمع نمو هرفك هيلعف رفك نم ) لاق 4 ىلوألا ةلأسملا 2
 ز الف ءاج اذإ رفكلا امأو هيلع فلكملل ضي رحت .هركذف ناسمإلا ليك هب حلاصلا لمعلا نآل

 كارششالا وهو لعف ( امهدحأ ) : نامسق رفكلا نأ رهو رخل هجوو . هعم لمعلل 0

 تأ, ملو لوسرلا ةنيدم ىف ناك اذإ غلابلا لقاعلاف ناميإلاو رظنلا مدع وهو كرت ( فاثلاو)

 قا ؛ حاصلا لذعلا 2 م هعم دبال نامالا نك لقي )وأ كرشلاب لاق ءاوسرفاك وبف ناميإلاب

 ل 5 هنم ءىثو.ناسللا لمع هتلا الإ هلإ ال لوقو تلقلا ليغ يظل
 ةمحرلا نأ ىلإ ةراشإ اهعمج (مهسفن“الف) لاقو ةيانكلا دحوف (هيلعف) لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ٠

 . ءاسأ نمل مزال , ةمحرلاب قوبسف بضغلا اَمأ : هتيرذو هلهأو هلمشتف بضغلا نم معأ
 ( نودبمي مهسفت“الف ) نمؤملا ىف لاقو نيبي ملو (هرفك هيلعف ) لاق 4 ةشلاثلا ةلأسملا ال

 . ةراشإ هيلإ راشأ هريغ دنعو . ةراشب لصفو نيب ريخلا دنع هناف ةحرلا لال ًاَقِِمَك

 4 نيرفاكلا بحيال هنإ هلضف نم تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىزجيل ل ىلاعت لاق مث

 هللا هب هيزاحي ىذلا ءازجلا وهو . ملاصلا هلمعو ريخلا هلعفل نمؤملا هدبمب امل ليصفت ةدايزركذ

 « ؟6 - رفع 1 2



 ةيآلا . ضرالات ىف اوريس لق : ىلاعت هلو ١
 00 ا | ركل د يدر ]ط7 لولا  هويشظأ عا و
 ناك لبق نم نيذلا ةقاع ناك فيك اورظناف ضرالا ىث اوريس لق

 ١ . 1 1 0 3 مر و5

 <42 نيك رشم مهرثكأ
.. 

 هر

 ببسب وهف نوكي داسف لك نأ ملعاو « راحبلا نم اهنإف نويعلا هايم ةلق رحبلا ىف داسفلا روبظ نإ
 نآل كلذو ًانايصعو ًاقسف ىمسيف داقتغالاو لوقلا نود لمعلا ىف نوكي دق كرشلا نكل كرشلا

 كرشلا نأ بابلا ىفام ةياغ : هلعفب هللاب ك رشم قسافلاف « سفنلل نوكي لب هلل نوكيال لعف ةيصعملا
 كرشاالوزي ديحوتلا الإ امهنه دجوي مل اذاف ؛ هناسلو هبلق ءرملا لصأ نآل دولخلا بجويال لعفلاب

 مهئازج مام سيل كلذ نأ انركذ دق ( اولمع ىذلا ضعب مهقيذيل ) ىلاعت هلوقو ء امهبسب ىندبلا

 لعي هللا نأ عم مبعوجر عقوتملا هلعفي 5 ىنعي ( نوعجري مهلعل) هلوقو ؛ مهئارتفا بجوم لكو
 مهنم دجوي ناكل كلذ نم ءىش مهم لعف ول هنأ نونظي سانلا نكل عجريال ؛هلضأ نم .#تأ
 ؟ مالكلاب هيدؤتال اذامل لئاقلال وةيف : مالكلاب عدتريال هنأهدبع نمللع اذإ ديسلا نأ ا عوجرلا

 مالك قدص هل روظي عدتري لو هرجز اذاف ؛ عفن نع دعبيال هنأ همهو ىف عقي امبر عفنيال لاق اذا

 . هيلق نئمطيو ديسلا

 ممرثك أ ناك لبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضراألا ىف اوريس لق ) ىلاعت لاق مث
0 . 
 . 0“ هل
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 رماكشأو مهلاثمأ كاله منيب مهلاوفأ داسف ببسب مهلاوحأ ىف داسفلا روبظب مهلا نيب الل
 (لبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا ىف اوريس لق) لاقف مهلاءف اك مهلاعفأ تناك ن يذلا

 ناسحإلاو نانتمالاتقو ىف هنأل كلذو نسحلا ةياغ ىف بيترت اذهو : دومتو داعو حون موق ىأ
 رهظ ) لاق نايغطلاب نالذخلا تقوو ءاقبلا مث دوجولا رك انآ ىأ ( مكقزر مث مكقلخ ىذلا هلا ) لاق
 مكمدعأ وه ىأ ( ضرآلا ىف اوريس ) ىلاعت لاق مث ٠ مكقزر للق ىأ ( رحبلاو ربلا ىف داسفلا
 امأ ؛ءاقبلاو دوجولا مكتم بلسيو  ءاقبلاو دوجولا مك اطعأ ا مكابق نم مدعأ انك

 : ءاقيلا لع دوجولا مدق ءاطعإلادنعو ٠ كالهالابف دوجولا بلس امأو . داسفلا رابظإنف ءاقبلا بلس

 . دوجولا م“ رارمتسالا وهو « ءاقبلا مدق بلسلا دنعو ؛ ءاقيلا مش الوأ دوجولا نال

 بسب ناك رثك الاف كالملا نأ (اهدحأ) ةثالث ًاهوجو لمتحي (نيكرشم مرثك أناك) هلوقو

 نأ (ىاثلا)تبسلا باحأ ىلع ناكامك ةفلاخلاو قسفلاب كالهإلاكًاضيأ هريغب ناكنإو رهاظلا كرشلا

 نوكرشم رافكلارثك أو « نوليلق مهنكل ًايفانالطعم ناك نم مهنم لب اكرشم نكي مل كلهأ ر فاك لك
 نبيصت ال ةنتف اوقاو ) ىلاعت لاق ا « ىنأ نيح نيك رشملاب صتخم مل لجاعلا باذعلا نأ (ثلاثلا)

 . نيكر شم اوناكممرثك أ نكلو ؛ نيناجلاو راغصلا ىلع ناكلب ( ةصاخ مكسنم اوبلظ نيذلا
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 دم هن تا ردع

 ضع مهقيذيل 0 د 0 1 ولأ ف داضلا
 0 6 رن سس

 «؛١41د ل وعَجَر مهل اعل الع

 ةيده هدبع نم 7 قف 50 ف 50 . لضفا ىلإ آر ظ ا وصترشعو؛ةح 2 ىلإ ًارظن

 كلذ لثم ىلع ىطعي هنأب اي هتداع ترج اذإ لب ء امر 2" نوكي ال مثارد ةرشعب هضوع ول مثرد امتميق

 . باوثلا هل فعاض دقف فال 1 ةرشع هل ىطعأ اذاف ءافلأ

 نم لعفي نه كئاكرش نم له مكيبحب مث يتيم مث مكف ذر مث مكقلخ ىذلا هللا )ب ىلاعت | لاق مث

 . 4« نوك رشي امع ىلاعتو هناحبس ءىش نه ملاذ

 سيلو قولخم ضرعءلاناذ ؛ َ اَبأ ىأ ( مكقذر مث) ص دجوأ ىأ (كةلخ ىذلا هللا) ىلاعت 4 وق

 تايثإنيب ةيآلا هذهىف عمج ( ءىث نم كلذ نم لعفي نم مكئاكرش نم له مكيبح مث كتي ) قبم

 ؛ءاذتبا قلخلا ىلع هتردق ليلدلاو ( مكيبحن مث ) هلوقبف رشحلا امأ ءديحوتلاو رشحلا نيلصألا
 هناحيس ) ىلاعأ لاق مث ( محلذ نم لعفي نم مناكرت نم له ) هلوةبف ديحوتلا امو

 لوقو اللا رشا هوفصتالو هوهزت ىأ اديس هود مس ىأ هنأحيس هلوقف (نوكرذل امع ىلاعتو

 ىأ هوحبس لاق اذاف هيلع زوجي دق ءىثب فصتي ال نم نآل اذهو كلذ هيلع زوال ىأ (ىلاعتو)

 . كلذ هيلع زوج الو لاق هنءاكف ىلاعتو لاق اذإو . كارشإلاب هوفصتال

 ىذلا ضعب مهقيذيل سانلا ىديأ تبسك امب رحبلاو ربلا ىف داسفلا رهظ ال لاق ىلاعت هنإ مع

 .4« نوعجرب ميلعل اولمع

 هلا اعربف ناكول ) :ىلاعت لاق داسعلا بيس كارشلا/نأ وه 1 امم ةيآلا هذه قلعت هجو

 لمف ولو داسفلا رومظل ًاثروم كرشلا مرابظإ هللا لعج هببس كرشلا ناكاذإو ( اتدسفل هللا الإ

 هنم نرطفتي تاومسلا داكت ) ىلاعت لاق م( ضراألاو تاومسلا تدسفل ) مه وف هيضت ةقيام م

 ( اولمع ىلا ضع مهقيذيل ) لاعت هلوقب راشأ اذه كل ًآاده لا رخل نيو ضرالا قش

 ىف نافوطلا فوت دارملا : نيرسفملا ضعب لاَمف ( رحبلاو ريلا ف ) هلوق ىف لاوقالا تفلتخاو

 دارملا : نورخآ لاقو  را>باا هايم ةحوامو ىضارالا ضعب تابنإ مدع مهضءب لاقو : ر>بلاوربلا

 لاقي نأ نكمي و ءانملا لع امترامع ىنبم نوكل اروح نئادملا ىقست برعلا ناف , ندملا رخبلا نك



 ةيآلا . اوبل برأ نم مننا ام: ىلاعت هلوق ١

 ه5 ه1 از ب ب وك

 نم ما ءاموهنأ دلع وبري الم سان لل ايدل وا ملا 0
 دي اا 21 هور 10 0_0 ا - 7

 "0 ناويعصللا مم كئلوأن هنأ هدجو ل ودير 208

 هلوقف ؛ حالفالا ديفي كانه ر الق زك لاقل ( نرتولا ملفأ دهر هلوق ف ةرزك دما

 بفطع كلذ ريغ ىلإ ( نوعار مهدهعو مهتانامآل مث نيذلاو ) هلوقو ( نولعاف ةاكزال مث نيذلاو )
 قدصتي نمل حالفالا لصحال لاقيال حلفم رخآلا كاذو ؛ حلفم كاذو . حلفم اذه ىأ حلفملا ىلع

 ليبس ىلع انزلا يف دح اذإ مث هدلع ىلإ ًارظن ىأ مركم ملاعلا لئاقلا لوقك اذه لوقنف . ٍلصي الو
 ل هلال كلذ ناكاع] ؛هلئاقلا لوقي ىحع لوقلا كلذ,لظب ال ةقرسلا ف هدب تعطقو لاكنلا

 روظعباكترا نم عنام دجو اذإالإ مهللا , حالفإلا ديفي هللا هجول لالا ءاتيإ كلذكسف . قسفلاب

00 

 ةروك ذم ةالصلا لوقنف ؟ اهريغو ةالصلاكلاعفالا نم هريغ ركذي مل ل < ةنماثلا ةلأسملا ١)

 كهجو مقأف) لبق نم هل لاق دقو : عبت هريغر تام ىنلا عم(تآف) هلوقب انهه باطخلان آل لبق نم

 . ( ةالصلا اوميقأو هوقتاو هيلإ نيبينم ) لاقو ( ًافنح نردلل

 لوأ ىف لاق دقو رصحلا هنم مهفي ( نودلفملا مث كئاوأو ) ىلاعت هلوق 4 ةعسا لا ةلأسملا ١

 لزنأ امب نمآو ا ةالصلا مافأ نم ىإ ةراشإ ( نوحلفملا م كتلوأو ) ةرقبلا ةروس
 ةروس:ق نروك ذملا كل وأ ىف ًارصحنم حلفملاناكولف ةزخالابو.ةلبق نم /لَرأ انعو هلوسر لغ

 كهجو متأف) هلوق نأ انيب انآل كاذ وه اذه لوف ؟ًاحلفم ا

 ميقم نمؤم هنأ تبث دقف : هللا هجو دارأو لاملا ىتآو ةالصلاب ىنأ اذاف مالكا اذهب لصتم ( نيدلل

 . ةرقلأ ىف روك ذملا لثم راصف ةرخآلاب فرتءم ةاكزلل توم ةالصلل

 , نم متينآ امو قاد ا وردا ىيانلآ لاؤمأ.ق !ويريل ابر نم منيت آامو )ل ىلاعت لاق مث

 « نوفعضملا مث كئثلو اه ةقاندج و نوذل تاكو

 اوبريال كلذو هنوتؤتو هيف نوبغرت نينثاب دحاو مكنم بلط اذإ مكنأ ىنعي ًاضيرحت اذه ركذ
 ,زمحرلا دي ىف عقت ةقدصلا نإ د مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ربخأ اي هللا دنع ومنت ةاكزلاو هللا دنع

 ميت ] امو ) ىلاعت هلوقو . رثك أ ةاكرلا ىلع ؟ككمادقإ نوكي نأ ىغبنف © لبجلا ل ثم ريصت ىتح اوبزتف

 راسيلا ىذل رسوملاك فاعضالا ووذ كئلوأ ىأ ( نوفعضملا مث كئلوأف هللا هجو نوديرت ةاكز نم
 ىطعأ نم نأ مبفي الف رادقملا ىف ال ةنسح هنوك ىف ىنآ امل لثم لك فاعضأ ةرشع كلذ لقأو

 نيالا جر ىلع باوثلا نم هلعف هيضتقي ام نأ هانعم لب ةفغرأ ةرشع هللا هيطعي ًاقيغر

 اباوث ءىثلك نم هبف ةنجلا ىف رصق هل نوكي دجاولا فيغرلابف ؛ لضفتللا هجو ىلع تارم ةرشع هللا
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 ١؟و ةيآلا . هّقمح ىنرقلا اذ تآف : ىلاعت هلوق

 ثيح هللا همحر ةفينح ىنأ بهذم ىلع نأ معا مث. نويدملاوةفلؤملاو بتاكملاو لماعلافكلذربتعاو

 ىلع نيكسملا قالطإ نأ ىف عازنال نكسا كإذك مالا ناكنإو « لوةنفام ءىثن هلنم نيكسملا : لاق
 . ىلوألا قيرطلاب كلذ ىف لخدب ريقفلاو . هجولا كاذب انهه قالطالا نوكيف زئاج هل ءىثال نم

 ًابجاو بيرقلا ةجاح عفد ناك امل لوقنف ضعبلا ىلع ضعبلا مدقت ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ةاكزلا لام ريغ نم هتجاح عفد بحي ال نم ىلع ًامدقم ناك نكي مل وأ . ةصخمو ةدش ىف ناكءاوس

 هتجاح نم ىلع م ناك عضومب ةصتخم تسيل هتجاح. نبكسملا ناك الو « ةدش ىف ناكاذإ الإ

 . عطوم نود عضو ةصت

 رك ذي ملو «ىبرقلا ووذ وهو ظفللا اذك عضاوملا عيمج ىف براقآلا رك ذ (ةثلاثلا ةلأسملا)
 ىف الإ:لاقيال اذك وذو «تناث ءىثىهف ددجتت ال ةءارقلا نآل َكلاَذو , ةتكسملا ىذ ظفلب نكس

 تقو ىلشصفأهنمدجو وأ ادحاو امي هاج هلل لصخ وأ ةزم كئاض ىأر ةفردص نهانا
 ىأرلا وذ هل لاقي ًاريثك كلذ هنم دجو وأ هل كلذ ماد اذإو ءلضف وذو هاجوذو ىأروذ لاقي ال

 لوزتو أرظنف ةنكسملا امأو « تباث نك أتم قح اذه نأ ىلإ ةراشإ (ىرقلا اذ) لاّقف « لضفلا د1

 نوكي وأ هتنكسم تماذا ةيرثم اذ هنوكهل مودي نيكسملا ناف ( ةيرثم اذ ًائكسم) لاقل 0
 :مالا رثكأ ناك

 تاف لقي ملو ليبسلا نباو نيكسملا فطع مث ( هقح ىنرقلا اذ تآف ) لاق ( ةعبارلا ةلأسملا 0

 كيرشتلل الوأ مالكلا رودص نوكل ةيناثلا ةرابعلا نآل ؛ مهقح ليبسلا نباو نيكسملاو ىبرقلا اذ

 نيكسملا رك ذي مث هقح ىبرقلا اذ طعأ لوقي هنأك: مالكلا ىلع ًادراو كيرشنلا نوكل ىلوآلاو
 قوف مظعتلا ىف نوكي ًاضيأ ًانالفو ؛ لخدبالف لخ كلملا لاق اذإ ىتعحلا اذهلو ةيعبتلاب ليبسلا تءأو
 سب » هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا راشأ اذه ىلإو ؛ نالخدب ًانالفو ًانالف لخ لاق اذإ ام
 . ىوغدقف امهاصع نمو ؛ ىدتها دقف هلوسرو هللاعاطأ نملجرلا لاق ثيح «تنأ مولا بيطخ

 . هلوسرو هللا ىصع نمو لقي و

 نأ نكميو هريغ نم ريخ كلذ هانعم نوكب نأ نكمي ( ريخ كلذ ) هلوق 4 ةسماخلا ةلآسملا )ل

 ( تاريخلا اوقبتساف : ريخلا اولعفاو ) ىلاعن هلوقل هريغ ىلإ سقي مل نإو « هسفن ىف ريخ كلذ لاقي

 لزان نوكي دق ريغلا نم ريخلا نآل ةدئاف رثك أ هنوكلو رامغإ ىلإ هجايتحا مدعل ىلوأ ىناثلاو
 ةسفن, قريخ وه امو. تذكلا نمريخ توكسلا,لاقي اك هبلإ ساقه ام ةجاردل ور دش 000

 : عفرب اص لدفو عفن نسح وهف

 دصقلاب رابتعالا نأ ىلإ ةراشإ ( هللا هجو نوديرري نيذلل ) ىلاعت هلوق ( ةسداسلا ةلأسملا )
 هلوقو : هلل فيغرب قدصتينم ةجرد لانيال سانلا ءاير هلاومأ عيمج قفنأ نم ناف ٠ لعفلا سفنبال
 . هللا قولخم دارأ امنإو , هللا هجو هب دري ل ةنجلل ىطعأنف « ريغال هلل هؤاطع نوكي ىأ (هللا هجو)

 ىهو « رخأ طئارش حالفالل نأ عم ( نودلفملا مم كئلوأو ) لاق فيك « ةعباسلا ةلأسملا ١



 ةيآلا . هقح ىرقلا اذ تآف : ىلاعت هلوق ١ع

 ىلا لا ع" سا ةرلوددص

 نوديري نيذأل ريخ كلذ ليبسلا نبأو نيكسْلاو هقح ىرقلأ اذ تأ

 هروردص ررت ال ١

 «.0 َنوحلفملا م كتل هلل هيو

 وهو دجوب نم ىلإ لب دجويام ىلع هرظن نوكي ال نأ ىغبني ققح اف هللا نم لكلا نأ اودلعي ١ ىأ

 دحوملا نمؤملا ةبترم كلذ نكلو ؛ مثادلا حرفلا هدنع نوكي امتإو ؛ لاح لدبت هل نوكي الف هلل

 . ( نونمؤي موقل تايال كلذ ىف نإ ) لاق كلذلو : ققحلا

 هللا هجو نوديري نيذلل ريخ كلذ ليبسلا نباو نيكسملاو هقح ىنرقلا اذ تأد ١) 1 ىلاعت لاق مث

 4 < ٌنوحافملا م كئاوأو
 001 طقم نكن هنأ ىنينب ال ةداعلا نأ ني امل ىلامت' هلا نأ وه أبل ام'ةيآلا قلعت هجو

 *ىث ذخأ ةلاح ىلع ةروصقم نوكت نأ الو ( مر اوعد رض سانلا سم اذإو ) هلؤقب ةدشلا ةلاح

 ةيديزلاو فيغرال . ”'ءابرلاو قناوخلا ىف ناكاذإ هللا دبعي )١3( سل ملا رك ودملا ةداعوه اي ايندلا نم
 ؛« نوكي نأ ىغبني هنأ نيبو (امم اوحرف ةمحر سانلا انقذأ اذإو) هلوقب ؛ هلاركذيال هسفنب الخ اذإو
 هللا يظعت ىلإ داشرإلا لصحيل قزارلا قلاخلا هللا ىلع هرظن . هيلع هردقو قزرلا طسب ةلاح ىف

 نيكسملاو هقح ىرقلا اذ تآف كلذ دعب لاقف هللا قلخ ىلع ةقفشو هللا رمآل مب ظعت نامسق نامبإلاو

 0001 0: رك ر قزرلا طوب هللانأ ني ال لاس اها نأ ره رخآ هو هقو ؛ ليلا ناو
 دادزب ال ردق اذإو . قافنالاب صقني ال قزرلا طس اذإ هللا ناف ناسحالا ىف ناسنالا فقوتي

 : لئاسم هيفو , كاسمالاب

 فانصأاللا ركذ هللا نأ عم مم ريغ نود ركذلاب ةثالثلا ماسقألا صيصخت ىف 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 ناكءاوس لام هل نم لك ىلع هيلإ ناسحالا بحب نم نابب انهه دارأ لوقنف تاقدصلا ىف ةيناشلا

 ةثالثلا ءال وهو « ةماعلا ةقفشلا انهه دوصقملا نآل هلبقوأ لولا دعب ناكءاوسو ؛ نكي لوأ ايوكز
 بجبت مل ناك ناو هتقفن بجتف بيرقلا امأ دياز لام نسحملل نكي مل نإو مهملإ ناسحالا بحي

 ىف قب اذإ هل ءىث ال نم نافذ كلذك نيكسملاو لوحلا هيلع لحب مل لام وأ راقمك ةاكز هيلع
 كلذكو : ةاكز هيلعنكي مل نإو ٠ هتجاح عفد ةردقم هل نم ىلع بحي ةدشلا غلب ىتح ةجاحلا ةطرو

 ةاكز هيلع نكب مل نإو ؛ كلذ همزلي نمأم ىلإ هلاصيإ ام هنكمي ةباد رخآ عمو ةزافم ىف عطقنا نم

 ترظن اذإو « ًاضيأ ءارقفلا ىلإ فرصي ًائيش نيك اسلل ىصوأ نم نآل نيكسملا ف لخاد ريقفلاو

 8 تبجو نيذلا ىلع الإ مهيإإ لاملا فرص بحي ال مهتيأر فاعلا نم .: نهانا ىلإ

 قيناوخلا وأ قئاوخلاو ةدمسو ءاير هنأ نودبعإ . نولوسنمل اونودكملا مو نايم ينو اطل ما دن سلس ملا كردملا (0)

 روغتلا ىلع هنا ليس ىف نودهاجما هبف عمت ناكملا رهو طابر عمج ىهف تاطابرلا امأو تادابعلل ناكم ىه , ةمحيا ةلك ءاقناع عمج
 ١ روعتلا يلع ةناجحلل ةيالسالا



 ١م ةيآلا . اهم او>رف ةمحر سانلا انقذأ اذإو : ىلاعت هلوق

 ه ماتا كسا سس مرنم 2 6 هَ -

 اا حرض ع سون © صا سس م ن نه رك رثورصا سام 72 0 6م همهم مرام

 هد 00 هللا نأ 0 1 «م5 000 م ميد

 ا ل 8 ا

 ترسو تآبأل كلذ فن

 عمسي مل هن اكف ليقيالامو عومسملاوه مالكلا نآل ء هل مالكال هناك ليلد ريغ نم لكما نوه

 مدع دنع ماكتملا 0 مالكلا بلس .زاج اذاف ؛ ليش ال هيلع ليلد ال امو , هب 0 م اكتا أ ناكف

 . نسحو ليلذلل ملكتلا تابث | نا

 4 2« ةيمهاذإ مهي ديأ تمدق اع ةئيس مويصت نإواماو> رف ةمحر سانلا اقذأاذإ و ىلاعت | ]لاقم“

 نيب ةكارض رهاطلا كرشملا” لاح نإ ك0 زةذأ اذإو ) ىلاعت | هلوق

 طنقو طخ ةعنم اذإو ئضر هانآ اذاف ؛ ايندلل هللا هتدانع نوكست نم وهو هنود ئذلا كل مشا لاح

 هللا دبعي نم سائأأن ف ءاخرلاو ةدنشلا ىف هللا دبعت نأ ىتش لب «كلذك ديعلا نوك تأ سس
 ةمعن هانآ اذإ هدبعي نم سانلا نمو ( مهبر اوعد رض سانلا سم اذإو ) ىلاعت لاق اك ةدشلا ف

 ىناثلاو باذعلا ةفاخم اهركم مدخن ىذلاكلواألاو 60 أاو>رف ةمحر سانلا ان فذ اذإو 7 ىلاعت لاق 5

 دئارجلا ىف نييترملا ناويد ىف نيتبثملا نم نوكي ال امهالكو رجآلا عقوتل ًاريجأ مدخت ىذلاك .

 نينم ملا نم نانوكي ال نامسقلا كلذ كف . نكي مل وأ لذ كانه ناكءاوس مهقزر نوذخأي نيذلا

 ره وتد لإ ةراشأ( اع او فرز لامي كرف ةنأ ىفزفاو هاشم, ةقر مهيد دنع قزر مهل نيذلا

 حرفلا لئاق لاق ناف . مهبلإ هنم لصو امب ال مهيلإ لصو امب نوكي مهحرف ناف مرظن روصقو
 حرفلا ىلع مبمذ انههو ( اوحرفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب لق) ىلاعت هلوق ىف هب رومأم ةمحرلاب
 انبهو ىلاعت هللاىلإ ةفاضم اهن!:تيح نه هللا ةمحرن اوح رف لاق كانه لوقنف ؟.كلذ ففركلف ؛ ةحيرا

 نما ناك اذ ا مب> رف ناكل هللا ريغ نم ل

 ةيديز هدنع اوطح نأي نايلغلا ٍّك وأ طامسلا ىلع ًافيغر ريمأ دنع طحول كلملا نأ اك وهو ؛ هللا

 ًاضيأ ماعط ةيدبز وأ ًافيغر هيلإ تفتام ريغ ًاريقف كلملا ىطعأ ولو . هب ريمألا كلذ خرفي ماعط

 . ةيديزو ًافيغر كلذ نوكب ريقفلا حرفو كلم ا نم كلذ نوكب ريمآلا رف نكل حرفي
 اهب هلضفتل اهل أبيس ةمعنلا دنع ركذي مل ( مديأ تمدق امب ةئيس مهبصت نإو ) ىلاعت لاق مث

 (نوطنمي مه اذإ) هلوق . لدعلاققحي ىناثلاو ناسحإلا ىفديزي لوألا نآل أ ًايش باَدَعلا دع 1000

 , هب مركذي هنإو مهنع جرش هللا لعل اليلق كلذ ىلع نوربصي ال ىلا جافيلل اذإ

 4« نونمؤي موق تايرآل كلذ ىف نإ ردقيو ءاشي نأ قزرلا طسبي هللا نأ أورو وأ) ىلاعت لاق مث



 ةيآلا . مهانيتآ امب اورفكيل : ىلاعت هلو نه
 ها ومر سولو هاء ها معو ضصاللا 0 7اس رجس سال و رن ل م ل أ

 ملع (تلدلا ما «84» نويلعت فوسف اوعتمتف ماني امي اورفكيل

 00 زار 2 اسس لو م س ور
 «؟هد نوكرشي هب اوناك امب ملكتي وهف اناطلس

 مه اذإ ربلا ىلإ مهاجت اءلف) توبكسنعلا ىف لاقو ( مهنم قيرف اذإ ) انبه لاق م ةثلاثلا ةلأسملا ل

 رحبلا لوه نم نوكي ام وهو . نيعم رض كانه روك ذملا نآل كلذو قيرف لقي ملو ( نوكرشي
 ملف ةلقلا ةياغ ىف مهنم ةقرف صالخلا دعب هب كرشيال ىذلاو ؛ ليلق قلخلا ىلإ ةبسنلاب هنم صاختملاو

 7١ لوا اتم اوطلا انهم روك ذملا امأ و. «نكرشملا نم جرخ نم ةلقلااقيرف نيكرشملا لحي
 نونوكي سانلا عيمجلب ريثك قلخ رضلا عاونأ نم صلختملاو لاوهألإو ضارمألاو رحبلاو ربلا

 عمج اذإ عاونالا عيمج نم اكرشم صالخلا دعب قبي ال ىذلاو ؛ هنم اوصاختو ام رض ىف اومقو دق

 ملف نوملسملا امأو . نيك رشم اوقبي ملو رض نم اوصلخت مهناف نيءسملا عسيج وهو ؛ ريظع قلخ وهف

 لعج ؛ ًاريثك ًاعمج نينمؤملا نم رضلا نم ىجانلا ناك الف « ممعمجأب زحبلا رض نم اوصلختي
 . ًاقيرف قابلا

 وهف ًاناطاس مييلع انلزنأ مأ «نويلعت فوسف اوعتمتف مهانيتأ امب اورفكيل )) ىلاعت ] لاق مث

 . 4 نوك رشي هب اوناك امب ملكتي
 توبكتعلا ىف هريسفت مدقت دق ( نوءاعت فوسف اوعتمتف مهانينآ اسمب اورفكيل ) ىلاعت [هلوق

 (نوملعي فوسف اوعتمتيلو) هلوق ىف كانه همدعو ( اوعتمتف ) هلوق ىف انهه باطخلا ةدئاف نايب قب

 نيصلخما نم عضوملا كلذ ىف نوكي ال نأ زاج ًادحاو ًارض كانه روكذملا رضلا ناك امل لوقنف

 نيصلخلا نم عضوم ولخي الو رضلا قلطم انبه روك ذملا ناكاملو بطاخي ملف ؛ دحأ رضلا كلذ نم
 . بطاقت مهنم هنأب هباطخ حمصي رضاحلاف ؛ رضلا نع

 ىلاعت هلوق قبس امل ( نوكرشي هب اوناك امب ملكتي وهف ًاناطاسس مهياع انلزنأ مأ ) ىلاعت لاق مث
 مهناف هفالخم نوملاع مث لب هب مهل ملع ال ام نولوقي نوكرشملا ىأ (مهءاوهأ اوملظ نيذلا عبتا لب )

 نولوقي امب انلزنأ ام ىأ ءزاكنالا ىنعمب مابفتسالاب كلذ ققح هللا ىلإ نوعجرب رضلا تقو
 : لئاسم هيفو . اناطلس

 ١ مهلئاق لاق اك . ًاطسوتم الإ عقي الو ماهفتسالل مأ ( ىلوآلا ةلأملا :
 ماس مأ مأتنأآ اقنلا نيبو لجالج نيب ءاسعولا ةيبظ ابأ

 مهأ ؛لوقن اذاف مهدانع ىلع ججحلا هذه تربظ اذإ هريدقت لوقنف ؟ هلبق ىذلا ماهفتسالا اف

 . لوألا نيعتيف ىتاثلا سيلو ؟ نولوقي ام ىلع ليلد محل مأ ؟ لع ريغ نم .اوهآلا نوعبتي

 ْ فيطل ىنعم هيفو ؛ اذكب قطنيل هباتك نإ لاقي اي زاجم ( ملكتي وهف ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
١ 



 | ةيالا#اا وعدل ناو ا

 2 ن2 26ه 7-10-222 يخل ١ 6 دما را 1 اا

 همحر هنم مهقاذا اذإ مث هلل نيدينم مهر وعدا 0 نتسااذإو
52 

 0 ا ا 0-

 فرقت نوت رش 000 6 فير د 9

 اهنإو : هدا نوكي امب 300 الف صاخلا امأو «ح 7 ظ 7 ام 0 0 رانلا نم صاللخلا
 يك دنعام) كاع هلوقل فأن ا امزك نال كإلذو هيدي نيد فشو هللأ دنع لصح نأ هد رو نر ١

| 

 هللا ىدل ام بولطملا إو هب 0 ىتح مكيدل ايف مكل بولطم الف ( قاب هللا دنع امو دفني
 مهاعج ( هلضف نم هللا مهاتأ امب ني>رف ؛ نوفزري ممر دنع ءامحأا لب ) ىلاعت لاق ام حرفلا هبو

 لق ) ىلاعت لاق كلذلو « هل دافن ال ىذلا هلضف نم اوتوأ ام نوكيو مهر دنع مهنوكب نيحرف

 ايندلا ىف امأ ءدفان وهف دبعلا دنعام لكناف مهدنع امال ( اوحرفيلف كلذبف هتنحربو هللا لضفب

 ؛.لوزل وبف:بوريشملاو لؤك أملاب ةاذتلالا نمادبعلا ك] لضؤوام نآلف ةرخآلا قامو

 . هلضف وه هل دافنال ىذلاف هل دافنال ىذلا هلضف نم دب الا ىلإ هلثم هل ددحب هللا نكلو
 قرف اذإ ةمحر هنم مهقاذأ | اذإ 3 ُهلإ نيمينم مد اعد رص سسانلا سم كاذااو 2 ىلاعت لاق مث

 .4 نوك رشل مهرب مهنم

 امتوركني اوناك نإو ءاسهب نوفرعي ةلاح مه نأ نيب ؛ لثلابو ليلدلاب ديحوتلا نيب امل
 ىلإ ةجاتحم هسفن دو ؛ هللا ىلإ عجرب لكلا نع هئاجر عاطقنا دنع ناف ؛ ةدقلا ةلاح ىهو تقو ىف

 ( نوكر شي مهبرب مهنم قيرف اذإ ةمحر هنم مهقاذأ اذإ مث ) ةاجنلا هب ةبلاط ءايش الا هذبك سيل ءىث

 بيسو ؛نالفب الفلا بكوكلا لاصتا ببسب تصلخت لوقيو هبرب كرشي هانصلخ اذإ ىنعي

 هلاثم « قخ كرش هناف ًاره اظن اك اذإ نالف بقلب ص لخت هنأ دقتعياال نأ قبب لبن ١ حاملا منصلا

 تصلخت لوةيف ءوجنيو هب قلعتيف حير هيلإ هقوسي احول هل هللا ءىهف قرغلا هكرذأ ر< ىف لجر

 نع ناكاذإ اذهف . ديز ىنصلخ لوقيف هنيعيف الجر هيلإ هللا لسريف عبس هيلع لبقأ لجروأ ؛ حولب
 لئاسم هيفو « ىنخأ وهف ديز دب ىلع ىنصلخ هللا نأ ىنعم ناكنإو « فخ كرش وبف داقتعا

 [نأ]فرعلا نإف ليلقلا ىف لاقي قوذلا نآل كلذو ةفيطل هيف (مهقاذأ) ىلاعت هلوق (لوآلا)

 ريثكلا قن مزليل ليلقلاًايفن ًاماعطهتيب ىفتقذامنلا ىف لاقيو ٠ تقذلوقيال ًاريثك الؤك أملك أ نم
 ةرخآلا ىف مهذإ ةرخآلا ىف ةرهتسم نكستللو ةعطقنم ةيلاخ تناكامل ةمحرلا كلت نإ مث « ىلوألاب

 تنأ كنإقذ « نولمعت ذك ام اوقوذ ؛ رقس سم اوقوذ) باذعلا ىف لاق اذهل و مهقاذأ لاق باذع
 ةلقلاةياغىف نيرخآ هدم ١) ةمحرلاىلإةسنلابديعلا ىلإ صاولاهللا باذع نال 2 ركلازيزءلا

 ىهو ةدئافلا نم هان ركذام صيصختتلا اذه ىفرضلا نم ىأ (هنم) ىلاعت هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةمحر هنم نوقوذي الف رخؤملا رضلا امأو « هدحو رضلا كلذ نع ىه امنإ مهل ةقلطمريغ ةمحرلا نأ

 48ه  رخخآ ١و



 ١ ةيآلا . ةالصلا اوديقأو هوقتاو هيلإ نيبينم : ىلاعت هلوف 3

 نيك رشا نه اونوكت الو ةواصلا اومفأو هوقتاو هللإ نيينم 001 00

 ا 2 3 ار ل ضرع و رك 2 صا ©, 9صّص مخاض س يردع

 «50» ٌنوحرف مدل امب بزح لك اعيش اوناكو مهيد اوقرف نذلا نم

 هلوقو : لب اولاقف ؟( برب تسلأ ) مهأسو مدآ ربظ نم مهذخأ ثيح هيلع سانلا رطف هللا ناف

 نع ملسو هيلع هللاىبص ىنلل ةيلسن هذه نيرسفملا ضعب لاق ؛ هوجو هيف ( هللا قاخل ليدبتال ) ىلاعت
 ليدبتال ) ليقو ؛دعسيال ًايقش بتك نمو ةواةشال اوةلخ مه لاقف هموق نمؤي مل ثيح نزملا
 ضراألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نإ ىتح اهل ريغتال مهيف ةخسرتم ةينادحولا ىأ ( هللا قاخل

 مهلك ممو هتدابعل قلخلا هللا قلخ لاقي نأ لمتحيو . فاكر يغ ىرطفلا ناميإلا نكل « هللا نولوقي

 ىلإ هنع لقتني هناف ناسنإل ًادبع كولمملا نوك لثم ًاديبع مهنوك سيل ىأ هللا قاخل ليدبتال هديبع
 لوق داسف نايبل اذهو  ةيدوبعلاو ةدابعلا نع قلخلل جورخال لب قتعلاب هكام نع جرخيو هريغ

 نيك رشملا لوقو , فيلكت هيلع قبب الف ةدابعلاب لمكي دبعلاو لايكلا ليص>:ل ةدابعلا لوقي نم
 لوقو هللا ديبع بك اوكلاو بك اوكلا دبع ناسنالا امتإو « هللا ةدايعل حاصيال صقانلا نإ

 جورخال ديبع مهلك لب ( هللا قال ليدبتال ) لاقف ًاطِإ راصو هيف هللا لحي ناك ىسيع نإ ىراصنلا

 . كلذ نع مهل
 نأ ( نودلعي ال سانلا رثك أ نكلو ) هيف جوعال ىذلا ( ميقلا نيدلا كلذ ) ىلاعت لاق مث

 . ميقتسملا نيدلا وه كلذ

 نيذلا نم : نيكرشملا نم اونوكت الو ةالصلا اوميقأو هوقتاو هيلإ نيبينم 2 ىلاعت لاق م“

 . 4 نوحرف مدل امب بزح لك ًاعيش اوناكو مهيد اوقرف

 باطخلاو « هيلع نيلبقم ىأ ( هيلإ نيبينم ) لاق هريغ رع الئام ىأ ًافينح لاق امل

 هيلع مالبقأ اذإ ىنعي ( هوقتاو ) هلوقو « نينمؤملا عيمج دارملاو ىنلا عم ( كهجو من ) هلوق ىف
 ىأ . ةالصلا اوميقأو ةدابعلا ىلع اوموادو هوفاخ لب هتدابع اوكرتتف اونمأت الف ايندلا متكرتو

 (نيكرشملا نم اون وكنت الو) لاق ىلاعت هنإ مث . كلذ لبق متلق اي ةبرقلا لوص> دنع نيدنباع اونوك
 رخآ هجو انههو : هللا ريغ كلدب اودصقت الو ىأ نامالا دعب اوكرشت الو ىنعي نورسفملا لاق

 الو ) هلوقبو رهاظلا كارشالا نع جرخم وه ىذلا ديحوتلا تبثأ ( نيبينم ) هلوقب هللا نأ وهو

 هللا هجو الإ مكلمعب اودصقتال ىأ خلا كرشلا نع دبعلا جارخا دارأ ( نيكرشملا نماونوكست

 ىلعو هللا اضر لصح اذإ اهوبلطت مل نإو ليصحت ةرخآلاو ايندلا ناف هللا ءاضر الإ هب اويلطت الو

 دحأ لك بهذو ؛ مالسالا ىلع اوعمتحي مل ىنعي ( اعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا نم ) هلوقف اذه

 مهضعب و ةنجلل مهضءبو ايندلل هللا دبع مهضعب ىنعي ًاعيش اوناكو لاقي نأ لمتحيو ؛ بهذم ىلإ



 0012 هبا لنه داس ضل روما كااقو ومس روي سر اد

 ١ ه1 1 ودلط نذلا عبتالب : ىلاعت هلو

 ١ 2 دع هدم © هس هسا دسم ه هل مرا وص رب سرا ا يرق ل راوياخ 2

 نه 5 اضا نم 6 5 ربعل 00 اوبلظ نيدنلا عبتا لب

 املع سانلا طف ىآ هلأ َت درطف | كك - ندلل َك لاو متت «*» يررصأ

 د ناس ول الا 0 مقل نيدلا "كلذ هنأ قلل لوك

 .( كسقأ مكتفي 5 مهنوفاخت ) هلوقب راشأ اذه ىلإو هوجولا

 اوداصي ل اذإ زابغألا نك 5 ريغلا نع ةدايعلا نيهسدح هوو ع قن اذه 4ك كبل اغلإ ةلأسلا 0

 مدعل هعمل 0 ممم َّئى رب ل ممظعل أودع ىح م / ةمظع اللف 3 كالم الو كللم مهل سيلف ةكرشلل

 الف 0 ىلع ردع هال كارلا دبعلاو كيع 06 0 ةردقو ةوذ م + لل عفنل 1 ىد ميكلم

 ىتح ضعب نم ًاضعب كفو نم رثك أ ًافوخ مهنوفاخت 0 , كسفنأ نوفاخت اك مهوفاخت

 ةيعطقلا نيهاربلاو لئالدلاب اهنينن ىأ ( نواقعي موقل تانآلا لع كلذك ) ىلاعت لاق مث

 نوكيال نم لع الإ كلذ دعب مال قي ال ىنعي : نولقعي موقل ةيعانقالا تا كالو هلم

 ” قع ل

 4 ني رصان نم مهلا هو هللا لضأ نمىد,ينف معريخب مث ءاوهأ اوملظنيذلا عبتا لب إل ىلاعت لاق مث
 ا مع ريغ نم مث ءاوهأ اودبتا اوكرشأ يذلا نكلو هكولم كلاملابكرشي ناد رح ل ١

 7 ىأ ( هللا لأ نم: دل قف ) هلوقب هللا ةدارإب كلذ نأ نيب مث ٠ « ليلد ريغ نم ءارش

 نم ىدم نث) هلوق نأ ىهو ةفيطا انههو ٠ 0م هطوق كن رحال نأ ىعبتف ؛ مه ىداه الف هللا مهلض اضأ

 لب ىلاعت لاق مث ام هجوب هل كيرشال هللا نآل لاق امل هنآل كلذو مدقت امل وقم ( هللا لضأ
 0 ل ا نم نك رش نك

 0 هللا ةدارإب لب ها سيل كلذ نإ لاف هاضر فلاخ ” فرصت ىلع هديعردقةيال ىذلا وه

 ا الف ايش مهنع ىنغيال هوذخأ نمو هلل مهكرت هللا اوكرت امل  نيرصان نم مه

 قلل لردع د اهملع س انلا رطف ىتلا هللا ترق | افينح نيدلل كهجو مق ةأف 2 لاك لاف ع

 كبجو مقأو مهلإ 1 كفل ا للا دتمم لو ةينادحولا 0 صماللا نيبت اذإ 2 4 هللأ

 ىلاعت لاق م” هجولاب ت تاذلا نع ربع نيدلا ىلع كلكب لبقأ ىأ ( نيدلل كهجو م أَ ( هلوقو٠ نيدلل

 لبقأ ىأ هادع ام لك نع الئام ىأ ( ًافينح ) هلوقو « هتافصب هتاذ ىأ ( هبجو 7 كلامه لقا لك

 0 نم بيرق اذهو ؛ هيلإ دوهتف رخآ ءىث كبلق ىف نوكيال ىأ ءىش لك نع لمو نيدلا ىلع
 ديحوتلا ىهو هللا ةرطف ملأ ىأ ( هللا ترطف ) ىلاعت هللا لاق مث ( نيكرشملا نم اونوكست الو)



 ةيآلا . مكسفنأ نم الثم ركل برض : ىلاعت هلوق ١1

 ارا 6 6 لل اا 2666 س2 6 سا  رخي هد هر ره رضينا رز 211

 ءاكرش نم كن :أ تكلم ام نم ل له مسفنأ نم الثم ل برض

 سا هدم 0 0 ١ كل سزو6 ه 7 لا 2 ها ,ه2هع هز ا

 تابالا لصفن ذك حسفنامكتفيخك مهن وفاخت 21 هبف متئاف مك انقزر ام ف

6 

 «0> َنولقعي موقل

 اهف ءاكرش نم كناميأ تكلم ام كل له مكسفنأ نم الثم ل برض ل ىلاعت لاق مث

 4« نولقعي موقل تايالا لصفن كاذك كسفنأ مكتفي مهنوفاخت ءاوس هيف متنأف مكانقذر
 هانعمو ؛ليلدلادعب لثلاب ًاضيأ ةينادحاولا نيب نيليلدلادعب لثملاب املع ةردقلاو ةداعالا نيب امل

 زو< فيكف هديس ةمرح لثم ةمرح هل نوكي الو هلام ىف هل اكيرش نوكي ال كولمم هل نوكي نأ
 . اودبعي ىتح ىلاعت هللا ةمظع لثم ةمظع مهل نوكي نأ زوجي فيكو هل ءاكرش هللا دابع نوكي نأ

 :لئاسم ةيالا ىفو

 ةفلاخع امهنيب ناكنإ مثء ام ةيءاشم هب لثمملاو لثملا نيب نوكي نأ ىغبني 4 ىلوألا ةلأسملا إل
 ةفلاخلا امأو ؛ مولعم ةماشملا هجو انبهو هل انهوم نوكحي دقو لثملا ىندمل ادكؤ م نوكي دف

 مكل برض ىنعي ( كسفنأ نم)) هلوق ( اهدحأ ) هوجو نم كلذو ةدكؤم ىهو ًاضيأ ةدوجوف

 (اهيناثو) اهتردقو اهلاكواممظع عم كيلعهسفن ساقو : اهزجعو اهناصقنو اهتراقح عم كسفنأ م

 امأ ؛لاوزلاو لقنلل لباق [ءىّراطوهو ديلا كلم مهيلع كلك دبع ىنعي (مكناميأ تكلم ام) هلوق

 اذاف .هوجولا نم هجوب هللا كلم نم هل جورخال هللا كولمو قتعلاب لاوزلاو هريغو عيبلابف لقنلا

 وه لب ؛ هوجولا مما نم ملثم ريصإ) نأ زوج هنأ 0 ل اكيرش كني كولمع نوكي نأ رجب

 مكل سيلو عطقو لتقب هتيمدآو هحور ىف فرصت مكل سيل مكنأ ىتح ةيمدآلا ىف ملثم لاحلا ىف

 عيمج نم هك ولم وه ىذلا هللا ك ولع نوكي نأ زوجي فيكف ؛ ةجاحلا ءاضقو ةدابعلا نم مهعنم

 سيل ةقيقحلا ىف وه كل ىذلا ىنعي ( مك انقذر ايف ءاكرش نم ) هلوق ( اهئلاثو ) هل اكيرش هوجولا
 كيرش مكل نوكي نأ رح مل اذاف هل ةقيقحلا ىف وهف هللا نم ىذلاو هقزر نمو هللا نم وه لب كل
 متأف) هلوقو ةقيقحلا ثيح نم هل ايف كيرش هل نوكي نأ وحب فيكن « مسالا ثيح نمكلام ىف
 كيرش هلل نوكي الف كإذك سيل ءاوس نوكلمت ان 'ىش ىف ككيلامو متن له ىأ ( ءاوس هيف

 نم ةرذ لاقثم الو الصأ ًائيش كلم ال هتيهلإ نوعدت اف هلل وبف ”ىث لك نكل . هكلمب ام ”ىش ىف

 نآل  كإذك سيلف انؤاعفش ءالؤه مكلوق امأو  هنم كل لصت ةعفتملالو هتمظعل دبعيالف لدرخ

 ةقيقحلا ىف مك ايإ هتاواسم عم كوليلل نكي مل اذإو رارحألا ةمرك ةمرح ركدنع هل له كولمملا

 نم هجوب كلاملا نيبو مهنيب ةاواسم ال نيذلا كيلاملا لاح نوكي فيكف ؛ ةمرح مك دنع ةفصلاو



 1000000 كك 5 ة ة ز اا 2”

 /١١ ةيآلا .٠ ىلع الاول الو ىلاعت هلوق

 نيهوه دا ل 0 1 هلثم كلذ دعب لعف اذ 0 هيلع ىحبصي الاوأ تادف لعفي نق نال

 قااخلا لعن وهأ ةداعالا ىأ هيلعن وهأ وه دارملا ليقو ؛ ريك ىأر بك أ هللا لئاقلا لوقىف لبق مهيلع

 الفط جرخي مث ًارشب قلخي مث ًامظع مث ال مث ةغضم مث ةقلع نوكي .دبلا ىف نآل .ادبالا نم

 نوكيف نكب ايوس ًارشب جرخيف ةداعالا ىف امأو . هلك كلذ هيلع بعصيف كلذ ريغ ىلإ عرعر
 ءدبلا ىف نال كلذ نوكي نأ لمتحت نوهأوه لوقنف ملكتن هيلعو حصأ لوالا هجولاو ؛ هيلع ن و

 مزاب' الو نيرمأ :نم .نوهأ دحاولا رمآللا نأ كش الو فيلات ةداعالاو اهقيلأتو ءار_ 2

 نوهالاو : لعافلا هيف بعتي الام وه نيهإ لوقنف اذهنيبنلو , ةيوعص هيف هريغ نوكي نأ اذه نم

 ةريعش لقن نم بعتي ال ىوقلا لجرلا نإ لئاق لاق اذإف « ىلوآلا قيرطلاب لعافلا هيف بعتي ال ام

 كلذ نوكي ةلدرخ لقت نم بعتي ال هنوكف لاق اذاف « كلذ هل عماسلا سو عضوم ىلإ عضوم نم
 . هتقيقح ىلع قبم الوقعم امالك

 وه انلوق ىأ« ميكحلا زيزعلا وهو ضراألاو تاومسلا ىف ىلعألا لثملا هلو ) ىلاعت لاق مث

 فيفخلا لقن نإ لاقي م بعت رخآلا ىف نوكي ام وه ( امهدحأ ) نارمأ هنم مهفي هيلع ن وهأ

 0 رخآلا قف ككت موزا ريغ نم ةيولوأألا نماان 5 0 ليقثلا لقن نم نوهأ

 هرك ذ ةدئاف انههو لوآلا هنم مهفيال ىناثلا ىنعملاب نوهأ هنوك نأ ىلإ ةراشإ ( ىلعالا لثملا هلو )

 نوهأ وهو انهه لاقو ( نيه ىلع وه ) رخآ عضوم ىف لاق ىلاعت هللا نأ ىهو فاشكلا بحاص
 نم دلولا قاخوه نيه هنإ كانه لاق ىذلا ىنعملا نآلكلذو ؛ انه اهرخأ و ىلع ةملك كانه مدقف هيلع

 انهه امأو « ىريغ ىلعال ىنعي (نيه ىلعوه) لاقف هيلعالإ نيبب سيلو هريغ لع بعص هنأوزوجعلا

 ىلعال هيلع نوهأوهو لاقف نوهأ ”ىدبم لك ىبع ةداعالاو ةداعالا وه نوهأ هنأ رك ذ ىذلا ىنعملا

 (ضراآلاو تاومسلا ىف ىلعألالثملا هلو) ىلاعت هلوقو , رصحلل ناك كانه ميدقتلاف ء رصحلا ليبس

 ىنعم هل هانركذ ىذلا هجولا ىلعو ىنعم هل مكيلإ ةبسنلاب هيلع نوهأ انلوق وهو لوألا هجولا ىلع

 نم ضرالا.ىف نمل ًابورضم  الثم كلذ ناكو ( لعألا للا هلو ) لاق اسلف والا هجولا ل ان
 ىلعالا لثملا هل نأ ديفيالو ضرألا لهأ مهو سانلا ةلثمأ نم ىلعألا لثملا هل نأ كلذ ديفيف سانلا

 مكل بورضم لثم اذه ىنعي ( ضرآلاو تاومسلا ىف ىلعأالا لثملا هلو ) لاقف ةكئالملا ةلثمأ نم

 هانعف ىناثلا هجولاىلع امأو ؛ تاومسلا قبرضي لدم لكن مو لما اذه نم ( ىلعاالا لثملا هلو )

 لعالا لذملا لفى فاش نبيل هتاذ نك 24: هلم مكلعفب ههبش نإو هلعف ىأ ىلع الا لثلا هل نأ

 هلإ ال ىهو ايلعلا ةفصلا ىأ ىلع الا لثملا ليقو. امهنع ىلاعت هللا ىذر سابع نبا نع لوقنم وهو

 عيمجب للعلا لماش , تانكمملا ىلع ةردقلا لماك ىأ ( مب ك-4لا زيزءلا وهو 1 ىلاعت هلوقو . هللا الإ

 ؛ انفلات 52000 الا ىف ءازحأالا ملعيف ؛ تادوجوملا



 ةيآلا . سراالاو تاؤتلملا قف سال : ىلاعت هلوق اا

, 

 قدس ىلا رهو (2(32َ2 َنوُتاَف هلك ضرألاو تاَومسلآ ىف 8

 ضال تاومسلا ىف لعألا لكما 5 هيلع طوخ وهو 0 م قل

 سواد سرق ل

 همم يكرر وهو

 نع ًادحأ زيم ف٠ 1 لولا نسل 1 01 رم"الا لوأ ىف ناك اننا

 ضراألانم ةوعدرك اعد اذإ مث) لاقو : ةداعالاىلع هتردقوهو هلولدم وهام رك ذو كلذ ىف دحأ

 : لئاسم اهبفو ( نوجرخت متنأ اذإ
 نيب اذإ ىلاعت هنإ لعأ هللاو هانعم لوقنف ؟ مث قاعت محو ؛ متي فطعلا هجوام يىلوألا الا

 نم اوجرخا ةميمرلا ماظعلل لاق اذإ هنأ مكللعيو م 0 كلذ دعب تانآلا هدب هتاردق لا ل
 : ءابحأ نوجرخ ثادجالا

 لبجلا نم ءاعدلا نوكي نأ لمت لبجلا نم انالف نالف اعد لئاقلا لوق 4 ةيناثلا ةلأسملا اب

 نم ىعدي وعدملا نوكي نأ لمتحيو لبجلا نم هاعد لاقيف ؛ لبجلا ىلإ دعصإ نالفاي لئاقلا لوقي اي
 ءاعدلا نأ 2 ىلع خي الو ؛ لبجلانم هاعد لاقيف ؛ لبجلا نم لزنا نالفاي لئاقلا لوقي اي لبجلا
 ىف ناوركم تأ متنأ ىنعي ضرثالا نم ىعدي وعدملاف ؛ هللا وه ىعادلا ناكاذإ نفرد نك لوك دل

 . نوجرختق اهنم رك وعديف ضرأالا
 ١ نوكيف نكب كلذ نوكي ىنعي ةأجافنلل هنأ انيب دق ( متنأ اذإ ) ىلاعت هلوق < ةثلاثلا ةلأسملا .

 متنأ اذإ مث ) الوأ ناسنالا قاخ ىف لاقو : نوجرخت  متنأ اذإ انبه لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا

 ةايحلل الباق بارتلا ريصي ىتح خارتو جيردتو ريدعتو قاخ نوكي كانه لوقنف ( نورت: رشب

 ملف: جورخو ءادن نوكيلب خارتو جيردت نوكيال ةداعالاف امأو « رشب وه اذاف . هحور هيف خفنيف

 : مش انهه لدي

 هديعي مث قلخلا ٌؤدب, ىذلاوهو ؛ نوتناق هل لك ضر'الاو تاومسلا ىفنم هلوزإ ىلاعت لاقم“

 . 3 ريكحلا زيزعلا وهو ضرالاو تاومسلا ىف ىلع'الا للا هلو هيلع نوهأ دو

 ىلا ةينادحولاو : رخآلا لص'الا ىه ىتلا رشحلا ىلع ةردقلا الوادم ناكو تايآلا ركذ امل
 الصأ هل كي رشال ىنعي ( ضر الاو تاؤمسلا ىف نم هلو ) هلوقب اهلا راشأ ؛لو”الا لد”الا ىه

 هل لكف ٠ هكلمو هل ضراالاو تاومسلا سفنو ؛ ضرأالا ىف نم لكو تاومسلا ى نه لكنأل

 لاقف ء رخآلالولدملارك ذ مثالصأ هلكي رش الف « الثام اعزانم نوكي كيرشلاو . نوتئاق نوداقنم
 ءادبالا نم نوهأ ةداعالا مركرظن ىف يأ ( هيلع نوهأ وهو هديعي مث قلخلا ؤدبي يذلاوهو ) ىلاعت



 ١ا6 ةيآلا « ضر ”اللاو ل رس لاعت هلوق

 نا نأ 55 : ناكفءانزلج مهلا كا ع فاح وكو  ةنكمملار ومالا رم هيلع امه ىذلا

 اولاق ةفسالفلاو' ع اتغ لعافب الإ نوكي ال كلذو « هريغ ىلع زئاجلل ًاحيجرت كلذ ناكاجرخي مل الف

 تفشل و زكرملا بلطي لشتلاو ءاسشنألا لقتأ اهنا احلا مربط هن م ئدلا ناكملات ضردا د7

 دق لوقنف ء امبعبطب امهف امبمايقفاهتاذلف ناكم تاذتناكنإ اهناكمىف امنوك ءامسلاو طيحملا بلطي

 نيلثملا دحأ لع زاجام نأب انومتفاو منأ| :هههديزن ىذلاو ؛ لطاب ةعيبطلاب لوقلا نأ ًارارم مدقت

 عضوم ىف هرعقم لوصحزوجيف عبطلا ىف هيد فلاخيال كلفلا رعقم 1 )+ رخآلا نذل
 1 اهناف ايثدلا ءانسلا لع امسال نكم ناكملا نع لاوزلا نذاف لاوزلاو مر اب كلذو « هبدح

 اهمدعف ءامسلا ىلع نولوقت م. ةيرودلا دكرألا املعزو# تناك ض راألاو ل أ كيهذم ىلع تاهجلا

 :.لئاسم ةنآلا قو راتخي لعاب الإ نشل ام

 لدتسا ( .كل قلخ ) هلوقف سفنالا نم امأ ٠ نيرمأ باب لكن م هللا رك ذ © ىلوآلا ةلأسملا ال

 مزاول نمو ( ضرآلاو تاومسلا قاخ ) هلوق ف ضرالاو ءامسلا قافالا نمو نيجوزلا قلخي
 قافآلا ضراوع نمو ءاغتبالاو مالا هضراوع نمو ناولألا فالتخاو ناسللا فالتخا ناسنإلا
 . قحلاب رارقالل كي دحاولا ن'ال ء ضر الا مايقو ءامسلا مايق اهمزاول نمو راطم الاو قوربلا

 نظلا دضي امهدحأ لوق ناف نيدهاش ةداهش رتغا اذه نمو...قملاب رارقتسالا دف ( ناار

 . ( ىلق نئمطيل نكساو لب ) مالسلا هيلع ميهاربا لاق اذلو هديك أت دف رخاللا لرد

 دنع مالا نال كلذو : امهمايق هتداراب وأ (اموق) هلوقب ىأ (هرمأب) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 ىذلا مالا ىفال فياكتلل ىذلا ىمالاىف عازنلا نكلو كلذك سيل اندنعو ؛ ةدارالل قفاوم ةلزتعملا
 . ةدارالل قفاوم ( ىنوك رانايو ) اونوكو ( نك ) هلوق نأ ىف مبعزاننال اناف « نيوكتنلل

 لقي لو ( ميري هتابآ 0 ) هلبق لاقو ( موقت نأ هتايآ نمو ) انهه لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل
 رددصملاكر يصيل (مكي ري نأ) هتايآ نم هانعم كانه ةرهضم نأ نإ نيرسفملا ضعب لاقذإو « كيري نأ
 . ًاردصم هلعحو لبقتسملا لعفلا نع نأب لعفلا جرخأ ريغتم ريغ ناكامل مايقلا نال كلذو ؛ نأب
 نود نامز ىف ددجتت.ىللا روم“ الا نم'كلذ ناك امل قربلا فو. ددجتلا نع ءىنب' ليقتسملا كا

 . ةيردصملا تفو حلا نم ًانيش دعم رك دين ىلو ليقسملا ظلال 0
 رك ذي ملو , تايآل كلذ ىف نإ اهنم ةعبرأ ىف رك ذو « لئالد ةتس ر ذ ( ةعبارلا ةلأسملا 9

 نأ هتايآ نمو ) هلوق م دلو كارت نم مكقلخ نأ هتايآ نمو هلوق وهو لو الا

 ليلد ًاضيأ ( كل قلخ نأ هتايآ نمو ) هدعب هلوق نآلف لو'الا ىف امأ (ضرئالاو ءامسلا موقت

 و ىلاعت هنأ ريغ . انيب ام ىلع ؛ دحاو باب نم جا وزأالا قاخو سفن“ الا قاخن ٠ سفنالا

 امأو .امهلا ًادئاع ناك ( تايآل كلذ ىف نإ ) لاق اذافو « ريركستلاب ريرقتلل نيرمأ باب لك نم
 اهروهظل نواقعي موقلو نيملاعلل تابآ اهنأ .ركذ ةيوامسلاتايالا ف لوقنف ضر الاو ءامسلا مايق ىف :



 ةيآلا ضرالاو ءايسلإ رم نأ هتايآ نمو : : لافتووق ١١

 نص "'ةكرض اص جرا ياض | ع 6 5 هردص س

 نم ةوعد م اعد اذإ مث هرمأب ضرألاو د[(سلا 22 نمو

 2 2:22 626: ان

 622 نلوج رخ متنا اذ ضر

 ًاضيأو؛ املا 08 ىوسي عرز وأ .املا ىلإ جاتحي عنصم وأ حجربص هل ىذلاو . هل دعتسيف

  نرم ةحناللا قوربلا اوأر دق اونوكي مل نإ ةبشعملا دالبلا نويلعي الف ىداوبلا لهأ نم برعلا
 نيدابلل ةرهاظ ىهف دالبلاب نيميقلل رهظت مل نإو قربلا دئاوف نأ معاو « بناج نود بناج
 ىف ناف رهاظف ةيآ هنوك امأو « ةيآو : ةمدن ءامسلا نم ءاملا ليزنت ىلع قربلا ميدقت لعج اذهلو

 نم هل دب الف دعبلا ةياغ ىف لابجلا قرحت ثيحب اهنم رانلا جورخو ءاوهو ءام الإ سيل باحسلا
 فاطلأ ءاوملاف . ءاملاو ءاوملا ىلإ ةبسنلابةفاطلو ةفاثك هيف باحسلا ةفسالفلات لاق ؛ هللا وه قلاخ

 هنم جرخيو دعرلا توص ثدحيف فنعب باحسلا قرخن ةيوق حير تبه اذاف فثك أ ءاملاو هنم

 لاق ناف ديدحلا ىلع رجحلا عوقو نم جرخت رانلا نأ اك اذهو . فنعب امسج مسج ساسكرانلا
 دب ةكرح نكل نولوقيف ؛نابطر نامسج حيرلاو باحسلاو نابلص نامسج ديدحلاو رجحلا لئاق

 ديال ناثداح نارمأ دعرلاو قربلا مل لوقنف , راجشأالا علقت ةبوق حيرلا ةكرحو ةفيعض ناسنالا

 نأ به لوقن انإ مث « هللا نم امهف هللا نم ثداح لك نوك ناهربلاب لع دقو « ببس نم امل
 ىهتتيو ببس نم هل دبال ةبيجعلا ةثداحلا روم”الا نم ةيوقلا حيرلا كلت بوبهف نولوةت امك رم هول

 . كلذ متضرف افيك هللا ةر ,دق ىلع لقاعلل ةيآ وهف ء دوجولا بجاو ىلإ

 1 ًارمأ دلاولا نم دلولا ثودح ناكامل ( نولقعي موقل ) انبه لاق < ةسماخلا هلأسملا ال

 برقأ درطملا نآل . ةعيبطلاب كلذ نأ ةيماعلا ماهوآلا ىلإ قرطتي ناك فالتخالا ليلق ًادرطم
 ةدلب نود ةدلبب عقي ذإ فلختم ريغ ًادرطم ًارمأ سيل رطملاو قربلا نكل , فلتخْلا نم ةعيبطلا ىلإ

 لعافلاللع ةلالد لقعلاف ربظأ وهف ةفيعضن وكت ةراتو ةيوق نوكت ةراتو تقو نود تقو ىفو

 . ًامات ًاركفت ركفتي مل نإ لقع هل نمل ةيآ وه لاقف « راتخلا

 ضراألا نم ةوعد ماعد اذإ مث هرمأب ضرالاو ءامسلا موقت نأ هتايآ نمو )ل ىلاعت لاق مث
 ٠ « نوجرخت 7 اذإ

 ناف ءابمايق ىهو ضعبلا اهمزاولنم ركذ ءاهضعب ضرألاو ءامسللىتلا ضراوعلا نم ركذ امل
 اهتايثو اهولع نم بجعتي ءامسلا نوك و الوزن مدعو اهفوقو نم ناسنالا بجعتي ابلقثل ضرألا
 كلذك ءامسلاو هيف ىه ىذلا اهناكم نع جرخت ال ضرألا ناف« مزاوللا نم اذهو . دمع ريغ نم

 ىلع ءالقعلا قفتا نكلو ىحرلاكاهناكم ىف كرحتت اهنإ لبق ناف هيف ىه ىذلا امناكم نع جرخت ال
 لا ىو عا انوا حلولا وف برك نآلل ةرهاظ ةيآ هذهو ؛ هنع جرختال اهناكم ىف اهنأ



 ١ع ةيآآلا . قربلا ميري هتايآ نمو : ىلاعت هلوف

 62 هدم ها
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 0 .ايسلأ 

 رس لس |

 0 1 8 2 0 7 اس هجوم

 2« تولع 2 تأبأل كلذ ىف نإ امتوم دعب ضرالا

 « ركسفت ريغ نم ملعيام ءايشألاا ن - . نأ ملعاف (نو ركسفتي هلوقل ) هلوق امأو . ةماع تايآ امهلعج

 دشرمو هيلع فق وي فقوم ىلإ جاتحي لب ركسفلاب جرخب الام اهنمو ؛ ةركفلا درحب هبف ىئكيام اهنمو

 2 لإ هيف 0 نعال نصع كا جاتحيام اممو « دشرملا كلذ نم هعمس اذإ همهفيف . هيلإ دشرب

 ُ 0001 دماج ناك اذإالإ عبطلاب 1 دحال عقيال جاوزألا قلخ نكس ةيسدنهلا لاكشالاك ةيسح

 لاعفأ نم امهنأ ريثكل عقي دقف ءاغتبالاو مانملا امأو « ةبآ قلخلا كلذ نوك لع ركفت اذاف « ركذلا

 . دشرملا مالك ىلإ مهاب نولعجبو (نوعمسي موقل) لاقف . ةركف ريغب دشرم ىلإ جا اتحب دقو ؛ دايعلا

 00 0 ءام ءامسلا نم لزني و ًاعمطو ًافوخ قربلا كيري هتايآ نمو 01 لاق مث
 . 6 نولقعي موقل ت ايآل كلذ: ىف نإ اوم لإ

 لاقو « قافآلل ىلا تايضرعلا ركذ.ةقرافملاو ةمزاللا سفناألل ىلا تايّضرعلا ركذ ا

 : لئاسم ةيآلا ىفو ( ءامسلا نم لزنيو ًاعمطو ًافوخ قربلا مكبري )
 تايضرعلا رخأو سفنألل ىلا تايضرعلا مدق انبه سفنالا لئالد مدق امل 4 اهادحإ ال

 . ( ضرالاو تاومسلا قلخ هتايآ نمو ) هلوقب ؛ قافآلا لئالد رخأ مك قافآللا ىتلا

 فالتخا الوأ ركذ ثيح ةقرافملا ضراوعلا لع سفتنألا مزاول مدق 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل
 ثيح مزاوللا ىلع ةقرافلا ضراوعلا قافآلا ىف مدقو ؛ ءاغتبالاو مانملا مث نراولآلاو ةنسلالا

 دي هل ضررا وعلاو لاخلا ريعتم ناسالا ناو كلذ, |( ناش را ربلا مكي ري ) لاق

 برغأ اف ضراوعلاف ريغتلا ةليلقف ضرالاو تاومسلا امأو . ةبيرقف هيف مزاوللا امأو « ةديعب

 ةلاح ريختي ناسنالا : لوقنف ًانايب هديزنو ةيآ هنوك ىف لخدأ هنوكل بيأوهام مدقف « مزاوالا نم

 وهو «هريغ نع زمني نول هلو ريتال هب فرعي توض هلو مهسلاو .ةحصلاو ردشلاب 3

 ىف ىري م . ناريغتيال ناتباث ضراالاو ءامسلاو « ةبيج ةيآوهو ريغتيال كلذو لاو>اآلا ىفريغتي

 ةلاذ ةآ وهف ؛ كلّدك, ضر“ لاو تناكاك .ءامسلاو . ةلئاظ قوربو ةلطاض راطمأ لاو |

 . لحلا تابث عم ًارمأ ليزبو لحنا ريغت عم ًارمأ ميدي راتخم لعاف ىلع
 رطااو قربلا وهو ءامسلا نم وهام مدق ضرأالا ىلع ءامسلا مدق اك 4« ةثلاثلا هلأسملا إل

 ءامحالاو تاننإلا وهو ضرأالا نم وهام ىلع

 قربلا مدقت ىف كلذك « عفانم رجشلا تابنإو رطملا لازنإ ىف نأ اك ةعبارلا ةلأسملا ١
 لالتبالا فاخي نك تحن نوكيال ىذلاف « حال اذإ قربلا نال كلذو « ةعفنم رطملا ىلع دعرلاو

0 
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 قوذلاو مثلاو سمللا امأو . تاوصأالا فالتخا قلفخن عمسااب نوكي 500 وصلا فالتخا

 فالتخا دارملا لاق نم سانلا نمو « زييفلا اهب عقي الف قيدصلاو ودعلا ةفرعم ىف ةدئاف ديفي الف

 امل ( نيملاعلل تايال ) ىلاعت لاق مث ؛ حصأ لوأألاو اهريغو ةيمورلاو ةيسرافلاو ةيبرعلاك ةغللا

 فالتخاو عئابطلا بادكأ اهلو قي ىتلا ةديعبلا تالامتحالا لمتح مل ضراآلاو تاومسلا قلخ ناك

 . كلذب ملعلا مومعل ( نيملاعلل ) لاق كلذك تاوصالا فالتخاو كلذك ناولألا

 موقل تايال كلذ ىف نإ هلضف نم مؤاغتباو راهنلاو ليللاب مكمانم هتايآ نمو 0 ىلاعت لاق 3

 « نوعمسي

 اهتلمج نمو ةقرافملا ضارعالا ركذ فالتخالا وهو ةمزاللا تايضرعلا ضعب ركذ امل
 ىفو 0" نب سعأ ةقرافملا 0 نيرصأ مزاوللا نه ركذف , راهنلاب قزرلل ًابلط ةكرلاو ليللاب مونلا

 :لئاسم ةيآلا

 ىهو راهنلاب مونلاوليللاب مونلا هب دارأ ليق ( راهنلاو ليللاب 0 ) هلوق < ىلوألا ةلأسملا
 دارأ لقو ,ليللاب ناننآلا بستكي ام ًاريثك ناف امهف ىأ ( ( مكؤاغتباو ) لاق مث : ةلوليقلا

 اا ار امك رخأ تانآ هيلع لدتو م ضتبلا+ نضعبلا "كفلف ناهنلاب مْ اغتباو ليللاب مكمانم

 قانا راهلا انلعجو ًاسابل ليلا انلعجو ) هوفر ( دانت اوهيتل .ةرعشا رابلا يآ الفحو)
 هنارقو ء ءاشتب الارخأ ؛ هلضف نم راهنلاو ليللاب مؤاغتباو مكمانم هتايآ نمو : اذكه ريدقتلا نوكيو

 كلذ لك ىري لب . هقذحبو هبسك نم قزرلا ىزيال نأ ىغبني دبعلا نأ ىلإ ةراشإ لعفلاب ظفللا ىف
 تيضق اذاف ) ىلاعت هلوق اهنم ؛ عضاوملا نم ريثك ىف لضفلاب ءاغتبالا نرق اذهلو ؛ هبر لضف نم
 . ( هلضف نم اوغتبتلو ) ةلوقو ( هللا لضف نم اوغتباو ضرالا ىف اورشتناف ةالصلا

 ةبولطم ةحارتسالا نآل . ركذلا ىف راهنلاب ءاغتبالا ىلع ليللاب مانملا مدق 4 ةيناثلا ةلأسملا ا
 . نال نم اهانع وأ لالا ق جاتحم الإ بعتي الف « ةجاحل الإ نوكيال بلطااو امهتاذإ

 لاقو ( نوركفتي موقل ) لبق نم لاقو ( نوعمسي موقل تايآ ) لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 عبط هيضتقي امن امهنأ لفاغاا وأ لهاجلا نظي هلضف نم ءاغتبالاو ليللاب 3 لوقنف ( نيملاعلل)

 وهونيلوألا نيرمآلا نآلو نيملاعلل تايآ لقي ملف هللا معن نم امهنوك دحأ لكل رمظي الف ناويحلا
 موديالامملإ رظنلاف ةقرافملا رومألا نم ءاغتبالاو ا و مزاوللا نم ناولألاو ةنسلاألا فالتخا

 ناسنإلا ماودب ناموديامهتاف : ناولألاو ةنسلالا فالتخاكلذك الو تاقوألاضعب ىف امهلاوزإ



 ظ

 ا ةيالا . ننال قاخ هتانأ نمو : ىلاعت هلوق

 د منا وكن نأ َفاَلَتْخَأَ ضألاو تاويل قل نايا 0

 هد نيم الأ تال كلذ َْق
 ا | حا كا - ه_-آ

 ىضفت 5 (ىناثلاو) هسلدع نم جوزلا نول | ( 050 لبق نه 0 لاش نأ نككو ةمح لا

 ىلإ ىضفي ( امهدحأ ) نيرمأ انهه رك ذو نوكسلا بجوت ةيسنجلاف هيلإ نوكسلا وهو ةيسنجلا هيلإ

 ةوبشلا لحم نع جرخت دق ةجوزلا ناف اذهلو  ةمحرلا ىلإ ىضفت امنإ مث لأ نوكل هذولا

 3 دارملا لاقي نأ ل ل ا ؛و أم جوزلا مايق قبو ضرم وأ ربكب

 نم هل دب الف ( لوألا | 1 را ءأ مهني ةدوملا لعج ىف لاقي نأ لمتحو . تاب ايال جاوذالا قاخ

 ع 1 معلا لومثو ةدار ذوفنو ةردقلا لاك ىلع لدي 0 :م ناسنالا قاخ نم 5

 ءالا كاله ىلإ 14 هللا ريغ نم ناك ول كلذ نود نإف مالا نطي را نها دلاولا جورخ قاولو

 202 (ىبناثلا ام مأو) تامل هللا ةناعإ ريغب قيض عضوه نم لسول تلولا نال ًاضيأ داولا كالهو

 ةوهشلادرجمب كلذ سيلو ماحراألا ىوذ نيب هدحيالام محارتلا نم نينيرقلا نيب دحي ناسنإلا نال

 وهو عوقولا ريثك بضغلاو ةوهشلا درجم امهنيب ناكولو هللا نم وهف ةمحرلا قيتو ىتنت دق اهناف

 عفدي اهم ىتلا ةمحرلاف قالطو قارف امهنيب ةعاس لك ناكل اهسفن ىف ةمئاد ريغ ةوهشلاو ةوبقلل لكم

  ككم الا كلذ معي الو هللا دنع نمىه همرح مرح نع هراكملا ناسنالا

 كلذ ىف نإ ,كاولأو متسلا فالتخاو ضرالاو تاومسلا قلخ هتايآ نمو ل ىلاعت لاق مث

 22 نيملاعلل تانآل

 ضعب ناف ءضراللاو تاومسلا قلخ اهرهظأو قافآلا لئالد ركذ سفنالا لئالد نيب امل

 ىف امو تايفيكلا نم رضانعلا ىف ام ببسي هنإ تابكرملا نم هريغو ارثثبلا قاخ ىف لوي راقكلا

 جازتمال نكت مل ضر "لاو ءامنللاف هل ليق.اذاف تالاصتالا نم اهف امو تاكرتلا نفت و ل

 لادا امل مث هتدارإو هللا ةردقب كلذ لوقي نأ نم ادب دحي الف بك اوكلا تالاصتاو رصانعلا

 ناسنالا ناولأ نيب ىذلا فالتخالاب سفن" الا تافدص نم وه ام 0 قافالاو سفن الا لئالد

 عم تاومسلاو هريغب هبتشي ال ممدودقو مثهدود+ مجح رغصو مثددع ةرثك عم مهنم ًادَحاو نط

 اذإ ناوخأ امه نييبرع ناف ممالك فالتخا ( ىفاثلاو ) ةروصلا ىف تاهبتشم اهددع ةلقو اهربك

 لوقي امهرصبب ال امهنع ًابوجحم نوكي نم نأ ىتح رخآلا نم امهدحأ فرعي ةدحاو ةغلب اكن
 ىلإ جاتحي ناسنالا نال كلذو ةغلاب هككح هفو زخآلا نالف توص اذهو نالف تود اذه

 لوصو لبق زرتحيل. قيدصلا نم ودعلاو هريغ نم قملا بحاص فرعيل صاخت الا نينزيسعلا

 قلفن رصيلاب روكي دق كلذو « هيلع لابقإلا هتوفي نأ لبق قيدصلا ىلع لبقيلو : هيلإ ودعلا



 ةيآلا . كل قلخ نأ هتايآآ نمو : ىلاعت هلوق ١

 ب لعجوأهلإ اونكستل اجاوزأ معسفنا نم ل قلخ نأ هتاباء نمو

 «1 92 موق تنال كلذ َّق نإ 00 قو

 ىف امهنوك امس الو ءاملاو بارتلا وه بلاغلا ىف رصانعلا نم سوس#لا ناآلو امهصخ كلذلف
 كداب سرا رهاظلا صن يسأ لكل رهاظ ناسا

 ةدوم مكنيب لعجو اهلإ اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو راب ىلاعت لاق مث
 . نوركفت, موقل تايآل كلذ ىف نإ ةمحرو

 مودتو قبت ىلا ءايشالا نم نكي مو ناسنإلا قاخ اسمل هنأ نيب ناسنالا قلخ هللا نيب امل
 الثل هماقم نبالا موقي بالا تام اذاف ؛ دلاوتي ثيحب هلعجو صاخشاألاب هعون قبأ ةلواطتم نينس

 : لئاسم ةيآلا ىفو ؛ دسنت ال ةراعلا ىف ةملث دحاولا دقف بجوب

 ريغو تابنلاو باودلا قلك نقلخ ءاسنلا نأ ىلع ليلد (كل قاخ) هلوق ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 ةقولخم نوكت ال نأ ىضتقي اذهو ( ضرآلا ىف ام كل قلخ ) ىلاعت لاق اي . عفانملا نم كلذ
 ال انيلع ةمعنلا مامتإل نيفياكتو انل نهقلخو انيلع معنلا نم ءاسنلا قلخ لوقنف فيلكتلاو ةدابعلل

 اذهف لقنلا امأ . ىنعملاو مكحلاو لقنلا ثيح نم كلذو انيلإ همجوت لثم نهوحن فيلكتلا هيجوتل
 نآآلف ىتعملا امأو .ء اب لجرلا فلك اك ةريثك فيلاكتب فلكت مل ةأرملا نآلف محلا امأو ؛ هريغو

 ةأرملا لهؤت ال نأ بساني ناكف فاكي مل« ىصلا نكس ىصلا تهءاشف ةفينع قلخلا ةفيعض ةأرملا
 داقتتف باذعلا نهنم ةدحاو لك فاختل نهفيلكتب الإ متت تناكام انيلع ةمعنلا نكل ٠ فياكتلل
 . داسفلارهظا كلذ الولو ؛ مرحما نع عنتمتو جوزلل

 مدآ مسج نم تقلخ ءاو> نأ هنم دارملا :لاق مهضعب ( ؟فنأ نم ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأملا
 هلوق هيلعلدبو ( كسفنأ نم لاول مكءاج دقل ) ىلاعت لاق اك كنج نم هنم دارملا نأ حيحصلاو

 هسفن تنثتال ىأ رخآلا ىلإ امهدحأ نكسي ال نيفلتخلا نيدحلا نيسنجلا نأ ىنعي ( املإ اونكستل )

 . هيلإ هبلق ليمي الو هعم
 نال ؛ ىنامسجلا نوكسلل هدنع نكس لاقيو ىلقلا نوكسلل هيلإ نكس لاقي 4( ةثلاثلا ةلأسملا

 . بولقأل ىهو ةياغلل ىلإو ماسجألل كلذو ناكملا فرظل تءاج دنع ةملك
 ةعماجلاب ةدوم مهضعب لاق لاوقأ هيف ( ةمحرو ةدوم كيب لعجو ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١)

 ةجاح ةلاح ةبحم مهضعب لاقو ( ايركز هدبع كبر ةمحر ركذ ) ىلاعت هلوقب اكسمت دلولاب ةمحرو
 ةدش ىفمودع ىأر اذاف , هدو الثم بح ناسنإلا نآل اذهو « هيلإهبحاص ةجاح ةلاحةمحر و : هسفن

 ببسل ره امإو ةبحنا ببسل كلذ امو ؛ كلذ لاح هب حلصيو هدلو نم ذخأي دق ملأو عوج نه



 0و نتن 9 عشا ال ا اا وسوم وص جيش

 لس ٠١

 تاناو لام ول نا امإ ءاذغلاو « ءاضعالا نم صضعب ةوقلابوه ىذلا ءاذغا| حلاص نه ةفطنلاو ةفطن

 نإف :بارتلا نم تاننلا نكل تالاوه ءاذغ هل آضيأ ناوحلاو تانتلانماامإو , امنامساو اعانلأو

 كلذ ريصيل ةيئام ءازجأ اهيلا مضنيو بارتلاب الإ ةرجت ريصتال ةرلا نم ةاونلاو ةطنلا نم ةبحلا

 .وذغل ثيحل تاننلا

 (نيهم ءام نم ) لاقو ( ارمشب ءاملا نم قلخو ) رخآ عضوم ىف ىلاعت لاق 4 ةيناثل ةلأسملا ١
 دارملا نإف « لئاز لاؤسلاف (لوآلا با وجلا) ىلع امأ انلق ؟ عما فيكف ( بارت ) نم لاق انههو
 ناث لصأ وهام لاق عضوملا كلذ فو. لوألصأو هام لاق انهه لوقتف (ىنلاثلا) ىلع اه مدآ هنم

 اناسنإ هنم هللا قاخن نوكتيو دقعني مث « ىنملا وهو ًاعئام ريصي ءاذغ راص ىذلا بارتلا كلذ نآل
 تابنلا ىف ءاملاب الإ تبني ال بارتلا ناف بارتلاو ءاملا نارهاظ نالصأ هل ناسنإلا لوقن وأ
 صالاف ةتفتملا هئازجأ ع مج ءاملاو الصأ بارتلا لعج ناف ءامو بارت ناسنإلا ءاذغلصأ وه ىذلا

 نإف ؛ كاذك صالاف ناليسلانم ةبطرلا هئارجأ تينثتل بارتلاو ءاملاوهلص الا لعج نإ و كلذك
 هم اي دنع الا اكعإ و امينم ره اذام لصالا نأ لعي وهف ءىش لك ملعي ىلاعت هللا لئاق لاق

 فيكف ءاملاناكنإو (أرشب ءاملا نم) لاق فيكف بارتلاوهلصألا ناكنإف : كاذو اذه زوجي

 نأ ىهو. ةفيطل هيف لوقنف امهنم كقلخ لقي مل لف نيلصأ امهاناك نإو ( بارت نم كقلخ ) لاق

 هللا نإف ىلاَعت هللا" لحي وه. امتإو ؛اقهتاذل نيل :املأو الصأ ءانملاو الضأ تاس
 هبوذي مث بارتلا هنم ل صحبو هينفي مث ناسنالا قلخي ام لوأ قلخي نأ هل ناكهتردق ىلإ ًارظن
 لماكلا ال لماكلا ىلإ ةليسو صقانلا نوكي نأ تضتقا ةمكمللا نكل:ءاملا هله لسع

 لب امهنم لك أ وه ل نيلصأ امبلعجو ؛ الوأ ءاملاو بارتلا قلفع صقانلاىل] ةليسو نوكي

 لعجب لب اهل ًايتاذ ًارمأ سيل نيلصأ امهنوك ناكناف ؛ ناسنإلا وهو نئاك لكنم لكك أ وه ىذلل
 لضأ اذه لمح ءاش ناقد انتحاو ةندارإب هنآ ملعيل ءاملا ةراتو بارتلا لصألا لعج ةراتف لعاج

 . نيلصأ امَيلعج ءاش نإو.ءالصأ كلذ لح 0

 ءاملاو بارتلا ىهو ةعبرألا رصانعلا نم بكم ناسنإلا نإ ءاكحلا لاق ( ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 ءاوهلاو ء ةعرسب ثتفتي بارتلان اف ء هك اسمتسال ءاملاو ؛هتايشله ف بارتلا اولاقو ءراتلاو ءاوذلاو

 جضنلل رانلاو ء باصتتا الو لالقتسا هيف ناك امل هالولو ءاوهلاب موي خوفنملا قزلاك هلالقتسال

 ملو بسف نيرمالا ربتعا فيكف ًاحيمص ناكناذ ؟ المأ مسيح اذه لهف : ءايشالا هذه نيب ماثتلالاو

 ثيح نم هيف ةدسفم الف مهوق امأ لوقنف ؟ مير نم الو ران نم مقلخ هنإ رخآ عضوم ىف لقي

 ناسنإلا قاخهتيكحي هللا نأب اولاق نإ امأو ءكلذك ةعيبطلاب هنأب اولاق اذإالإ هيف مبعزاننالف عرشلا

 هومتلعج ءاوهلا نالل اذه فلاخال متر رك ذام لوقنفتانآلا اما ؛ هيف مبعزانت دن الق ايما هذه نم

 ريغال امهالوأ دوجوملا لصألاف ؛ بارتلاب ءاملا جازتما دعب نانوكي امهنجضنالرانلاو لالقتسالل



 ةيآلا . مكفلخ نإ نابآ لموإا ىلاعت هلوق نا

 ضف .اشالا هبآ بارت[ نأ وه هررقتو 0 ناسنإلا قلخ 0 00 0

 هنولشيح نمو ؛ ةبوطرلاو ةرارحلاب ةايحلاو سباي دراب هناف هتيفيك ثيح نم كلذو : ءايحالاةجرد
 ثيح نمو « ةفيفخ ةايحلا اهب ىلا حاورآلاو ليقث هناف هلعف ثيح نمو ء رين حورلاو ردك هاف

 ىإو قوف ىلإو مادق ىلإو فلخ كلوا ةرسيو ةنمي كرحتي ناويحلاو ةكرحلا نع ديعب هناف نوكسلا

 تابكرملا نم دعب أر صانعلا نال ماسج آلا رئاس نع ةايحلا لوبق نم دعبأ بارتلاف ةلمجا فو« لفسأ
 50| هق املا ن9 بارتلا اعدمسأ رصانعلاو ناوبللا نم ةجّرد. برقأ بتكرتلاب بكرملا نآل

 ةعماج ةجضنم ةيزيرغلا ةرارحلاك اهنآل برقأ رانلاو حاورآلا عبط ىلع اهلكو ةكرحلاو ةبوطرلاو
 نم بيرق وهو بهذلا اهالعأ بتارم هلو ؛ « جزتمم هناف ندعملا اهتارم لوأو تابكرملا مث ةقرفم

 لعأو تاتابنلا مث . عفتريالوزربيالو ضرالاىف تيذي ىذلاتابنلاةبترمىهو تابنلا بتارم ىتدأ

 ةرجشلا كلت لثم هنم ذخؤي بح اهرغل نوكيو. مظعتلا لبقت ىلا راجتالا ةبترم ىهو اهتاره

 تارشحلا ةبترم ىهو تاناويحلا بتارم ىندأ نم ةبيرق ةضيبلا نف ةجاجدلاو ةجاجدلا نم ةضيبلاك
 007 ترم لأ ناويملا مث اال لامار هللا عاش لإ الل |ئاس مد امل سيل ىلا

 لظأو : نامنالا مث . ىعاسلاولاملاو لاتعلا هسشت سرفلا ايسالو, ماعن الا ناف ناسنالا ة 1 نم

 ءايشاللا دعبأنم قلخ ىذلا هللاف هل نيدماحلا هلل نيح.سملا ةكئالملا ةبترم نم ةدرق.ناسنالا بن

 0 ا ا
 ةيالا ىفو ؛ ةداعالاو ءادبالا هنم زوجيف ةدارالا ذوفنو ةردقلا لاك هل نوكيو : ةايحلا ماعنإ ىلع

 ىلإ ةراشإ وهو بابلاب دسأ اذإف تجرخ لاقي ةأجافملل ىهو ( اذإ ) هلوق ( امهادحإ ) : ناتفيطا

 ةراشإ اذهو ًاناسنإ مث ًاناويح مث اتابن مث ًاندعم راص هنأ ال ناكف نكي بارت نم هقلخ ىلاعت هللا نأ

 هنأال كلذ ريغو ًامانو ًاناويح ىحي هنأ هبنيف اناسنإالوأ قاخضلاعت هللا نأ ىهو . ةيكح ةلأسم ىلإ

 سانجأألا اهيف عاونالان وكت مث. لوألا دارملاوه عاونالا قاف ًاناسنإ هلعمي مث : ًاناويحالوأ قاخ
 نم لاقتنا ريغ نم ةياغ اهنع ديعبلا ءىثلا ىف ةريخالا ةبترملا لعجيىلاعت هقلاف ؛ لوألا ةدارالا كلل

 ةكردملا ةوقلاىلإ ةراشإ ( رشب ) هلوق ( ةيناثلا ةفيطللا ) اهانرك ذىلا بتارملا نم ةبترم ىلإ ةبترم
 ةوقلا ىلإ ( نورشتنت ) هلوقو كلذك أضيأ تاناويملا نم هريغ نإف ؛ هتكرح ال رشب رشبلا نآل
 هدومخو هلقثلف ةكرحلا امأو .هدومجو هتفاثكلف كاردالا امإ « بسحي بارتلا نم امهالكو ةكرحما

 ناويحلا قلخ لب بارتلا نم ناسنإلا قلخي صتخم ريغ ةبيجعلا نأ ىلإ ةراشإ ( نورشتنت ) هلوقو
 : لئاسم ةيالا ىفو : رشبلا قاخ نع الضف بيجي نك اسلا بارتلا نمرشتنملا

 (بارت نم مكقلخ) لاق فيكف هنم انقلخو بارت نم مدآ قاخ هللا نأىهو 4ىلوألا ةلأسملا)
 مكلصأ قلخ هنأ ( مكفلخ ) هلوق نم دارملا نإ ليقام ( امهدجأ ) : نيهجو نم هنع باوجلا لوقت

 نم انقلخ انالف نحن امأو : رهاظف مدآ امأ ؛ بارتلا نم قولخع رشب لكنإ : لوقن نأ (يتاثلاو )



 ١٠٠١ 1/ ةيآلا . مكقلخ نأ هتابآ نمو : ىلاعت هلوق

 هس يت سود معسسوتزوو اما يزن هركشعماس هع

 ىرح "تورتات سرت نم ْمَفْلَح نأ هناي نمو

 نانا قرط ندر 1ك للا 0 0 ىذلا وهو ًاربتعم ًامالكن وكي نأ

 نوحبصت نيحو نوسمت نيحهوحبس ىأ (نيح) لع فطع (ًايشعو) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا))
 هيلع فوطعملاو فوطءملا, نيب ضرتعم مالك( ضزالاو تاومسلا ىف دما هلو ) هلوقو ؛ ًاسثعو

 عفتلال ميعفتل هللا مبحيبست نأ مهل ني هناك حييستلاب دابعلا رمأ امل ىلاعت هللا نأ وهو ةفيطل هيفو
 اوءلسأ نأ كيلع نونمي ) ىلاعت هلوق ىف ك اذهو هوحبس اذإ هللا اودمحي نأ مهيلعف هللا ىلع دوعي

 . ( ناميالل ىاده نأ كيلع نمي هللا لب مكمالسإ ىلع اونمت ال لق

 (اليصأو ةركبهوبسو)هلوق ىف هرخأو انهه حابصالا ىلع ءاسمإلا مدق 4« ةسماخلا ةلأسملا
 هلوق ىلإ ( هديعي مث قلخلا أدبي هللا ) هلوق نم ةداعإلاو رشحلا ركذ مالكلا لوأ انهه نآل كلذو

 كلذكو ) هلوقب ةذاعإلاو رشحلا رك ذ ًاضيأ ةيآلا هذه رخآو ( نورضح تاذعلا ف.كئاوأف )

 .. ةرخآلا ركذيل رخآالا رك نف'رخآ نامضالاو ( نو ]5

 نأ وه هيلع مدقت اس ىلا نم تيملاو تيملا نم ىلا جارخإ قاعت ىف ( ةسداسلا ةلأسملا إل
 ءاشعلا دنعو . ةظفيلاوهو دوجولا هيش ىلإ مونلاوهو تول هش نما كاساإلا جرخ حابصالا دنع

 لام ( تيملا نم ىحلا جرخي ) هلوق ىف نورسسفملا فلتخاو . مونلا ىلإ ةظقيلا نم ناسنالا جرخم

 نم ةفطنلاو ةفطناا نم ناويلا كلذك و . ةجاجدلا نم ةضيبلاو ةضيبلا نم ةجاجدلا جرخم مرثكأ :
 جرخي ) دارملا لاقي نأ نكميو « نمؤملا نم رفاكلاو رفاكلا نم نمؤملا مهضعب لاقو : ناويجلا

 ىأ ليثمتلل هركذ دق نوكي اذهو . ناظقيلا نم مئانلاو مئانلا نم ناظقيلا ىأ ( تيملا نم ىلا

 .هبتنملا عونتو مئانلا هيبذتك ىلا ةتامإو هدنع تيما ءاي>إ

 نأوهو فيطا ىنعم اذه ىفو ( نوجرخت كاذكو اتوقف دعت ضورلا ىحيو ) ىلاعت لاق مث

 نيذلا نبسحتالو) ىلاعت لاق كهدعب قبتو هقرافتف ةقطانلا هسفنامأو هتينا ورح لطبت توملابناسنإلا

 سحب الو كرحتي ال مئانلا نكل ساسح كرحتم مان ناويحلا نكل (اتاومأ هللا لبس ف اوف

 امتومدعب هتيملا ضرالاو سحو كرحتي هايننالاب مئانلا نإ مث ءءامت اف نوكي ال هتيملا ضرالاو

 ءايحإ كلاذك ىلاعت هللا ىلع لهس فقاولا اذه ءامتإ و نك اسلا كلذ 00 نأ: ايف [بابب اراك

 . (نوجرخ كلذكو) هلوقب راش *اءاذه لإو هل ع لهس تيملا

 ( ٍنورشتت رشب متن اذإ مث بارت نم مكقاخ نأ هال نفت رإ) ىلاعت لاق مث

 هتردق نيبو ءايشالا عيمج قلخ ىلع هل دما نأ ركذو ءاوسألا نع حيبستلاب ىلاعت هللا ىمأ امل
 ةيآو ةرهاظ ةجحوهامركذ (نوجرخت كلذكو) هلوق ىلإ (هللا ناحبسف) هلوقب ءايحالاو ةتامالا ىلع



 ةيآلا .نوسمن نيح هللا نأحبسف : ىلاعت هلو ١

 تافصو هلعف نمال ةمزال تافص هل لامي هللا نأ وهف لّدملا افآو « دنا لخدأ 0

 هنأب هللا فاكملا كردأ اذاف ءصقن اهفالخ لالج و لاك تافص ىهف ىلو ألا امأ ؛ هلعف نم هل ةتباث
 هفرع اذإو ؛ هدضب هفصوو لهجلا نع ههزن دقف 'ىث لكب ًاملاع هنوكل "ىثث هيلع ئخم نأ زوحب ال

 ىف ىرحب ال هنأ ملع اذإو  زجعلا نع ههزن دقف ”ىث لك ىلع ًارداق هنوكل ”ىش نع زجعب ال هنأب
 ءانفلا هيلع زوجي ال هنأ هل رهظ اذإ و ؛ ههزنو هفصو دقف ناك لكل ًاديرم هنوكل ءاشيام الإ كلم

 حال اذإو : ههزن دقف مدقلاب هفاصتالمدعلا هقبسيال هنأ هل ناب اذإو , ههزن دقف ءاقبلابجاو هنوكل

 دقف ناكمإلا تابج نع ًائيرب ًابجاو هن وكل ناكم ىف وأ ايسج وأ اضرع نوكي نأ روحي ال.هنأ هل

 كردي الو هرمعامفىةأل دحاو املغتشاولو داع اهدعي ال ةيفاضإلاو ةيبلسلا هتافص نكل . ههزن

 صقن لك نع هل ًاهزنم هنوك نم هلوقي امل ًابفتم هللا ناحبس هيلقب ًارضحتسم لئاقلاق اذاف . اههنك

 بيررال نكل, ليصفتلا لبس ىلع هب هنايتإ ماقم موقي لامجإلا نم هجولا اذه يلع حيبستلاب هنايتإف
 هب ىنت ال امب ىنأ دق نوكي هللا ىلع زوحي ال امن ةدح ىلع دحاو لك نع حييبستلاب ىتأ نم نأ ىف

 ِلَقْذا لك نع هرهطأ نأب هيزاجأف هئاقب ةدمو هرمع لوط ىحبسنب ىنأ ديعلا اذه لوقف « رانعإلا
 راهلا لوأ ىف هللا هزني دبغلا نأ 15 و امل ءاهتنا ال ةدم ةماقملا رادب هلزنأو ةماركسلا علخم هنيزأو

 وهو ةطسو فو..هابقع وهو هرخآ ىفو هاند وهو هلوأ ىف هرهطي ىلاعت هللا ناف ؛ هطسوو هرخآو
 لعفلا تافص وهو ةيناثلا امأو . هانغه وهو هرشح ىنراوأ ىلإ هيوحب ىذلا هربق ىف هنوك ةلاح

 سمشلا ىأر اذاف : هلل دخلا لوقبف ةماركو ةمعن اهنأ ملعي تاومسلا هللا قلخ ىلإ رظن اذإ ناسنإلاف

 تابن لكوضرألاو بكو كل كورمقلا كإذكو « هلل د+لا لوقيف ةءاركو ةمعن اهنأ لعيف ةغزاب اهف
 اذاف ء هب هرمع قيال ةدح ىلع 'ىث لك ىلع هللا دمح ول ناسنإلا نكل هلل دا لوقي ناويح لكو

 هلل دما لوقيو (اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو) ىلاعت لاق امك دعتال ىتلا معناا هنهذ ىف رضحتسا

 قرغتسا ىدبعلوقيو « ليصفتلا ليبس لعد#] ماقم هنم موشي لامجإلا هجو ىلع دخلا اذهف كلذىلع
 مث ةدايزلا هدمح ىلع هلو ىنسحلا حيبستلا ةنسح ىلع هلف ةدايزلاب رك امثلا تدعو انأو ىدمح ىف هرمع

 ىف ركفتلا دعب ىلاعت هللا ىف ركفتلا ىلإ هلقع هوعدي دق هللا تافص ىف قرغتسا اذإ ناسنإلا نإ
 تاكردملا نآل , هكردأ ام ربك أ هللا لوقي نأ ىنبنيف هتقيقح نم هلقع ىف عقي ام لكف ؛ هللا .الآ

 ىذلا اذه نم ربك أ هللا ليصفتلا ليبس ىلع لوقي نأ دارأ ناف ؛ اهل ةياهن ال تاك اردإلا تابجو
 ىنفيرخآ هجو نم هتكردأ امربك أو هجولا كلذ نم هتكردأ اس؛ ربك أو هجولا اذه نم هتكردأ

 هسفن عم لاق اذاف ؛ هجولا كلذب هلل كردم هنأ ناظلا نظي ىتلا هوجولا عيمج كارداب ىنب الو هرمع
 ةراشإلا هيلإو نافرعلا ىفالغوتم نوكي ىاردإ ةقاطو لمع ةوقب هروصتأ املكن م ىأ ربك أ هللا
 كاردإ كاردإلا كرد نع رجعلا : هلوقب

 هطرش نكل : دئاوفلا هذهل ديف « ربك أ هللاو هلل دحلاو هللا ناح,س » ظقيتسملا لئاقلا لوقف
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 فالتخاو اهتاعكر ددعو اهتاقوأىف ةالصلا عضو ىف ن 0 « نييلع لعأ ىف مكماقم لثم 32

 ةعاش ةرذع عبش ىف ناظقي ناسنإلا نوت نه مدقت اف تاعكرلا ددعف 0 ةغلاب ةكح اهتائيه

 ترو تال رثولا بوجوب لاق ثيح ةفينحى أ بهذم ىلع امأ 0 كلا رافع عبس هي ءلع ضرفف

 ليللا ثلث الإ مأ ب الف هموث للي نأ ىعش نايف الا نادرا موه لوقف ىوقتلل كيرفأ 1

 نم ميفيو ( 0 همصنو للا ىلئا نما ىذأ موه كنأ ملعي كيرانإ) َلاَعَت هلق نف انو

 هوصحت نأ نأ لع ) هبيقع لاق اذلو بابحتساب دكؤم بحتسم نسحتسم ليللا ىثلث مايق نأ اذه

 صأف ةعاس نيرشع ىف ناظقي ناسنإلا نوكي كلذك ناك اذإو «ةبوتلا ظفلي رك ذ ( كيلع باتف

 ىانيع مانت » لاق اك الصأ ماني ال نأ هنأش نم ناك الف مالسلا هيلع ىنلا امأو , ةعكر نيرشعب

 نمو) هلوقىف ىلاعت راشأ اذه ىلإ و . هب ممأف دجهتلا هل ديزف راهنلاكل يللا لكهل لعج «ىلق مانيالو

 ةعاس نيرشعو عبرأ ىف وه راصف حيبستلل كل ليللا لكىأ ( اليوط اليل هحبسو هل دجاف ليللا
 لوألا نأ .اضرأ مدقت ان 8 قءامأو“ نبيع ةفرط نورتفي ال نيذلا _.رم راصف٠ 0

 هلوأ ريتعاف 0 ردا كو ناشلا لادا حيبستلا عرشف ربتعملا وه ل ىلا رخل

 ليللا فصن هتتقو ءا 1 فصن هتقوروظلا نآل كلذو « هطسوورامنلا لوأ ربّدعا يهطسوو

 لعجخ تاعاس 5 وهو ناظقيهيف نانإلا نوكي ىذلا رادقملا وه رتعملا ليللا أ انيب انال

 نامز ناك رتولا بوجو ْئأَر امل ةفيتخ وبأ امأو ؛ ليللا نم ةثالثلاوهو ردقلا اذه قش ف1
 ةعبارلا ىلإ ةرخآلا ءاشعلا تقورخأو تاعاس نامتليللاب ةظقيلا نامزو تاعاس عبرأ هدنع مونلا

 نال تال ىبل ىنلا ام أو ,:ناهتلا طسو ىف رهظلا نأ 5 «ربتعملا ليللا لطسو ىف توكل اك

 فيمن لإ ءاققعلا يح اناو 0 مهتمال ىتمأ ىلع قشأ نأ الول » لاق ًاهابتتا همونو ًاراهن هليل

 ىل نيتي ىذلاف ليصفتلا امأو « راهنلا فصنفف عبرآلا نأ ا« ليللا فصن ىف عبرالا نوكمل «ليللا ٠

 ناتمكر فلكملا ىلع قببف تاعكر رشع اهف ةادؤملا ةالصلاو ةينامز ةعاس ةرشع اتنثا راهنلا نأ

 ءادتبا ناك امك حييبستلاب ليللا ءادتبا نوكيل ليللا ةالص نم ةعكر ىدؤيو ليللا لوأ ىف امئدْؤي

 ليلا معيبست نم ىدؤملا ناكنيتهكر هلوأ ىف راهنلا خييبست نم ىدؤملا ناكاملو « حيبستلاب رابلا
 ىدؤملاو ةرشع راهنلا ىف ىدؤملا نآل : ليللا حبس فعض لم ليوطراهنلا حبس نآل ةعكر هلوأ ىف

 : سمخ ليللا حيبست نم ليللا ىف

 لقنلا ثيح نم اهركذنلو « حابصلاو ءاسملا ىف ةلدملاو ةلحبسلا ةليضف ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 باح ناولع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ذاتسالا ظفاحلا عرولا خيشلا ىتربخأف لقنلا امأ ؛ لقعلاو

 كف وف ؟ ةسدح للاب مونلا تقو ىأت نأ نع رجعتأ » هياحكأ ضعبل لاق هنأ هللا ىنلا نع ادنسم

 «ةنسح فلأ اهب كل بتكي ةرم ةئام ربك أ هللاو هلل دملاو هللا ناحبس لق مالسلا هيلع ىنلا لاقف
 رشعو هللا نايس تارمارشع ةبوتكم ةالص لك فلخ لاف نم » ًادئسم هللا همحر لوي هتعمسو

 تورت ىو
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 . لو آلآ نمضتي هلال ءلوأ هلإ ريصملاو.ىوقأ اذهو «.لاكلا تافصب ٌةَوْفصو صقنلا تافص

 قو « كلذ عم ناسللاب و مزاجلا داقتعالاوهو ؛ بلقلاب هيزنتلا لوانتي هب رومأملا هيزفتلا نال كلذو

 ةرمث ىفناشااو «لصأالا وه لوأالاو ٠ حاصلا لمعلا وهو ًاعيمج امبعم ناكر الاب و نسحلا ركذلا
 آذإو « هناسل ىلع هبلق نم رهظ ًائيش دقتعا اذإ ناسنإلا نال كلذو : ىتاثلا ةرمث ثلاثلاو لوأالا

 نكل «ناسللاناهرب ناكرالاو نانجلا نامجرت ناسللاو : هلاعفأو هلاو>أ نم هلاقمىف هقدص رهظ لاق

 ىف هيزنت وهو. نانجلاب دصقلاو ناسللاب رك ذلا ىلع ةلمتشم ىهو ٠ ناكرألا لامعأ لضفأ ةالصلا

 عون نود عونب صتخمال قلطملا ىمألاو ؛ هيزنتلاعاونأ نم عون اذهو ؛ ىنوهزنلاق اذاف ؛ قيقحتلا
 كلذو « مدقتام بسانيانل وق نإ مث: ةالصلاب ًارمأ اذه ًاضيأ نوكيف هيزنت وهام لك ىلع هلمح بجيف
 امأق ) لاق ثيح تاحلاصلا لمعو نمآ نمل ىفوآلا ءازجلاو ىلعألا ماقملا نأ نيب امل ىلاعت هللا نآل
 لمعو نمآ نمل ماقملا كلذ نأ متيلع اذإ لاق ( نوربحي ةضور ىف مبف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا

 تابيزنت لكلاو ناكرآلالا,عتسا حلاصلا لمعلاوناسللاب ديحوتو نانجلاب هيزنت ناميإلاو تاحلاصلا

 روضحلاو « ضايرلا ىف روبحلا ىلإ لصوملا وه ىذلا كلذب اوتأف ىأ هللا ناحبسف ء تاديمحتو

 . ضايخحلا ىلع

 ؛ ابمودأ لامعاألا لضفأ نآل كلذو حيبستلاب ىمالاب تاقوألا ضعب صخ 4ةيناثلا ةلأسملا))

 راهنلاو ليللا نوحبسي ) ىلاعت لاق ا ماودلا ىلع حيبستلل نومزالم يئالملا لضفأ نكل
 ًاجاتحم هولا حيبسنلا ىلإ هناقوأ 0 هنكمال ايندلا ىف مادام ناسنالاو (نورتفي ال

 اذإ تاقوأ ىلإ ىلاعت هلا راشأف بوك رمو سوبلمو بورشمو لوك أم ليصح#و برشو لكأ ىلإ

 هطسوو هرخآو راهلالوأ طسولاو رخآلاو لوألا ىهو رتفي مل هنأكنوكي اهف هللايبستب دبعلا ىنأ

 هللاو بلاغ هيف مونلا نآل ليللا رخآ ىف حييبستلاب ىمأي ملو ؛ هطسوو ليللا لوأ ىف حيبستلاب سمأف
 نيتحيبستر اهنلا لوأ ىف ىلص اذاف (ليللاب مكمانم هتايآ نمو) لاق ك٠« مونلاب ةحارتسالاب هدابع ىلع نم
 بسح رهظلا تقو تاعكرعبرأ ىلص اذإ مث . حيبستلاىلإ نيتعاس فرص هل بسح ناتعكر امهو

 رصعلا وهو راهنلا رخاوأ ىف ًاعبرأ ىلص اذإو ؛ تاعاس تس تراصف رخأ تاعاس عبرأ فرص هل

 لصح رخأ ت ر عبس ءاشعلاو برغملا ىلص اذاف : تاعاس رشع تراصف ىرخأ عبرأ هل بسح

 ليللا فصن نيب ام ىهو تاعاس عبس راهنلاو ليللا نم قبو خيبسآلا ىلإ ةعاس ةرشع عبس فرص هل

 ناسنالا مانول ردقلا اذهو ؛ عبسلا امهنيب امو تاعاس تس هفصنو تاعاس نان هيثلث نآل هيثاثو

 ( هيلع دز وأ اليلق هنم صقنا وأ هفصن اليلق الإ ليللا مق ) هلوقب ىلاعت راشأ هيلإو ًاريثك ناكل هيف

 هنع عوفرم مئانلاو مونلا ىلإ ةفورصم تاعاس عبس ريصيف ةعاس ىه فصنلا ىلع ليلقلا ةدايزو

 مهيلع ةكئالملا اهيأ مكل قبب لف ىحيبست ىف هفيلكت تاقوأ عيمج فرص ىدبع هللا لوقيف ؛ ملقلا
 ملثم مه لب راصحتالا ليبس ىلع ( كل سدقنو كدمحب حبسن نحن ) كلوقب متيعدإ ىتلا ةيزملا

 فكرا ولا
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 تاومسلا ىدنخل | هلو« ١37 َنوحبصت نيحو نوسمب نيح هللا ناحبسف

 سا مل واص رع انل س جرش لس هنا هادم رن - ا ورا وع ّ_ هع ةردع م

 تيملا جحرخت و تيل 5 ىلا حرت ءكمد نوررظت نيحو ايشَعَو ضرالاو

 سا 2 مودع  ةرثال دب رقاق ل

 «5١ة2 00 رخت كلذكو اهتوُم دعب ضرألا يحبو

 5-5 ل لمعلا رفأكلا ف 1 ١ ملو حلاصلا لمعلا نموا ىف.ركذ ( هيناثلا ةلأسملا إل
 كلو 90 مفر نود ةاجنلل ديفم درجلا نامإلا نإف «نامإلا عم ربتعم حاصلا لمعلا

 هرفك درج تاكردلا ىف وهف رفاكلا امأو ٠ حلاصلا هلمعو هناممإب الإ ةيلاعلا ةجردلا نمؤألا

 ردصي نمل باذعلا ناكل ؛ نورض< باذعلا ىف تائيسلا اولمعو اورفكح ندذلاو : لاق ولف

 ةلزنم هل لوقنف « نيمسقلا ىف روك ذم ريغ تائيسلا لمعيو نمؤي نف لِيق ناف . عومجملا هنم
 ماود نيرض#لا نم سيل نكلو باذعلا ىف لوألا ىف وه لب « ةلزتعملا هلوقيام ىلع ال نيتلزنملا نيب

 دعولا مكحب كلذ لكروبحلا ةباغ نيروبحلا نم سيل هنكلو ضايرلا ىف وه ةرخآلا ىفو . روضحلا

 ىلع باذعلا فرخآلا ىف لآقو : ريكنتلا لع ( ةضور ىف ) لوألا ىف لاق ( ةثلاثلا ةلأسملا 0

 . ميظعو نبع ىأ ( هاج لاه نذلعل لاه اك اركان هكر را ميظعتل « فيرعتلا

 رخالا ىف لاقو «نوروبحم لقي مو لعفلا ةءيصب (نوردح) م <«ةعبارلا ةلأ اسملا)

 هيلع لدي ال مس الو ةدجتلا نعام ءىلي لعفلا نال ؛ نوربذح لقي مو م-) 0 ةغيصب ( نورضخم )

 نوبي باذعلا اولد اذإ مهف را ”افكلا انا وكي كرك مااا لك مهيتأي ىنعي (نوربح)هلوقف

 : نب رض هش

 ضرالاو تاومسلا ىف دملا هلو نو>يصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف يو ىلاعت لاق مث

 امتوم دعب ضرالا ىو ىلا نم تيملا ل تيملأ نم ىلا ل ؛« نورهظت نيحو ان

 4« نوجرخمت كلذدكاو

 الإ امهيبامو ضراالاو تاومسلا هللا قلخام ) هلوقب ءادتبالا ىف هتمظع ىلاعت هللا نيب امل

 ا عل ىلع كحيو ٠ نيقي رف سانلا قرتفي و ةعا سلا مون نيحوهو ؛ ءاهتنالا ىف هتمظعو (قحلاب

 لا لك لع هدمحيو ءوس لك نع ههيزنتب سحأ «ىلابأ الو رانلا ىلإ ءالؤهو  ىلابأ الو ةنجلل ءالؤق
 2 لا ةيآلا قا ا هللا وحس ىأ ( هللأ ناحبسف ) لاقف

 وه ىذلا ردصملل مسا نال هظقلا نأ ؛ هظفلو هللا نا>بس ىنعم ىف ؛ لو "لا ةلأسملا 7

 : ةالصلا هنم دارملا : نيرسفملا ضعب لاَقف عملا | مارب هلاانلع لعجو ناح 200 يس 2

 اع رفد نأ يذلا طف داو أ مهضعب لاقو « سنا تاولصلا ىلإ راشأ هنأ اوركذو ؛ اولص ىأ
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 5 ايذكاو اورَمَك ذل امأو ءك0د نوريحي ة ةضور , ىف مهن تاَحلاَصلآ

 ذو رطح (نااادملاا ىف َكئلوُأَ 126 ما

 كلذ لبقيف : اهتمت نوكي نمع ىداعالا عفد صاولا نم اهل اهتح ثنأ ىلا ةرجنشلا هذه نإ نونجب
 لوأف ؛هب طيحصو ودعلا هئيجيف ىصلا كلذ لوقب ةرجشلا ىلع ًادمتعم هذالم هئافيتسا ىلع لفاغلا
 ايندلا راد ىف مرجلا كلذكف .ًارقتفم ؛ ًاسيآ ًاريحتم قبيف ةرجشلا كلت علق لاوهألا نم هيريام

 هل لاقف :هيزخي باذع هيتأيو ؛ هبزحي هللا نأب قداصلا ىنلا هربخأو تاذللا ءافيتسا ىلع لبقأ
 ولالا ككل فاد ناثوألا نع ىلا باهشالا هذه نإ ءوبملاب ةذافإلا سفنلاو:ناطيشلا
 ةماطلا هنءاج اذإ ىتح هيغ ىلع رهدساو هيف وه امب لغتشاف ء« ساوملا دومخ دنع كل ةعفاشو

 باذع هيلع قحيو ؛ قيزط نم صالخلا ىلإ دحي الف رانلا ىف مانصألا ءاقلإ هترأ ام لوأف ىربكملا

 مهلا نكي ملو ) ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو : سالبإ دشأ سلبيو سايإ ىأ ذئئيح نبك قبارحلا

 . مويلا كلذ مب نورفكي ىنعي ( نيرفاك مهتاكرشب اوناكو ءاعفش * مهتاكرش سس

 4 نوقرفتي ذئموي ةعاسلا موقت مويو 0 ىلاعت لاق مح

 اوزاتماو ) ىرخأ ةبآ ىف ىلاعت لاق ؟قارتفالا وهو مويلا كلذ ىف نوكي رخآ ًارمأ نيب م“
 قيرفلعجوزيمي مث س ابي الوأ هنأاكف ؛ سالبإلا ىلع ةبترتم ةلاحلا هذه ناكف (نومرأ#ا اأ مويلا

 هرركف لئاهرأ ةعاسلا مايق نآل ( ةعاسلا موقت مويو ) هلوق داعأو . ريعسلا ىف قيرفو ةنجلا ىف

 . هلاوهأ ريكذتل بطخلا ىف ةمايقلا موي ريركت ءابطخلا داتعا هنمو ء فيوختلل اديك أت

 : ىلاعت لاقف قرفتلا ةيفيك نيب من
 ل“ نواب ةنج ىف -ىأ ( نورب< ةضور ىف مهف 0 ا مولاي

 ( نورضع باذعلا ىف كئلو أف ةرخآلا ءاقلو انتايآب اوبذكو اورفك نيذلا امأو ١ ةرسم
 مغ نم اهنم اوجرخم نأ اودارأ املك ) ىلاعت لاق اك مهنع هل روف الو هنع مهل ةبيغال ىنعي

 "فال ان تاس نبآلا قو ( بانا رتل لو( ين اود

 كلذو : نيمرجلا ركذ عضوم عضوملا نأ عم اونمآ نيذلا لاح ركذب أدب « ىلو آلا ةلأسملا ١
 نمؤملا نأ ققحتيو ىري ىتح باقعلا زاكلا ىلإ لصوي نأ لبق باوثلا هيلإ لصوي نمؤملا نآل
 باذعلا ىف لكلا نأ نظي ناكل الوأ رانلا رفاكلا لخدأ ولو ؛ ىتأ نوكيف باوثلا ىلإ لصو
 ؛ مهماليإ ىف ةدايز كلذ مدقف :نوكرتشم



 ٠١١ ةيآلا .٠ ددسن هللأ : ىلاعت هلوق

 هر رثاس يي دع 2 تأ ه2 تس ارباع هرخ 60 هرارار د سوس مرنم رئاسة اس رثا دق

 سلب ةعاسلا موقت م موو ١١« لوعج رب 1مم هددعب 1 قلخلا ؤدس هلي

 احلا 6 ان هرجاش ا م حاس 6 عض لما رت ىرتوادم

 «18دنيرفأك مهئاكرشب | اكو امقش مهئاكرش نم كال م ىلا |

 مهني ”قاع ناك ىأ د 1 ءم ليق ( ا نأ ( 1 وقول( قنا انسخ نيذلل ) لاق 3

 هذها قو' اًواَعآل 0 5-05 0 ايدك را 0 ليقود اوذكا مهنأ كن كلذ

 0 0 ( قنللا اونشحا ندر ارجا 5 ق> ىف لاق ( اهادحإ ) فئاطل ةيآلا
 ىنسحلا ناف رمآلا ءادتبا نم ىل ةنجلا نأ ىلإ ةراشإ ( ىآوسلا اًواسأ نيذلا ةبقاع ناك مث ) ءاسأ
 ومنيو دادزي اهلك ءىثث هل نمو « ءادتبالا نمو محلل ةنجلا تناكاذاف ء رانلا مسا ىآوسلاو ةنجلا مسا
 الل مترو نب ر تفلح 22 ني ةشاف)ا ركاب لصاللا كلم نآل ء هل وهف هيف

 قح ىف ةدايؤلا نكد( ةناثلا ) الإ ا اعلا ىف بج ىهو ىآوسلاف ١ ٌواسأ نينلأ امأو
 00 ىف ركذي م ( ةثلاثلا ) اهلثم ةئيس ةئيس ءازج نال ءىسملا ق> ىف ةداب هولا مو نحنا

 1 نينسحملا ىسملا نآإل بانك هنأب ىأوسلا هل نأ ءىسملا قركذو , قدص هنأ ىلا
 1 مل اذإ لداعلاو لدع ءىسملل ىآوسلا امأو : غلبأ نوكي ببسل هلضفت نكي ملول لضفتملاو
 ركذي ملو ,بيذكتدلا لع رارصإلا وهو بيذعتلا ف ببساا رك نف الدع نوكيال ببسل هبيذعأ
 ..تاوثلا قا تلكلا

 . © نوعجرت هيلإ مث هديعي مث قلخلا قدي هللا ١ ىلاعت لاق مث
 الب ىوعد هكرتي مل رشحلاو ةداعإلا ىلإ ةراشإ كلذ ىف ناكو مبحجلا ىلإ مهتبقاع نأ 51

 , نوءجرت هيلإف ةداعإلاو ةعجرلا نعزجعيالةدارالاو ةردقلاب قلخ نم ىنعي , قلخلا أدبي لاقف ةنيب
 : لاقف هيلإ عوجرلا تقو نوكي ام نيب مك

 ممتاكرشب اوناكو ءا 5 مناك رش نم ل نكي مو نومهر ىلا سس ةعاسألا موقت 2

 . © نيرف

 موب ىبعل « ةريح عم نمت سالبإلاو 0 مهسالب | قمحتيو مهسالفإ نيش مويلا كلذ ىف
 عطقتنا اذإ عم طلا نال اذه و« نيتحارلا ىدحإ وه" "سيال ري نما مرجملل نك ةعاناا

 ءاقبإلاب ًايرورضناكنإو راظتنالا نم عماطلا حيرتسإ ىرورض ريغ | 0 وجرملا ناك اذان نان
 هسالبإو مرجلا لاح نيبنلو سالبإلا وه سأيلا اذه لئمو « راطفنا دشأ هداف رطفني هنووب هل
 0 ام هيدلو « ىهالملاو بعالللا هيلاو>و ناتسب ىف نوكي, نم لثم هلثم لوقت نأ وهو « لاثع

 الو .ًاقير هعلقال هءاج اذإ .« داص هذضي.الو ءادآر هذربال ودعا ءىجمع قداص هرخيف ؛ ضلت
 وأ لفط هل لوقيف صالخلا قيرط كولسب لاغتشالا هيلع متحتيف : اقيرط صالخلا يلا هل كرتي



 ةيآلا .ضرالا ىف اوريسي مل وأ : ىلاعت هلوق ل
 0 0 ا ا ا م رع را هس هوموادص 2 سا ان

 مهلبق نم نذلا ةبقاع ناك فيك اورظنبف ضرالا ىف اوريسي ملوا
 هع رس
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 ءاجو اهورمع امنت رثك | اهورمعو ضرالا اوراثاو ةوق موعم
 هرم

 ف

 هر -ِ ىلا هر ريتامعم ١ 1 سإس ١ سس سهام م 1

 مث <50 نوملظي مهسفنا اوناك نكلو مهءلظيل هللا ناك اف تانيبلاب مبلسر

 سار هام هس ريب سل | ع سا راه يي هلا ل ا هد

 ٠١١« نؤزهتسيامم اوناكو هللا تاباب اوبذك نا ىاوسلا اًواسا نيذلا ةبقاع ناك
_- 

 دشأ اوناك مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرالا ىف اوريسي م وأ ل لاعت لاقف

 هللا ناكافف تانيبلاب مهلسر مهتءاجو اهورمع امن رثكأ اهورمعو ضرألا اوراثأو ةوق مهنم

 . « نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو مهملظيل
 ىلإ كانه ةجاح ال ذإ ( اوريسي ١ وأ ) لقي ف وأ ) نيمدقتملا نيليلدلا ىف لاقو

 مهلاثمأ لاح مثر ذ ( اورظنيف اوريسي م وأ / انبه لاقو ضرالاو ءامسااو سفنلا ناوصخ ريسلا

 ملو ةوق مهنم دشأ اوناكدومتو داع نه مدقت نم نآل كالحلاب ىلوأ مهنأ ركذ مث « مهلاكشأ لابوو

 معاو ؛ ممنوصحو مهلاومأ كالهلا مهنع عنمب ملو : ةرامعو الام ربك أ اوناكو مهاوق مهعفنت

 هادو ةرفاجلا اياد. ةنازعأب ق“”وأ هيف ةيمتسج  ةوقب ءانشأا ةتالث له ناسنإلا دايتغا نأ

 نوصحلاب ىهو روتفلاو فعضلا دنع اهلا دنتسي ةيربظ ةوقو : ةرشاببلا بهأتلا اهب اذإ ةيلام
 ضراألا اوراثأ مهناآل الام مهنم رثكأو مسجلا ىف ةوق مهنم دشأ اوناك: ىلاعت لاقف : رئامعلاو
 مهاومأف كل ةثارح ال متنأو « ًاروث ىمس هنم ليقو ؛٠ ضراألا ريثت ةرقب هنمو ؛ اهوثرح ىأ

 لهأ ةرامعو « ةعينم مهنوصحو ةعيفر تناك مهتينبأ نال رثك أ تناك مهترامعو , رثك 1 تناك
 فيكف اوكنلهأ اوبذك ايلف : ثوهنو مثورمأو تانييلاب مهلسر مهتءاج ءالؤه مث ةريسي تناكةكم

 الإ هل رثؤيال في رش فيلكتلا ناف ؛ فيلكتلاب مهملظي مل ىنعي ( مهملظيل هللا ناك امن ) هلوقو ٠ متنأ
 عابتاو مانصألا ةدابع وهو ء سيسخ عضوم ىف اهعضوب مهسفنأ اوملظ مث نكلو فيرش لحم

 ىلع اوحيرتل مكتقلخ لاق ىلاعت هنآل  برلا وهو هل اوقلخاييف مبعضو فيلكتلاب هللا نئاكف ؛ سيلبإ
 عضاومىف مهسفنأ اوعضوف مهامأ و ؛ ٍلظب سيلهل قاخلا ناكعضوم[ىأ] ف عضولاو ؛ يلع حيرالال
 رهاظلا ف ناك فن إو انم مالكلا اذهو ؛ نيملاظ اوناك مهف حبرلل الإ اوقلخ اونوكي ملو نارسخلا
 هللا ةئيشمب ناك عضولا اذه نأ وهو : ةنساا لهأ هلوقي فيك معي لقاعلا نكل ةلزتعملا مالك هبشي
 : . مهملإ ًافاضمو مهنم ناك هنكل : هتدارإو

 (نوتزهتسياهب اوناكو هللا تايآب اوبذك نأ ىآوسلا اوءاسأن يذلا ةبقاع ناك مث ) ىلاعت لاق م“

 اة سةةصفل لا



 هاه ةنالأ ؛سسانلا لما يثك نإو لاحت هلوت

 م.داسفابيف ناكلالإو ةلآ نوكتالداسف اهيف نكي مل اذإولطاب دسافلكنآل « داسف اهيف نوكي الف

 هوركن أ ىذلارخالا لص الابر كذي (ىمسملجأو) هلوقو (اتدسفل هللاالإ هلآ امهمف ناك ول) ىلاعت لاق

 هذه دعب دبال هنأ نولعي' ال ىعي ( نورفاكل ممر ءاقلتا ساقلا ند 13 هكر إو ) ىلاعت لاق مث

 : لئاسم ةيآلا قو ءامش وأ داعسإ ىف اهإ ءاّعبو ءاقل نفةاللا

 مهرتس ) ىلاعت ةلوق ىفو « قافآلا لئالد ىلع سفنالا لئالد انه مدق « ىلوآلا ةلأسملا ١

 هجو ىلع اهركذي ةدئاف دافأ اذإ ديفملا ناآل كلذو . قافآلا لئالد مدق (مهسفنأ ىفو قافآلاىف انتابآ

 ؛ةجردف ةجرد لزني و هنم نيبأ هجو ىلعاهركذي الإو كلذف ديفتسملا عماسلا همهف نإف هراتخم ديج

 دعب همهفيف همبف نكي مل ىذلا ئخالا كلذ مهف ىلإ قترب مث . نيبالا الوأ مهفي هنإف ديفتسملا امأو

 لوقنف اذهللع اذإ ء الوأ عماسلا دنعموبفم ًارخآ ديفملا نم روكذملاف « ًارخآ روك ذملا نيبآلا مهف
 ال وأ هومبف اهيف ىنعي ( مبسفنأ ىف اوركفتتي ملوأ ) لاق ثيح عماسلا ىلإ ًابوسنم ناك لعفلا انبه
 ركذف عمسملا ديفملا ىلإ بونم مالا ( مهيرنس ) هلوق ىف امأو : ًايناث هومهف ام ىلإ اوقتري لو

 بيترتلا اذهو « امءناسنالل لوهذال سفنألا لئالد نآل سفنالاف هومبغي مل ناف قافآلا (الوأ)

 لئالدب هللا نوملعي ىأ ( مونج ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نورك ذي نيذلا )ىلاعت هلوق ىف ىعارم

 .:قافآلا لئالدب (ضراآلاو تاومسلا قل ىف.نوركتفتاو )كاود الا راس فا

 رشحلا ىلع هتلالد هجو امأو ؛ رهاظ ةينادحولا لع قملاب قلخلا ةلالد هجو 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 معي الف هعوقو امأو . هناكمإالإ لقعلاب لعيال اهمدعو تاومسلا بيرخت عوقو لوقنف ؟وه فيكف

 قلخلاو : ًادبأ امهتادحإ دعب رانلاو ةنجلا قبب هنأ اي ادبأ ثداحلا ءاقبإ ىلع رداق هللا نآل « عمسلاب الإ

 ناكمإهلرمأنعقداصلاربخأ اذاف : مدعلا هيلعزاجخل مدقلا هل بحب ل قولخلانآل . مدعلا ناكمإ ليلد
 هذه دعب نوكي نأ ىغذيف قحلاب هقلخ ناكال ماعلا نآلو «ناعذإلاو قيدصتلا لقاعلا لع بجو

 هذه اهو ) ىلاعت هوب نبب اك ًاوهطو ًابعل الإ تسيل ةايحلا هذه نال ةيقاب ىرخأ ةايح ةايحلا

 قحح نبيل كبعلاو «ثبع تقلا و وبلا: ضرالاو تاومسلا قاخو ( تعلو وط الإ اهدا ا
 . هذه دعب ةأيح نم دب الف قلاب نكن دا تاومسلا قاخو

 كلذو (سانلا رثك أ نكساو) لبق نم لاقو ( سائلا نم ًاريثك زانهه لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ةمئاللا نيهاربلاو ةحضاولا لئالدلا ركذ دق انههو ؛ نيلصألا ىلع اليد ركذي مل ليق نم هنال

 نأ نم دبال لئالدلا :دعبف «ليلدلا لبق .نانمإلا نم رثك !.ليلدلا دعب نامإلا نأ نا كفالو
 هلبقو ( ًاريثك نإو ) ليلدلا ةماقإ دعب لاقف ؛ وه م رثك آلا قبب الف عمج رثك الا كلذ قم نهي

 هنع لوهذلا عيال ىذلا ليلدلاو ؛ هنع لوهذلا نكميال ىذلا ليلدلا دعب مث(مرثكأ نكلو)
 ضراألاو هقوف ىلا ءامملانعناسنإلا لهذي نأ ديلان م نال ضرالاو تاومسلاوه نكما

 . مهلاكشأ ةياكحو مهلاثمأ ىمأ وهو هنع لوهذلا عقب ام رك ذ « هتحت ىتلا



 ةيآلا . سانلا نم ًاريثك نإو : ىلاعت هلوق هرب

 ابد َنوُاَكَ 0 قلب سان

 ( نورفاكل مهر ءاقلب سانلا نمر يثك نإو ىمسم لجأو
 راكنإ دنع هللاب راكنإلا رافكلا نم ردص امل ا ديلا ىلاه: [هلوق

 لاق اي رشحلاب راكنإلاو (نوملعي ال سانلا رثك أ نكلو) ىلاعت لاق م هيف فاخلا مدعو هللا دعو

 ركذتلا بابسأفالإو هللا ريدقتب مهنم للعلا مدعو ةلفغلا نأ نيب ( نولفاع مث ةرخآلا نع مثو ) ىلاعت
 نلف ةنادحولا امأ , رشحلاباوقدصو هللا ةنادحو اوملعل نارك مهفنأ [نأ ]وهو ةلصاح

 نأ وهو .زج فلأ فلأ نم أزج مهقلخ نسح نم ركذنلو ؛ موقت نسحأ ىلع مهقلخ هللا

 لوخدل امهدحأ ناذفنم اهو هؤاضعأ هب ىوقتل هؤاذغ مضي اهيف ةدعم ناسنالل قلخ ىلاعت هللا

 ضعب ىلع هضعب رخآلا ذفنملا قبطنا اهيف ماعطلا لخد اذإف : هنم ماعطلا جور رخآلاو . هيف ماعطلا

 ذفنملا نم جرخم مث ءحلاص ًاجضن حضني نأىلإ ةكساملا هكسمتو « حشرلاب الو ةرذ هنم جرخمال ثيح

 ىلإ ىفاصلا اهنم لزنيف ءىثلا ا نصي ىتلا ةافصالاك ًابالص ًافاقد ًاقورع ةدعملا تحن قلخبو ءرخآلا

 ىف لخدي امو ؛ جورخلا ىلإ ًاهجوتم مي ةتسم ةدعملا تحت قواخم ىعم ىلإ لفثلا بصنيو ديكلا

 لاقي ؛ او دار هبوط زلال ةيربعلاب اقي راساملا ىمسي ةروكذملا قورعلا نم دبكلا

 ةجضنأو دبكلا هيلع لمتشا قيراسام اهانعم اقيراساملاف ؛ كلذ ريغ ىلإ ليإ هلاللو اشيم ىسومل

 ىف قرذنيو ققريل بورشم ءام لضف دبكلا ىلإ ةدعملا نم هجوتملا ءانزلا ب تزكي مارق ًاجضن

 بناج نم بصنيو ءاملا كلذ هنع زيمتيف ءاملا كلذ نع ىنغتسي دبكلا فو « ةروكذملا قاقدلا قورعلا

 دبكلا نم صلاخلا مدلا جرخيو . اهريغو ةيلكلا هب ىذتغت ريسي مد هعمو ةيلكلا ىلإ دبكلا ةيدح

 عضاود ىلإ قاوسلاو ؛ قاوس ىلإ لوادجلاو ؛ لوادج ىلإ رهنلا كلذ بعشتي مث , ريبك قرع ىف
 هللا نوك ةفرعم ىف ةيافك هذهو ؛ ناسنإلا قاخ ىف ةدحاو ةمكح هذهف . ندبلا عيمج ىلإ اف لصيو

 اوجاع ناكل! ةلإو أدحاو نوم كلذك نوكي نمو . هيلع الماش ًالاع الماك ًارداق ًاراتتم الغاف

 هسفن ىف ركفت اذإ هنآل كلذف رشحلا ىلع ناسنإلا ةلالد امأو . هدارأ ام دض هكيرش ةدارإ دنع

 ةايح هل نكي مل ولف « ىرورض ءانف هلف لالحتالا ىلإ ةلئام هءازجأو ؛ لاوزلا ىلإ ةرئاص هاوق ىرب

 ( ًاثبع مك انملخ امأأ متبسخأ ) هلوقب راشأ هيلإو : ًاثبع ءانفلل هجولا اذه ىلع هقلخ ناكل ىرخأ

 ءاقبلل هقلخ اذإف ؛ ؛ هنم كحضي هناقتإو هماكحإ ىف غلاب ولف ثيعلل تع لي نفنإ ؛ رهاظ اذهو

 قلخام)لاقف قافآلا ليلد سفنالا ليلددعب رك ذ ىلاعت هنإمث . اهنم دبال ةرخآلاف ءاقللا نود ءاقبالو

 ىلع اهتلالدهجوىلإ ةراشإ (قحلاب الإ) هلوقف (ىمسملجأو قحلاب الإ امهنييامو ضر لاو تاومسلا هللا
 (نينمؤملل ةيال كلذ ىف نإ قحلاب ضراأللاو تاومسلا هللا قلخ) هلوق ىف كلذ انيب دقو « ةينادحولا

 نالطب اهيف نوكيال قحلاب ناكاذإ لوقنف ؛ نهذلا ىذل ريرقتلا ديفي نهذلا ىفريركتلا نإف هديعنو



 ةا/ ةءآلا . هاش نم رعت هللأ رهذد : انا هلو

 ا را ىر 0 2 14 و تعا سو لطلاب مي هد راو 0 هم

 نايس ينال را رد وهو هاش نم رص هلبأ رود

 سمي دع اس سورص كل ل را - و ملقا لس سس رم ا

 أن أ ةرطا لم ارهاط َنوُلْعَي 10 َنوَلعَي ال سان ١ نكنلَو دعو

 نر اص اص 0 صاد هسا ار عا ها تح 2 رص سا 62

 هني لح ان ميشأ ىلا وأ 20 نر مثةرخالا

 م رم اريثك نإ 0 لجأ ل 1 الإ ل ضرالاه تاس

 ا فاخال ا يح ا 0 0 | 1 نم رصني هللا رصنب إل ىلاعت لاق مث

 . < نولفاغ مث ةرخآلا نع مهو ايندلا ةايحلا نم ًارهاظ نوملد «نويلعي "ل نمانلا كا

 (رصني هللا رصنب) لاق ثيح لعفلا ىلع ردصملا مدق ( ءامشي نم رصني هللا رصنب ) ىلاعت [ هلوق

 ديب ةرصنلا نأ نايب انهه دوصقملا نآل كلذو ( هرصنب كديأو ) هلوق ىف ردصملا ىلع لعفلا مدقو

 راهظإ كانه دوصقملاو ابعوةوو ةرصنلا دوصقملا سيلو ء رصني ال دري مل نإو رصن دارأ نإ هللا
 لعفلا كلذ لأ نيب مث لعفلا كانه مدقف هعوقوو لعفلا كانه دوصقملاف ء هرصن 2 هيلع ةمعتلا

 . ردصملا مدقف لعف دارأ نإ هللا دنع ردصملا نوك انبه دوصقملاو . هللا دنع هردصم

 لب بلا رصني مل نإ هنآل نيمساألا نيذه هئامسأ نم ركذ ( مجرلا زيزعلا وهو ) ىلاعت لاق مث

 هللارصن نإ لوقتن وأ « هيلع هتمحرل كإذف بحنارصن نإو . هراقتفا مدعو هتزعل كلذف هيلعودعلا طلس

 نع هئانغتساو هتزعلف بحنا رصني ملنإو٠ بحيلا ىلع هتمحر و ودعلا نع هئانغتساو هتزعلف بحلا

 .هلإ ةلصاو ةرخآلا اق هتكحرو حا

 ال هللا دعوو ًادعو هللا مدعو نوبلغيس ىنعي ( هدعو هللا فاخ ال هللا دعو ) ىلاعت لاق مث

 ال هنأ هَدْعَو نودعي ال يأ ( كترولعي ال نماتلا رثكأ' نكلو) للاعت هون : دي اك

 : هرلعو ف فل

 ًاضيأو ايندلا ىف رصحنم مهللع ىنعي ( ايندلا ةايحلا نم ًارهاظ نويلعي ) ىلاعت لاق مث
 ىهو اهنطاب نوملعي الو ءامعالمو اهذالم ىهو اهرهاظ نويلعي امإو ىه ام ايندلا نودلعي ال

 ( نولفاغ مه ةرخآلا نع مثو ) اهءانف نوملعي الو . رهاظلا اهدوجو نودلعيو اهبءاتمو اهراضم
 ةلاضاح ركدتلا تايدأق الزر 0 ةلفغلا نأ ديفتل ةيناثلا مث تركذو « نولفاغ ةرخآلانع مه ىنعملاو

 نكلو كلغش ام لوقيف نالف ىلغش وه لاق اذإف « ىرمأ نع ثلفغ هريغل لئاقلا لوقي ا" اذهو
 :"تلغتشا كن

 قحلاب الإ امهنب أماو ضرآلاو تاومسلا هللأ قاخام | مبسفنأف اوركفتي م وأ) اعنا لاقم“

 ينو 2 ردن كك 2و



 يالا: *سمآلا هل نيبسس عب 0 1 فب نإ

 ص رث هرتودعار#تل مو سس هسا لول م 0 رت و ةورره |

 1 املا راب ديو دقي نمر لقا نم ألا نينس عشب ف

 اا 17 11 10 تال ةبأ ( يلع دقي نم رز ىلاتت هلرقو ئيضرأ مدبع دوهمملاو فرعنا

 ةردقلاراهظإ هيف ةدئافلا لوقنف ؟ةبلغلا دعب نم الإ نوكي ال (مورلا تبلغ) هلوق دعب ( نوبلغيس )

 مهتكوشل مهبلغ ناكولف . ًافيعض الإ نوكي ال هبلغ دّعِب بلغ نم نآل هللا أب كلذ نأ نايبو
 0 قا ماب كدنا لعل د« اوبلغام دعب اويلغ اذاف مهلغ لبق اوبلغي نأ بجاولا ناكل

 هلوقو ىلاعت هللا رمأب كلذ امنإو :٠ مهفحزب سيل سيل هنأ اوركذتيو مهفعض ىف اوركفتيل مهبلغ دعب

 زاجحلا قيرط ىلإ مودع لصو نأ ىلإ مهفعض اي لطم هدف نيل ( شارألا قتل ق)

 ةبلغلا هذه نأ نايبل ةيمورلا كانه اونبو نئادملا ىلإ اواصو ىتح اوبلغ مث مدالب ىف مثو مثورسكو
 . هللا نذاب ميظعلا فعضلا كلذ دعب ةميظعلا

 تقولا مهبأ : ةرشعلاو ةثالثلا نيب ام ىه ليق ( نيس عضب ىف ) 0 ا ١

 دنع ةمواعم اهلكةعاسلاو موبلاو رهشلاو ةنسلا لوقتف مآ تقولا نيمعت ىف ةزجعملا نأ عم تقولا

 دالبلا ىف عقت ىتارومآألاو نيدناعم اوناكرافكلا نآل اهراهظإ ىف هل نذأ امو هيبنل اهنيبو ىلاعت هلل

 ناك دناعملاف هيف فالتخالا نكمي اهتقو نكل اهراكنإ نك ال ثيحب عوقولا ةمولعم نوكت ةيئانلا

 ةيآلا تدرو املو همالك ىف فلخلا لصحيل عوقولا لبق ةعقاولا عوقوب فجري نأ نم نكمتي

 نا كبابأ اهات ءةريغو فلح سى 1 بلغتس مورلا نأ هنع هللا ىضر ركب وبأ ركذ

 ةثالثلا نيب ام عضبلا ركب ىبأل مالسلا هيلع لاقف نيس ثالث ىلإ صئالق ةرشع ىلع هورطاخ

 معىلع لدي اذهو . اعبس لجالاو ةئام صئالقلا الع لجاألا ىف هدامو لبإلا ىف هديازف ةرشعلاو
 . ةبلغلا تقوب مالسلا هيلع ىنلا

 [6نوئهؤملا حرفي ذئمويو دعإ نمو لبق نم ىمألا هلل إ ىلاعت هلوق ]

 هذه لبق نم وأ اهدعب نمو ةيلغلا لبق نم ىأ ( دعب نمو لبق نم رمألا هلل ) ىلاعت لاق مث
 ردق امو ء اهدعب مهبلغ مهبلغ دارأ نإو نينسعضب لبق مهمغ مهيلغ دارأ نإ ىنعي ء اهدعب نمو ةدملا

 نم ةمضلا ريغ نآل ةفاضالا نع اعطق ا مضلا ىلع اينب و ؛ ةذفان ةدارإ ىه امنإو رجعل ةدملا هذه

 هلبق تئج كلوق قف بصنلا امأ . رجلاو بصنلا وهو امهيلع لخدي ام هبتشي ةرسكلاو ةحتفلا

 ىف هيلع امبلثم لوخد مدعل مضلا ىلع ًاينف هدعب نمو هلبق نم كلوق قف رجلا امأو : هدعب وأ
 حرف ا سرفلا ىلع مورلا ةبلغإ نو>رفي ليق ( نونمؤملا حرفي ذئمويو ) عفرلا وهو بارعالا

 مورلا ةبلغنال كلذو نيكرشملا مهتبلذب نوحرفي مهنأحصألاو : مورلاٍلعسرفلا ةبلغب نوكرشملا
 هئيعب مويلا كلذ ىف نآل حص امل هورك ذام دارملا ناكولو ءردبب نيك رشملا نيبلسملا ةبلغ موب تناك

 .هدعب لصحي حرفلا لب ذئموي مبحرف نوكي الف رسكلا ربخ مهملإ لصي مل



 8م مورلا ةرو د
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  مورلاة روس )

 |[ قاقشنالا دعب تلزن , ةيندف ١00 ةبآ الإ | ةيكم ةيآ نوت

 مب م 6س 6 هاوورم مو

00000 

 ( محرلا نرحل هللا مسن )

 2 نينس عض نق «نولعيس مهلغ دعب نم مشو لضرالا قددأ ف مورلا تبلغ م ٍْز

 ى ىلاعت هللا لاق اتمل لوقنف «لوزنلا تبس ةثم نيبنت ابليق اع ةروسلا هذه ل وأ نا
 مهتبسنب نيك رشملا لداحب ناكو ( ةسحأ ىه زلاب الز تاتكللا لهأ اوداح الذ ) ةمدقتملا ةروسلا

 ىف ىنلا نوقفاوي باتكلا لهأ ناكو ( نواقعي ال مهف ىمع مكب مسا مدع ىلإ

 هب نينم ْوم اوناك مهنم ريثك لب 0 انع ريثك نومي | واكو( دحاو مكطإو انطإو ) لاق اكهلإلا
 مهنعجا م ارك رو ناتكلا ل هأ نوكرشملا ضغ أ ىأ ( هب نومي باع كلا انينآ نيذلاو ) لاق اك
 حرف سوجملا سرفلا مرلتاق نيح 3 ةركلا تعقو اسلف ؛ رومآلا ىف مهنوءجاري لبق نم اوناكو

 دق ىلاعت هللا لب ؛ 0 ىلع لدت ال ةيلغلا نأ نايبل تاب الا هذه ىلاعت هللا لزنأف كلذب 5

 نود قذاللا باذعلا ليجعت راتخ دقو( ىداعاللا هيلع طلسو هياتييف بحملا ُّق تاروت كل ديرب

 : لاسم ةنآلا و ىداعبلل, داعيملا موب لبق ربك آلا باذعلا

 ةرود لنآ ام, قيصادق 7 ؟ىجهتلا فورحب ةروسلا هذه ح انتا ىف ةمكحلا ام«لوالا)
 كاع هلق فك نآرقلا وأ ناي زتتلا وأ قاتكتلا "5 7 أ ىف نإف ىجتلا فورع تحتفا

 ) ؛ (باتككلا ليزنت ملا) «(نآرقلا كيلع انلزنأ ام هط) «( باتك صملا ) ٠ (باتكسلا كلذ
 07 50 نيت زوبمو ةروتسلا هذه الإ (نآرقلاو ص)٠ .(نأ نع سي) ٠ (مي>رلا نمحرلا نم ليزنت

 روسلا هذ. قلعتي ام لوقنف امهعضوم ىف امهف ةكحلا امءانركاذ دقو توبكتعلا فاما

 تمدقف ةزججعم وه ام رك ذ ابلئاوأ ىف نآرقلاو باتكلاو :ليرتتلا ابلماوأ ىف ىلا روس
 نع رابخإلا وهو ةزجعم وهام اهوأ ىف ركذ هذهو توبكنعلاىف هنايب مدقتام ىلع فورحلا اهيلع
 هيلع درت مث . عامتسالا ىلع هبلقب لبقيف عماسلا هبنتيل اهانعم لعيال ىتلا ىف ورا تمدقف ؛« بيغلا

 : عامسألا عرفتو ةزجعملا

 ماللاو فلالا نآل ءبرعلا ضرأ ىأ ( ضرألا ىندأ ىف) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا 2



 ةيآلا . انيف اودهاج نيذلاو : ىلاعت هلوف 1
 سا ورهف سامع سادع هك لس لارررتت هرم هال 2 ريلص سس سس ندعم

 5 نينسحلا عا هللا نإو انلس مهني دهن انيف اودهاج نيذلاو

 نيب مل ىلاعت هللا نأ وهو رخآ ًاهجو لمتحت ةيآلاو ؛ ةلاسرلاب توعنم ب سح اذ اولبقي مو. ةيهلالاب

 ىرتفأ نم لظأ نمو ) سانلل لوقيل هيبنا لاق رجزو ظعوو هررقو رشحلاو ةلاسرلاو ديحوتلا
 لاحلاف قومتب ذك متنأو : هللا مالك اذهو هللا نم اهنإ تلقو ةلاسرلاب تئج ىلإ ىأ( ًابذك هللا ىلع

 نم ناكنإ قحلاب نوبذكم متثأ وأ هللا ريغ دنعنم اذه ناكنا ءىنتم رتفم انأ امأ ؛ نيرمأ نيب رئاد
 ( نيرفاكلل ىوثم ماهج) نآل ءارتفالا ىلع مدقأ الف هب فراع مثادلا باذعلاب فرتعم ىنكل هدنع

 ىلاعت هلوقكن وكي ذئنيحاذهو : نيرفاكلل ىوثم ىه ذإ 5 اوثم منهج ىفومتبذك متنأو «رفاك ءىنتملاو
 . ( نيبم لالض ىف وأ ىده ىلعل مك ايإ وأ انإو )

 . < نينسحنا| عمل هللا نإو انلبس مه.دهنل انيف اودهاج نيذلاو ل ىلاعت لاق مث

 اودهاج نيذلاو) هلودب نينمؤألا بولق ىلس رافكلا نمؤي ملو عيرقتلاو ريرقتلا نم غرف امل
 لاقامىلإ ةراشإ ( نينسحا عمل هللا نإو ) ةنجلا لبس هاده ةعاطلاب دهاجنم ىأ ( انلبس مهني دهنل انيف

 (نينسحما عملهللا نإو) هلوقو ىنسحلاىلا ةراشإ ( مهنيدهنا ) هلوقف ( ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل (

 نأ وهو ىكح رخآ هجو هيفو ؛ هنانسح ىلع ةدايز نسحملل نوكست ىلا ةبرقلاو ةيعملا ىلإ ةراشإ
 مهيف لصحنا ىأ ( انليس مهنيدهنل ) انلئالد ىف اورظن نيذلا ىأ ( انيف اودهاج نيذلاو ) ىنعملا نوكي

 ىلالدتسالا ملعلل طرشلاكر ظنلا نإ اولاق نوملكنملا انباحصأ لوقنف ؛ نابب لضف اذه نيبنلو .انب معلا
 دعم رظنلا اولاقو ىنعملا ىف كلذ ىلع ةفسالفلا مبقفاوو هرظن بيقع ًايلع رظانلا ف قلخي هللاو

 روصلا بهاو ضيف نم ىلعلا امل لصح سفنلا تدعتسا اذإو . ةلوقعملا ةروصلا لوبقل سفنلل
 ملو لئالدلا رك ذ امل ىلاعت هللا نآل كلذو . ًائسح بيترتلا نوكي اذه ىلعو « ةيلقعلاو ةينامسجلا

 نوةتي نيذلا ( نيقتيلل ىده وه امزإو اودتم ') اورظني مل مهنإ ) لاق ناميالاو ىلعلا مهدفت

 نم لغأ جرد ىلا ةراشإ ( نينسحلا عمل هللا نإو ) هلوقو  مهيدهف نورظنيف دانعااو بصعتلا

 برقتي نم مهنمو ؛ رافكلا مهو برقتي ال ًاديعب نوكي نم سانلا نم لاق ىلاعت هن اك لالدتسالا

 هنم ءايشالا معي هنم ًايرق نوكيو هعم هللا نوكي نم مهنمو ممرقيو مه.دوبف كواسلاوو رظنلاب

 لوالا ىلإ ةراشإ ( لظأ نمو ) هلوقف هبلطي . فيك ءىثلا عم نوكي نمو ٠ ءايشاآلا نم هيلعي الو
 . ثلاثلا ىلإ ةراشإ ( نينسحلا عمل هللا نإو ) هلوقو ىناثلا ىلإ ةراشإ ( انيف اودهاج نيذلاو ) هلوقو

 .نيعمجأهبحو هل آوىنلا دمع انديس ىلعهتالصو نيملاعلا بر هلل دملاو ٠ هباتكرارسأب لعأ هللاو

 2 ا ا
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 282 نير ”,رفاكلا ىوثم مج ّ 1 0 كولا تدكوا

 . نولمعت ام داسف ( نو.لعت فوسف

 نومي لطانلافأ مطوح نم سانلا فطختيو انمآ ًامرح انلعج انأ اوري مل وأ ) ىلاعت لاق مث

 . ( نورفكي هللا تمعنبو
 ىلع نوكي رحبلا ف ناسنالا لوقف « ابليق امب ةيآلا قلعت هجو قيقدلا امنإو ء رهاظ ريسفتلا

 هللارك ذ اسلف نيصح دلب ىف هتبب ناك اذإ |يسال نوكي ام نمآ ىلع نوكي هتبي فو ناوكي امها
 مهاح مثر < تىلاعت هللا لأ ةعجاو ةلاكلا كات 0 اوأرو ديلملا ىفولادع ملاح نيك يشمل

 ناصح 20000 :كس اهفو مهدلبو مهتنيدم اهنإف ةكم ىف مهنوك ىهو مظعلا نمألا دنع

 02 رورشلا عف هل ابق لوصحلاو اف لصح نم لاتق نم عنتمي اطو> نم لك ثيح هللا نصح

 اذهو « هللا 0 هيلع متلص>حام نمآىفو هللامتوعدمتنك ام قاوخأ ف نأ ع افك سر

 هللا نم ةمعنلا نأ كيل الإ ناك ام صالخالا ليبس ىلع تقولا كلذ ىف ماعد نال ضقانتم

 2 نو رك فك هلا نيالا نوكن الااعاب مقرتعا دقو تاصح ىتلا ةميظعلا ةمعنلا هذهف ريغال

 .؟ نمآلا لاح ىف اهب متنمآ فيك اهنم نمأ ال نأ فوذلا لاح ىف متعطق ىتلا مانصالاو

 ماهج ىف سيلأ هءاج امل قحلاب بذك وأ ًابذك هللا لع ىرتفا نم مظأ نمو )ب ىلاعت لاق مث
 ٠ ( نيرفاكلل ىودم

 ملظلا نال « نوكي نم ملظأ مهنأ نيب دحأ هب نمؤي ملو روك ذملا هجولا ىلع روهآلا هللا نيب الا ٠

 نوكي هعضوم د سلا ع ايش 0 ل 06 ف ناب ام ىلع

 ْ ىوقأ ناكمالا مدع نآل لظأ نوكي هعضوم كلذ نوكي نأ نكمل عض وم ىف هعضو اذاف ًاللاظ

 نكمم ال ىلاعت هللاف ء نكمبال لصحالام لك سيلو لصحال نكمي ال ام لك ن آل« لوصحلا مدع نم

 ًانظا ناكل كلر: لقت كلم ىلا كلذ ناك ولف اكرشءل اوادجو كيش هل 0
 ًاضيأو ؛ كرش هل نوكي نأ نكميال نا كيرلا لعج اذإ فيكف ميلآلا باقعلا كلملا نم قحتسي

 هك قدكلا هلع زوج ال ًاَوداَص بذكي نم ًابلظ زم لكلا هلع ًاقْداَض تدك نم

 ةلاسر ىف ىنلاو هيبن قيدصتىف هللا بذكي و كرشلاب هللا لع بذكي نمم ملظأ سيل اذاف ؟هلاح نوكي
 تودنم بشخنم ذختملا اولبق ممنأ نيكرشملازم بجعلاو ؛ لوسرلا ىلإ هللانم لزنملانآرقلاو هبر
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 اذِإ ! ربل لإ مهجي اَنكَسَدآ نصنع نأ اوعد كافل ىفاو را
 - راو مس اه باع رق هو سل # - و هر هر

 «35» نوملعب ةفوسف" | دهع لو مانا« مب اورفكيل 2(« َنوُك رشي مث

 غدار ىلإ جاتحي فاكملا ناك ام ةرسحلا رابظإ لاح كانه لاخلا ناك امل لوقف ( ناو 41 و

 ىوق عدار ىلإ جاتحا ايندلاب لاغتشالا لاح لاحلا انبه ناك املو . ريخ ةرخآلا لاقف ىوق
 اذه اهدحأ ىف لاقف نائيش هيلع ضرع اذإ لقاعلا نأ اك اذهو ؛ ةرخآلا ةايح الإ ةايحال لاقف
 1 ل لا نهر بج اذه لاقاللرل وأ. قس استدعت انها :نوكي :كللذ نم -ازيخ
 . ايف الغوتم فلكملا نوكل غلاب انبه كلذكف ةغلابملا عم ًاحيجرت

 نال ؛ نويحلا ىمل الإ انهه لقي ملو ( نوقني نيذلل ريخ ) كانه لاق 4 ةسماخلا ةلأسملا اب

 نم هل ريخ ىبف هتنج ايندلاف رفاكلا امأو ؛ كرشلا نع قتملا ىأ بسخل قلل ريخ ةرخآلا
 ٠ موق نود موقب صتخت الف ةمئادلا ةايحلا ايف ةيقاب ةرخآلا نوك امأو ؛ةرخآلا

 لوقنف ؟ كردم مان ناويحلا نأعم ةرخآلا رادلا ىلعنا ويلا قاطأ فيك (ةسداساا ةلأ ملا
 ةاحلا ىه ةرخآلا رادلاب دارملاو ةايحلا ىف تسيل ةغلابم اهبف نكل ةايحلاك ىح ردصم ناويحلا
 امكوفلاو ةدايزلا اهف ةرخآلا تناكامل لوقن وأ ةربتعملا ةايلا ىه ةيناثلا ةايحلا لاق هن اكف : ةيناثلا

 موي) ىلاعت لاق امك قحلا ماتلا كاردالا لحن ىه تناكو ( ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل ) ىلاعتلاق
 . كردملا ىاناا ىف لمعتسملا مسالا اهيلع قطا ( مارنسلا لبت

 كلذو (نودلعي اوناكول) انهه لاقو (نولقعت الفأ )ماعنألا ةروس ىفلاق 4 ةعباسلا ةلأسملا
 ةاي>ال نأ انبه تبثملاو لقعلا ىلع الإ فقوتيال رهاظ هنأو ًاربخ ةرخآلا نوك كانه تبثملانآل

 . عفان ملعب الإ فرعيال ق.قد اذهو ؛ ةرخالا ةامح الإ

 مهاذإ ربلا ىلإ مهاجن الف ؛ نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد كلفلا ىف اويكر اذإف 9 ىلاعت لاق م“

 .4 نوك رشي
 نع مهاجر عطقنا اذإ مهنأ وه كلذ نايبو  ايندلا ةايحلا وه ديحوتلا نم عناملا نأ ىلإ ةراشإ

 ىلإ اوداع ممأجرأو مهاجنأ اذإف ؛اوصلخأو اودحوو ديحوتلاب ةدهاشاا ةرطفلا ىلإ اوعجر ايندلا
 اوك ثا زاانللا جنم ةلطاآ وئاكام

 ( امهدحأ ) : ناهجو هيفو « نوملعي فوسف اوعتمتيلو مهانينآ امب اورفكيل )ل ىلاعت لاق مث

 كرشلا تبمب اوعتمتبلاو«داحجمالا ةمعنب ًارفك مب ؟ ارعإ نوفل رك ارح 71 ى مال ماللا نأ

 نوكيو سمالا مال ماللا نوكت نأ ( ىئاثلاو ) مهلمأ لاوز نيح مهلمع لابوب نوملعي فوسف
 لماع نإ مكتناكمىلع ازلمعا)لاق اكو ( متئش ام اولمعا ) ىلاعت لاق اك « ديدهتلا ىلع اورفكبل ىنعمل
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 «54» نوبلعي اوباك ول

 . 4« نودلعي اوناكول

 الو هتدابع نوكرتي مهو قازرلا وه هنوكو قلاخلا وه هللا نوكب نوفرتعي مهنأ نيب امل
 ايندلا ةايحلا هذهامو ) هلوقب ءىثب سيل هيلإ نوليمي ام نأ نيب ايندلا ةامحلا ةنيزل الإ اهنوك رتب

 : لئاسم ةيآلا فو ( وحل الإ

 قرفلا لوقنف ؟ رخآلا ىلع امهدحأ فطع حصي ىت> . بعللاو وبلا نيب قرفلا ام « كوالا

 هريغ نع ضارعإلا همزل هيلع لبقأ اذإ فلكملا ناذ «ضرُفي لغش لكنأ ( امهدحأ ) نيبجو نم

 همزاي هيف ةلئاز ةريسي ةذلل لطابلا لع لبقي ىذلإف « ىلاعت هللا وه نأش نع نأش هلغشيال نمو
 لابقإ ىأ بعل ايندلاف: ومل قا نع ضارعالاو بعل لطابلا لعلابقالاف قحلا نع نضارعالا

 ىلع ءىثلا كلذ حجري ءىشب لغتشملا نأ وه ( ىناثلا ) قحلا نع ضارعإ ىأ وحلو ؛ لطابلا ىلع

 مدقأ لوقي نأب محدقتلا هجو ىلع حيجرتلا كلذ نوكي نأ امإف ؛ هب لغتشي ىتح ةلاحمال هريغ

 ةيلكلاب هريغ نع ضارعالاو هيف قارغتسالا هجو ىلع َنَوكن و هدعل هب قا نخالا كلذو اذه

 ىعستال امهنم برقي امم امهريغو ماخلاو نرطشلا نأ وه هيلع ليلدلاو « وه ىناثلاو بعل لوآلاف

 ناسنالا ىهلت اهنال ىهالملا تال ىمست راثوألا نم؛هريغو دوعلاو : فرعلا ىف ىهالملا تالا
 لغتشأ لغشلا اذه دعب لوقيو هب لشي بعل ضعبلل ايندلاف « ةيلاخلا ةذللا نم اهف امل اهريغ نع

 ال دس يس 1: - 0

 . ةيلكلاب ةرخآلا ىسنيو هب لغتشي وط ضعبللو «ةرخآلاو ةدايعلاب

 ةايحلا هذهامو لقي ملو (ايندلا ةايحلا امو) ماعنألا ةروس ىف ىلاعت هللا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 هب ايحأف ) ىلاعت لاق ثيح ءايندلا رمأ انهه لبق نم روكذملا نآل لوةنف (هذه امو) انهه لاقو
 ىلع انترسحاي ) لاق ثيح ةرخآلا كانه اهلبق روك ذملاو هذه لاقف ( اهتوم دعب نم ضرآلا

 مهرطاخ ىف تقولا كلذ ىف ايندلا نكست ملف ( مهرومظ ىلع مهراذوأ نولمحي رهو اهيف انطرف ام

 . ( ايندلا ةايحلا امو ) لاف
 ناك ال لوقنف ( بعلو وحل الا ) انهه لاقو ( وطو بعل الإ ) كانه لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ل

 لب ايندلاىف قارغتسالا دعبي تقولا كلذ ىف  ةرس>لل مراهظإو ةرخآلا لبق نم كانه روك ذملا

 وعدت ةعاذخ نهو اندلا لق نم روكذملا ناك ان "انههامأو : دقبالا رحأف اع لاعتش 0
 نم اهب لغتشيف قارغتسالا نم هعنمب عنامل الإ مهللا . اهيف قارغتسالاو اهيلع لابقالا ىلإ سوفنلا
 ةمدع نم برقأ قارغتسالا انبه ناكف الصاع لعتش الف هندي مصاعلو اف قارغتسا ريغ

 . وهللا مدقف
 ةرخآلا رادلا نإو ) انبه لاقو ( ريخ ةرخآلا رادللو ) كانه لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا إل
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 هس ه6 ه هت رت سو م 8

 اَيتوُم دعب نم ٌضرألا هب يح 250 للا لر نق مان

 هد*» َنولقعب ال مرتك | لب هلل حلا لق هللا نأ وعي

 نا ويلا ىك ةرخذلا َداَدْلا نإ و بعلو وهل الإ اند ةويحلا هن و 53

 انبه معلا تابثإ ىفو قا زراالا ريداقمو تاجاخحلا ريداقم معي ىأ ( ميلع ءىث لكب هللا نا )

 هعوج معو ًاجاتحم هدبع ىأر اذإ ةئيشملا لماك وه ىذلا قزارلا نأ ( اهادحإ ) فئاطل

 دارأ اذإ كلملاك هتئيشم ذوفن ىف ناصقنا الإ قزرلا قزارلا رخؤي الو «قزرلا هنع رخؤي ال
 تابثاب هللانأ ىهو (ةيناثلا) ديبعلا عوج هيلع مدعل وأ ؛ ىوتسا دق دعب نوكيال ماعطلاو ماعطالا

 ةردقلاو ةايحلا ةعبرأ ىهو رفك اهركنأ نمو هلالا تافص ىه ىتلا تافصلا ركذ بعوتسا معلا
 دقو « ًارفاكال ًاعدتبم نوكب اهركني نم هب مئاقلا مالكلاو رصبلاو عمسلا امأو ملعلاو ةدارالاو

 طسبب )هلوقو . ةردقلا لاك ىلإ.ةراشإ ( ٍضرالاو تاومسلا قلخ ) هلوق نآل ؛ عبرألا ىفوتسا

 ىلإ ةراشإ ( ميلع .ىث لكب هللا نإ ) هلوقو ؛ هتدارإو هتثيشم ذوفن ىلا ةراشإ ( ءاشي نمل قزرلا
 ( قزرلا طسبب هللا ) لاق امل ىلاعت هنإ مث : ًايح الإ روصتيال ملاعلا ديرملا رداقلاو ؛ هملع لومش

 اقف“ كلذب مهفارتعا ركذ

 دحلا لق , هللا ناوقيل اهتوم دعب نم ضرأألا هب ايحأف ءام ءامسلا نم لزن نم مهتلأس نئلو )
 . ( نولقمي ال مرثكأ لب هّلل

 لقو ) ىلاعت لاق مث« هللا نم قزرلاف ء, ببسملا دجوم ببسلا دجومو قزرلا ببس اذه ىنعي

 ايحأف : لاق هنأك مالكءانثأ ىف ًاضرتعم امالكن وكي نأ ( اهدحأ ) ًاهوجو لمتحت وهو ( هلل دجلا
 ركذل ( دما ) مالكلا اذه ءانثأ ىف ركذف ( نولقعي ال مرثك أ لب ) اهتوها دعب نم. ضرآلا هن

 : لئاقلا لاق اك ةمعنلا

 نامجرت ىلإ ىعمس تجودحأ دق اهتغلبو نيناملا ع

 نوفرتعيو هللا نم كلذ نأب نوفرعي مهنأ وهو ءالصتم ًامالك هنم دارملا نوكي نأ ( ىتاثلا )

 مهرثكأو هلل دما لقف كب نونمؤملا كلذكف لمعتو ملعت تنأو ؛نودلعي امب نولمعي الو

 دارملا نوكي نأ ( ثلاثلا ) هللا نم ىه ةمعن ىلع هللا ريغ نودمحيف هلل هلك دملا نأ نولقعيال

 دبا لقف ) مهيهذم تفاهتو مهمالكض قانت رهظيف هللا ريغ ةيهلإب نولوقيو هللا نم هنإ نولوقي مهنأ
 .ضقانتلا اذه داسف وأ ضقانتلا اذه (نولقعيال مهرثك أو) مهضقانت روبظ ىلع(هلل

 ناويحلا ىهل ةرخآلا رادلا نإو بعلو وحل الإ ايندلا ةايحلا هذه امو ١) ىلاعت لاق مث



 مف ةيألا . ا قالا طسبل لإ“ ىلاعت هلو

 هال سرا رادق َي س02 65 سنع نشا ورح مص

 تعد نق بأ نإ آرشيو هدابع نم ها نأ قزرلا طسب هللا
 يلع

 - مهبول اا 21 -4

 ىلإ قرشملا 3 0 م ؛ 81 1 0 ع ىل ع 1 5 خسارفلا نم ًافالآ
 نأ ابلغ ليلدلاو :قرشملا ىلا برملا نم ابتكر ح ىرخ الا« ةرس ةليلوو ماو لك فار

 ىتح قرشلا بناج ىلإ هنم دعب مث « سمشلا نم صوصخب دعب ىلع برغلا بناج ىف ىري لالحلا
 قرشملا ققأ لعرمقلاو : برغملا قفأ لع سمشلاو « سهلا ةلئاقم ىف رهشلا تضنق رمال

 ىلإ برغملا نم ىلا ةكرحلا الولو ء رمقلا ىف ريودتلاو لئاملا ةكرحو جوآلا ةكرح ىرخأ ةكرحو
 كلفلاو ةزوكرم كلفلا ف سمشلا اولاق ةئيحلا بادكأ نأ للعا مث  لوصفلا تاصح امل قرششملا

 . ةعيبطلاب ؛ اولوقي مل نإ كلذ ادع ال لود كو نؤنوهاطلا نورمفلل ةزكشوتلرر اهردي

 0 ا 0 ؛ زو نك اس كلفلاو كلفلا ىف امبكر حب نأ دارأ نإ رات لعاف لات ها

 ثحبلا مامت ركذنسو « رهاظ وأ عطاق صن هيف دري مو زوجي نانك اس امهو كلفلا ةكرحب امبك رحب
 ضراللاو تاومسلا قلخ امهدحأ نيرمأ ركذ ( ةثلاثلا ) ( نو>بسي كلف ىف لكو ) ىلاعت هلوق ىف

 قلفن « تافصلل.نوكيهدقو تاوذلل نوكي . دق داحبإلا نآل ء رمقلاو سمشلا ريخسن رخآلاو

 تافصلا داحيإ ىلا ةراشإ رمقلاو نسمشلا ريخستو : تاوذلا داجإ ىلإ ةراثإ لضرالاو كارلا
 مم ىنعي ( نوكفؤي ىنأف ) ىلاعت لاق مث ,نيلاثم نيليبقلا نم رك ذ هنااكف . اهريغو ةكرحلا ىهو

 الو , هتمدخ تدجو هتمظع تيلع نم نأ عم « هللا ةدابع نع نوفرصي فيكف اذه نودقتعي

 نود داتمل) نالا اجلا ةراقح قوف ةراقح الو« نضراللاو :تاوملسلا قلاخ ةمظع قوز يل

 مظعأةدابع نوك رتب فيكف تاومسلا ناكس نود ناسنالاو ,« ناسنالا نود ناويحلاو : ناومخلا

 تادوجؤملا سحأ تاداضي نواغتشو تا وج ولا

 . 4 ميلع .ىث لكب هللا نإ هل ردقيو هدابع نم ءاشي نمل قزرلا طسبب هللا ) ىلاعت لاق مْ

 قلخلا لاك نأل قزرلا رك ذ قلخلا نيب امل ( هدابع نم ءاشي نمل قزرلا طسبب هللا ) ىلاعت هلوق

 تسيل مانصالا هذهو : ةدايعلا هقاقحتسال دبعي نأ امإ دوبعملا لاَقف ء قزرلاب ناسنالا ءاقبو هْناَقب

 ناهربلا لج نأشلا ىلع تاومسلا قاخ ىذلا هللاو نأشلا ىلع هنوكلا امإو ءاهقحتسم هتلاو كاذك
 نانتمالاو لضفلاو ناسجالاو لوطلا.هلذقاخا.قزريهتلاو ناسحالا كو هنوكل امإ و طا

 كلملا نآل كلذو ءناسحالا لاك ىلإ ةراشإ ( ءاشي نمل ) هلوةو ًاضيأ هجولا اذه نم ةدابعلا هلف

 لوقي ذخآلا نال ؛ةزيقح ةريسي ام ةنم هل نوكي هاطعأ اذاف , ًائيش, صخش ءاطعاب نزاخلا أ اذ
 نإو هطعأف تّئش نإ.كلملا هل لاق نأب ًاراتخم ناكنإ امأو. كلملا صأب وه امنِإو هتدارإب سيل اذه
 وأ هتئيشعو هنم قزرلا ىلاعت هللا لاقف « ةليلق ال ةليلج ةنم هل نوكي ", هاطعأ نإف , هطعت الف تش
 اعت لاق مث ؛ دارأ نإ هل قيضي ىأ ( هل ردقيو ) ىلاعت هلوقو أ ا مات ناسحإ

 «9؟60-رخنخ ١١د



 1 .تاومسلا قلخ نم مهتاأس نئلو : للاعب هلوق دليلا

 هس سس و دل ل همه رتسوّو ل ه عامر

 رمعلاو م رْخَسَو ضرالاو تاومسلا قل نم 2 ناو

 سور 0 رج اا

 ,01 نوف ىناف هللا ناوقيل

 ىذلا فيغ رلاف ٠ ةةئ نا ور نايا و ل ا ,هنقفلاو بيبطلاك هملعبو
 . لكوتلاب ىلوأ وهف ء بساكملا هذه عم تلا هقزري ال نأ ديعب ؛ دغ دعب وأ ًادغ ناسنإلا هيلإ جاتحي
 ايندلا رئامع ناسنإلا كلم هللا ناف . هبابسأو قزرلا هيتأب ثيح ناسنإلا قلخ ىلاعت هللا ًاضيأو

 نإو كلملا ف لخدتراججمالا رامثو ماعنالا جاتن نأ ىتح . ىنأ مأ ءاش هكلم ىف لخدن ثيع . اهلعجو
 فلو 1وأ مأ اؤاش ارهق رخآ نرق ىلإ كلذ لقتني نرق تام اذإو ؛ رجشلاو معنلا كلام هدري ما

 ول ناضنالا .َنداَف ءةقزر هينأي ال قزرلا تأب / نإ ناويحلا ناف ء الصأ ناودحلا لاح كلذك

 متيلط اذإ عيمس ( ميلعلا عيمسلا وهو ) لاق مث «ناويحلا لكوت نم لقعلا ىلإ برقأ ناك لكوت

 . مكتجاح رادقمو مكتجاح هيلع خت ال ؛ مكس نإ يلع « بيحبو عمسي ؛ قزرلا

 هللا نلوقيل رمقلاو سمشلا رذعو ضراآلاو تاومسلا قاخ نم مهتلأس نئاو )) ىلاعت لاق مث

 .4 نوكفؤي ىأف

 هلوقب نمؤملا بطاخو هنعضرعأو هب عفتني مو هعم ًابطاخم كرشملل مالا هللا نيب امل لوقت
 اذهو هعمسي ثيحب كرشنلل ًاداشرإ نوكي ام هعم رك ذ هعم مالكلا متأو ( اونمآ نيذلا ىدابعاي)

 ديشر امهدحأو نادلو هل ناك اذإ دلاولا وأ « نادبع هل ناك اذإ ديسلا ناف : نسحلا ةياغ ىف قيرط
 اذه نإ ؛ديشرلا ىلإ ًاتفتلم ؛ هنع ًاضرعم لوقي عمسي مل ناف « دسفملا الوأ حصني ؛ دسفم رخآلاو
 حلصملا ةحيصن مالكلا اذه نمضتيف , دسفملا اذه لثم نكت الو تنأ عمساف باطخلا قحتسي ال

 حلصملا عم ركذ اذإ مث « هبلق ىف ةياكن بجوي باطخلا قحتسي ال اذه هلوق ناف ؛ دسفملا رجزو
 نم داسفلا فرعيو هلعف حبق معي هنأ هنم بجعلا كاخأ اذه نإ ؛ ؛ هعمسي دسفملاو مالكلا ءانئأ ىف

 داشرلا ليبس ىلإ هل ًايعاد ًاضيأ مالكلا اذه نوكي ؛هدضب لغتشيو حالفلاو داشرلا ليبسو حالصلا

 قلخ نم مهتلأس نإ مهنأ مهنم بجعلا نمؤملا عم لاق ىلاعت هللا كإذكف ٠ ا ًافناف

 تاومسلا ىف ركذ ( اهادحإ ) فئاطل ةيآلا ىفو ؛ نونمؤيال مث هللا نوقيل ضراآلاو تاومسلا

 ؛ةكح سيل رمقلاو سمشلاقلخ درج نآل كلذو : ريخستلا رمقلاو سمشلا فو : قاخلا ضرآلاو
 الو راهنلاو ليللا لصحام كرحنت ال دحاو عضوم ىف نوكست ثيحب ةقولذع تناك ول سمشلا ناف

 ناآل كلذو « ريخستلا ظفل ىف ( ةيناثلا ) امهريخستو امهكيرحت ىف ةكحلا ًاذاف ؛ ءاتشلا الو فيصلا

 امل انتكرح لثم كرحتتت تناك ول اهنال : ًايفاك ةكرحلا درحجم سيلو ةكرحلا درحم ىلع لدي كيررحتلا
 ناسنالا سفنتي ام ردق ىف امبكر حت امهريخست ىف ةكسحلاف  نينسلا نم فولأب كلفلا عطقت تناك



 حملا ا د د ا

 4 الأ. ممر ىلعاو ااوزيص نبذل ١ الا

 4 1 الا د 00 الجر طر حار تبآر لي اقلا كرف 6 نك ره 6 لس

 تيتك 5 انهه ى ”كناك اذاف ؛ 0 ّى و ككلتح و( لح ر ى 1 ا لاقيو

 ًازيمت ءاهلاب ةمث بتكتت اكو . قرفلل الوصوم كبلعبو بركي دعم بتكت امك زييمتلل نونلاب

 . تمن نيبو امني
 ريع للا لمعتسي م لا 3 |هعتست م م 5 5 ةثلاثلا ةلأسسملا (

 قل 9 761 را ا 5 ل نم كو ا مك لاق 50

 ال الجر تيأر لاقي ال ذإ اهدعب نم لاخدإ زوحي ال ةيكرم نكت ملاذإ ىاكنأل عر
 ليق(اهقزر لمحت ال)ىلاعت هلوق . قرفلل مزتلاف 3 مف 0 عع ةيك رملاو لد ر نم

 مكب اياو اهقزرب هللا)رخدتال ليقو اهريغو دودلاو ثوغربلاو لمقلاك ىه ليقو اهفعضل لمحن ال

 نم لئاق لاق ناف « اولكوتف ككقزري ك كلذكف ةتلاب الإ سيل ابقزر نأ .ىبكش ال ىأ ساما
 ليلدلال وةنف « ىعريو هيلإ ىعسي نأو حلاو ببسم ءار>صلاف تابنلالب باودلا قزري هللا نأب لاق

 قزرلاىلإ رظنلاب امأ ؛قزترملاو قزرلاعوم ىلإو قزترملاىلإو قزرلا ىلإ ًارظن هجوأ ةثالث نءهيلع
 سيل ءاذتغالا نالف قزترملا ىلإ رظنلابامأو:قزر ناويحلل نكي ملتابنلا قلخي مل ول ىلاعت هللا الف
 الإ كاذامو٠ ا او م يا ريصل ىت> ءاضعاللاب هثيشت نم ديال لب عالتبالا درج

 هللا ةردق ضحمب و ىوقلانم اهريغو ةعفادو ةمضاهو ةكسامو ةيذاج هيف قلخ ثيحرملاعت هللا ةلكحب
 ءاذغلا ىلإ ناويحلا دهب ملول هللا ن الف « قزرلاو قزترملا ىلإ رظنلاب امأو ؛ابقزرب ىذلا وبف هتدارإو
 عاونأ نم ًاعون فرعي ال ام ناويحلا نم نأ ىرت الأ « ءاذتغا هل لصحي ناك ام مشلا نه هفرعيل
 ريخلا فرعي اال ريعبلا نوكي ام ًاريثك ناف « كلذ دعب هلكأيف قوذيل ةدشلاب هفىف عضوي ىتح ءاذغلا
 سايق حصي فيك لئاق لاق ناف « كلذ دعب هلك أنف هفرعيف ةثالث وأ نيت رم مقلي ىتح ريعشلا الو
 ًائيش مويلا هنم لك أ اذإ هيلإ ضرعتيال هقزر ناويحلاو لكوتلا بجوي ايف ناويحلا ىلع ناسنالا
 ًاضيأو ؟ ءىث ًادغ هل قببال مويلا ذخأي مل نإ ناسنالاو . ادب دحأهيلإ دمام , ًادغ اهدحيقيقب كرتو

 ًاضيأو ناورحلا كلذك الوةمعطألا عاونأو سابللا سانجأ ىلإ جاتحي هنافةريثك ناسنالا تاجاح
 لبق هعمج ماولفزبخلاو نحطلاوداصحلاو عرزلاك فلك ىلإ جاتحن اسنالاتوقو ا ناويحلا توق

 0 , لكوتلا ىف حدقي عمجا نإ لوقن ال ن< لوقنف ؛ ةجاحلا تقو هدب ناك ام ةجاحلا

 هداقتعاو هللا لع هداهتعا نوكي عرزي نم ناآل ؛ لكوتم, ريغ دجا سلا عكا ارلاو الكوتم دصاحلا عرازلا
 هبأقو لمعيف عرزلا كلذ نم قزري ال ديري ناك نإو ؛ عرذ ريغ نم قزري ديرب ناك نإ هنأ هنأ قى

 هلوق امأو .لكوتم ريغ وه ا نمو : لكوتلا ق> لكوتم وه هللا عم

 اسنلاو طابخلاك هديب بستكي هناف اضيأ ةريثك هب ساكم لوقنف « ةريثك ناسنإلا تاجاح
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 ءرجاتلاو سدنهملاك همهفب و ؛ ىدانملاو ىداخلاك هناسلب و ءروطانلاكهنيعب و ؛ هريغو ىعاسلاكهلجربو
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 هم مس هت هع هس سنو - ندر دج د ايي 2 رسال ع  قىيدعم

 00 ني رك ميد ىف اعو اوريص 0

 يةادعع سرت اع مرا 7

 متأ ام لاق اذإ امأو : هنع هقاعت عطقني كلذب نأ هنم مهفي 7 0 لاق نم ناف ؛ هدعب
 اهبأ ؟ترجأ اوذخ انهه لقي ملو هدنع كلذ نأ هنم مهغي رجالا نم كلام معن وأ ىدنع كت رجأ

 عاطقنالا هنم مبفي ناك اذإ اوقوذ لئاق لاق ناف ( نولمعت متنك ام اوقوذ ) كانه لاقو نولماعلا

 عطقناو مهءازج مهاطعأ هنأ ىلع لد اوقوذ لاق اذِإ هللا نآل كلذك سيل اناق ؛ عطقني رفاكلا ب اذعف
 الف ًائيش هاطعأ اذإ نمؤملا امأو : دادزيالو صقني الو ًامئاد كلذ مهيلع ىقبي نكل مهنيبو هنيي ام
 ىنسحلا اوئسحأ نيذلل ) هلوقب ةراشالا هيلإو معنلا ىف موي لك هل ديزي لب |ب هاطعأ ام عم هكرتي

 , ماودلا لع دادزي نمؤملا ىلإ لصي ىذلاو ةدايز ريغ نم مودي رفاكلاىلإ لصي يا

 صوصنلا نم هريغإ م ولعم كلذ نكل رفاكلا نع ف هك ذب 1 نإو ظافر

 « نواكوتي مهبر ىلعو اوربص نيذلا ١ ىلاعت لاق مث
 ةلرارتال ساما" نكل لبقتتموارضاحو ضام نامزلا نال لكوتلاو ريطلا" نس ارك ذ

 رصف /لكوتلاة ا قئاللاو .لقتسملاو راب داو ساكو م وتب ةقادلعلا نمو, الوددل

 .:لاصتسالا ْق هيلإ جا اتحب امف لكوتيو ٠ لاخلا ىف ىذاللا نم هبيصن م ىلع

 لع نق هللا ىوس امب ملعلاو هللاب لعلا عم الإ نالصحي ال ناتفص لكوتلاو رضلا نأ ملعاو

 هيتأي قاب هنأ لع هللا لع اذإو ؛ نيه لئازلا ىلع هلا ذإ ربصلا هيلع نوهف لئاز هنأ لع هاوس ام

 هلوق ناف ؛ بسانم انبه لكوتلاو ربصلا ركذو ٠ قاب ىح ىلع لكوتي هناف ءىث هتاف ٍناف هتازرأب

 ىلعسانلا لصخ . اهنم جرخياف ةعقب ىف ىذؤي نمو ؛ةدابعلا نم عنام ال هنأ نايبل ناك( ىدابعاي )
 وهو زجاعو ؛ناوخالا قرافيو ناطوالا كرتي ؛هبر ىلع لكوتم وهو جورخلا ىلع رداق نيمسف
 . ىلاعت هللا ةدابع ىلع بظاوهو ىذاآلا لمحت ىلع رباص

 « ميلعلا عيمسلا وهو ؟ايإو اهقزري هللا اهقزر لمحت ال ةباد نم نيكو ره ىلاعت لاق مث

 باودلا لاح ناب وهو لكوتلا ىلع نيعيام رك ذ نواكوتي ممر ىلعو اوربص نيذلا ركذ امل

 . لئاسم ةيآلا فو . دغر قزرب موي لك اهيتأيو . دخل ًائيش رخدت ال ىتل
 ىلع نياكو عاد نزو ىلع نئاك|و] هذه ريغ |ال] عبرأ تاغل نياكىف 4 ىلوألا ةلأسملا ا

 . ريثك نبا ةءارق نئاكو نباك الإ أرقي لو عد ىلع ىو عير زو

 اتبك راهو نم لاعتسا لمعتست ىتلا ىأو هيبشتلا فاك ن م ةبكرم ةيلك نياك ع ةيناثلا ةلأسملا إل

 ىأك نآل ؛ بكرملا ريغو بكرملا نيب لصفيل نونلاب الإ بتكن ملو ؛ رك ىنعمب بكرملا لعجو



 /6 ةنآلا ٠ كادكافلا اولمعو ما نيذلاو "لا 2

 ابن نم ىرجت رع كب نم مئتي تالا اواو دل
 اس رثامو 2 ةردق

 «ه/١» نيلماعلا رجأ م عل ذ ايف نيدلاخ را امانا

 هلوقب كالحملا درومو توملا قئاذ وهف هللا ريغ ناكنإ ريغلا كلذو هريغب قلعتي لب هتقئاذ سفنلا

 ىلاعت لاقف توملا نم حبري هللاب قاعتلا اذإف ( ههجو الإ كلاه ءىث لكو ؛ توملا ةقئاذ سفن لك)

 هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نيسحتالو ) ىلاعت لاق ا؟ تومب سيلو ىلإ عوجر حت وفى متقلعت اذإ

 اذه ىلعف « راد ىلإ راد نم نولقني لب نوتومبال نونمؤملا » مالسلا هيلع لاقو ( ءايحأ 0 اباوع

 . ىلحتلا هجر نيد اك : أ هجولا

 راهنالا اهتحت نم ىرجت ًافرغ ةنجلانم مهتئوبنل تاحلاصلا اولمعو 0 نيذلاو ل ىلاعت لاق مث

 نإو ( هلوقب نيرفاكلل نوكي م لبق نم نيب 5 هيلا عوجرلا تقو نيزمؤملل نو َظ نيب

 نو 8 ناريثلا ني رفاكلل نأ ف ةلياقم َْق ناك نينمؤيلا نأ نيبف ( نيرفاكلاب ةطرخل مج

 كلذ نأ نيبو رانلا نيرفاكلا تحن نأ:نيب ام ةلباقم .ى رامتاللا:ابتك نمىرجب افرع اند نإ

 هلوقب رافكلا لمع ءازج 00 ةلباقم ىف ( نيلماع ١ رجأ معن ) ى ىلاعت هلوقب ملمع رجأ

 باذعلا َْق 0 اعل هنأ أمنم 2 اطال | مف تافالتءا نيالا َْق 6 0 نولمعتا متن 7 اوقوذ )

 وهو ةفاضإ ريغ نم قوف ام كدا ايش مهتوف أنبه ركذي موا طل 0 ًاياذع مهوف نأ

 كردلا َّق رفاكلا نكل 4 ناينامسجلا نا وثلاو باقعلا نيعضوملا ف راو ذل نال كلذو )2 فرغلا

 نكد ملف ؛نييلع ىلغأ ىف نونوكسف نونمؤملا امأف ءرانلا نم تاقبط هقوف نوكيف  رانلا نمل فسألا

 10 مل زنم عافتراو منت م ولع ىلإ ةراشإ - مهقوف

 مهتوف ال فرغلا قوف فرغلا نآل ىاني ال ( فرغ اهقوذ نم فرغ مهل ) ىلاعت هلوق امأو

 تحت نم ركذ انبهو «رانلا مباجرأ تحت نم ركذ كانه نأ اهنمو : مهبقوف ىهو رانلا قوف رانلاو

 ةلصت همو مادقالا ة 4م 6 ُْق 1 ملام 6 2-5 تناك اذإ موت ال رانلا نال كإذو )2 ءاملا مهفرغ

 ريغ نوكت نكلو ةتماسم نوكت وأ ءاهتحت تناكنإو مدقلا تعسنع ةلئام ةلعشلا ناك اذإ امأ ءاج

 ىلعو ناكهجو ىأ ىف ةفرغلا تحت ناكاذإ ءاملا امأو ؛ لؤت ال ةدهو ىف لفسأ نوكست لب ةقصالم

 تحت نم انهه لاقو : ام ملألا لصحيل مهلجرأ تحت نم رانلا ىف لاف « هب ًاذتلم نوكي ناك دعب ىأ

 انبهلاقو رمآلا ظفلب مهبواق ماليإل اوةوذ لاق كانه نأ اهنمو . ناك فيك هب ةذللا لوص+ فرغلا

 قلعتلا عاطقنا ىلع لدي رمآلا ظفل نال كلذو رمآلا ةغيصب ال مهبولق حيرفتل ( نيلماعلا رجأ من )



 ةيآلا . توملا ةقئاذ سفن لك: ىلاعت هلوق 1

 سس راد نورت سور ير هس وادع 2و2

 «ها/» نوعجرت انبلإ مث توملا ةقئاذ سفن لك
 ص

 لاجرلا اهيأ ايو :نونمؤملا نوفلكملا اهيأ اي لاقي اك ؛ فوصوملا زييمهل ركذي امنإ فصولا نأ عم
 فصولاهيف نأ نايب درج لب زييمتلل الرك ذب فصولا لوقنف ؛ لاهجلاو نيرفاكلانع ًازيمت ءالقعلا

 لاقي امنإو ؛ رهط» كلم لكو مركمىن لكنأ عم : نوروطملا ةكئئالملاو نومركملا ءايبنالا لاقي اك
 نايبل رك ذ انههف ؛ ليوطلا ديزو ممظعلا هللا انلوق اذه لثمو ؛ ةراهطلاو مارك إلا مهيف نأ نايبل

 . نونمؤم مهنأ

 ةدابعلاب مالا ىف ةدئافلا اف نيدباع نونوكي مهف ( ىدابعاي ) لاق ذإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 ىف ىنودبعا ىضاملا ىف ىنومتدبع نماي ىأ ةموادملا ( امهادحإ )ناتدئاف هيف لوقنف ؟ نود.عاف هلوقب
 . ىريغ دبعت الو ىل لمعلا صلخأ ىتدبعت نماي ىأ صالخإلا ( ةيناثلا ) لبقتملا ىف

 هلوق لوقنف ؟كلذ اف طرشل باوج هنأ ىلع لدت ( ىاياف ) هلوق ىف ءافلا « ةعبارلا ةلأسملا

 ىقدابع نم عنام ال ناكاذإ لاق هنااكف هتدابع نم عناملا مدع ىلإ ةراشإ ( ةعساو ىضرأ نإ )
 ملاع اذه لاقي اك ىضتقملا لع ىضتقملا بيترتل وهف ( نودبعاف ) ىلاعت هلوق ىف ءافلا امأو « ىنودبعاف

 . نودبعاف لاق ةدابعلا قحتسي هسفنل وهو ( ىايإف ) هلوقب هسفن ملعأ امل انبه كلذكف هومركأف
 كايإو ) هبيقع لاقو ( دبعن كايإ ) هلوق ىف اذه لثم دبعلا لاق « ةسهءاخلا ةلأسملا ١

 ةروك ذم ىه لب لوقن ةناعإلا رك ذب ملو ( نودبعاف ىايإف ) هلوق ىف هقفاو ىلاعت هللاو ( نيعتسن
 ليبقلا دودسم هيلع ليبسلا دودسم ناطيشلا ناكامل ىدابعب روك ذملا نآل ( ىداعاي ) هلوق ىف

 . ةناعإلا ةباغ ىف ناك هنع

 لكو ضرغل هلعف دبعلا نآل انلق , ةناعتسالا دبعلا رخأو ةناعإلا هللا مدق ( ةسداسلا ةلأسملا)

 هنهذىف لخدي ىنكسال ًآتيب ىنبي نم نآلكلذو « كاردإلاف لعفلا لع قباس ضرغلا ناف :ضرغل لعف
 لوقنف ؛ ةطساولالعف دعبالإ نوكيال دوج ولا ف ضرغلا نكل ؛ ءانبلا يلع هلمحيف ىنكسلا ةدئاف الوأ

 ىعارف ضرغل هلعف سيلف ىلاعت هللا امأو : هك اردإ ىف ةقباس ىهف ةدابعلا ضرغل دبعلا نم ةناعتسالا

 . ةدابعلا لبق ةناعالا ناف ؛ دوجولا بيرت

 . ( نوعجرت انيلإ مث توما ةقئاذ سفن لك ىلاعت لاق مث
 لاقف : ناوخإلا ةقرافمو ناطوالاك رت مهبلع بعص ةرجامملاب نينمؤملا ىلاعت هللا مأ امل

 ىلوآلاف بابحالا قرفم توملاو ( توملا ةقئاذ سفن لكناف ) هعوقو نم دبال نوهركت ام نإ
 نأ وهو. قدأو قرأ هجو هيفو ؛ عجرم هلل ىلإ ناف ؛ هيلع ميزاجيف هللا ليبس ىف كلذ نوكي نأ
 اك توم الف عجزت هللا ىلإ مث ؛ توملل ىهف اهريغب ةقلعتم ريغ تناكاذإ سفن لك لاق ىلاعت هللا

 ناف هسفن عم قبب ال توملا قوذب الأ ديري نف اذه تبث اذإ ( توملا اهف نوقوذبال ) ىلاعت لاق



 م, ةيآلا . ةعساو ىضرأ نإ اونمآ نيذلا ىدابعاي : ىلاعت هلوق

 3 نودبعأف كلا ىضرأ نإ اوما نبذل ىدانع اب
 ص ه- - ب

 ( نودبعاف ىايإف ةعساو ىضرأ نإ اونمآ نيذلا ىدابعاي ل ىلاعت لاق مث

 ةدح ىلع باتكلا لهأ لاحو ةدح ىلع نيك رشملا لاح رك ذ !ليىلاعت هللا نأ وه قلعتلا هجو

 نينم وا ءاذبإ َْق اوعسو ممداسف دازو مثدانع دَتَشَأ ناكل لهأ نم امبلعجو راذنإلا َّق ام,عمجو

 (نوديعاف ىايإف ةعساو عداد و نيذلا ىدايعاي ( نينمؤبلل ًاطاخ لاقف ةدامعلا نم مثوعنمو

 راد ف سواجلا نأ مع اذهو لاح ىضدانع ا الو اورجاهف اهضعب ىف يلع ةدايعلا ترذعت نإ

 عد[ د| و ؛ جورخلا ههزل جرخي ال هنأ قالطلاب فلحول ىتح . بجاو اهنم جورخلاو مارح برحلا
 : لئاسم ةيآلا ىف مث قالطلا عقي ىتح

 هلوق ف لخاد رفاكلا نأ عم نينمؤملا م هم .طاخلا الإ 5 مل ( ىدابعأب ) 4 اهادحإ ) 0

 (اهدحأ) : هوجول هيف الخاد سيل رت ابو لوم ندا سيل لوقن ( ىدابعاي )

 كل سيل ىدابع نإ ) ىلاعت هلوق ليلدب ناطاس مهيلع ناطيششلل سيل ) داع ) هقح ىف لاق نم نأ

 وه ( ىناثلا ) ( ىدابعاي ) هلوق ىف الخاد نوكي الف ناطيشلا ةنطاس تحت رفاكلاو ( ناطلس مهلع

 وهو ع عا 00 اا قات هللا نال 3 : فاكملالزان 5 فوثأ 00 بالا 0

 هيلغو 5 4.للسإ هيلع مدقأ 1 « مزه َّ مسالا اذه نم بهربي 1 0 نإ 0

 ناطيشلا منع سنختاذ ىدايعي ىعس نم نيحلاصلا هدالوأ نه نإ مث ( ناطينقلا املزأف / ىلاعت لاق اك

 نيعجأ مهني وغأل ) هناسلب وه لاقو ( ناطاس مهيلع كل سيل 0 نإ ) ىلاعت لاق اك« لءاضتو

 ضراألا هجول ةفيلخ ناك اذإ ام ةجردىلعأ نر هلل ًاديع ناك 15] فلكشلا نأ ملف ) كداتعاالإ

 دي نم صلختي مل ( ضرألا ىف ةفيلخ كانلعج انإ ) هقح ىف ىلاعت هللا لاق ىذلا دوادك مدآ لعلو

 هايتجاو ( | انلظ انر 0 هلوهب هادان امدنعو ىديع هقحق ىلاعت هّللأ لاق 0 تقو الإ ناطيشلا

 ةفالخلل حاصيال رفاكلاف اذهلع اذإ(ديالا اذ دواد اندبع ركذاو ) دواد ق>ىفلاق اي« ءادنلا اذهب

 وه ( ثلاثلا ) نمؤألا الإ (ىدابعاي) هلوق ىف لخدي الف ؟ ةفالخلا نم مظعأ وه امل حاصي فيكف
 (مكل بجتسأىوءدا لاق) ىلاعت هللا نآل كلذو ؛ هللاقيفوتب هيعسب نمؤملل لصحب اطخلا اذه نأ

 ىلاعت هللا هباجأف (انمآق بر اونمآ نأ نام الل ىداني ًايدانم انعمس اننإ 0 وقب هير اغد نمؤم اق

 دبعلا نيبو هلا نيب ةفاضإلاف ( هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهبسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ىدابعاي ) هلوقب
 لوانتي الف لف 3 بجي ملف 0 ' رفاكلا كلا ديعلا ءاعدب تك ىديع هليأ لوقو ىلإ ديعلا لوب

 . نينمّوملا ريغ ىدايعاب

 ( اونمآ نيذلا ) هلوق ىف ةدئافلا اف نينمؤملا الإ لوانتيال ىدابع ناك اذإ 4 ةيناثلا ةلأسملا 0



 ةياآلا . باذعلاب كنولجعتسي : ىلاعت هلوق م

 ررطا سو لس ع هل سورع  ميللس رثتاسس جو

 مهيشعل موب «ه4» نيرفاكلاب ةطلحح مج نإ باَدعْلاب كبوت

 1 0 21 ل ف را مس ةدف
 1 رتل د مار ل مهاجرأ تح نمو مهقوف نم باذلعلا

 باذملا نأ نونظي او ءرماللا اذه نورعشال ممر هني يي راقت نأ نيو: ةلقتسم ةدئاف ديفي

 الصأ مييتأيال

 ؛«بجعتلل اذه رك ذ 4« نيرفاكلاب ةطيخل منمج نإو باذعلاب كنولجعتسي ١ ىلاعت لاق مث

 هللا مساب لوقيو داجلا هسفن نم ىريف . ةمكل وأ ةمطاكريسي ررض هيف رمأب دعوت نم نآل اذهو
 لابب رطخيال ؛داعيملا فاخم ال رداق دعوتملا نأب عطقيو قارحإ وأ قارغإب دعوت نم امأو ؛ تاه
 مزيج رانب باذعلاو ( باذعلاب كنولجعتسي ) انبه لاقف ؛هب ىدعوتت ام تاه هل لوقي نأ لقاعلا

 ةطاحإ ةيفيك ركذ مث «مهنم بجعت ًايناثو مهنع رابخإ الوأ ( كنواجعتسيو ) هلوقق : مهب ةطبح ا

 : ىلاغت لاقف ؛ منبج

 4« نولمعت متنك ام اوقوذ لوقيو مولجرأ تحن نمو مهقوف نم باذعلا ,هاشغي موي)

 :نانلاممص هاو

 نال لوقنف ؟ مادقو فاخو لامشلاو نيملا رك ذي ملو رك ذلاب نيبناجلا صخ مل ( ىلوآلا ١
 اهلخد نم ناف ؛ « عيرألا بناوجلاب طيحت ايندلا رانو ايندلا ران نعرنبج ران هب زيمتت ام ركذ دوصقملا
 ىف لفسأ نم دعصت امتإ و لزنت الف قوف نم رانلا امأ و هراسيو هنيمب و همادقو هفلخ ةلعشلا نوكت

 ءقطنت الو قوف نم لزنت منبج رانو . مدقلا تحت ىتاا ةلعشلا قبتال مادقالا تحتو ةلجاعلا ةداعلا

 . مدقلا عضوم سودلاب

 لاق الو : مهسوءر قوف نم لقي ملو (مولجرأ تحت نمو مهقوف نم ) لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 نال لوقنف « قوف ركذ دنع هركذي ملو تحرك ذ دنع هيلإ فاضملا ركذ لب . مهتحت نمو مهقوف نم
 هصخبمل اذهلف ؛ بحي رخآ عضوم نم ناكءاوسو سوءرلا تمس نم ناكءاوس قوف نم رانلا لوزن

 لعش نوكي ايندلا ىف مدقلا بناوج نف الإو « بيحب بسخل مدقلا تحت رانلا ءاقب امأو « سأرلاب
 قالطإلا لبع قوف امو سودلاب قطني مل ثيج لجرالا تتام وهو بيجعلا ركذف تحت ىهو

 مبحاورأب اذع نيب مهماسجأ باذع نيب امل ( نولمعت متنك اماؤقوذ لوقنو ) ىلاعت لاق مث

 نيع كلذ لعجو ؛ نولمعت متنك ام باذع اوقوذ ةناهالاو ليكدتلا ليبس ىلع مهل لاقي نأ وهو

 هأيإ هللا لعجل ًايس ناك ميلمع د ببسلا لع ببسملا مسا قالطإ قي رطب ةغلاملل نولمعي اوناكام

 . لاعتسالا ىف ريظلا يثك اذهو ؛ مواذعل ايس



 ما ةيآلا : باذعلاب قارات : ىلاعت هلوث

 هجرس ف هس 9 ل قس دس سس 20 9071© حا يح

 ل ٍباَذَعْلا م 8 م لج الا ِباَذعلا , كنوع

- 0 300 

 هنا راع دنع نمو : نولوقيو ةرزجعملا كلت 75 هلا نأ نيملاع 00 ا ثدرح

 لو لاما 55 نهانا ' اذهو «نارسخلا هوجو متأب :كلذك (فنارع الا مث ) هلوق مث

 هلا ريغ اودبع ا مبف ؛ نويدلا كلت هبكرتو لاملا سأر رسخب نم نود اهب بلاطي نويد 0_0

 تابجاولا كرت نويد مهلع عمتجاو « عفانملا نم الصأ امءىنث هتلباقم ىف مهلصحي ملو رمعلا اونفأ
 .امب مه ةقاطال ثيح ام نويلاطي

 مو ةتغب مهيتأملو باذعلا مهءاجل ىمسم لجأ الولو باذعلاب كن واجعتسي و ل ىلاعت لاق مث

 4« نورعشال
 ردق ةلباقم ىف هل لصحال رسخ نم نآل راذنإلا هوجو مثأ وهو نارسخلاب هللا مهرذنأ امل

 قم دحاو' رس اذإ ةلاثم« هنوذ لب ردعلا كلذ نارسكلا نم امل الإ و عفانملا نم ءىث نارسخلا

 نوكيال الإو . مثرد فصن ىواسيام مهردلا ةلباقم ىف هل لصح نوكي نأ ىغبني ال ًامهرد ةرشعلا
 باذع فيفخت ةعفنم مط لصحتال مرامعأ اورسخ ال مهنذإف « مرد فصن لب امهرد نارسخلا

 (نورساخلا مَع اوأو) هلوقف « ملأ نتاذع رساخلا.ن وكف ةعفتم هل رمعلا نم ردقلا كاد نارك 1

 نأ ةناجأ هنإ مث ؛« باذعلا مدعل مب 52 اهظإ هب انت د باذع انيلع ناكنإ اولاقف ميظع ديدمت

 امكح هنوكلف ة ةمحر و هك كلل هلجأ هنآلا ََ !اجعتساب لجعي الو ملاؤس ميت " باذعلا

 قانا سلا اجالا كلذ ال لو: اعرنم ًايوضغ نوك الايح رهنزكلو ,ًايلقتم رضا

 0 مكلاجعتساب رث ا ا ا ,وضغنوكف ؛ ةمكحوةمحر هل ناكاملهتمحر هتضتراو هتككح هتضتقا

 نيح باذعلا نع مفدي الو هنولأ تك متأو باذعلاب مكيتأي الق كلذك سيلو لجعيف مكاو فس

 .(اهف 5 نم 0 نأ ١ دارأ املك ) ىلاعت لاق اك هنم هب نوذيعتسن

 نال ,'ةتغب تاذعلا مهن : أيل مهضعب لاف ؛ هيف نورسفملا فاتخا (ةتغب منين الرز ىلاعت لاق مث

 مهنتأيل مهضعب لاقو : مهنتأيل هنإ لاّقف « باذعلا ناك مطوئسم نآلو , نيروكذلا برقأ باذعلا

 انك ذ دقو « ةياعم نوكي لجاللا دعب باذعلا امأو لجإلا وه ةتعب ىلا نآل :لجالا ك هخ

 لكتب دخأ لك ناكل : ًامولعم هتقو ناكل هنأ هو :ةلكح ةتعن أنا لجاألا, وأ ثتادعلا كوت فد
 . توملا لبق ةبؤتلا ىلع ًادمتعم رجفيو قسفنف هتقوب هنلغو هذعإ لع

 لوقي ا ةتغب هلو ىنعم كلك“ دات ]| أت ( امهدحأ ) نيهجو لمتح ( نورعشيال مهو ) ىلاعت هلوقو

 مالك وه ( ىتاثلاو) ةلفغلا ىنعم دك أ ردي مل ثيح هلوقف ءردي مل ثيحب 0 هتيتأ لئاقلا

 ع7ةنرح را 11



 ةيآلا . باتكلا كيلع انلزن أانأ ميفكي موأ : ىلاعت هلوق /

 908 باتكلا الد * مالكلا أ و « هللاريغ ةداهش نم 0 لإ 27 وقأ هللا ةداهش نإ

 . مهلع مزلأ وه ام مدقف هيلع ججحلا ىوقأ رهو هرارقإ وه هسفن ىلع

 لماشلامالكلاىلإ داعب اّكلا لهأو نيكرشملا نيقيرفلا داشرإ ىف يقي رطلا نيب امل ىلاعت هنإ مث

 نيذلا ىأ (نورساخلا مك وأ هللاب اورفك و لطابلاب اونمآ نيذلاو) ىلاعت لاف ماعلا راذءالا و ال

 كلهام كو (ههجو الإ كلاه 'ىث لك) هلوقب كلاه هنآأل لطاب هللا ىوسام نال هللاىوس امب اوندأ

 : لئاسمهيفو « لطاءلاب نمآ دقف هللاىوس امب نمآن ف: لطاب هللاىواملكو لاب كلاهلكف لطب دّقف

 لطابلاب نامبإلاب ىنأ نم بأ رصحلا- ىضتقي ( نورساخلا م كئاو أ) هلوق « ىلوآلا إل

 لحتسي نوقف ارضا كوكتال نأ ميدي رضالا نود انهرحاب قأي قف رساع ئهفاهتاب نفكتلاو

 َك غأ هناللف هللا ىوس ام نامالاب ىنالا ام رخالاب 1111 ال اههدحأب نآلا نردد نأ

 ًاراكنإ نوكيف كلذك هللا نوكيف لطاب نكمت لهاج زجاع هريغ نكل هريغ لثم هللا ريغ لد هللا

 ماعلا دوجوف دج وم هلإ هل سيل ملاعلا نأب الك نركسف هركتنأو هب رقك نم: امأو هبا رقك ود

 ًاتايثإ نوكيف هلإ هتلاريغ نأب الئاق نوكيف. هلإ بجاولاو بجاو ملاعلانأب الئاق نوكبف « هسفن نم

 .هب أ امإو هللا ريغل

 لطابلاب قفأ نم لكن وكيف م رفك هللا ىوساعع نامعإلا ناك اذإ © ةيناثلا ةلأسملا

 نت ماو دمه الو مق لئاقلا لوق ىف وه ىذلا ديك أتلا ريغ ةدئاف فطعلا اذه لبف . هتلاب رفك دقف

 1 |لا ل لوألا حبق نايب ىتاثلاركذ هنأوهو . اهريغ ةدئاف هيفرعت لوقن ؟ دعبتالو ىنم

 . حيبق لطاب لوقلا نأ نايبل قملا كرتتو لطانلاب

 ؟ هللاب اورفكو لطابلاب اونمآ مث له ىأ باتكللا لهأ اذه لوانتي له 4 ةثلاثلا ةلأسملا ال
 نم اهنإ اولاقو اودناعو ا اوعطقو هللا دنع نم بلا ةزجعم نأ مثدنع حص امل مهنال 537

 لئاق هنأب عطقي ديز ةراجحلا ىار نإ لاقف. ةراجج ىرب ًاصخش ىآر نكمنكي 3 اريغ دْنع

 : ديز لوقي اذه نم هلا لتقاو نسحتعل هلا كلذ نيع نع لثس ول ىت> ديز صخشلا اذه نأب

 اذه رب اضم ًادمج نأب اولاقو هللا وه ةزجعملا ربظم نأب اوعطق امل مث كلذكف
 0 نأ مهمزأي

 3 ا ا رع ربظأ نم نأب اولاق اذإو « لطابلاب ًانامبإ نوكيف ىلاعت هللا وه دم

 هلا, سيل هللا وه ىذلا صوصخلا كلذ نأب نيلئاق نونوكي ةزجعملا رهظم صوصخم أوعطق

 هناف «دبعلا قولخعوأ ىلاعت هللا قولخم دبعلا لعلف . لوقي نميف انيلع دريال اذهو : هب ًارفك نوكيف
 لئاقلا اذه نآل هريغ ىلإ اهوب..ذ مهو هللا لعف ةزحعملا نأ ام« ريغلا ىلإ هللا لعف بسني ًاضيأ
 ىار وه ديز لوقيف ديز اهيمار نأ نظيف :اهيمار نيعري 8 تيمر ةراجح ىري نك ةبسذلا لمج
 ىازالذإ اأو دز وه لع نأب عطقي الدي ريغ نوكي .زهنلعب اما ىآر اذإ مث« ةراجحلا هذه

 نم قرفلا رهظف ديز لجرلا اذه لوقي هنأب عطقي : ديز ةراجحلا ىار لاقو ةراجحلل هيمرو هنيع



 اب ةيآلا . باتكتلا كيلع انلزنأ انأ مبفكي مل وأ : ىلاعت هلو

 ( مبفكي ل وأ ) هلوقو ةيقاب ةرهاظ ةرجعم هنإف نآرقلا وهو لزنأ دقو ةبآ لازنإ الإ طرتشي الف

 نأ 'ىسلل نكحي امأ لاق اذإ لئاقلا نآل كلذو ؛ هيافكلا قوف ةيآ نآرقلا نوك نع ءىنت ةرابع

 أر هلو كلاتكف رثك, ةعسا قف تارخاا كا نأ 2 *ىني مارك إلا عقوتي ىح برضي ال

 : هوجول اهتمدق# ةزجعم لك نم متأ ةزجعم نآرقلا نآل اذهو ( باتكلا كيلع انلزنأ انأ مبفكي

 هنم انل قبب ل تيملا ءايحإو ًانابعث اصعلا بلق ناف تماد امو تدجو تازجعملا كلت نأ ( اهدحأ )
 نوذيإدقم اهتابثإ نكلم ال ءايش ل هذه دوى دكي ردت انك كك دحاو نكي مل ولف ا

 لق نأ وه (ناثلا) هلم نم ةنانكاق مل ل دف نجا ىرمزكج ولا قا وف نا را ام و با املا

 ىلإ لصو دقف نآرقلا امأو « ناكملا كلذ ىف نكي مل نم هري لو داو ناكم ىف ناك ًانايعت اضل

 ءايشأ تناك مالسلا هيلع ىنلا تايآ نأ ىهو ةفيطل انههو. . دحأ لك هعمسو برغملاو قرشملا

 اذإ فوسحلا نآل ء. ضرالا معي وهو رمقلا قاقشنا اهتلمج نم نآل ناكم نود ناكم صتخت ال

 ارطق قا ةواس ةاريح 5 رطق نود رطقب صتخن ال ةماع تناك هتودن نآل كلذو مع عقو

 ماع سمأ نوكي هنأب ًامالعإ رخآ رطق ىف مورلاب ةسينكسلا تدهناو رطق ىف ىرسك ناويا طقسو

 اذه نكمال نآرقلاو : ءاودب لمع رد هنإ لوقي دئاعملا رفاكلا ةزجعملا هذه ريغ نأ وه ( ثلاثلا )

 ٠ هيف ل وهلا

 000 دابعلا ىلع ةمحر ةزجعم هانلعج انأ ىلإ ةراشإ ( ةمحرل كلذ ىف نإ ) لاق ىلاعت هنإ مث

 قييف رهظيال نأ هل ناكو « هللا نم ةمحر قداصلا دي ع ةردخملا راهظإ نأ انني نال اذهو . ىداسلا

 5-5 2 ول ىنتملا نع زيمتيال ىنلا نآل ؛ بذاكلا قب :دضت وأ قداصلا بن اتكت ةطرو ىف الإ

 رن ةق موس هنأ لإ ةراشإ ىلا ذو ) هلوقو ديرب ام ه محبو ءا شي ام لعفي كلذ هل هللا نكس

 .نامزلا قب ام نوكي ند لكأ#

 ىلع ًايضغ تناكةزجعملا نآل نينمؤملاب ةصتخم ةمحرلا هذه ىنعي ( نونمؤ, موقل ) ىلاعت لاق مث
 . مهثراكنإ تلطعو مراذعأ تعطق امنآل نيرفاكلا

 نمؤي ملو هتلالد ترو هتلاسر ترهظ امل ( ًاديبش كيب و ىنيب هللاب نك لق ) ىلاعت لاق مث

 1 هقدص ىلع لديام لك. ىنأو بذك اذإ قداصلا لوقي لاق باتكلا لمأ نن توما

 لك منيب و م نيرا قام ىلع وهو دناعملا ام اك تر قدص ل هللا قدصت

 3 د) لاف . الا عموم ًالاع هنوكب ًايفاكهن 0ك نان ملأ 1ك ارزق هديفي ديدهتو راذنإ

 نيذلا لوةيو ) دعرلا رخآ ىف كاف ىلاعت هنلا نأ ىهو : ةلأتما ايفو ) ضراللاو تاومسلا ف

 لهأ ةدابش 26 ( باتكلا لع هدنع نمو مكيبو ىنيب ًاديهش هللاب فك لق السرم تسل ا 0

 زم .الؤه نمو (هب نونهؤي باتكلا مهانيتآ نيذلاف) لاق ثيح اهمدق ةروسلا هذه ىفو , باتكلا

 مث مه ريغ ةداهشب مهيلع لدتساف ٠ نيكرشملا عم كانه مالكلا لوقنف باتكسلا لهأ نم ىأ هب نمؤي
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 ان . 6 عع

 نأ مهفكي لو

 تاومسلأ لا انيق مكتييو ىني هب رك لق «ه١٠ نوم مَع

 مرد َنورساحلا مكئاوأ هنأ اورفكو لطابلاب اونمأ» ذأ و ضرألاو

 نيب قرفلا ركذب ىهو مهتيش راو كلبا هلال 0 سس كرو رذ نم .غرف امل

 0104 سطو سرق لإ لولا ا بانك كنل] لون] هنإ لوقت كن] اولاقف ءسيقملاو هيلع نسنقملا

 ؛ اهنم ًائيش تينوأ ام تنأو هللا دنع نم باتكلا نوك اب لع تايآ عست ىقوأ ىموم نآل كلذك

 نأ ههجوو ( هللا دنع تابآلا امنإ ) هلوق اهنم ةهيشلا هذه ةيوجأ ىلإ هيبن دشرأ ىلاعت هللا نإ مث

 وعديو الوأل ري لوسرلا نآل . ةزجعملا ةيآلا ةلاسرلا طرش نم سيلو ةلاسرلا ىعدا ٍلظص ىننلا

 مهمحري ملنإو هتلاسر نيب مهمحر نإ هللاف « اليلد هنم اوبلط وأ هلوبق ىفقاخلا فقوت نإ مث : هللا ىلإ

 نال اذهو : اهلزني ال دري ملنإو اهلزني دارأ نإ هتلاف ةيآلا امأو لوسر ةعاسلا انأ لاقف نيبال
 ناسنإلا تارورض نم ناكملاك اهقلخي نأ نم دبال 'ىثلا هللا قاخ اذإ 'ىثلا تارورض نم وه ام

 كلذك اسيل ةزجعملاو ةلاسرلا نكل ؛هعم هقلخي وأ ًاناكم قلخ دق نوكيو الإ ًاناسنإ هللا قلخت الف

 لسر دوجو ملع اذهل و . ةزجعم هل ملعت نأ هنارورض نم سيل الوسر هلعجو الوسر قلخ اذإ هللف
 الب هتلاسر تتبث نم لوقن ؛ مهتلاسر ملع ليق نإف ةزجعم مهل ملعت لو بيعشو سيردإو ثيشك

 نالطب نيبتف ىسبعو ىموم لوقب تملع هتلاسر نآل ةزجعم ىلإ هل ةجاح ال كإذك انيبتف ةزجعم
 ناك نإ ىلب ءابقبست ىح 2 ع د وول اا وب وس رك م

 هللا نيبي نأ ديرن انكل كقدصن الو كبذكن ال نحن ىعدملا اهمأ اي اولوقي نأ هقيرطف لاؤس مهل

 كلذ دعبف . كب نمؤنو اين كنوك اجب ملعنو . ىنلا بيذكتو ىنتملا كول

 ه1 لو. نأ هلأ ةيضر ند دعس ناكام

 انأ ام ىف قاعتت ال اهلزني ال وأ اهلزني هللا دنع ةيآلا نأ هانعم ( نيبم ريذن انأ امتإو ) هلوق مث

 ؛ رخآ هجو نم اهداسف نيب هجو نم مهتوبش داسف نايب دعب هنإ مث 'ىثب ركح هيلع ىلسيل و ريذن الإ
 . باتكلا نضن فاوهو دجو:هنكل طرش ةيآللا لازنإ نأ به لاقو

 ىركذو ةمحرا كلذ ىف نإ مهيلع ىلتي باتكلا كيلع انلزنأ انأ مبفكي مل وأ ) ىلاعت لاقف]
 لطابلاب اونمآ نيذلاو ضرألاو تاومسلا ىفام ملعي ًاديبشش ,كنيبو ىنيب هللاب ىنك لق ؛ نونمؤيي موقل

 [6 نورساخلا م كتئلوأ هللاب اورفكو
 ًاطرش ةيآلا لازنإ ناكنإ ىنعي (مهيلع ىلتب باتكلا كيلع انلزنأ انأ مبفكي مل وأ ) ىلاعت لاقف

 مودم

 ىَركذَو ةمحرأ كلذ ىف نإ مل لب باتكسأأ كِل ار 1

 هيا مب
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 لعل ىرخأ 2 هذه ) كنيميب ط الو تكاتك نمد هليق نم ولن 0 امو ( لاك لاق مث

 بجت ةاكرلا : لئاقلا لوةك ايف ًافلتم ةلأسم ركذ اذإ لداهلا نآل كلذو . بيترتلا ىلع مدقتام

 . امهنيب عماجلا الوأ ركذي الو « هلام ىف ةقفنلا بجت 6 لوةيف ؟ مل هل ليق اذاف ٠ ريغصلا لام ىف

 ىدبي عنقي ملوأ كردي مل نإو ,كاذف عماجلا هسفن نم كردأو هيبشتلا درج بلاطلا عنق ناف

 كلذك و)هلوقب ليثعلا الوأ رك ذ انبه كإذكف بجيف ةجاحلا نع لضف لام امهالك لوتيف « عماجلا

 ؛ ةزجعملاب الإ ةلزنم بتككلا كلت نوك ىلع ام لاقف , ةزجعملا وهو عماجلا ركذ مث ( كيلإ انازنأ
 باترال نذإ) ىلاعت هلوقو . الزنم هنوك فرءيف ؛ ةزجعملانيع أرقي ملو بتكي مل نم نآرقلا اذهو

 مالكلا اذه نوك بجوي ناك ام ًابتاك ًاثراق ناك اذإ ىنلا نأ وهو . فيطل ىنعم هيف ( نولطبملا
 لطبلل ن وكي ريدقتلا كلذ ىلع نكن ؛ هيلع نوردقي ال امتارقو ضرالا ةبتك عيمج ناف  همالد

 نإو) ىلاعت هلوقك اذهو لاطبإلا ىف 0 وهف هبايترال هجو ال هيلع وه ام ىلعو « بايترا هجو

 هلوةكو مالسلا هي ةنلع نري لكم نما ى أ( هاذه نال ةراود اوتأف ع لع انلزن اع بير ف منك

 . (هيفبيرال باتكلاةكلذ لا )

 |وتوأ نيذلا_رودص ىف ملوق ( ملعلا اوتوأ نيذلا رودص ىف تانيب تاي آ وه لب ) ىلاعت لاق مث

 يلق نم اذه لوقي عرتخم مالك هل نوكي نم نآل « نييمدآلا تاعرتخع نم سيل هنأ ىلإ ةراشإ ملغلا

 اوتوأ نيذلا رودص ىف ) لاق اذاف ء ىردصو ىلق ىف هنإ لوي هريغ نم هظفح اذإو . ىرطاخو
 رودصلا نم هل روهظ لف كلذ كم ل >م هسا له اجلاو٠ ء مهنم ل ردص نمد نوكت هل ) معلا 3

 . هللأ نم هروهظف ٠ 01 00 , ةمالا هذه دنع نوقحتليو

 عفا نورفاكلا لاق لبق نمو ؛ نوملاظلا انه لاق (نوملاظلا الإ انت اب دححي | هر ) ىلاعت لاق مث 3

 سس !١ نإ مح ليق ةزجعملا ناب لبق مهنأ ىهو : ةدئاف هيفو 00 نب فانت الو ملا ًاظ رفاكلا نأ

 كلذ نم معني ل كاك كانه رفاكلا طظفاف « نيرفاك اونو ك2 أب اهولطت الف ايازملا

 لايترإ:ناكنإ ممزل ةيآلا هذه متدحج نإ مل لاق ةزجعملا نايب دعب مث . رفكللا نع مهفاكتتسال

 ةققح نيك رشملاب!ةيآلا: هذه دنع ناوةحيتلت وأ كح نيك رشملا مالا لّوأ ىينودخل ا 0

 ظفللا كلذو غلبأ انبه ظفللا اذبف ميظع مظ كرشاا نأ انيب ان, نيكرشم ىأ 2 نيملاظ اور

 . غلبأ كانه

 4 نيبم ريذنانأ امنإو هللا دنع تابآلا امنإ لق هبر نم تايآآ هيلع لزنأ الول اولاقو ا ىلاعت اقم“



 00 هلبق ن هاو تنك امو ؛ لاعت هلوق 7

 2 0 لو باتك نم هلمق ن نم مول 0 0

 ةل دسم سو مدع هروددع

 انآب أي دح 1 ب اونو نذل رودص 0 ذ تآني 0 1 "«نولطبملا

 - < نت امالي - نع ىلا

 هَ دم هن

 <«: ن ”وملاظلا الإ

 نامز ىف ,ه نيذلا .الؤه نمو ؛ باتكلالهأ نم ًانامز متلي ادم اوقبس نيذلا ره باتكلا ماتينآ

 نال لول انك لا لإ فرس: ءالؤد ) هلوق نإف ٠ نك حج ركل ف نم مثلي هتالم روع

 نضضارعالاو مهرك ذ ص غارفلا دعب مالكلا اذه ناكذإ : انبه 7

 ىلإ برقأو : لقنلاو ل فعلا ىلإ برقأو ككوأ رخآ هجو انههو « رفكلا ىلع مهرارصإل مهنع

 هلوقبو ءايبنآلا ره باتكلا مهانيتآ نيذلاب دارملا لوقن نأ وهو ؛هب رومأملا لادجلا نم نسحالا
 ءءايبنالا مه ةقيقحلا ىف تانكلا مهاتآنيذلا نال ؛برقأ وهو باتكلا لهأ نم ىأ (ءالؤه نمو)

 انيتآو ) لاقو ( باتكلا مهانيتا نيذلا كئلوأ )ملاعت لاق اك« ءايبن“الل الإ باتكلا ىت آ ام هللا ناف

 لكنا , صيصختلا هلخديال اذه ىلع مالكلا انلمح اذإو ( باتكلا ىنانآو ) لاقو ( ًاروبز دواد
 هللا دبع باتكلا مهانيتآ نيذلا نم دارملان وكي هب اولاق امي انلق اذإو « ءاسن آلا لكب اونمآ ءايننآلا

 «نيدوكذملا ريغ(ءالؤه نمو)هلوقب دارمللا نوكيو . اليله ًاددع وأ هعم ةئالث وأ نينثاو مالس نبا

 مهنم غرفو مهيف ماكتو نيك رشملا اههدحأ نيمسق موقلا مق «: أك مالكلاجرخم نوكي انركذ امىلعو

 ءال ؤه لاق اذإف مهرك ذ ناب رج تقو تقولاو' 3 0 للا

 00 ا 0 كئلوأ لاق اذ الك ينموعل م نينا باكي لجأ لا ةسمرنركسي

 نسحأ ىلع لادجلا نوكحي ريسفتلا اذه ىلعو : مهرمأ قةحنو مركذ قيس نيذلا نيكرشل
 ( ةلوللاو 'ءاننكزلا ةلشن ف ففالجلا نن فرق ةمالاو 6 و و

 ىوقأ نوكي لاسقالا ىلإ فالتخالا ىدأو . نيسيئر وأ نيكلم ةليضف ىف نابز>- فلتخا اذاف
 كلذكف معازنل ىنعم الف , ناقداصتم ناقفاوتم ناكلملا ناذه مهل لاقي نأ مهنيب حلصي مالك

 2 را[ كللذكو مهل مكيصعتل ىنعم الف ىب اونم .آ مهو ءايبناالاب انمآ نحن هيل 0

 متنمآ نأ ىنعي .هيلع مه امع مهل اريفنت ( نورفاكلا الإ انتايآب دححب ارز قلت ل لاق مث ءا

 را اهراكنإبو ؛ةدحاولا ةلأسملا هذه الإ ؛ ةلضف ل ا ا

 . ًارفاكن وكي ةيب دحاجلا ناف ؛ رك ايارنم نولطبت و
 لب ؛ نولطبملا باترال ًاذإ كنيميب هطخم الو باتك نم هلبق نم ولتت تنك امو  ىلاعت هلوق |

 . [ < نوملاظلا الإ انتابآب دحح امو ملعلا اونوأ نيذلا رودص ىف تانيب تابآ وه



 ر> هابي م يس ا سل ىو را

 22'أ01- اا

 8 الا . ةباكلا لها واذا لوو 0 لوف

 م اود ند الإ 6 مق 0 هك اوداَجتكَو

 لإ لزنأ 2

 َنونم ع . باَتكَلأ مانا َنيذلاف باّتكلا كلِ نونا | ذك و 5م نول
6 

 0 ل ه- 8 0

 هل نحتو دحاو مك ان دم كل ليل

 ه-

 مده سس

00 

 سي سم

 يقدم 2 ا رس اهم ع ر 6 هنن - ا أ ب

 4 َنورفاكل الإ ١ ناب دح جب اهزو هند نموا نم ءالاود

 ' 0 ال ربكلا هل ىأ 1 هلا ةالصلا ْق لاقب اكاذمرأ ا ل ريكا هل هللا

 اولوقو مهم اودلظ نيذلا الإ نسحأ ىه ىتلاب الا باتكلا لهأ اولداجت الو ) ىلاعت لاق مث

 علل اناا كلذك و« نوبلسم هل نكار دحر مكهإو انهإو مكلإ ل نئأو ايل لأ 1 انمآ

 4 ن ورفاكلا الإان:ايأب دحجامو هب نمؤي نم ءالؤهنمو هب نونمؤي باتكلا هاني: نيذلاف باتكسلا

 داشرإ ةقيرط نيب عنتمأ نع سأيلا لصحو عفتنا نم عفنو نيك رشملا داشرإ ةقيرط هللا نيب امل
 دارملا نيرسقملا ضعب لاق ( نسحأ ىه ىتلاب الإ باتكسلا لهأ اولداجت الو ) لاقف باتدكملا لهأ
 ؛مثرفك ىلعادئاز اوملظ اذإىأ ء اوبراحو اوملظ اذإ الإ اونمؤي مل نإو « فيسلاب مهراداجتال هنم

 نشخاللاب "لداحي نأ قئاللا ناكف هانيب ام لع زكتملاب/ءاجب كرشملا نأ وهو ةنمافطلا سم

 نيعأ مهل ) لاقو (ىمع مب مص) مهقح ىف ىلاعت لاق اذهل ؛ ههبش نيهوتو هبهذم نيجت ىف غلابيو
 00 1 ]وراق كتايكسلا لهأ امأو : كلذ ريغ ىلإ ( ا نودمسي الا ناذلا مهو اب نورصبي ال
 ةاباقءلف :رشاو 0 رلا لاسرإو بتكلا لازنإب اونمآو اودحوف مالسلا هيلعىنلاب فارتعالا الإ

 فالخب ؛ ره ؤابآ لالضلا ىلإ بني الو مموارآ فختسن الو نسحألاب ال وأ نواداحي مهناسحإ

 نذلا الإ دارملا نوكي نأوهو ءرخآ نسد هل نيمبت ( 2 .نلا الإ) هلوقف اذه ىلع مث .كرشملا

 ؛ نوملاظلا مهفركسنملا لوقلا ىف ,هوهاض مهناف . ةثالث ثلاثب لوقلاو هلل دلولا تاب ثا تارك رس

 نيب ىلاعت هنإ مث مهتلاهج ني و مهتلاقم نيجمت نم نشخاألاب نولداجيف ٠ ميظع مظ كرشلا نآل

 دحاو مكاو انطإو مكيلإ لزنأو انيلإ ل زنأ ىذلاب انمآ اولوقو) هلوقب مهنساحم مدقف نسحالا كلذ

 كلذ دعب مث ء ءىضم ليلد وهف مكيتك ىف ىلاسر نيب هنكسل هلاق ام عابتا انمزليف ( نوملسم هل نحنو

 كياع انلزنأ كمدقت نم ىلع انلزنأ م ىنعي (باتكلا كيلإ انلزنأ كلذكو) لاقف ًايسايق اليلد ركذ

 «كلذك ءالؤه نمو صنلا دوجول ( هب نونمؤي باتكلا مها دن نيذلاف ) لاق مث ؛ سايق اذهو

 انكلا: لهأ قم اننذنب نم نم 9 ١١ مهانيتآ نيذلاب دا را مهضعب لاقف نورسفملا فاتخاو
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 612 نوعنصل ام ملعب هللاو ابيكا هلأ ألا

 ليطعتلا فالخ هلل دملا هلوقب تيثأ ٠ نيملاعلا بر هلل دنلا لاق اذاف . ةمحرلاب قزرلاب ءاقبلا ىطعي

 ليطعتلا فن كايإ ميدقت ( ديعن كايإ ) لاق اذإف. كارشإلا فالخ ( نيملاعلا بر ) هلوقبو

 بلاط نال ليطعتلا ىن ( طارصلا اندهإ ) لاق اذإف ( نيعتسن كايإو ) هلوقب اذكو كارشإلاو

 برقالا وه ممة:سملا نال كارشإلاىن (مةتسلا) هلوقبو : هل دصقم ال لطعملاو دصقم هل طارصلا

 ةدابعو مه نوعفشي مب نونظي و  نيملاعلا هلإ اهروص ةروص دبعي ىت> مانصالا دبعي كرشملاو
 قنيف هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ اهيف لوقي ةالصلا رخآ ىلإ اذه ىلعو . برقأ ةطساو ريغ نم هللا
 دهشأ ) هلوق ىف هللا ةظفل اهرخآو هللا ةظفل اوأ ةالصاانأ ىهو ةفيطا انبهو ؛ ليطعتلاو كارشإلا

 ةالصلا نم قب دقفلئاق لاقنإف ؛ هللا عم اهرخآ ىلإ ةالصلال وأن م هنأ ىلصملا ملعيل هللا الإ هلإ ال نأ
 اهرخآ ىف ءايشألا هذه لوقنف ؛ يلستلاو لوسرلا ىلع ةالصلاو هللا لوتس ادن نإ نيش و :هلوق

 لصو اذإ دبعلا نكل ::ريغال هللا رك ذ ةالصلا نآل كلذو ؛ ةالصلا تاذ نع جراخ ىنعمل تاخد

 برقت نك« لوسرلا نع ىغتساو دبتساو لفتسا هنأ هبلق ىف عقيال هللا عملصحو هتلاىلإ ةالصلاب
 ةياده ةعيفرلاةلزنملا هذه ىف تنأ لاقف ؛ باجحلاو باونلا ىلإ تفتليالو كلذب رتغيف ناطلسلا نم
 هتياده ةكربب هلك اذه نأتملع اذإ مث , هللا لوسر دم ىرك ذ عم لقف هنع نغتسم ريغو يلب دمع

 مهغلب و مهيلع سف كناوخإ ىلإ تيهتاو كجارعمنم تعجر اذإ مث ؛ هيلع ةالصلاب هناسحإ رك ذاف
 ىدي نيب فوقو اهلوأ ناف ةبيه اهيف ةئيه ةالصلا ةئيه نأ لعاو « نيرفاسملا بيترت وه اي ىالس

 ناطلسلا ىدي نيب وحي ام هللا ىدي نيب وئج اهرخآ نإ مث ء ناطلسلاىدي نيب كولمملا فوقوك هللا
 اذه ىفو « اخ هسلجأو هللا همرك أ هللا لع ىنثأوفقو امل دبعلا نأك« سالجإلاب همرك أ نم

 كو ؛ةرخآلا ىف وثب هل نوكي ال وئجلا اذه'هبر ىدي نيب ايندلا ىف اثج نم نأ ىهو ةفيطل وثجلا

 . ( ًايثج اهيف نيملاظلا رذنو ) مهةح ىف هللا لاق نيذلا نم نوكي
 . 4 نوعنصت ام ملعي هتلاو ربكأ هللا ركذلو ل ىلاعت لاق مث

 امهم نايتإلا نوكي نأ بجوي ام نيب ةالصلا ةماقإو باتكلا ةوالت امهو نيرهأ ركذ امل
 تافصلا نم مهيف اسمب عءابآ مترك ذ اذإ متتأو ( ربك أ هللا ركذلو ) لاقف « مظعتاا هوجو غلبأ ىلع

 ىلع نوكي نأ ىغبنيف ؛ ربك أ هللارك ذ نكل ميولقو مهاوفأ ءلمب مورك ذتو كلذل اوشبنت ةنسملا
 ىغبنيف كعنص نسحأ اذهو ؛ نوعنصت ام ملعي هللا نآل كإذكف ةالصلا امأو : ريظعتلا هوجو غلبأ

 ةفيطل هنم ربك أ وه ام نايب فذح عم ( ربك أ هللا ركذلو ) هلوق ىفو ؛ مظعتاا هجو ىلع نوكي نأ
 7 لبجلا لاقيال ذإ  ةبسن هيلإ هلفربكلاب هريغىلإ بنام نآل نالفرك ذ نم ربك ألقي مل هللا نأ ىهو
 ركذلو لاق هناك بوسنملا طقسأف لبجلا كلذنم ربك أ لبجلا اذه لاقي اسنإو ؛ ةلدرخ نم ربك أ
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 هناإل ىوؤتلا نسال. سبل لص 1ذ]" دبعلا.كلذكيف ؛ افرع ءاشاإلا كلتا :رشام هم لج سلا فد
 ! ساملو.. ةسه ىذ كالا م افقي نه ةئيه ىلع لا ىلع هليع عضاو هللا ىدب نيب فقاو

 سبل نم نذإف ؛ مسجلا ىلإ بهذملا حابيدلا ةبسن ند لعأ كلا ىلإ هت نوكي سايل ريخ اكد

 ةدحاو ةوإ كدتم'تا ولصلا نإ مث .ركنملاو ءاشحفلا تاروذاق ةرشابم هنم ليحتسي سابللا اذه

 ديرب ثيمح 0 هسفن ريمأ نوك نه (كن )اغلا (١ عاذتمالا موديف سللا اذه موديف ةد>أو دعب

 كلذ ىف الإ بصنملا كلذ بحاص ساحب ال:ص اخ ماقم هل ًايصنم هاطعأو كلم ةمدخ ىف لخد اذإف
 هللا ةعاط ىف لخد ىلص اذإ دبعلا كلذ كف . كرتي ال لاعنلا فص ىف سلحب نأدارأ ولف ؛ عضوملا
 ريغ ىف فقتي نأ دارأ ولف ؛ نيهلا باحصأ نم راص ذإ ؛ نيعم مام هل راصو هسفن كح قدي ملو

 لايشلا نامصأ نم ركشملاو ءاضحفلا بكت رم نكيل : ك]رتبال لايتملا باصأ كققوم وهو هم
 وهو ( عبارلا ( ركسملاو ءاش>فلا نع هللا همصع ىلص نم ىنعي هللا ةمصع ىلإ ةراشإ هجولا اذهو

 هلا قوسلاك كلملا نِع اديعي نوكي نم. نأ وهز: رابخالا ةب تدرو ا[ 1

 اذاف ؛ سان شابحأ ف سلحيو ساورلاو سارهلا ناكد ىف لكأي لاعفالا نم لعف امب ىلابي ال
 كلملا دنع 9 و داوقلاو هب ؛ رادنجلا نم ارجل رآ راص اذإ م كلملا نم ةريسي ةيرق هل تراص

 ًاريمأ راص ىت> هتلزنم تعفتراو هتبرق تداز اذاف « هلعفي ناكام ىطاعت نم ةبرقلا كللت هعنم ال

 اذإ ديعلا كلذك « نالخلا كتلرأ عم سواجلاو ناكملا كلذ ىف لكلا نع ةلزنملا هذه هعنمت تنبح

 نم هعنمب ةيرقلا نم ردقلا كلذ ناك اذاف ( برتقاو د#او ) ىلاعت هلو ام ةبرق هل راص دج و ىلص

 ةماركلا راثآ نه هسفن ىلع ىرب ىت> . هتناكم دادزت دوجسلاو ةالصلا رركدتبف , ىهانملاو ىصاعملا

 لوقنملا هدك وي لوقعم رخآ هجو ةيآلا فو رابكلا نع الضف رئاغصلا هسفن نم هعم رذقتسي |4

 ليطعتلا رع ىهنت اهنأ وه ( ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنت ةالصلا نإ ) هلوق نم دارملا نأ وهو
 ليطعت'ا لوقتف . هللا ريغل ةيهولأ تاثإ كارشإلاو:. هللا دوجو راكنإ وه ليطعتلاو ءكارشإلاو

 نم امو سمشلا نم رهظأ هللا دوجو نكل ؛ حبقلا رهاظلا حيبقلا وه شحافلا نآل .اشخ ةديقع
 كارشإلاو حيبق هلإال نأب لوقلاف  راكنإلا رهاظرهاظلا راكنإو ةرهاظ ؛ هتلاىلع ةيآ هيفو الإ ءىث
 زاوج عم دلاولا ريغ ك] ادم كس نو لك لا مسا قاطأ امل ىلاعت هللا نآل كلذو ءر 06

 ( لوقلا ماركس نووق يلد مهنا الا الل مئاأ لاق. تضع نلاواول كرك نإ

 ًادلو دلو هل نوكي نأزوجي الو ءدلب ل نم ىلإ بسفيو هللا تانب ةكئالملا لوقي ىذلا كرشملاف

 لوأ دعلان ال كلذو ركنملا اذهو . ءاشحفلا هذه نع قبنت ةالصلاف ؟1ركسم هلوق نوكيا فل

 نآآل كيرشتلا ىنني ربك أ هلوقبو ليطعتلا ىنني هللا هلوةبف . ربكأ هللا لوقي ةالصلا ىف عرشي ام
 ؛ ليطعتلا ىنن هللا مسب لاق اذاد ؛ كارتشالا هيف امف رخالا كي رشلانم ريك أ نوكي ال كيرشلا

 نم ميحرلاو . ةمحرلاب قاخلاب دوجولا ىطعي نم نمحرلانآل , كارشإلا ىننريحرلا نمحرلالاق اذإو

 «0ه-رظ ل١ د '
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 ا ثلاثلا ليبقلا نم نآرقلاف اذه لع ءاذإ نع ماكل ةروأ ولو اند تقر نم ىذي داك ىََّح

 . ةدئاف نامز لك ىف هتوالث ىف ناكف ودحنالاو هقفلاو صصقلا هيف

 لوقنف ؟ ةالصلا ةماقإ و باتكلا ةوالت نيئيشلا نيذه رمآلاب صصخ مل 4( ةيناثلا ةلأسملا 2

 نيف رطنبب ةطساو لوسرلا هل لاق ماللا هيلع دمت بلق ةيلست دارأ ال هللا نأ ( امههدحأ ) نيبجول

 نأ ىرتالأ ؛ لصتم رخآلا فرطلاف هولبةي لو دحاولا فرطلا هب لصتي مل اذاف ؛ قلخلا ىلإ هللا نم

 ىلإ كبجو هجوف كولبةي مو كباتك تولت اذاف  هلمرم وحن هجوت هتلاسر لبقت مل اذإ لوسرلا

 قملا داقتعالا ىهو .: ةثالث دبعلاب ةصتخلا تادابعلا نأ وه ( ىناثلا هجولا ) ىهجول ةالصلا مقأو
 نه ناف رركتيال داقتعالا نكل ٠ ؛ حلاصلا لمعلا ىهو ةيجراخ ةيادبو نسحلا ركذلا ىهو ةيناسلو

 كلذ ناك مالنلا هيلع ىنلاو ًارمتسم مودي كلذ لب ىرخأ ةرم هدقتعي نأ هتكمال ًائيش دقتعا

 ركذلا نكسل :هراركنت ناكمإ مدعل هب رمؤي ملف ناب نع لصحي ام لك أ نايع نع هل الصاح
 . ةالصلا قأو باتكلا لتا : لاقف امهب هرمأف . كلذك ةيندبلا ةدابعلاو ؛ را ركستلا نكسم

 دارملا نيرسفملا ضعب لاق لوقن ؟ركسنملاو ءاشحفلا نع ةالصلا ىهنت فيك 4( ةثااثلا ةلأسملا
 اذه ىف ةالصلا نم نآرقلا ةدارإ نآل ديعب وهو امبنع ىبناا هف ىأ ىبني وهو نآرقلا ةالصلا نم

 ةالصلا سفن هب دارأ مهضعإ لافو : مهفلا نم ديعب ( كيلإ ىحوأ ام لتا ) هلبق لاق ىذلا عضوملا

 كلذك اذه لوقنف ء امنه ءىثب لاغتشالا هنكسمال هنآل . ةالصلا ىف دبعلا مادام امهنع ىبهنت ىهو

 نركرام ا ريثك لاغثالا نم اهريغ: نال. ةالصلل الماك ادم نؤكي ال'الإو اذه دارا سيل نكل

 ىلعو ًافلط» ركدملاو .اشحفاا نغ ىهنت ةالصلا نأ دارملا : لوقنف هريغو هتقو ىف مونلاككلذك

 هيلع هللا لص هنع لقن ىتح ؛ ىهنتىهو روضحلا عم نوكت ىبااىه ةالصلا نيرسفملا ضعب لاق اذه

 اعرش ةحيحصلا ةالصلا لوقن نحنو « ًادعب الإ ام ددزي مل ىصاعملا نع هتالص هبنت مل نم هملسو

 اعرمش هتالص حصتال ءايرلا اهب دصق ول ىتح هلل فلكملا اهب ىنأ ىتلا ىهو ًاقلطم نيرهآلا نع ىبنت

 نم فيكف حصيال ليق دربتلاو ةالصلا هثوضوب ىون نم نإف رهاظ اذهو : ةداعالا هيلع بحتو

 ناك نم نأ وه ( لوآلا ) هوجو نم ىبنت ةالصلا لوقنف اذه ثين اذإ هريغو هللا هتالصب ىون
 هذرط دق هدابع نم ًادبع ىربو . ةلزنم هدنع نوكيو ناسحإلا ريثك نأشلا ميظع اكلم مدخم

 نأ افرع برقملا كلذ نم ليحتسي ؛ هلوصح ىجربال ثيحب ربخلا هنافو ؛ هلوبق روصتنال ًادرط

 لصحو هل ًادنعراص هلل ىلص اذإ دبعلا كلذكف دوراطملا كلذ ةعاط ىف لخديو كلملا ةمدخ كرتي

 ؛ دورطملا ناطيشلا ةعاط تحن لخديو هللا ةدامبع كرت نأ“هما لختسيف 6 هير: ىجاني ىلصللا ةلزنم هل

 وه (ىناثلا) ركسملاو ءاشحفلا نع ىبنت ةالصلاف ناطيشلاةعاط تحت ركنملاو ءاشحفلا بكت رمنكلل

 تاروذاقلاهعم رشاس اله سبل اذإ فيلذ سابل هل نوكي سانكلاو لاب زلاك تاروذاقلا رشابب نم نأ

 جابي دب و مهم د>اوسنل اذاف رثك [تاروذاقلا نعهسال وهوهعانتما نوكي عفرأهبوت ناك الكو

0 



 تا
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 م6 رثاورنق 2. هذ

 اهعمجج نع رجعي الو تاومسلا ف ن ّضرالا قدك وجوم ا ار 4016 02 كرر ءلادل لوقف

 هللأ هينادحو ملعيو 4 لوسرلاةثعب ورويقلا َْق نم ثعل زوجي 5 تاعدبلاو تانئاكلا ا ع 5

 ؛همات نامعإلا هل لضحيف نادوجوم قحاب اهو اتلطيلو اتدسفل دخاو نم رثك أ ناكر 41

 ل سة الا هذه نينهاوملا ىلس امل ىلاعت هللا نإ مث هماظن 0 ىلع هقلخ ام قأخ نم

 ءامشحفلا نع ىمت ةالصلا نإ ةالصلا متأو باجكتلا نم كيلإ ل و أ لتأ رب ىلاعت هلوقب

 . 4 0ك

 اوناكامهريغو ًاطولو ًاحون نأ ملعتل كيلإ ىحوأ ام لتاف ممرفك ىلع فسأت تنك نإ ىنعي
 ةلاهجلاو ةلالضلا نم مم موو 5 1و ةلالدلا ةماقإ ف اوذلابو ةلاسرلا اوغاب هيلع أ لع

 هلع دمع يلف ةيلدتلا هل إ أيا دعب تناك ام ةوالتلا نال مهلع لاق امو ( لتا) لاق اذهل و

 : لا ا ةيآلا قو مالسلاو ةالصلا

 هل قري مل عمسي ملو ةرم هباتك أرقو باتك هعم ناك اذإ لوسرلا نأ 4« لوألا ةلأ ةلأسملا 0

 ةريسملا بتكللا ناف . كاذك سيل لسرملا ىنلا عم لزنملا باتكسلا لوقنف هسفنل هتءارق ىف ةدئاف

 ا مام ة هره هنأ رهن لصح دحأو عم ؛ مالكو مالس هيف نوكي م ف نيمسق ىلع لسرلا عم

 متم ت

 ةشفر اناتكا ىالالا كا .: اذإ م تاقوآلا عيمج ىف ةيعرلا هيلإ حا : را هيف نوكي مسفو :

 كاذ عميمج هيف 6-5 اذه ميلإ ان دٌدعِلو ةينالقلا ةئسأأ مين ه انعضوو ةيئالفلا ة ةعدبلا نع انعفر انإ

 مقاتل لف كريو ارقي ال تاكا, اذهر زف ٠١ كازو كي كار هلع سني لانك كلذ نكشلا

 ,نيعاألا بصن نوكيو . تبزاخملا قوق. تبي و حول ىلع هتخس بتكت اماريثكو كاك

 غلبيل ةرم دعب ةرم هتوالت بجوف نيملاعلل ءافش هيف ىلك نوناق دمح هلوسر عم هللا باتك كلذكف

 روهدلا رورم لع رودصلا ىف تبثيو موق نم موق هذخايو نرق ىلإ نرق هلقنيو رتاوتلا دح ىلإ

 ناف صصقلاك ريغال الإ هتءارق هركستال باتك ماسقأ ةثالث لع بتنكلا نأ وه ( ىناثلا هجولا )

 مل رخآل الإ اهو رقيال ريخاا كلذ هعمس اذإ مث, هريغل الإ ىرخأ ةرم اهؤرقيال ةرم ةياكح أرق نم

 باتكو امهريعو هقفلاو وحنلاك سفتلل الإ هيلع رزكيال تاتكو.«هومعسل ةيلغ هأ تار

 ا قريو ام ذتلي اهدمس اكو ريغلل رركت اهناف ةنمسملا ظعاوملاك ريغللو سفنال ةرم دعب ةر م لش

 ناف ملكملا سفنل اضيأ رركست و عمدلا عم ساوسولا جرخي عمسلا لخدت املكو اهديعتسي و يلق

 دقن 1 باها ْق 2 نلأَو و امد أ 5 هدعل 0 ةييط ةماكب مك“ 2 2 لي ام ريس 0



 ةيآلا . نوملاعلا الإ اهلقعي امو : ىلاعت هلوق ا

 نإ لا راو تارمسلا هللا قل 4409 نوملاعلا ل] اهلقعت امو

 «44 م ةلال كلذ َْق

 ( نوملاعلا الإ اهلقعي امو ل ىلاعت لاق مث

 داسفو هللا ىو. ام نالطبب ملعلا هل لص> نه الإ هيلعي ال كلذك ىمالا نوك و اهتقيقح ىنعي
 هلقعي قيقدلا ىركفلا لعلاو لقاعلا هءلعي ىسدحلا معلا نأ وهو ىكح ىعم هيفو . هادع ام ةدابع

 نوك وأ رهاظ كردملا نوكل هبنكب وه اك هكردأ رهاظم أ هيلع ضرع اذإ لقاعلا نال كلذو « ملاعلا
 نم دبالف قباس لع ىلإ جاتحيف قيقدلا امأو  هلبق ءايشأب ًاملاع هنوك ىلإ جاتحي الو ء القاع كردملا
 اذه لعاذإ . ًالاع ناكاذإ هلقعيو هماهتب هكرديالو هكرديف ةقدلا ةياغ ىف ًاقيقد نوكي دقدنإ مث : ملاع
 اهرسأبدئاوفلا نم اهفامو اهتقيقحو الاثمأ سانلل برض وه ىنعي ( نوملاعلا الإ اباقعي امو ) هلوقف

 . ءاملعلا الإ اهكردي الف
 هب مثرمأ امب رافكلا تأي ملو . ناهربلاب قملا ربظأو نامبالاب قلخلا رمأ امل ىلاعت هنإ مث

 « ليثعلاب مهليلد فءض نيبو ؛ ربغ نم كالهإب مهرفك ىلع مهرذنأو , ربع اهيف ًاصصق مهيلع صقو

 : هلوقب نينمؤملا ىلس مهنع سانلا سأي لصحو . ليبسلا ءاوس ىلإ كلذب اودتمي لو
 . «نينمؤالل ةيال كلذ ىف نإ قحلاب ضرالاو تاوء.لا هللا قلخ 0
 ؛ كنيقي ةوق ىف مبكش رثؤي الو « منيد ةمص ىف اكش مثرفك ثروي ال مث اونمؤي ل نإ ىنعي

 ىلع هب نمؤي مل نإو . رهاب ناهربو : رهاظ نايب نينمؤلل قحلاب ضرالاو تاومسلا هللا قلخ ناف
 ىف ةيآلا صخ فيك ىلاعت هللا نأىهو : ةيآلا ريسفت اهم نيبتي ةلأسم ةنآلا فو . رفاك ضرالا هجو

 مهتلأس نئلو) ىلاعت هللا لاق !؟لقاع لكل ةبآ امهقلخ ىف نأ عم نينمؤملاب ضرآلاو تاومسلا قاخ

 ضراألاو تاومسلا قلخ ىف نإ ) ىلاعت هللا لاقو ( هللا ناوةيل ضرالاو تاومسلا قلخ نم
 ةيآ ضرالاو تاومسلا قاخ لوةنف (نولقعي موقل تايآل - لاق نأ ىلإ -راهنلاو ليللا فالتخاو

 هلوقف لقناا امأ ؛ لقعلاو لقنلا ثيح نم هنايب و . بسك نينمؤالل ةيآ قحلاب امهقلخو لقاع لكل
 نوكي ملعلا نع سانلا رثك أ جرخأ (نودلعي ال مهرثكأ نكلو قحلاب الإ امهانقلخام ) ىلاعت

 تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو ) لاق ثيح امهقلخ هنأب لكلا ملَع تيثأ هنأ عم قحلاب امهقلخ

 معيوضراآلاو تاومسلا قلخ ىلإ رظنيام لوأ لقاعلا نأ وهف لقعلا امأو ( هللا ناوقيل ضرألاو
 امهقلخ هنإ لوقي لب ؛ كلذ درحب دنع امهنع رظنلا عطقيال هللا هيدهب نم مث هللا وهو ًاقااخ امل نأ

 نوكيف لطبتو دسفي ماكحإلا هجو ىلع نوكي ال ام نآل ؛ قحلاب هلوقب دارملا وهو احم انتم

 نقتأ ثيح لماش هيلع ملاعو قاخ ثيح لماكر داق هنإ لوقي ًآنقتم امهقلخ هنأ لع اذإو : الطاب



 35 ةيالا 3 توبكنعلا كيبل توببلا نهوأأ نإو - كاع 0

 مورس سا ريق سمع رثثةوس رز 2ورنيه س2 52 5

 ٍِ 2 نإ 221 نول 0 توك تيب توبلأ نهوا 0 0

 س ه5 هردق هرنه ا ر سه افه اسر 3 كل ل 2

 لاتمألا َكَتَو يحل را وهو 6 5 ا نم توعابا»

 3 و 0

 سانلل امرضن

 .4 نودلعي اوناك ول تراركتملا تبل تول! هنو نإر راب لاق ىلاعت هنإ مث

 . ( نوملعي اوناكول مهلمع كلذكف ) رثأ الو نيع هنم ىقبي الو ءىث ىندأب برخ هنال كلذ
 4 < رميكحلا زيزعلا وهو ءىثن ٠ نم هنود ن 72 نوءعدبام ملعي هللأ نإ إل ىلاعت لاق مث

 عع 4 ءىقا نم 0 نم كن وعدن ال مهنإ ثتنح لعلا لع كيكات ةدايز اذه : ىرشخمرلا لاف

 لغتشو ميكحلا رداقلا كرم نأ لقاعلل 0ك ميكح زيزع ءاوهو ءىثن نسل نوءادب 4

 3 ةلمجأب قلعت 0 يك وهو 4 ةيفأن ان لعج 0 4م مهفي أاذهو. 5 0 ا |[ ةداب و

 نوكف ةبريخام لكحن | 8 نإو . ةلما هذه ملعأ دن. قد طا وزنا نأ لع لعأ ىإ : نئاقلا لرد

 رميكح كلا مبك الهإو همادعإ ! ىلع رداق ميكحلا زيزعلا وهو هيلعي هللاف ءىث قم نوعديام هائعم

 ىلعو هتك ا دم ةمأ عم باطخلا نوكي 7 نمو.« ةنيبا' نع ةايجلا و هدب نع ا نوكيل مولبع

 304 لثم ميلثم نإ لاق امل لوقذف ؟ قباسلا ليثعلاب ةيآلا هذه قاعت هج وام لئاق لاق ول اذه

 ةرودص ىف م اعإو 2 ىريخسل 0 و اند أ ناثوالا هذه ديعأال انأ كرد نأ رئاكلا ناك

 ىدو# هلف ىأودو ىدوجوو ىرشو ىريخو ىرضو 1 هنمو هريخست تحت انأ بكرك
 نال 0 تيب لثم وه هللا نود نم نوديعي ام لك ن نأ معي هللا ىلاعت هللا لاف 00 ٠

 مكدابعك بئاغلل م«دابعف هللا نذإب الإ رضي الو 2 الا اان تعا امي لكو .كالر زو كك تلا

 هاوس هلإ الو هللا الإ دوبعم الو رضاحلل

 4« سانلل 0 الا كلتو رب ىلاعت لاق مث

 ضوءبلاك تا رشحلاو مآو لأب ؛ لأ ها تاومسلاو ندا 3 دااغ برمذإ فك نورفاكلا لاق

 كاردإ هنم كل لصحي ماعنإلاك اونو 5 م نإ س انلل برضتلاثمالا لاقيف؟ تو.كتعلاو ب ابذلاَو

 لاق اذاف ! ادا نيثأت لثم 1زيئأت, نسفنلا فا رتو ةييعنلا نال كلَذو دف متنأ ا 8 00
 بئاغ وهو لجرلا اذه َّق تحعقو كنالل تيما م ََ لكأت كنا ب غلاب ا اتعب نأ مب 02

 ردقي الو هلعفي ام ِلعي ال وهو هنم لكأي تيم ' عقي نك بيجي ىتح عمسالو لوقا مفي ال



 ةيآلا . ءايلؤأهلا نود نم اوذختا نيذلا لثم : ىلاعت هلوق ب

 عفتني رومأو « قلغي باب و ؛ لظم فقسو . لثا> طئاح : رومأ هلنوكي نأ ىغبني تيباانا (لوأآلا)
 فقس امإو دربلا نم عن لئاح طئاح امإ . نيرمأ دحأ نم دب الف كلذكن كي مل نإو ؛ قفتريو اهب

 امنجيال توبكنعلا تيب نكل تيبب سيل ءاديبلاك وهف ءىث امهنم لصح مل ناف رحلا هنع عفدي لظم

 مل ناف . راضملا عفد هبو عفانملا رجو قزرلاو قاخلا هنم نوكي نأ ىغبني دوبعملا كلذكو اهنكي الو
 ةبذلاب مودعملاووبف كلذك نوكيالنم ناف « عفن رج وأ رض عفد نم لقأ الفرومالا هذه عمتجت

 لصحي ملرفاكلا كلذك ٠ .ىثتيبلا ناعم نم تيبااكلذذاختاب توبكنعلل لصحمل ينذاف . ءاو.. هيلا

 لظلل نركي نأ تيبلا تاجرد لقأ نأ وه ( ىناثلا ) .ىث ءايل وألا ىناعم نم ءايل وأ ناث وألا ذاخاب هل
 بلا نم ثيلاو ؛ ِبارتلاوزانلاو ءاملاو ءاوملا آضأ عفدي ولالظتسالا ديفي رجحلا نم تيبلا ناف

 نءتيب وهىذلاءابخلاو :رانلاالو ءاملا الوىوقلا ءارهللاعفدي الو دربلا ورا عفدي و لالظتسالا ديف
 لظيال توبكتم لا تيب نكل سمشلا رح عفد_ولظي ًائيش عفدي الن اك نابوث نمىهىناا ةميخلاوأ رعشلا

 مل ناف ؛ ريغلا ىف رمآألا ذفان نوكي نأ هتاجرد ىلعأ دوبعملا كلذ كف . هيف ذفنت اهعامششب سمشلاناف
 نكلا هيف دباعلا ىمأ ذفني ال نأ نم لقأ الف نكي مل ناف . دباعلا ىف رمآألا ذفان نوكيف كلذك نكي

 هنأ تيبلا بتارم ىندأ ( كلاثلا ) هواذأ اوبحأ نإو هولجأ اودارأ نإ مهريخست تن ,هدوبعم

 ببسريصي توبكنعلا تدب نكل ؛ قارتفاو تاتش ببس ريصإ ال قافتراو تابث ببس نكي مل نإ
 ىلع جدن اذاف ؛اهنم جرخم الو دصقي ال ةدم ةيواز ىف ماد ول توبكذعلا ناف ؛ توبكتعلا جاعزنا

 مسجل ةيذؤملا ةنشخلا حوسملاب حسملاو هنم تيبلا فرظنتب كلملا بحاص هعبتي اتيب ذختاو هسفن

 نم لقأ الف همحتسا م ناف . باوثلا قحتس أ ىغذي ةدا.علا بيس دياعلا كلن كفا توبكتعلا

 : باذعلا ةدانعلا بيسد قحتسي رفاكلاو ؛:باذعلا امبسب قحتسي ال نأ

 هجسنب هلثمي ملو ًاتيب هجن تويكتعلا ذاختاب ءايلوأ ناثوآلا مهذاختا هللا لثم 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 نم هب بابذلا اهدايطصا وهو لصح امل هالول ؛ هل ةدئاف هيف هجن نأ ( امهدحأ ) نيبجول كلذو
 لف هتامدلا نم لقأ وه ام ,هديفي ناك نإو ناث وألا مذاختآو؛. هنم .رغأ قع ام هتوفي نأ نيغ

 مهذاختا سيلف قيأو ريخ ىه'ىلا ةرخآلا رادلا وهو اهنم رظعأ وه ام متوفي نكل ؛ ايندلا عاتم
 كلذكف لطاب رمأ آتب كلذ اهذاختا نكل درفم هجسن نأ وه ( ىناثلا هجولا ) توبكذعلا جسنك

 فاصوأو همارك ١ توعنىلع نيهاربو هلاك تافصو هللا دوجو ىلع ئالد ناثوآلا اوذختا ول

 . لطاب امهالكو تيب جسنلا تربكذعلا لمب ءايلوأ اهوذذتا مهنكيل : ةمكح ناكل هلالج

 تيب ناف رخآلا ىف حيمص وهف لوآلا ىف حوص للملا اذهنأ اي ؛ ةئلانلا ةلأسملا

 ناثو'الل ملامعأ كلذكسف . ًاروثنم ءابه ريصي لب رثأ الو نيع هنم ىرال حير تبه اذإ توبكنولا

 . ( أر وثنم ءابه هانلعج لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو ) ىلاعت لاق
 كرشلالاطب إىل ةراشإ ةهلآلةيلو (.اياوأ هلانودنماوذخت!نيذلا لثم) لاق (ةعبارلا ةلأسملاإ

 . آني هجسن نختب توبكنعلا لثم هلثف هريغ ايل ذختا دقف هريغل ءاير هللا دبع نم ناف ؛ ًاضيأ قخلا

1 

 ا
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 -/ ةيآلا ٠ هنئذب انذخأ الكف : ىلاعت هلوق

 لا ه هَ - همام سو اع ه2 هده سم 28 2522-

 حرصلا 4 كل نم ميمو و ابصاخ ع اقرأ نمد 0 د ادا كف

 رهسألا سس أ يي

 ١2 هرتسص ماس اتم ع اع ص اخ 2 سس ه2 هاه رثو هس ع هوو 0 2و 2 ص

 ننوه لآ ناك موا نأ نشوف اد د امدم سدح نه 5:

 7 206 جا هةر اع

 61٠ » كيف مهسفنا 0

 ه هس يي دع او مودم

 53 تدذخي1 توبكنعلا لثمك هلرأ ا

 2س يرلم دج ١ قردط كسا

 1 0 اوذختآ لا لثم

 ه-

 0 ادار فا اق لاق اك( تانيبلاب ى قسوم د هءاسدملو )لات

 ىلإ ةراشإ ( ضرالا ىف ) هلوقو هللا ةدابع نع ىأ ( اوريكتساف ) ىلاعت لاق مث . لسرلاب ى

 ىف نمو ؛ نيفاكملا ماسقأ فعضأ ضراألا ىف نم نآل كلذو ؛ مهرابكتسا ىف مبلقع ةلق حضويام

 ىف نم [ركتسي] فيكف ٠ هتدابع نعو هللا ىلع ريكتسي ال ءامسلا ىف نم نإ مث ء مها وقآ ءارشلا

 امو ) ىلاءت هلوق ىف انيب انألل هللا نوتوفي اوناكام ىأ ( نيقباس اوناكامو ) ىلاعت لاق مث . ضرألا
 . هللا ةردق ةضبق ىف ضرأألا راطفأ نأ دارملا نأ ( ضرالا ىف نيزجعمب مللا

 مهنمو ةحيصلا هتذخأن م مهنمو ًابصاح هيلع انلسرأن م مهنف هينذب انذخأ الكف )) ىلاعت لاق م“
 .4 نوداظي مهسفتأ اوناكنكلو مهملظيل هللا ناكامو انقرغأ نم مهنمو ضرأألا هب انفسخ نم

 ذفنب و مهنم دحاو ىلع عقب ةامح ةراجحب ناكهنإ ليقو ؛ بصاحلاب باذعلا ءايشأ ةعبرأ هللا رك ذ

 ليق توصلا ناف ؛ جومتم ءاوهوهو ةحيصلاب باذعااو رانلا ىلإ ةراشإ هيفو ٠ رخآلا تناجلا نم

 باذعلاو . سحيف هعرةيف خامصلاوهو نذالا ذفنم ىلع ىذلا ءاشغلا ىلإ هلوصوو ءاوحلا جوع ةييس

 ةعب ألا. رضانعلاب باذعلا لصف . ءاملاب وهو قارغإلاب ٍباذعلاو «بارتلا رمغلا وهو تفسلا

 هتمام لعج ناسنالا كاله هللاداَرأ اذافء هما ود و هواَقب اهيبسيو همارق امو اهنم بكا 2 كا د

 اوناكنكلو مهملظيل هللا ناكامو ) ىلاعت لاق مث. هئانفل اببس هؤاَقب هب امو . همدعل ان

 فطاأ تو هيفو كارقالا مهسفنأ اوءلظ مه اعإو ؛ كالهلاب مهملظي م ىن دع ( نودلظي مهسفنأ

 ىلاعت لاق 5 ةماركسلا مهعضوم ناف مهعضوم ريغ ىف مهعضي 0 ىأ مهماظي ناكام هللا نأ وهو

 هتسخ عم نثولا ةدابعف مهفرش عم اهوعضو ث ا اودلظ مهنكل ( مدآ ىنب انمرك دقلو )
 . ( آتيب تذختا توبكننعلا لثكك ءايلو أ هللا نود ساو ل م )ل ىلاعت لاق مث

 نيرادلا ىف هعفني لو ؛ الجآ بذك نم بذعو الجاع كرشأ نم كلهأ هنا ىلاعت هللا نيب امل

 ريال 5 تويكتتعلا ذاكأب اذ كلذ هذاخنا لدم ؛ هدو#و هعوكر هنعكلذ عفدي لو هدورعم

 : لئاسم ىف اهرك ذن فئاطل ةيالا ىفو٠ ا

 : هوجو هيف لوقنف ؟ لاثمألا رئاس نيب نم لثملا اذه رايتخاىف ةمكحلا ام ( ىلو آلا ةل اسما 0



 ا مهنك اسم نم مكل نيبت دقو دومنو أداعو يلام هلوق 5
 هرثس الو رثاع ه نت ا دهرت راسا ست سل 0 ورا و

 مهامعأ ناطيشلا مك 0 نيم دقودومبو و

 ا” ا د لالا اى "ع

 ناماهو نوعرفو 0 (0 بر صيسم انا ليبسلا نع هدصَق

 «؟:١ َنيقباس اوناك امو ضرأالا ىف اوركتساف تآنييلآب ىنوم هاَج دقو

 (ةحيصلا مم ”ذخ أف) دوه ى لاقو (ةفجرلا مهتذخأف) فار عالا ىفو اذهه لاق ي ةيناث || ةلأسملا)

 د هر ةي امإ « ةفجرلل ًاببس تناك ةحيصلا نإف امهننب ضراعتال لوقن « ةدحاو ةياكحلاو

 . اهنم تفجترا مهولقناف ةدئفالا ةفجرل امإو ٠ : هتحمص نم ضرألا تازازبف حاص ليربج نإ ل |ىق

 نو و اور لاه نأ حصي ذإ ءبيسلا ببس ىلإ ةفاضإلا ىفانت ال ببسلا ىلإ ةفاضإلاو

 . ةدحاو ةروص ىف ىوقف برش لاقي

 مهتذخأف ) لاق ثيحو ( مهرايد ىف ) لاق ( ةحيصلا مهتذخأف ) لاقشيح 4 ةثلاثلا ةلأملا ال
 نوكتت نأ زو عما ىلإ ةفاضإلاو  رايدلا وه رادلا نه دارملا لوقنف (مهراد ىف) لاق ( ةفجرلا

 نأىهو « ةفيطلل ظفللا فلتخا امفإإو ؛ سابثلإلا نمأ اذإ دحاولا ظفلب نوكست نأو , عملا ظفلب
 ةحيصلا كلت نكل اهسفن ىف ةلئاه ريغف ةحيصلا امأو ؛ لوهه ىلإ جتحي لف ا ةلئاه ةفجرلا

 ةفجرلاو . اهتيهلعت 1“ عمجا ظفاب رايدلا رك ذ ضراأللا ىف ةلزلزلا تئدحأ ىت> ةميظع تناكامل

 ثيح معأ تناك ةحيصلا نإ ليقو « اهرمآل مظعم ىلإ جتحي ملف دحأ لكدنع ةميظع ةلزازلا ىندمب
 نال فيعض اذه نأ ريغ كانهرايدلا ركذف ضرألا ىف الإ نكن مل ةلزازلاو ء وجلاو ضرالا تم
 . مهرايذ ىف الإ نيمتاج اوحبصأام مهف . ةفجرلاو ةحيصلا عضومال موثجلا عضوم رايدلاو رادلا

 نع مهدصف مهلامعأ ناطيشلا مهل نيزو مهنك اسم نم5لنيبت دقو دومتو ًاداعو ل] ىلاعت هلوق

 ىف اوربكتساف تانيبلاب ىسوع مثءاج دقلو ناماهو نوعرفو نوراقو ؛ نيرصبتسم اوناكو ليبسلا
 ()[ 4 نيقباس اوناكامو ضرالا

 ( ةفجرلا مهتذخأف ) ىلاعت هلوق نآل دوو ًاداع انكلهأو ىأ (دومثو ًاداعو ) ىلاعت لاق م

 ىرجام ببس نيب مث ؛ هنم نوربتعت امو ىمآلا ( مهنك اسم نم كل نيبت دقو ) كالهإلا ىلع لد

 ( مهلامعأ ناطيمشلا مهل نيزو ) هلوقف ( ليبسلا نع مهدصف مهلامعأ ناطيشلا مهنيزو ) لاقف مهملع

 ةطساوب ىنعي ( نيرصبتسم اوناكو ) هللا ةدابع ىنعي ( ليبسلا نع مهدصو ) هللا ريغل مهتدابع ىنعي
 نوعرفو نوراقو) ىلاعت لاق مث . لبسلا اووأ لسرلا ناف رذع كلذ ىف مه نكي ملف ىنعي لسرلا
 . ناماهو نوعرفو نوراق انكلهأو : ىأ مهيلع ًافطع ( ناماهو

 11 ا ا سم 2 هج هجم مد جم مجم سو

 هذه نع انه فئضملا جرخ دقو ٠ ةملك ةماك اهريسفت لعل م ١ الوأ ةدرجم ابماَ ةيآالا ركذي نا فلؤملا ةداع ترج )١(

 (محصملا) انعنص نم اذه نأ مهبفل اذكه نيعنرم نيسوق نيب”اهائعضوو داتعملاك ةبآلا انتنثأف  ةداعلا
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 و ةيألا : ةفجرلا ميحد 'هوب دكت: لاغتةلوف

 :ديحوتلا كمه رهالا اذه : لوقف ؟ (هللأ اوديعا) هلوق ىلع رقت كفك كرش ورق هربغ كيعلو

 مدخأ هل لاق اذاف 2 دز كيس رو 1 وهو كانه را مدخم هريغ 6 ند نال كلذو

 نأ ديري وهو ءدحاو رانيد فحاول ناك اذإ اذكو . هيلإ ةمدخلا فرضب هرمأب هنأ هنم مبفي:ًارمع
 هللا ريغ ةدابعب نيلغتشم اوناك مث لوقنف : ًاديز هطءنال هنم مهفي ًارمع هطعأ هلليق اذاف « ًاديز هيطعي

 لكل لون و هريغ ةدامع كار كيم أومهفف ) هليأ اوديعا ( بيعش مه لاف ريغلا كلذ كلام هللأ و

 ةدابعوهو امبعضوم 2 أاهوعض بيعش مه لاقذ هللا ريغ ةدابع ّق امعضو كيربو ةد>او سقت دحاو

 3 قاع || هبْذ وج رئام | ولعفأ هانعمئرشخزلا لاق 5 ة (رخالامويلا اوجراو) لاق اة 3م ديحوتلاهنم مهفف هللأ

 اوجراو) هلوقو. الق اع:ناوكي نم لسعف لعفا هانعم ناكل , القاع نك هريغل لئاقلا لوقي دق ذإ

 لك ا هيف ) ل مولا

 هللا هيث هرمع لوط هللا دبع نم اندنع نافذ « انيهذم ةح ىلع لدي اذه 4 ىلوألا ةلأسملا إل
 0 نأ هب ىنأ م ىلع داز ول 5 معنلا نه هنلإ لصو لق كب اعلا نال كاذ هيلع بحجج ل دهاضفت

 ناحل نوح هدازذإو؛ هديزب نأ معنملا مزايال تقيس معل ىلع معنملار كش نمو. ركستلا ةدهع نع

 ال لضفتلا لع لدي ) هلبأ اودعا 1 هلوق دعت ) مو ءأا اوجراو ( هلوق لوقف هيلع اماعناو ةنلإ 4

 . هب عطقي لد اعأأ نم بجاو !او رب لضفلا نإف بوجولا لع

 مولا كلذ نأ مم هوفاخو لقي و ( رخآلا مويلا اوجراو) 0 ة 4 ةب 5 اثلا ةلأسملا ١

 هوجربي اللو 1 هتيخو هروُخجو هقسفل ؛ سال نم ا دنع و>جرم ريغو لكلا دنع فو

 قا رطب هرك ذب مو ( اوديعا 0 لاقو تايثالا قيرطب ديح وتلا ا مذا لوقف 6 هدايع نمليلق الإ

 هيفو , نيرادلا قربا اهنمأ ىج ري هللا ةدابع نآلل ءاجرلا ظفلب.لاق هريغااودبعتا الو لاق اك
 ةايحلا ىف مكتيب ةدوم ناثوآلا متذختا نإ لاق هنأ ميهاربإ ةياكح ىف ىكح هللا نأ رهو نخآ ةحر

 مويلا أوجرب ل هر قيس نيذلاك و هل انه لاقو 3 ام نك ةرخالا ف امأو ) ايندلا

 ف اوثعت الو ) لاق مث هل 1 رخآلا ويلا اج راو ؛اينرللاةاخلا ةدوء لع اوصف
 ثالكتاو ًامايق ْىأ اماق مق لاقي م ردصملا ىلع نيدسفم بص لاقي نأ نك : ( نيدسفم ضررا

 م )ع ىدعممب داسفلاو كيلانأل اورد سلجإ لك اهلا لوقك (نيدسفم ضرأآلاف أودعت الو) هلوق

 غلب ام دعب هوبذك هموق نإ مث ( اوثعت الو ) هلوقو ( هللا اودبعا ) هلوق ىف ىهاونلاو ماوألا

 0 لئاسم ةيآلا

 لاق نم ناف ؛ بذكيالو قدصيالمماألاو ىبهنورمأ بيعش نع ىكح ام « ىلوآلا ةلأسملا 0

 ناكر شطا و هودبعاف دحاو هللأ لوي بوعش ناكل وَهنف 4 2 لوي نأ عصا ال مق هريغأ

 . هل م ربخأ مف هوبذكف تاراخإ امف ةاسشالا هذهو هوب رقت اللف مر داسفلاو 2 هوجراف

 «8ُه-رطط وو
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 الو رخآلا مويلا اوجراو هللا اودبعا موق اي لاقف ابيعش مهاخأ نيدم ىلإو ل ىلاعت لاق مث

 4« نيمئاج مراد ىف اوحبصأف ةفجرلا مهتذخأف هوبذكف « نيدسفم ضرألا ىف اوئعَت

 نيد ىلإو ) لاقو ةثلاثلا ف عرش رابتعالا ةدئافل راصتخالا هجو ىلع ةيناثلا ةياكحلا متأ ال

 رهتشاف ةيرذ هل لصح و لصالا ىف لجر مسا هنإمهضعب لاقف : نيدم ىف نورسفملا فاتخاو (مهاخأ

 , موقلا ىف رمتشاو ؛ هيلإ موقلا بسن ءام مسا مهضعب لاقو . امهريغو سيقو ميمتك ةليبقلا ىف
 ناكولو (نيدم ءام درو الو) لاق ثيح نيدمىلإ ءاملا فاضأ هتلانال كلذو حصأ هنأك لوالاو
 هلوقو . ةقتح رباغتلا ةفاضالا ىف لصالاو ةقيقح ريغ وأ ةحيم ريغ ةفاضالا تاكل ءاسلا ًامحا

 : لئاسم ةيآلا ىفو . بسن مهنم ناك ًابيعش نآل لبق ( ماخأ )
 ركذلا ىف ًاحون مدق (هموق ىلإ ًاحون اناسرأ دقلو) حون ىف ىلاعت هللا لاق 4 لوألا ةلأسملا ١

 مهيلإ فاضأو الوأ موقلا رك ذ انبهو ؛ طولو ميهاربإ ىف كلذكو هيلإ ةفاضإلاب موقلا فرعو

 لسرملا نآل مهلوسر ركذي مث موقلا ركذي نأ عضاوملا عيمج ىف لصالا لوقنف : ًابيعش مثاخأ
 لسريف لسرملا نم ءابنإ ىلإ نوجاتحي صخش وأ موف لصحب امإو ؛ نيعم ريغ ىلإ الوسر ثعدي ال

 ةصوصخم ةبان الو صاخ مسا مهل نكي ملطولو ميهارإو حون موف نأ ريغ هراتخي نم ملإ

 مهل ناكف حلاصو دوهو بيعش موق امأو طول موقو حون موق ليقف ىنلاب اوفرعف ؛ ا نوفرعي
 ( ًابيعش مماخأ نيدم ىلإو ) هللا لاقو هلصأ ىلع مالكلا ىرخ سانلا دنع هب اورهتشا مولعم بسن

 .( أدوه مماخأ داع ىلإ و ) لاق

 5 كلذ بَ نعت9 ذو دو ,لاو ةدامعلاب هموق زمأ هنأ طول نع ركذي مل ةيناثلا ةلأسملا١“

 كلذب هقبس ميهاربإو : هنامز ىفو ميهاربإ موق نم ناك رهو موق ل ناك مول نأ ا

 هنم رك ذ امإو طول نع هركذي رف مهارإ نم قلخلا دنع ديحوتلاب رمآلا رهتثا ىتح هيف دهتجاو

 الإل وسر قفاه ذإ ء:ديحوتلاب:رمأب ًاضنأ وه ناكنإ و : اهريغَو ةشحافلا نع عنملانم هب صتخا|
 ىف ًاضيأ الصأ وه ناكف موقلا ضارقنا دمب ناكف بيعش امأو ؛ ديحوتلا ىف همالك رثك أ نوكيو

 .( هللا اودبعا ) لاقو هب أدبف ديح وتلا

 هللا د.هب نم نآل هديفي ال ةدابعلاب رمالاو ؛ ديحوتلاب الإ مت ؛ ال نامالا 4 ةثلاثثا ةلأسملا اب

 دي
5 



 كو
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 كد سلا ضد جب يبي يي

 ا ةيألا . كلهأو ك كوجنم انإ: ىلاعت هلوذ

 ءامسلا نم فسخلاب رمآلا نوكي اتإو ءامسلا نم هنبع نوكي الف اذه لعو ء. فسخ ليقو ران لبقو

 اومدق ميهاربإ عم مهمالك طمت ىلع ىرج طول عم ةكئالملا مالكنأ ملعا مث « ءامسلا نم هب ءاضقلا وأ

 لو ( ةيرقلا هذه لهأ ىلع نولزنم انإ) اولاق مث ( كوجنم انإ ) اولاق ثيح راذنالا ىلع ةراششبلا

 (نوقسفي اوناكامب ) مهوَقب كالهالا اوللعو : دباعوأ ىن كناآل كوجنمانإ اولاق اف , ةيجنتلا اوللعي

 ةنيب ةيآ اهنم انكرت دقلو ) ىلاعت لاق مث ( نيملاظ اوناك 0 !) كانه اولاق مءاوناكامب اولاقو

 كا ركلاو , سدقلا نين .ىهو دوس الا ءانملا :اهفو ةمولعم َهْب رق 'ناه هن رقلا نم ىأ ( نولةعب مول

 ::لياس ا

 ةنيفسلا بادكأو هانيحنأف ) لاق ثيح ةاجنلاب ميهاربإو حون ىف ةيآآلا هللا لعج 4« اهادحإ ١

 كفا كادنع لبق ةياك الهلا | :ره لعجو (تايال كلذ ىف نإ رانلا نم هللا هاجنأ 93 لاقو (ةيآ اهانلعج و

 امأو « كالهإ نكي مل تقولا كلذ ىف نآل ةاجنلا ىف تناكةيآلا نالف ميهاريإ 5 معن لوقن ؟ ءىث

 ةنيفسلا وهوةاجنلا هب امو. ىلإ بيحيرمأ اهرسأ, لايجلا الع ىذلنافوطلا نم ءاجنإلان ألف اف حون ىف

 هرثأ قبب صأب نكي مل طول ةاجنف انهه امأو « ةبآ قابلا ل عجل هرثأ هدعب نمل قبد مل قرغلاو أي افا

 ةنفسلا كانهو دالبلا انبه. وهو 'قانلا مالا ةنالا لج دالبلا ف سؤسح هرثأ كالطاو نحلل

 ةيأ باب لك نم رك ذف كالهإلاو ءادلا ىلإ هداج ردع هل 5 هللا ىهر :ةفطلاعر
 . ةقباس هتتحرو بضغلا رث أ انا كالهالا تاب ل رخآو ةمرل] ثا اعدل ءاخإلا تكابآ مدقو

 نال لوقن ةنيب ةبآ انه لاقو ةنيب لقي ملو ( ةنآ اهاتلعجو ) ةئيفسلا ىف لاق 4 ةناثلا ةلأسملا ٍّ

 ىلإ رقتفي ال ةنيفسلاب ءاجنالا نأ لهاج مهو ىف عقي دقو لمع لكهل عستي ىمأ ةنيفسلاب ءاجتالا

 اعإو ؛داّتعم سيل وهو الفاس انلاع ةرومعم ارد لكجاو فشلا اره الا اما 0
 نأ لهاجل نكي ال ةنيب ىهف « نامز نود ناهز ىفو ناكم نود ناكميب هصصخب رداق ةدارإب كلذ

 لاقي نأ كإ كلذك نوكي رمأ اهب ةاجنلا ةنيفسلا ىف لوقي نأ هللناكو كلذك نوكي رمأ اذه لوشن
 طاسولو ؟ةاجنلا مل لصح ناك فيك مهداز دفنيىتح ءاملا ماد ولو الإ جاتحي هنأ ملع نبأ نف هل

 .؟ مهطاوحأ نوكي < سا ءاع هللا

 ةدوجوم ةنيفسلا نال انلق ( نولقعي موقل ) انه لاقو نيملاعلل كانه لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 2

 نم نوبلطي اهوبك ر اذإو , هلاح ام نورث دن حو ةنيفسل لاثم موق لك دنعف ماعلا راطقأ ع

 ًاياط ىلاعت هللا ىلإ ًاعرضتم بلقلا فتره ًامئاد نوكي لب « ةنيفسلا درجمب دحأ ق ثيال و هاجنلا هللا

 لصيو ا رمي نم الإ هيلع علطي ال صوصخم عضوم ىف طول دالب ىف كالحلا انام ا

 م هصاصتخا بدسإ دب رلا هللا نم كلذ نأ ملعي 1 لقع هل نوكنو | ملإ

 . نامز دعب نامز



 ةبآلا 0 ىرشبلاب ميهاربإ انليز تدءاج 0 ىلاعت هلوق 1

 اوكتلبم انإ اولاق مث ءاوثبلو الوأ اورشب مهنال مهئيجمبالصتم نكي مل وهو (اركلهم انإ) ةكئالملا

 هنم نسحي لئاهربخ هعمو ءاج نم ناف نس> كالهالاب رابخالامث ,ىجلا دعب ثبللاو ىأتلاف أضيأو

 نم ًائيرب لصت ةرضمبرعشيام نيح نمؤملاو ؛ مهيلع طول فوخوه انهه عقاولاو ؛هب ءىجافيال نأ
 تءاج نأ املو )انبه هلوةف اذه ىلع اذإ « ريخأت ريغ نم هيلع فاخيو ني نأ ىغبني ةيانجلا
 ىف تءاج ةياكهلا هذه نأ اب لطاب اذه تلق ناف ؛ .ىجلا ني> فاخ ىنعي لاصتالا ديفي ( انلسر
 ميههاربإ ةباكح تءاج كانه لوقنف نأ ريغ نم ( أطول انلسر تءاح الو ) لاقو ء دوه ةروس

 (تءاج دقلو ) كلانه هلوقف (ىرشبلاب مهاربإ انلسر تءاج دقلو ) كانه لاق ثمح زا ةنبصإ

 ءىس أطول انلّسر تءاج املو ) هلوقو . ءىجلا تقو ىف ناك ( اناسرأ انإ) مهلوق نأ ىلع لديال

 ع انزل ذإم لصح دق كانه: لوقنف اذه مع اذإ . هى تقو ناكهن ز> نأ ىلع لد ( مع

 مالكلا نم رومأ ىرج مث ( ىرشبلاب ميهاربإ انلسر تءاج دقلو) ميهاربإ ةياكح ىف هلوقب دوصقملا

 ؛راذنالا ريخأت لص (طول موق ىلإ انلسرأ انإ) نزحت الو ( فخت ال ) اولاق مث . ماعطلا ميدقتو
 ةصق ىف لاق امل انه امأو. نزحلا ليجعت نابب لص> ( انلسر تءاج الو ) طول ةباكح ىف هلوقبو

 . ةدئافلا نم انركذ امل ( تءاج نأ اك طوا ةياكح ىف لاق ( تءاج الو ) ميهاربا

 لعفلا ةغيصب ( هنيجننل ) ميهاربال لاقو ( كلهأو كوجنم انإ ) انه لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ةيرشبلا لوقعلا نإ مث ؛ةدئاف هيفو الإ نآرقلا ىف ةكرح الو فرح نمام انلق ؟ ةدئاف هيف لهف

 لقعل رهظي ىذلاو ء السلق الإ لعلا نم رشبلا ىتوأ امو. اهرثكأ ىلإ لصت الو اهضعب كردت
 ؛ متح ميركلا دعوو ةيجنتلاب هودعو ( اطول اهيف نإ ) ميهاربإ مهل لاق امل كانه نأ فيعضلا
 عقاو كلذ ىأ ( كوجنم انإ ) اولاق ىرخأ ةرم دعولا قبس دعب كلذ ناكو طولل اولاق امل اذههو

 . هعوقو ةرورضل ( تيم كنإ ) ىلاعت هلوقك ام
 ىلع ناكام و نال (كوجنم انإ) هبسانيال (نزحت الو فذتال ) محلوق ( ةثلاثلا ةلأسملا ال

 هل اولاق مماجأل نزحو مهيلع فاخ امل أطول نأ ىهو ؛ نسحلا ةياغ ىف ةبسانم امهنيب لوقت ؛ هسفن
 ىف ؛ انلجال تنزحو انيلع تفخ طولاي :هل اولاق مث . تكنالم اناف اناجاأل نزحت الو انيلع فذتال
 ككرتن الو كنزح ليزن كنزح ةلباقم ىفو ء؛ كيجنناو كفوخ ليزن فوخلا تقو كفوخ ةلباقم

 اهنم ردصي مل هتأرماو ةشحافلا نم مهنم ردصام ببسب اوبذع موقلا ( ةعبارلا ةلأسملا ١
 لادلا نأ اء رشلا لعافك بيصن هل رشلا ىلع لادلا لوقنف ؟ مبعم نيرباغلا نم تناكفيكف كلت
 تراص ةلالدلابف  منودص#ي اوناكىتح طول فويض ىلع موقلا لدن تناك ىهو هلعافك ريخلا ىلع

 باذعلا ةيرقلا هذه لهأ ىلع نولزنم مهنأ اوركذ ةيجنتلاب طول ةراشب دعب مهن] مث : مهنم ةدحاو

 ةراجح مهضعب لاقف « كلذ ىف اوفلتخاو ( ءامسلا نم ًازجر ةيرقلا هذه لهأ ىلع نولزنم انإ ) اولاقف



 3 ةيالا٠ ات تا ىلاعت

 افعال ١ اري 0 ذا ءىم اطول 0

 2 | 0 نب 5 نم تناككأ را تارا ا
 - ا - - ا ه2 هم

 0 كل «54» نوفسفي اوناكا أ نماز جحر ا 0 لها ىلع

1" 5 
 »٠« نولقعي موقل ة ةنب ناو م

 هنامز ىضميو ىنفي كلبملا لوقت وأ . مهنم ىجنن نيذلا نم ال مركذ ىضاملا ىأ ( نيرئاغلا نم

 : نيرمتسملا نيقابلا نمال نيضاملا نيحنارلا نم ىأ ( نيرباغلا نم امنإ ) اولاَقف قابلا وه ىجانلاو

 ىجنن نم الإ كالحلا ىف لككلا ناك كالهإلاب موقلا ىلع هللا ىضق امل لوقنف ىناثلا هجولا ىلع امأو

 . كالملا ىف نيقابلا نم ىبف هتأرما امأو : هلهأو اطول ئجنن ان] اولاقف هن

 1 فخنال أولاقو ًاعرذ م قاضو م ب اطول انلسر تع اج نأ انور ىلاعت لاق م

 زجر ةيرقلا هذه لهأ ىلع نولزنم انإ ٠ نيرباغلا نم تناككتأرما الإ كلهأو كوجنم انإ نزحت

 ٠ ( نواقعي موقل ةنيب هنأ اهتم انك ريادقلو : نوةسفب اون اع ءاشلا

 هموق نم مهلع فاخن ًارشب مهنظف رشبلا ةروص ىلع طول ىلإ ميهاربا دنع نم اؤاج مهنإ مث

 فاخو هءاسام هءاج ىأ مهب ءىسف ملاح فرع اي موقلاو هللا قاخ ةروص نسحأ ىلع اوناك مهنآل
 لاقي ىرشخزلا لاق . مثريبدت ىف زجعلا نع ةيانك ًاعرذ مب قاضو نزف مهرييدت نع زخي مث
 هبلإ لصي الام ىلِإ لصي هعارذ لاط نم نآل كلذو ؛ زجاعلل قاضو رداقلل هعارذو هغرذ لاط

 ضابقنانابجوي نزهلاو فوخلانأ وهو . كلذريغالوةعم ابجو لمتحي لاعتسالاو عارذلا ريصق
 ناسنالا ناكف ؛ناسنالا نم ربتعلاوه بلقلاو ًاضيأوه ضبقنيف هيلع بلقاا لاهتشا هعبتيو حورلا
 هعرذ قاض نيزحلا ىف لاقي و ؛« قيضيف هتحاسمو هعرذ لقي كلذك نوك امو عمجتاو ضشقنا

 ”هعرذ 0 لايف عسب و باقلا وهو هناكم طسنيف حورلا طاسنا نايجوب حرفلاو بضغلاو

 فتال اولاق رمآلا ىتاث ىف مريبدت ببسب هنزحو مالا لوأ ىف هفوخ اوأر اس1 ةكئالملا نإ مث
 1 درجي ناف هنزحو هفوخ لاوز بجويام اوركذ مث انرمأ ىف ركفتاا ببسب نزحت ا انيلع

 3 كلهأو كوجنم انإ ) ملاح نيضرعم اولاقف فوذلا لاوز بجوال فختال لئاس
 ادعم 10000 طيف ةكئالم مهنأ هل نيبتي رب مر

 ١ ميهاربا انلسر تءاج املو ) لبق نم لاق لاعت هنأ < اهادحإ ( 0 0

 لوق كانه . حا سقي اف عقلا نأ ىهو ةغلاب ةمكح لوقنف ؟ هيف ةمكحلا اف ( انلسر تءاج



 ةيآلا . ميهاربإ انلسر تءاج املو : ىلاعت هلوق 1

 ىلع ةراشبلا مدقف ؛ هبضغ تةبس هتمحرو ؛ بض؛لا رثأ كالهالاب راذبإلاو ةمحرلا رثأ ةراشبلا نك
 اورك ذ نيح ( ةيناثلا) ( اوكلبم انإ ) لاق مث ( ىرشبلاب ميهاربإ انلسر تءاج )لاقو . راذءالا

 اور ؟ذ نيحو  لداع كنالوأ نمؤ٠ كنالوأ ؛لوسر كنأل كرشبن انإ اولاقو اوللعام ىرشبلا
 لداعااو .ضوعب هلضف نوكيال لضفلا اذ نآل ( نيالاظ اوناك املهأ نإ ) اولاقو . اوالع كالهإلا

 : ناتلأسم هيفو « مرج ىلع الإ ه.اذع نوكب ال
 كالهإ هللا دارأ امل لوقن , راذبإلا اذهب ىرشبلا هذهل قلعت ىأ لئاق لاق ول ( امهادحإ اب

 نم ضرآلا 'المي ىلاعت هنأب ميهاربإ مالعإ كلذ ىلع مدق دابعلا نع ضراألا ءالخإ هيف ناكو موق
 . هسنج ءانبأ نم موق كالهإ ىلع فسأتيال ىد نيحلاصلا دابعلا

 ىلع اوناك مهنأ ىلإ ةراشإ كلذ نإ تلق دقو ( نافوطلا مهذخأف ) حون موق ىف لاق 4 ةيناثلاو ال

 ملو ( نيملاظ اوناك ابلهأ نإ ) لاق انههو  نيملاظ اوناكو مهذخأت لقي ملو :٠ مهذخأ ني> مهملظ

 ؛ ملظلا ىلع نورصم رهو نيكلبم مهنوك ىف نيمضوملا ىف قرف ال لوقنف ؛نوملاظ مهنإو لقي
 مهو ممذخأ لاقف . نيملاظ اوناكو ( مهذخأف ) لاق ثدحح ىضاملا نعو هللا نم رابخإلا كانه نكل

 انإ ) اولاق ثيح لبقت-للا نعو ةكئالملا نم رابخالا انبهو ؛ نوملاظ باذعلا ىف عوقولا دنع

 انإ ) اولاقف ؛ كالهإلاب هللا نم مالا نسح ةنابإ ىف هيلإ نوجاتحي ام اوركذ ئالملاف ( اوكلبم

 امأو ءدحأ لكدنع هللا رمأ نسف . نيملاظ اوناك هب انرمأ ام لاحو ءانرمأ هللا نآل ( مهوكلبم
 انجتحا ام نحنف . بدأ ءوس هنذإ ريغب كلملا نع مالكلا ناف . هيلإ اذل ةجاح ال امب ربخن الف نحن

 مهنأ امأو . رمآألا نسحل آنايب مبك الهاب هللا انرمأ ثيح نيملاظ اوناك مهنأ وهو . ردقلا اذه ىلإ الإ

 نإ مهل لاق وق عم امل ميهاربإ نإ مث. هيلإ انل ةجاح الف كلذك نوبي و] انه ام وق نوئاظ

 هللا نأ ملعي ميهاربإ ناكو (اوكلبم انإ) اولاق ال ةك.الملا نآل وأ . هلاح ملعيل هيلع ًاقافشإ أطول اهف

 نحن ةكنالملا تلاقف . نوكا فيكف اطول مهيف نإ ًابجعت لاقف . هلوسر مهيفو ًاموق كلهم ال

 ةعاجلا نأ وهو : ةفيطل انههو . نيقابلا كلهنو هلهأو ءنيجنتاف اطول مهيف نأ لعن ىنعي ء ايف نم ملعأ
 !.أ . اريخ هنوك ىف هبحاص ىلع ديزي ناكدحاو لكو ؛ ةكئالملاو ميهاربإ ىنعأ . ريخلا لهأ اوناك
 هورشب امو هسفن ىنو طول ىلع قافشإلا رهظأ ( اوكلبم انإ ) ةكنالملا لوق عم ايلف ميهاربإ

 كنإ اولاقو ؛ هيلع اوداز هنم كلذ اوأر امل ةكئالملا نإ مث (ًاطول اهيف نإ) لاق . احرف ا-رهظي و
 الإ ) اولاقو ؛هتأرما لهالا نم اونثتسا مث . هلهأ هعم ىجتنو هيجنن نحتو هدحو اطول تركذ
 رءاغلان ال كلذو ؛ نابجو كلهملا ىفراغلالادسا ىفو ؛ نكلبلا 0 ىأ (نيرئاغلا نم تناك هتأرجا

 رباغو ضاملءفلا لاقي و ىضم امف ىأ نامزلا نم ربغ امف لاقي قابلا فو , ىضاملا ف كرتشم ظفا

 نإ ةيرقلا هذه لهأ اوكلبم انإ) موقف قبس نيملاظلاركذ نإ لون لوآلا هجولا ىلعو ؛ قاب ىأ
 امنإ ) تالملا تلاقف تالا باوجو ميهاربإ ريكذتب طول ركذ ىرج مث ( نيملاظ اوناك اباهأ
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 3 ةبآلا . ا انتا نانو

 اس 6 7 ىردق

 رول 3 لغأ ١ ركل ١ اولاَق ىَرْشبْلا : ميهاربإ 0
- 

 رز يك سس انلا لس را ل اس سدس

 0 َ نك : لأ نك اولا ا ايفنِإ لاَ قول 0 اهلها نإ

0 

 قفرذرفال نيرباغلا نم ا الإ هم

 و امو ( هللا باذمب انثثا ) طول موق لاقو ( هوقرح وأ هولتقا ) هارب موق لاق « لوألا )

 حدقي ناك ب .هأرإ نإ لوقنف « هموق نم ناكأ ًاطول نإف طول نم مظعأ ناك ميه ها را نأ ما

 َْق حدقلاو. . ىعل كا رسوب ال يللا هلوشب مهصقت تافص ليدعتب مل 00 مهيد َّق

 باكتزا لإ مويساي و مهلعف مهيلع نكت ناك طولو 5 قيرحتلاو لتعلا هدأ زج اولد « بعص نيدلا

 مرق ىلع بعص 8 لكم مهلع بعءص) ملف 3 نيدلا نم بجاو اذه نإ نولوياو | 1ك 0 مرخحلا

 ع نانعي زل لول نع و,هيلع تدعل هللاو مارح اذه نإ لوقت كنإ اولاقف « ب ها ربإ لوق مي هاربإ

 هم وق باوج ناكاف / رخأ ع ف لاق ىلإ عل هللا نأ ليف نا 4 باذعلاب نأ :امذأع 0

 (انتتا اولاق نأ الإ هموق تاوج ناك اث ) ) انهه لاقو ( مكتب 0 اولاق نأ الإ

 ْ ولاقف ء ديعولا»و 3 و رييغتلا 0 1 ا اراد 1 ام ناك طول لوقنف ؟ عما فيكف

 بلط مهنم سنا ١ اطول نإ مث اوجرخأ اولاق مولع تكسي ملو كلذ هنم رثك امل مث .انتئا الوأ

 بحال هللا ناف ( نيدسفملا 0 ٍِ قرصن ابر لاقف ) هللا بمال امب مهركذو هللا نم ةرصنخلا

 0-0 رجعي ئىَد َ نيدسفملا

 7 مه داودلو نوه ريح 0 نأ مع اذإ الإ مو كاله باط م ادنالا نمد ابن نأ ملعاو

 مف امإ ةداصملا ىعل ) ا راقك] رجاف الإ اودلي 5 كذا دع | ولضي مهرذت نإ كنإ ( حو لاق

 دالوآلا نوصوي مهناف لآملا ىفو لالا ف نولضي مهناف « مف ةحاصم الو ال آم مهبسب وأ الاح

 ب اولغتشاو لاى تودسفي م 4 فأر ا 'ظول كلذكت , عابت :الا نم عان ةمالاب مهرغص نم

 2 1 راص مهم لعق 5 لام 9 ةدحاصملا تاطب 2 هللا كلديعل اص دإو مم 4م ىجرب هل

 أبلهأ نإ هرقل هذه لهأ !وكلبم انإ اولاقءئرشبلاب ماب ! انلسر تءاج املو ١) لات لاق مث
 («( نيرباغانم تناكهتأر ما الإ هلهأو هنيجننل اهيف نم لعأ نه اولاق 0 امف نإ لاق ا

 مهك الهاب * هتك داق رمأ أو « هءاعد هللا باجتسا ( فرصنا بر) هلوَدب هموق ىلع طوأ اعد ال

 هذه لهأ اوكلبم انإ ) اولاقو ةبيط ةيرذب هورشبو ميهاربإ اوءاخل « نيرذنمو نيرشبم مبلسرأو

 ' نيرذنمو نير سم مهلعج هللأ نأ ) امهاد>إ ( 2 ناتفيطل ةبآلا ََفَو )2 مودحش لهأ ىعل ) ةبرقلا



 ةيآلا:. هموق بأوج ناك اث': ىلاعت هلوق هر

 ملو ؛ ةشحافلا نم عنملا وهو طول هب صتخا ام لع رصتقاف ؛ راصتخالا هليبس ىلع هللا اهركذ انبه

 هلإ نم مكل ام هللا اودبعا ) لاق ثيح رخآ عضوم ىف هلاق ناك نإو ديحوتلاب رمآلا هنع ركذي
 . ميهاربا نع كلذ غلبي طولو هب صتخلاك راصف هقبسو ميهاربإ هب ىنأ دق ناكك لذ نآل ( هريغ

 هنم مهعنمي ملو [هنمز ىف] كلذ رهظي مل يهاربا ناف . طولب ًاصتخم ناك طول موق لهع نم عنملا امأو

 . هريغ هب قبسو هب صتخا امب دحاو لك رك ذف
 نإ مث , هحبق رهاظلا حيبقلا وه ةشحافلا لوقنف ؟ ةشحاف لعفلا كلذ ىعم ل 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ةيجرفلا ةووشلا ةحاصف ؛ ناسنالا ىف هللا امبةلخي ناك ام ةحلصم الول حبق اتفص بضغلاو ةوبشلا

 هناف ء بالا دعب هئاقبو دلولا دوجوب الإ لصحت ال ةحاصملا هذهو ؛ صخضشلا ديل وتب عونلا ءاقب هه

 ىضفي الو ةوهش ءاضق انزلا نكل ؛لوالا نرقلا ءانفب عونلا ىنفي ناكب آلا لبق تامو دجو ول

 ىلإ ىضفي ناك نإو انزلا نكل بالا دعب دلولا ءاقبو دوجولاب ءانبلا نأ انيب اناأل ءعونلا ءاقب ىلإ
 موقي الف هدلو دلاولا فرعزال تهبتشا اذإ هايملا نآل « هئاقب ىلإ ىضفيال لاو دلولا“ داوجو

 نع ةيلاخ ةحيبق ةوهش انزلا نذاف « ءاقبلا ةحلصم لصحت الف كالممو عيضيف هيلع قافنالاو هتيب رتب

 نإك اذإو ,ةشدحاف ورق هةحاصما ةزركشل ال ث.ح هحبق رهاظ حيبق وهف : تهلخ ابلجالل اعل ةحاصملا

 ىلإ ىضفتال ىتلا ةطاوللاف ؛ هئاقب ىلإ ىضفيال نكلو دلولا دوجو ىلإ ىضفي هنأ عم ةشحاف انزلا
 . ةشحاف نوكت ناب ىلوأ وو

 امهنوكىف تكرتشا انزلا عم امنأل ؛ ةطاوالا ىف دحلا بوجو ىلع ةلاد ةيآلا 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 بساني ةشحافلا ىف امبك ارتشاو ( ةشحاف ناك هنإ انزلا اوبرقت الؤ ) ىلاعت هللا لاق ثيح ةشحاف

 اي هاج نأ لإ ساق نان نإ و اذهو ءانهه ًارجاز عرشي كانه ًارجاز عرش اف  هنع رجرلا

 مهيلع رطمأ ثيح ةراجحلا راطمإ اب ىفنأ نم باذع لعج هللا نأ وهو ؛ رخآ هجوو : ةيآلا نم
 مكقبسام) هلوقو“ مجرلاوهو الجاع هب ةراجحلا راطمإب هب ىأ نمبذعي نأ بجوف « الجاع ةراجح

 نأ (ىناثلاو) ؛ رهاظ اذهو حيبقلا اذهب دحأ تأيول مهلبق نأ (امهدحأ) نيبجو لمتح (دحأ نم اهب
 نإ لاقي اك . دحأ نم اهب مكقبس ام مهل لاقف « هيف اوغلاب مهنكل ةردنلا ىف دحاو هب ىتأ امبر مهلبق

 نوتأتل مكننأ ) ىلاعت لاق مث « مييلع داز اذإ مؤللا ىف ماثللا قبسو « لخبلا ىف ءالخبلا قبس ًانالف
 داتمملا ليبسلا مطق عم لاجرلاب ةورشلا نوضقت ىنعي . انركذ امل ًانايب ( ليبسلا نوعطقتو لاجرل!

 «ةحلصم هحبق رتسي مل حيبق هنأ رهظي ىتح ؛ عونلا ءاقب ىه ىلا ةحلصملا ىلع لمتشملا ءاسنلا عم

 ةوهش ءاسنلا نايتإ ىنعي ( ءاسنلا نود نم ةوهش لاجرلا نوتأتأ ) ىلاعت هلوقك اذه ريصي ذتمحو
 عم ةوبش لاجرلا فنوتأتو هن وكر نت و هيف ةشحاف ال مكتجاحل عفاد مكلف ةحلصملاب ةرتتسم ةحببق

 حبق هيلإ نومضت ىتح مكلعف حبق 4 افك ام ىنعي ( ركنملا كيدان ىف نوتأتو ) هلوقو ةشحافلا
 (هموق باوج ناك امو) ميهاربإ ةصق ىف هلوقك , ريسفتلا ىف (هموق باوجناكاف ) هلوقو :رابظالا
 : لئاسم ةيالا ىفو



 ةأ/ ةيالا ةمودل لاق ذإ اظولو : لاكي هل رف

 اد نسال م ةقحامْلآ َنونل مهن هموقل لاذ ا 0
 - و ريع خت ه-

 كدا نوناكد نيالا نول رلآ نونا 3 1 َنيكاعلأ

 15 نإ هن ا ا مو ناو نياق كا
 ا خس

 هر ومع © لس لص لس

 <« نيدسفلملا 0 بر لاق فكل َنيقداصلآ

 هعسأب ا كل (ةوبمخ لا هتيرذ ىف انلعجو) هلوق ىف روك ذم وه لاقيف ؟رك ذي مل لف :هللا يمل

 ١ 00 ًادحاو دالوآلا نمركذف . دافحالاو دالوألا ةببم هيلع هلضف نيبت هضرغ ناكهنآلل

 كلملا ءارماإلاو كولملا هتمدخ ىف ناطلسلا نإ لئاقلا لوقي امك . ربظالا وهو ًادحاو دافحألا نمو

 ولو هتيصوصخل ال سنجلا نايبل دحاولا كلذ ركذ نال [لكإ ا ددعي الو ىنالفلا ريمآلاو ىتالقلا

 . نيروكذملا ريغ هعم سيل هنأ نظيف رك ذلاب لكلا باعيتساو ديدعتلا هنم مهفا هريغ ركذ

 نأ هند بحتسي دلاولاو هئاعدل ةباجإ ةوبنلا هتيرذ ىف لعج ىلاعت هللا نأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ؟:لئعاهنما دالوأ ىف ةوبنلا .نم.رثك أ قاححا دالوأ ىف ةوبنلا تراص بفيكف ؛ هيدلو كل يراد

 لوآلا م ةلاق ء نيعمج سانلاو نيمسق ةمايقلا ىلإ مي .هاربإ ثقو نم نامزلا مق ىلاعت هللا : لوقنف

 رصع 3 نيعمتجبو « دحاو دعب ان ا ايا ةمج لئاضف موف ءأ ا هيف هللا ثعد نامزلا نم

 هدلو ةبرذ نم جرخأ نامزلا نم ىباثلا مقل ف مث ؛ مالسلا هيلع قاحسا ةثرو نم مب اكدحاو

 هلع هللا للص دمحم وهو قلخلا ةفاك ىلإ هاسرأو مف ناكام هيف عمج ادرك ليعامسإ وهو رخآلا

 دنس فدل ١ ةعن أ قم نيك أ [فاحسلا - كارأ نيد ىلع قاخلا ماد دقو «نييبناا متاخ هلعجو سو

 . رادقملا كلذ لثم ليعاهسأ ةّيرذ نيد. لع قلخلا قس نأ دعبل دلف

 مم دحأ نم اهب مكقبسام ةشحافلا ما ::أ هموقل لاق ذإ ًطولو ال ىلاعت 3
 باوج ناك اف ءركسملا ميدان ىف نوتاتو ليبسلا نوعطقتو لاجرلا نوت متن , نيملاعلا

 موقلا ىلع ىرصتا بر لاق « نيقداصلا نم تنك نإ هللا باذعب انتا اولاق نأ الإ هموق

 : © نيدسفملا

 لئاسم انبهو ( هموقل لاق ذإ ميهاربإو ) هلوق ىف انر ذ اك نيسفتلاو ؛ طول ىف بارعالا

 نوتأتل ) هموقل لاق .هنأ انه طول نع لاقو ( هللا اودبعا ) هموقل ميهاربإ لاق ( لوألا ١

 نع 0 م ميهار ١ نامز ىف طول ناكو 3 5 دنع 0 2 00 ةشحافلا

 اهريغو طول ةياكح لوقتف كلذ لوقي نأ دبال لوسرلا نأ عم ديحوتلاب ةمق ارهأ هنأ طول

 عهدك خ7 »



 ةبآلا . بوقعيو قمحأ هل انبهوو : ىلأعتهلوق ه5

 ىدصر جر 2#ده يدر سوس لعل ]ل 2 و عل اس اسوا رس ساس لس ]ل

 هآايتاءو َباَتكْلآَو ةوبنلآ هتيرذ 03 المجاو بوهعلو د هاو وو

 مد ه5

 6ا/ نيم لاصلآ نْل ةرخألا ف هَ ايدل ىف هرجأ
 قع. مع

 يف هرجأ هانيتآو باتكلاو ةوبنلا هتيرذ ىف انلعجو بوقءيو قع هل انبهوو 0 ىلاعت لاق مث
 (« نيحلاصلا نمل ةرخآلا ىف هنإو ايندلا ىف

 ناماألا فني رءأى هنلا ةمحر رثأ نأ( مهني زجناو مهتائيس مهنعن رفكنل) ىلاعتهلوق ريسفت ىف ان ركذدق

 هللا دعو محي ًاعطق ةرخآلارادلا فنمؤملا ىلإ لصاو وهو باوثلانسحب نانتمالاو باذعلاءوس نم

 ىف لوصحلا بجاوب سيل اذهنكل و: دحاولا هتابثال باوثلا تابثإو كرشلا هيفنا هنع باذعلا ىف
 نابولطمامهنكل هدغ مأىف ركفتم هموبف عئاج نمؤملاو دغر ىفرفاكلا نوكيام ًاريثكن اذ :ايندلا

 «رانلاو رقفلا باذع انقو» هلوق . لِي ىنلا ءاعد ىف درو هنآلف لجاعلا باذعلا عفد امأ : امندلا ىف

 ايندلا ىف انتآ انبر ) هلوق ىف لجاعلا باوثلا امأو . لجاعلا باذعلا عفد ىلإ ةراشإ رقفلا باذعف

 ديحوتلا نايبب ىنأ امل مالسلا هيلع مهاربا نإ لوقنف اذد ملع اذإ ( ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح

 موق رارصإ عم ةرم دعب ةرم هب ىتأ املو .رانلا باذع وهو ايندلا باذع هنع هللا عفد الوأ
 هيلع هددعو لجاعلا باوثلا وهو ء رخآلا ءازجلا هاطعأ ؛ بيذعتلاب هب مرارضإو بيذكتلا ىلع

 ىف ميهار ! لاوحأ ميج لدب هللا نأ هو : ةفيطل ةيآلا ىفو ( بوقءدو قاما هل انبهوو ) هلوقب

 ىتح ةرثكلاب هتدحو لدنف ًاديرف ًاديحو ناكو رانلاب هبيذعت موقلا دارأ امل اهدادضأب ايندلا

 هللا لدب . رزآ مهتلمج نم نيلضم نيلاض ةبيرقلا هبرافأو هموق الوأ ناكاملو « هتيرذ نم ايندلا الم
 هل هاجال الوأ ناكو ٠ باتكلاو ةوبنلا مف هللأ لعج نيذلا هتيرذ مثو نيداه نيدتبم ب راقأب 3 راقأ

 م هل ناكا تس لاف رتكف ؛ ءاجلاو لانملا نم ةرجأ هقأ هنآ ةيويندلا ةذللا ةياغ اهو لام الو
 اجلا امأو . بهذ قاوطأب سراح بلك فلأ رشع انثا هل ناك هنإ ليقىتح ؛ هددع هللا لعام ىبثاوملا

 خيشل ًافورعم راصف  ةمايقلا موي ىلإ ءايبنالا راس ىلع ةالصلاب هيلع ةالصلا نري ثيح راصف
 لاقيال مالكلا اذهو (ريهاربا هللاقي مركذي ىتف انعمس) مهلئاق لاق ىتح . الماخ ناكنإ دعب نيلسرملا

 اذه هل سيل ىنعي ( نيحلاصلا نمل ةرخالا ىف هنإو ) لاق ىلاعت هللا نإ مث . ساناا نيب لوبحب ىف الإ

 لب ةتائيس نم رثكيل ًاجاردتسا هل لمأ وأ هتانسح باوث هل مدق نمل نوكي اك بس ايندلا يف

 ًاحلاص دبعلا نوك ناف ؛ نبلاصلا نم هنوكوهو ةلاسرلاو ةلالدلا باوث ةرخآلا ىف هلو ةلاخي هل اذه
 :. ىغبذيام لع قابوهىأ. حاصدعب ماعطلال اشي ٠ ىغينيام لبع قايااوه و نأ اننا هبتارمىلعأ

 : ناتلأسم ةيآلا فو باوث نسحنم ديريام لك هل نوكيو ٠ باذع ىف نوكيال ىغبني ام ىلع قب نمو
 داقتاو حيذلاب هللا 1 ملسأ دق ناكو . نيحلاصلا هذال وأ نم ناك ليعامسإ نأ 4 4( امهادحإ إل

 انس



 66 ل اا ىلاعت هل وف

 سودم رع 00

 هديك زيزعلا وه هنإ 5 لِ رجأبم ف لانو 00

 موعم مالكلا ناكَف كان ا هل موفارتعال هيفن ىلإ ةجاحلا مدعل 0 منع فن اف «عيفش هل

 . ف ءاكمش مهسفتالا 1 اوناك هو

 ١ انتتسالا ىدم لع.رت دف ( هللا نود ند مكلام) كا كانه ه لاق 4« ةثاا لا ةلأسملا ٠ نأ مهفيف 3

 ا ريغ نه ( نب رأت 0 مك ام) انب طيش ا وه 8 ارضا 1

 اف هللا نو زجعت مكنأ رس ما م ل لاقف ايندلا ىف مهنأ ىلع ًادراو كلذ' ناك لوقف

 هوو رصتتسا مدر أ سم 98 دعم رصأن وهف منت نإ مكر صني ىلاعت هسا, لب , رست تأ مكل

 ماع رصان انلا مدعو ( ضعبب مكضعإ 2 ) ةمايقلا موي م * ىلاعت لاق ام ةمايقلا موي أآذهو ة ا لاي

 مه رصانالو هللا مهرصنيال اوبوتي م وأ اوبوتي موأ اوبات ءاوسف لبقتال 00 لا كلذفف ةبوتلا نآل
 "ا 1 ط رصان الف هريغ

 4 ( ميكحلا نيز ءلا وه هنإ ىفبر ىلإ رجا,ه ىنإ لاقو طول هل نمآف ل ىلاعت لاق مث

 ىترمأ ثيح ىلإ ىأ ( فد ىلإ رجاهه ىلإ ) مهاربإ ( لاقو ) نمآ هتزجعم طول ىأر اك ند

 امالإ ىترمأيال مكحو ؛ هتزعب ىلاذيإ نع ىلادعأ عنمي زيزع ( مكسحلا زيزعلا وه هنإ ) هيلإ هجوتلاب
 : لئاسم ةهنآلا ىفو , هتكح لايكل قفاوي

 طول ةجيرذو رهاقلا زجعملا هنم ىأر ام دعب ىأ( طول هلزماق) هلوق « لوألا ةلأسملا 0

 تلي دمع نيد لبق املركبابأ نأ ىرت الأ ةجردلا نم صقني ام تقولا اذهىلإ هؤاقبو « ةيلاع تناك
 المر نإ لعق نقلا نافشن هنو دلو ىصحلا ماكت عام“ ريغ نم ؛ لكلا لبق هلبق باقل رين ناكو
 هلوقب راشأ هيلإو . هتلاقم نسح عمس ثيح نمآف ةينادحولاب .امإو . هتلاسزب نما ةترجدم ىارام
 . طول نمآف لاق امو ( طول هل نمأ» )

 مها ريإ غلاب الل وقنف ؟ مدقت أع ( ىفر ىلإ رجارم ىفإ ) لاقو هل 0 ةاعتام 4 ةين اثلا ةلأسملا ١

 ) 0 ونمؤي ملو ) ىريكلا ةيآلا موقلا ىأر كثي ىلكلا سأيلا.لضحو , هموق دتبب مو داش ذا د
 داشر لا ىلع ماد نإ هنالل ةدسفم مهيف هؤاهيف اوعفتنيملو هموقىده اذإ ىداحلا نال ةرجاهملا تيجو

 توكسااو تكسي وأ ثبعوهو قدصر جحلل لوي نمك ريصيف هيلع عم هب عفتنيال امب الاغتشا ناك

 2 تيتو هرم او دال ماا لاعفأت ىضرو اتم راسة لاقيف اضرلا ليلد

 ةرجاهملا نأ عمفر قرم ثسح ىلإ رجا,ه لقب هب لو ( 0 ىلإ ر جاهم ( لاق 4 ةعلاثلا ةلأسملا 02

 ىلإ) هلوةك صالخالا ىف سيل فر قرم ءأ ثيح ىلإ (رجامم) هلوق لوقنف ؛ ةهجلا مهوت برلا ىلإ

 هءاإرفاس مهنم ًادحاو نإ مث« ىنالفلا عضوملا ىلإ دانجالا حاورب ىمأ هنم ردص اذإكلملا نآل ( فز

 (فررللإ رجابم) لاقف ههجولاصلخعال نكلو كلملا هرمأ ثيح لا رجاه دقف هبيصي هسفن[ىف] ضرغل
 : هلل تاط 'وه امنإ.ةهجلل الط نئيل' اهنلا ةرجتحلابنومأملا ةهجلا لإ ىهجت وت ندي



 ةيالا ٠ نيرصان نم مكل امو : ىلاعت هلوق 6

 ممومت روف ةدوم مكئابأ نيبو 2 وأ ةقيرطلاو ةري-سلا ىف هي>اص هقرافي نأ مكدحأ ديري الف

 ليلدب سيل ىنعي ( مكنيب ةدوم . . . متذخنا امنإ ) هلوقف مهلاهجو مهتلالض متهزلو مهتلاقم متذخأو

 هدوم ىأ (مكنيي ةدوم . . . متذخنإ امنإ) هلوقلاقي نأوهو ؛ قيقد قيقحتوهورخآ هجو هيفوالصأ
 تاذل همسجلو ؛ لقعو مسج ىلع لمتشم ناسنإلا نأ ىه ةدوملا كللتاو ؛ امتدبع نيبو ناث وألا نيب

 تبلغ نمو ؛ ةيلقعلا تاذللا ىلإ تفتليال ةيم-جلا هيف تبلغ نم نإ مث. ةيلقع تاذاهلقعلو ةينامسج
 برش وأ لكأ نم ةجاح ءاضق ىلإ جاتحا اذإ نونجلاك . ةينامسجلا تاذللا ىلإ تفتلي ال ةيلقعلا هيلع

 ءاملا ةقارإو لكلا نم همسج ةذإ هيف ام لصحب عمجب ىف رباكألا نم موق نيب وهو ءام ةقارإ وأ

 لقاعلاو . قالخاألا ةمركمو فاصوالادمحو ةريسلان س> نم ةيلقعلا ةذللا ىلإ تفتليالو امهريغو
 هنم جرخو ةكساملا هتوقىلع ةعفادلا هنوق تبلغ ول ىت> : ةيلقعلا ةذالا لصحبو ىنامسجلا ملآلا لمح

 تبلغ لقعلا يلق اوناكمبف اذه تبث اذإ . ىلقعلا ملألاو : ةلاجخلا نم تومب داكي ءام ةرطقوأ حير
 مهمادق الو  مهراسيالو مهنيميالو ؛ مهتحالو مهقوف نوكيال دوبعمل مباع عسي لف مهيلع ةيمسجلا

 ةبسانملا ماسجالا اوأرو : ماهوآلا ىفلخدي ًائيشالو ؛ ماسجالا نم مسج نوكيالو ؛ مثءاروالو

 ىلاعت لاق مث ؛ ناثواآلا نيبو مهنيب ةدوم ناكناثوالا مهذاختاف اهودوف رهاوجب ةنيزم مهيف بلاغلل

 لوفغلاو بيبالر ومالا نيبتتو بولقلا ىمع لوزي موب ىنعي ( ضعبب مكضعب رفكي ةمايقلا موي مث )
 ءالؤهام دوبعملا لوقيو ؛ ىدوبعم اذه ام دباعلا لوقيف هيلع ناكام داسف عي و ضع كضعب رفكي

 "از قد فح ناذنلا ىف توا جأ كاذل اذه لوةنو : اضع مكضعب نعليو ىتدبع

 ..رعللاب هبحاص دعبي نأ دحاو لكديريو . كتدابعب قللطأ تح هف يق وأ , كنا اذمل كاذ

 (رانلا مكاوأمو ) ىلاعت لاق اي رادلا هذه ىف نيعمتجم اوناك اي رانلا ىف نوعمتجم مهلب : نودعابتيالو
 ميهاربإ اهنم هللا ىجتأ ىلا ركران لثم رانلا كلت سيل ىنعي ( نيرصان نم مكل امو ) ىلاعت لاق مث
 : لئاسم انههو : يكل رصانالو رانلا ىف متناف هرصنو

 ظفل ىلع ( ريدصن الو ىلو نم هللا نود نم مكل امو ) اذه لبق لاق 4 ىلوألا ةلأسملا ١
 قارحإ اودارأ امل مهنأ هيف ةمكحلاو ( نيرصان نم مكلا امو ) عمجا ظفا ىلع انهه لاقو ؛ دحاولا

 لاقف ( تملا اورصناو هوقرح ) مهنع ىلاعت هللا كح ميانتهل آ رصنن نحن اولاق مالسلا مهارإ

 قا كلاش اهآ ووو رصان: نم. ادعو ناثوآلل يأ ٠ مهو ركل اف نيرصان ءالؤه نأ متيعدا نأ

 . ( ريصنالو ) هلوقب سنجلا ىفنف نيرصانلا ىوعد مهنم

 انهه ىلولا رك ذامو ( ريصنالو ىلو نم هللا نود نم ركلام ) كانه لاق « ةيناثلا ةلأسملا

 ناك امل انههو . عفاد ريصن الو عفاش ركل سيل ىنعي عيفشلا ىلولاب دارملا نأ انيب دق : لوقنف

 مهل سيل مبلكنأ نيفرتعم اوناكم منال عيفش لقي مل ركلك ركل ام ىأ ناثوآلا هيف لخد باطخلا
 نركب ال عيفشلاو (انؤاعفش ءالؤه) مهنع ىلاعتلاق اك. ءاعفش مهتحلآ نأ نوعدي اوناك منال عفاش



 نع ةيآالا . اناثوأ هللا نود نم متذختا امن لاقو : ىلاعت هلوق

 هلم ه2 سمت ده | اموردمع ورب © رص سل هو لس و -

 موي مث ًايندلا ةويحلا 8 ذك 5 هنآ ْن نود 0 م ا اك لاَقَو
 هرززررت ها رثاعو ع ةهرعر اه 26 2252525212 2

 0 0 و رانلا 0 8 و م مضعب 3 و صعب 0 5 ها

 - 3 دل

 6262 نبرصان نه

 نهدي قار>إ ىف رثؤ: ام لثم هدي قارحإ ىف رانلا رثؤت ال ران ةرجج سم مث 0 دخلا سم اذإ

 ناسنالا دلج رهاظ ىف ةيفيك دوجو زاج اذاف . اذه دب لبق هدب قرتحت اذهلو « هبيج نم هدي جرخأ

 , قرت ال ىتح ةظحلف ةظل ةيفيكللا كلت ددجتت نأ زوجيف ًانامز قارحإالاب هيف رانلا 0 عنم

 واق رقم ةنالل دافع يع كلذ نأ ملسن نو دايتعالا مدع نابب داعبتسا درجف (ثلاثلا امأو)

 . ةداعلل اقراخ نك 3 ىغبذي

 : لام انهو“ تاي الرانلا نم هئاجبإ ىف ىعل (نلونه و مول تال كلذ ىف نإ) ىلاعت لاق مش

 ( تايآل ) انهه لاقو (ةيآ اهانلعج) ةنيفسلا باحصأو حون ءاجنإ ىف لاق « ىلوآلا دا 2

 هايإ هللا مالعإ ببسب الإ ةيآلا نم هيف نكي ملف لوقعلا هل عستت ”ىش ةنيفسلاب ءاجنإلا نآل عجب

 ناص هللا نأببسبو ؛ بيغلا ىف اب هيلع ]وصح مدعل هذا امل هالول هناف . ةجاهلاتقو ذاختالاب

 تابآ هيف لاقف بيجعف رانلا نم ءاجنإلا امأو , ةفصاعلا حايرلاك تاكلهملا نع ةنيفسلا

 نينم واب ت ءايآلا صخ (نونمؤي موقل) انبه لاقو (نيملاعلل ةيآ )كانه 3 5 لا ةلأسملا)

 رانلا ديربت انأو ءدحأ لكل اب لعل لص اهوأرو شانلا اهنلغ رم ىح ًافاوعأ تيب ةئيدشلا ل
 درب امل هللا نأ ىهو : ةفيطل هيفو « قيدصتلاو هب نامبالا قيرطب الإ هذعي نأ. رهظي ملف قد ل [هنإف]

 ةوسأ م ملنأب نينمؤملا هللا لاقدقو ء هسنج ءانبالهتبادهو ةسفن ق.ةئادتها كيب ميهاربإ ىلع رانلا

 كلذ ىف نإ لاَقف ؛ ةءايقلا موي رانلا مهلع دربي هللأ نأب ةراشب نينمؤلل لصخ ميهاربإ قة

 . نونمؤي موقل ت ايال ديرتتلا

 |مسفنف ةيآ تراصام ةنيفسلا نآل (هانلدج) انبهلاقو (اهانلءج) كانه لاق 4 ةئلاثلا ةلأملا )9

 ديربت امأو « ةيآ اهدوجو دعب ةنيفسلا ل عج ىلاعت هللاف . ابفس حونلعف قبل نافواعلا هللا قلخ الولو

 . ةيآ ريصي ىتح نافوطلا قاك رخآ رمأ ىلإ جاتحت ال تدجو اذإ ةيآ هسفن ىف وهف راثلا

 موب مث ايندلا ةايحلا ىف مكب ةدوم ًانائوأ هللا نود نم متذخما امنإ لاقو )ب ىلاعت لاق مث
 ( نيرصان نم مكل امو رانلا اوأمو ًاضعب مكضعب نعليو ضعبب مكضءإ رفكي ةمايقلا

 داسفوكل تنيب اذإلاقو « هيلع مهام داسف نايبورافكسلا لذع ىلإ داعرانلا نم مهاربإ جرخ امل

 ةدوم ضعلو مكضعب نسب ناف ؛ ًاديلقت الا اذه سيلف , هنع نوءجرتالو باوج ل ناكامو مبهذم



 ةيآلا . رانا نم هللا هاحجنأف : ىلاعت هلوق ها

 قيرحتلا نكل لاحوهو ناسنإ وبف ًاناويح نكي مل ناف ناويح وه لوقي هنأ هنم مهفي ذإ ناسنإ وأ
 نيبجو نم (هنع باوجلا) «ناتتنإ 0-0 ةك هوةر> وأ هولتقا هلوقف لقا لع لمتشم

 لوي 5 لب عضوم ىف المعتسم (وأ) نوكيو ش رك ذ أم فالخ ىلع لايعتسالا نأ (امهدحأ)

 ليللا مث ىلاعت هللأ لاق نيرانيد 05 ًارانيد 0 لك ءاهلا لوقي كو ١ نب اننكول اراك هتيطعأ لئاقلا

 هرقرحو لتقلا ىلع اودنزوأ هولتقا انهه كلذكف ) هيلع دزوأ اليلق هنم صقنأ 0 هفصن اليلق الإ

 حصي ًايح اهنم جرخأو هرسأب هدلج قرتحا ىت> رانلا ىف هريغ قلأ نم ناف تقلا هنع فلخت دقو

 هربّذعو هلتق اولجعت 'الوأءواتقا اولاق أنبه كلذككف ؛ تامامو.نالف ةقرحأو نالف قرتحا لاقب نأ

 . هل.ةمرانلا ىف اولفن رصأ نإو هلبس اولفن هتلاقم كرت نإو , رانلاب

 راناا درب لاق مهضعب : ءاجنإلا ةيفيك ىف ءالقعلا فاتخا ( رانلا نم هللا هاحنأف ) ىلاعت لاق مث

 ابعمد ربتسا ةيفيك مهاربإ ىف قلخ لاق مهضعب و (ادرب ىنوك ران اي) ىلاعت هلوقل قفاوملا حصألا 94و
 لكلاو' هنعرانلا ىذأ عنمو هيلع تناكام ىلع راثلاو هيلع وهام ىلع مهاربإ كر مهضعل لاقو رانلا

 ةرارخلا اولاق  رانلا نع ةرارهلا' بلس امأ . لكلا ءابطالا ضعب ركنأو « هيلع رداق هللاو نكم

 نلف رآثلا دريتست .ةيفبك قلخ امأو ءابق رافت نأ نكي ال ةعبرالا قر رانلا ىف

 الثم . شيعي ال وأ أ اناسنإ قال امنع جر ولف . طارفإو طيرغت افرط هل ىاسنإلا جازملا

 ًاناسنإ نوكي ال ريشع دحأ راص ناف ًاناسنإ نوكي ءازجأ ةرشع هيف درابلا ناك نإ جازملا

 ىتلا ةدوربلا نكل ًاناسنإ قبب ال ةعبرأ تراص اذاه ًاناسنإ قي ةسمخ ةدرابلا .ازجالا تراص نإو

 ةعبات سفنلا ناف كلذ ناكل وأ تال ناسنإلا ىف لصح ولف لدنمسلا جازم رانلا اهعم دربتسي

 « قرتحت الو ىه !ي ةنطقلاو ؛ ىه اي رانااو راثلا ىف ةنطقلا نوكست نأ لا>ف ثلاثا امأو , جازملل

 لبمترانلا ىةرارملا نأ أ (اههدحأ) نيهجولف لوالاامأ ١ لقنلل قفاو» لمعلاو ميلع 3 9 ا

 دتشيال خفني ملنإو ديدحلا بيذي ىت- دتشي هيف خفن اذإ محفلا ىف رانلا ناف . فعضلاو دادتشالا

 مدع اج ضعبلا مدع نكمأ اذاف ٠ راثلا ّق تناك نخلإ ةرارحلا نم ضعل مدع ود فعضا َْن 58

 دتشنال اهنا ةيجوزلا كإلذك 2 1 ناسنالا ىذؤ.ال د> ىلإ ىعشي نأ 7 اماع كالذ نمرَخأ صضدإ

 0 ءاملا هنآ 6 ةرانل ةيفيكا الر اثلا'“نأ زك د بطلا :لوصأ ىف نأ وهو (ىاثلاو ) ثفعضت الو
 قبنو ةرارحلا اهنعلوزترانلا كلذكف ءاموهو ةدوربلا هنع لوزت ءاملا نأ انيأر نكل ةدراب ةيفيك

 عنم'( امهدحأ ) نيبجو نم عوفدم مهوقو نك ًاضيأف ىناثلا امأو ؛ قرحم ريغ رون وهو أران
 ىذلا جازملا ىف ةيناسنإلا' سفنلا قلخ نأ ىلع رداق هللا لب جازملل ةعبات سفنلا نوك نم مهلصأ
 نوكتت اهانرك ذ ىتلا ةيفيكلا نآل لاحلا مزاي ال مكلصأ ىلع لوقن نأ ( امهناثو ) دمجا جازم لثم

 ناسنإلا نأ ىرتالأ  ةسيئرلا ءاضعالاو باقلا ىلإ ىدأت,الو هيلع ةيشرلا .ازجاآلا<دلجلا رهاظ يف

 ل نأ يشجب
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 ةلباقم نم تركذ ام لئاق لاق ولف. ا 0 هر رخ ( اوني كتوأ) وق

 نكي ال نأ ىضتق ءاقللاب فكلاو تا ؛ رفكلا امو نررم ماب باذعلاو نسأبلا امهو ىف

 هتلاب .نمآو نشل ردك نا سلا نورك ]ل وأ ترسم فت هنا رك ميلاألا باذعلا

 بن لعل نأ كل الو نيم مرفك باسل كبار ميلأ باذعمو م مهنأ 9 ىعم : : لون 9

 ًانمؤم نوكي ال .رفملاب رفاكلاف رخالا امأ و ءرشحطلاب رفاكلل الإ نركم ال تكلل ريكا تا

 .٠ كاذ ةلمج نم راو هلا مف هقدص اذ الإ 6 د هب نامإلا نال 2 هللأب

 كلذ ى:نإرانلا نم هللا هاحجئأف هوت وأ هولختا |ولاق نأ الإ هموت تاو نك ف رجب لاق مث

 : 4 نوئمؤي موقل تايال

 امإ . مهناج نم رمآلاقب , هياعناهربلا ماقأو ةثالثلال وصلا ناب مالسلا هيلع ميهاربإ نأمل
 : لاس لاو (هرفر 2 هولتقا) مهلومبالإ 200 نوكي نأحاصيامنايتإلاوأ ةباجإلا

 نا وجلا) لوّنف ؟ باو سيل هنأ عم ًاباوج (هولتقا) مهل وق مح فك < لولا املا ١

 همص»+ لوط كلملا لوقي مي ربكستملا مالك جرخم ممم جرخ هنأ ( امهد>أ / نيوجو نم ( هل هنع

 فيسلاب هلباقأ امنإو . باوجلاب هلباقأ ال هانعم امنإو ؛ باو سيل فيسلا نأ عم , فيسلا مباوج
 مهاالض نايب دارأ هللا نأ وه ( ىناثلا ) هوقرح وأ هولتقاو هنيهارب نع اوبيحتال اولاق كإذكف

 باوج مهل نكي مل مهنأ نيبتف « باو سيل هنأ عم اذه باوجلا ضرعم ىف اوركذ مهنأ وهو
 نوك نأ ناوخل باوجلا ىلع ردّقب ال د ملعيال 2 كك هربغ تيكا نم نال كلذو ةلخأ

 هلع رذف امو .ناوذكأ) دصق هنأ لع دساف باوي باجأ اذإ امأ ؛ تافتلالا مدعل هتوكس

 : مم ًأضيأ هولتقا مهطوقب نورومأملاو هموق مث هولتقا اوناق نيذلا نولئاقلا ( ةيناثلا ةلأسملا إل
 لاق مهنم دحاو لكنأ (امهد>أ) نيهجو نم (هنع باوجلا) لوقتف ؟ رومأملا سفنممآلا نوكيف

 أ دعاو لك نأكل ءذاجا لو دحاو 00 ًاللاراصو دحا لك نم لضاألا لصف واثقا ةاذغ نإ
 قفتالاةيامالكدلب نارعأ لاقاذاف : ءاسؤرلا وراك ألا نمال إن وكي الب اوجلا نأ وه (امهناثو) هريغ

 نأ اسوا مثو هموق باوج ناكف 3 لاذراللاو ديبعلا لوق مدعىلإ تفتلي الو اذه ىلع ةدلءلالهأ

 . عابتالا الإ هرشابي ال لتقلاو رباكآلاالإ هرشابب ال باوجلا نآل , هولتقا ممناوعأو م,عابتأل اولاق

 ؛درف وأ جوز لاقي 5 لوآلا نع كفني امهنم ىناثلا نيرمأ نيب ركذي وأ ( .ةثلاثلا ةلأسملا

 ناويح اذه لاقي نأ حصي الو ؛ ناوي> وهف ًاناسنإ نكي م نإ ىنعي ناويح وأ ناسنإ اذه لاقيو
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 كلذو « لعفلا ةغيصب نوزجعتال لقي ملو (نيزجعمب متثأ ام و) لاقت (ةيناثلا) تابثلاب الو بو ره لاب ال

 هيلع لدي ام لع لدي ال طيخم ال ًانالف نإ لاق 2 ةيحالصلا : ىنن ىلع لديال لعفلا ىن نآل

 ىف نكمملا مره نال . ريصنلا ىلع ىلولاو . ءامملا ىلع ضرالا مدق ( انو طا

 م فوك كلذ يغةز 0م ايضررف نع“ ضرالا ىف نوكي بره مهنم عقي ناكناف « ضرآلا

 ةعافشااو ؛ هريغ ىلإ قت ري الف قرطلا لمجأب عفدلا هنكممأام لقاعلا ناف عفدلا امأو : ءامسلا ىف دوعص
 لك نوكي الو كلم دنع هقح ىف ملكتي عيفش هل نوكيو الإ دهاشلا ىف دحأ نم ام نآلو نع

 . هلجالل كلملا ىداعي رصان هل دحأ

 4 ملأ باذع مم كتلَوأو حر نماوسَي كئلوأهئاقلوهللاتابآب اورفك نيذلاو )ل ىلاعتلاقمث

 ليصفتلا ليبس ىلع هفلاخ نم ددهو ناهربلاب امهررقو ةداعإلاو ديحوتلا نيلصالا نيب امل

 ةلاد ةبآ ءىث لك ىف هلل ناف : هللاب رافكلا ىلإ ةراشإ ( هئاقلو هللا تابآب اورفك نيذلاو ) لاقف

 ءاقلب رفك هركنأ نم ناف رشحلل ركنملا ىلإ ةراشإو هللا تايآب رفك كرشأ اذاف « هتينادحو ىلع

 نوكي نم نآل . ةمحرلا لح نع مهسفنأ اوجرخأ اوكرشأ امل (ىتحر نم اوسني كئلوأ) لاقف هللا
 اولعج اذاف , ةمح لل الح قبيل ةددعتم تابج هل ناك اذإو ٠ محد ريغال هتجاح عفدت ةدحاو ةبج هل

 اولاقو رشحلا ارا هللأ ةمحر نم لاق نات قب رط ىلإ ةجاحلاب اوفرتعي م ةخآ ىف

 ىنفلاخم نم بذعأ لاق اذإ كلملا نأ م , مهلع مآل ًاقيقحت مهييذعت بسانف باذع ال

 له لوقيو هبذعي نأ هنم نسحي هيدي نيب رضحأ اذاف ؛ ىلإ لصي ال وه لاقو هنع ديعب هركنأف
 بساني ميلآلا باذعلاو ؛ كارشإلا بساني ةمحرلا مدع نأ نيبت نذإف ءال مأ تبذع لهو تردق

 رصح نع ًائبنم نوكي ىتح (اوسدي كتلوأ) هلوق ( اهادحإ ) دئاوف ةيآلا ىف نإ مث . رثحلا راكنإ

 هللا تايآب اورفك نيذلاكئلوأ : لاق ولو ؛ كلذل (مبلأ باذعرهل كئلوأو) ًاضيأ لاقو مهيف سانلا
 هلوقب قتك اول لئاق لاق ناف ةدئافلا هذه لصحي ناكام « يلأ باذع رهو ىتحر نماوسني هئاقلو
 اوسني كتلوأ لاق ول هنأل كلذو الانلق مثءركذ انفال مل ل جال ونار طم | كتاوألا

 مهيف الإ عومجملا دجوي الف ؛ مهف رصحنم عرمجما اذه نأ ىلإ دحأ مثو بهذي ناك« باذع
 باذع مهلكتءلوأو اوسئي كئلوأ لاق اذاف : ,هريغ ىف دجوي نأ نكمي هدحو امهنم ًادحاو نكسلو
 دنعو ىتمحر لاقف هسفن ىلإ اهفاضأ ةمحرلا رك ذ دنع ( ةيناثلا ) مهيف الإ دجوي ال دحاو لك نأ دافأ

 مهلا سأيلا فاضأ ( ةثلاثلا ) هل اههوزلو محل امهومعب هدابما ًامالعإو هتمحر قبسا هفضي مل باذعلا



 اب ا

 1” ررب449ط 1+

 ف آل ٠ نيزجم م نأ امو ١ كاع هلوق ؟

 مالسلا هيلع لاق اي ةقباس هتمحر نأ عمةمحرلا رع 00 ىف بيذعتلا مدق « ىلوأآلا ةلأسملا اب
 ركذف را اراها 5 قباسلا نأ (اههدحأ) نيبجول كلذ لوقف « ىضغ يا 1 1

 وهولواآلال صالا تايثإ دعب رك ذ أكو ,ةمح لاب هيقعو داعيإلا ركع هيفجتسم رك ةقسل تاذنلا

 دمي رك ذ كلذك ( بيذكتلاب ااركلهأو مهأ بذك دقف اوبذكت نإو ) هلوقب ديدبتلا  ديحوتلا
 او." اعلا نرك الت ا عقو ةمحرلا نكاذو,."بدذعتلار ثاني دمديتلا نخالا لصالا تال

 باذعلا ركذ دوصقملا ناك ثيح هللا نال كلذو ( ىضغ ىتحر تقبس ) هلوق قةحب اذهو هدحو
 : عم ةمجرلا كا ذل رك ذلا ىف هضحم مل

 رفاكلا بذعي لاقولف نمؤملا جرفتو ىصاعلا فيوختل اذه كانك اذإ 5 ةناثلا لاما 0
 زاوجل رفاكلا رجزي ال ( ءامشي نم بذعي ) هلوقو دوصقملا ليصح ىف لخدأ ناكل نمل محربو

 تيثأ هللا نال كلذو . فيوختلا ىف غلبأ اذه : لوقنف « هباذع هللا ءاشي نف نو 20 نأ
 دعوا دايعلل مولعملا نم ناك مث 0 هنم هعنع الف صخ بيذعت دارأ اذإ هتئيشم ذافنإ اذه

 هناف , ىصاعلا بذعي لاق ول ام فالخم مات الا فوخلا هنم مزاف ءاداتعلا لهأ كتيدعل ءاشا هلأ داعيإلاو

 لوقيف اذه دفي : اذاف . هيذعل 0 مولا تاَدِع ءاشرول هنأ ديفن ال هنالل « هتئيشم لام ىلع لدي ال

 الثم هل برضنلو ءىرخأ ةروص ىف لصحي نأ نكمي ةروصلا كلت ىف هدارم لصحيمل اذإ رفاكلا
 فوخلا لص هب ريضأ ىنفلاخ نم لاقو هدالب ىف نم لك برض ىلع ردقي كلملا نإ ليق اذإ : لوقنف

 لاق اذاف  نيعرطملا برض ىلع ردقي الو نيفلاذلا برض ىلع رداق هنإ ليق اذإو . هفلاخ نمل ماتلا

 [ضيأ ىلع ردقي الف . عيطملا نالف برض ىلع ردقي ال هنأ فلاخلا مهو ىف عقب هيرفضأ ىفلا 1

 هللا نم ىلكلا نماألا نآل ؛ ماعلا ءاجرلاو ماعلا فوخلا وهو ىرخأ ةدئاف اذه ىفو « هلثم فوكس

 . ايصاع عيْيطملا ةروريص ىلإ ىضفيف ةءارجلا بجوي

 ملف اهريرقت ا يشادق ةلأسملا هذه نأ عم ( نوبلقت هيلإ مث ) لاق 4 ةثلاثلا ةلأ ملا ١)

 رخأت ناف ىلاعت لاف ؛ نيلجاع نانوكي دق امهو ةمحرلاو بيذعتلا هللا ركذ امل لوقنف ؟ اهداعأ
 د مبا دعو باو رخل هدنعو مباس> هيلعو مبايإ ] هبلإ ناف ء« تاف هنأ او ل الف كلذ مكنع

 ؛ هنم تالفنإلا نكمي الو هيلإ بالقنالا لب هللا نوتوفت ال ىنعي ( نيزجعمب مآ او ) اهدعب لاق
 تانثلا وأ هنم برهلاب امإ بيذعتلا نع بذعملا زايإ ىه ( اهادحإ ) فئاطل ةيآلا هذه ريت ىفو

 ( ءامسلا ف الو ضرألا ىف نيزجعمب متنأ اماوإر لاقف:نيمسقلا هللا 5 د6 عفدلل هعم ةمواقملاو هل

 نوجرختال ءاملا ىف كومسلا عضوم ىلإ متطبه وأ ءامسلا ىف كامسنلا لع ىلإ تدع ول بالا ىلإ
 نوكينأ امإ زاجعإلا نآل كاذكف تابثلاب امأو « برهلاب زاّعإلا ىفعمطم الف هللا ةردق ةضبق نه

 راصتنالاب وأ هنع زجعيو بذعملا هتوفيف هتفلاذ بذعءلا نكمي الو عفشيدي دش نكر ىلإ دانتسالاب
 زاعإ الف عفدي ريصنالو عفشي ىلو هللا نود نم ملام مناف لامع امهالكو عفدلاب هعم موي موقب

 «2«ه- رخ - 2
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 ةيآلا . مح ريو ءاشي نم بذعي : ىلاعت هلوق 1

 00 - هزل هرلوك همس نع مة + هةر َس

 ني زجعمب متاامو 1١ نوبلقت هيلإو هاشي نم ريد ماشي نم بذعب
 2 ع نع رع - راش رز

 ينيب يوتا

 ميدل نيا سك ١ دع 1110 ارا لل ا _ 00 ه6 وردم

 5١< ريصن الو ىلو نم هللا نود نم كل امو ءامسلا ىف الو ضرالا ىف

 ةرصحنم لئالدلا نآل ةداعالا زاوج ىلع مت انههليلدلا نأ ( امهناثو ) هربظأف .دبلا دنع ًاروك ذم

 ىلوألا ةيآلا ىفو ( مهسفنأ ىفو قافآلا ىف انتايآ مه.رنس ) ىلاعت لاق ا.« سفنألا ىفو قافآلا ىف
 لصاحلا ليلدلا ىلإ راشأ ةيناثلا ةيالا ىفو . هسفننم ناسنالا اذه لصاحلا ىسفنلا ليلدلا ىلإ راشأ

 ليلدلا امأ و : همسا رابظاب هدك أف. ناليلدلا مت امهدنعو (ضرألا ىف اوريس لق) هلوقب قافآلا نم

 . هديعي هللا مث لقي ملف ؛ ىناثلا ليلدلاب هدك أف لوالا
 ( ”ىدبي فيك اوري مل وأ ) لاقف لبقتسملا ظفلب ركذ ىلوالا ةيآلا ىف « ةعبارلا ةلأسملا إل

 وه لوالا ليلدلا لوقنف ءأدبب فيك لقي ملو (أدب فيك اورظناف) لاقف ىضاملا ظفلب لاق انبهو
 سيل ناكنإ لاف : قلخلا .دبب معلا بجوي لاح لكىف وهو ىسدحلا علل بجوملا ىسفنلا ليلدلا
 أدب هللا نأب ملع مكل لصحيل ةقولخلا ءايشالا ىلإ او رظناف ًاقلخ أدبي لاح لكى هللا نأ لع كل

 . كلذ أدب اك ”ىثني هناف ردقلا اذه نم بولطملا لصحو ؛ ًاقلخ
 ىلوألا ةيآلا ىف لاقو ( ريدق "ىش لك ىلع هللا نإ ) ةيآلا هذه ىف لاق 4« هسماخلا ةلأسملا ا

 نإووهو . ىسفنلا ليلدلاوه لوألا ليلدلا نأ ( امهادحا ) ناتدئاف هيفو (ريسي هللا لع كلذ نإ)

 رظنلاب هنال : ماعلا ملعلا لصحي هيلإ قافالا ليلد مامضنا دنع نكلو ماتلا ىسدحلا معلا هبجوم ناك

 هدوجوو هيلإ هريغ ةجاح ملع قافالا ىلإرظنااب و ؛ هنم هدوجوو هللا ىلإ هتجاحو هسفن ملع هسفن ىف
 لاقو ( ريدق 'ىث لك ىلع هللا نإ ) نيليادلا رك ذ مامت دنع لاقف هللا نم 'ىش لكأب هملع مت « هنم

 متأ لوالا ملعلا نأ انيب انأ ىه ( ةيناثلا ) ( ريسي هللا ىلع) هتداعإ وهو (كلذ نإ) دحاولا ليلدلا دنع
 لوقي لئاقلا نأ ليلدب هل ًارودقم هنوك نم متأ لعافلا ىلع ًاريسيرمآلا نوكو معأ ىناثلا ناك نإو

 نانمأ ةَريشع هلم نع لئس اذاف ؛ هيلع لهس هنإ لوقي الو هيلع رداق هنأ نم ةئام لمحت نه قح ىف

 هذه نأب ماتلا ملعلا ركل ىلصحي ل فرإ ىلاعت هللا لاق لوقتف « ريسي لبس هيلع كلذ نإ لوقي
 ىف فاكر ودم هنوك سفنو ؛ رودقم هنأ اوملعتل ضرأألا ىف اوريسف ريسي لبس هللا دنع رومالا

 . ةداعالا ناكمإ

 ضرالا ىف نيم متنأ امو: نوبل#: هيلإو ءاشي نم مخدبو ءاشي نم بذعي ىلاعت لاق مث

  ريصن الو ىلو نم هللا نود نم ركل اموال نكي

 ةباثإو ؛ ةكحو الدع بيذكتلا لهأ بيذعت وهو هيف نوكيام رك ذ ةرخآلا ةأكنلاركذ امل

 : لئاسم ةيآلا ىفو ؛ ةمحرو الضف ةبانالا لهأ

 . مع فوج
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 70©6» ريدق ءىش لك ىلع هللا نإ ةرخ

 « ريدق ءىش لك ىلع هللا نإ

 ىلع (اوري ل وأ) لاقف بلط ريغ نم لصاحلا وهو ىسدحلا ملعلا ىلإ ةراشإ تناك ةمدقتملا ةيآلا

 ىف اوركفتف معلا اذه كل لصح مل نإ ةبآلا هذه ىف لاقو . همدع داعبتسا ىنعمب ماهفتسالا ليبس

 كردي مهضعب كاردالا ىف بتارم هل ناسنالا نآل اذهو ؛ ىركفلا ملعلاب اوملعتل ضرالا راطقأ

 نإ : لاقف الصأ همبفيال مهضعبو ةنابإب الإ مهفيال مهضعبو ؛ هل ناهرب ةماقإ و ميلعت ريغ نم 1

 مكنهذ اوليجأو ضرألا ىف كركف اوريس ىأ ء ضرألا ىف اوريسف لوألا ليبقلا نم متسل متنك

 : لئاسم ةيآلا ىفو قلخلا .دب اوملعتا ىكسفنأ نع ةجراخلا ثداوحلا ىف

 ملعلا لوقت ؟ هيف ةمكحلا|مرظنلا ظفاب هذه ىفو ةيؤرلا ظفاب ىلوآلا ةيآلا ىف لاق < ىلوآلا ١

 لاقي : ةيؤرلا ىلإ ىضفي رظنلا نآلل رظنلا نم متأ ةيؤرلاو « نيبت اك ىركسفلا ملعلا نم مأ ىمدخلا

 اورظناف ةيؤرلا كل تاصحامأ لوألا ىف لاف ؛ 'ىثلاكلذ نود 'ىثلا ىلإ ىضفملاو تيأرف ترظن

 ؛ ةيؤرلا كل لصحتل ضرآلا ىف
 نال ماهفتسالا ةغيصب ىلوآلا ةيآلا فو مالا ةغيصب ةيآلا هذه ركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا اب

 نال بلطلاب الإ لصحي الف لصحي مل نإو « لصاحلا ليصحت هب رمآلاف لصح نإ ىسدحلا معلا
 وهف ىركفلا ىلعلا امأو . قاطي الاه فيلكت هب رمآلا نوكيف ًايركف لصاحلا ريصي بلطلاب
 . هب رمآلا دروف رودقم

 ( هللا ”ئدبي فيك ) لاق ثيح ءدبلا دنع ىلوألا ةيآلا ىف هللا مسا زريأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا )
 ('ىذني هللا مث ) لاق ثيح ةداعالا دنع هزربأو ءدبلا دنع هرمضأ ةيآلا هذهىفو ةداعالادنع هرمضأو
 لاق مث ( هللا 'ىدبي فيك ) لاقف ءدبلا هيلإ دنسي ىتح لعفب هللا ركذ قبسي مل ىلو ألا ةيآلا ىف نآل

 ديز مسا رابظإ ىلإ جاتحي الو اركب برض مث ًارمع ديز برض لئاقلا لوقي اك ( هديعي مث )
 لئاقلا لوقك هزربي لو هب ىتك اف هللا ىلإ ًادنسم ءدبلا رك ذ ناك ةيناثلا ةبآلا ىفو .لوألاب ءافتك

 ًاناث ءاشنالادنع هرابظإ امأو . ديز مسارهظيالو , جرخ فيك ىنمعمسا ؛ ديز جرخ فيك ت ملعامأ

 ةجزا كسيلق ." ةرخالا ةايعنلا ىعنن مث : لوقي نأ نكي ناك هنأ عم ( ”ىثني هلل مث ) لاق ثيح

 هلاك تافصب هب ىمسملا موفي نم ًامساربظأ ةداعالا ناكمإ ىلع ناهربلا ةماقإ عم نأ انركذ ام ىهو
 لاك همسإ نم ناسنالا نهذ ىف عميل ًازربم ًارهظم هللا لاقف ةداعالا زاوجي عطقي هلالج توعنو

 هللا مث لهي ململف لبق ناف ؛ هتداعإ زاوجو هئدب عوقوب فرتعيو هتدارإ ذوفنو هيلع لومشو هتردق

 ًازربم ًاربظم ناك هللا نأ ( امهدحأ ) نيبجول لوقن ؟ ةدئافلاو ةكحلا نم تركذ ام نيعل هديعي

 نكي ملف انبه امأو قاخلا ظفل الإ امهنيب نكي لو ( قلخلاهللا ء.ىدبي فيك ) هلوق ىف وهو هنم برَقب
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 سا ه هن دده هرتز رادع 4 لل ل دش ل

 أذل هى و مث قف الا أدب لك 1 ضال فاز لل

 كيب 0 نك ذ 5 0 وهو ثلاثلا لصالا نايب ىف عرش ( نيبملا غالبلا الإ لوسرلا
 نينثا اهنم ىلاعت هللا ركذي امنيأف « ىحلإلا ركذلا ىف ضعبنع اهضعب لصفني داكيال ةثالثلا لوصآلا
 : لئاسم ةيآلا ىفو . ثلاثلا رك ذب

 ؟( هللا .ىدبي فيك اوري مل وأ:) لاقي ىتح قلخلا .دب ىأر ىتم ناسنالا « ىلوآلا
 نوكي ال لولا قاخلا نآل هللا نم .دبلا نأ مِلعي لقاعلاو ةيؤرلاك ىذلا حضاولا ملعلا دارملا لوقتنف
 سفن تانثإ دارملا نإ انلق نإ اذه هللا نم وهف: لوأ ًاقلخ لوآألا قلخلا ناكامل الإو قولخم نم
 هيلع ئخعال لقاعلالوقنف . ايناث هقلخ ةداعالابو ال وأ قدالا ىلع ءدبلاب دارملا نإ انلق نإو ؛ قلخلا

 ناقتالا ةياغ ىف ةفطن نم هقلخيو ؛ ماحرألا ىف دالوآلاروصي مكحرداقالإ سيل( ٠'هسفن قلاخ نأ
 (اورب موأ) ) لاقو : ةيؤرلا ظفل للعلا كلذىلع قلطأف رهاظ مولسمالوأ قلخ ىذلا كلذف 0 ٠

 عمجي كإذكف هعمجي بارت نم هقاخي ( قاخلا هللا .ىدبي فيك ) ًانضاو ًارهاظ ادلع اودلعي ملأ ىأ

 ار 0 تاراجحح تد نم ناف ؛ ؛ كيلا ةبسنلاب لبسأ وهلب هحور هيف خفني بارتلا نم هء ازجأ

 تاراجحلا ناللع لبسأ ةبونلا هذه ىف ءىش بنحب اًديِش هعضو لوقي هناف ام ىمأ هقرفف ءىش بنحب
 جرخ جرخلا اذه ىلعو ؛ ىرخألا بنحي نوكست نآل حلصت اهنم ةدحاو ةبآ نأ مولعمو : ةنوحنم

 .( ريسي هللا لع كلذ نإ ) هلوقب ةراشالا هيلإو ( نوهأوهو ) هلوق ىف هللا مالك

 قاخلاب ال ةيفيكلاب ةيؤرلا قلع ( قلخلا هللا ءىدبي فيك اوري مل وأ ) لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 _رمردقلا اذه لوقنف ؟ ةءولعم ريغ ةيفيكلاو ؛ قلخلا أدب وأ . قلخ هللا نأ اوري ملوأ : لاق امو

 نم وه .اذغ نم ىه ةفطن نم هقاخ هنأو . ًاروك ذم ائيش كي. ملو هقلخ هنأ وهو ؛مولعم ةيفيكلا
 . هلثم ةداعالا ناف ةداعالا ناكمإب ملعلا لوص> ىف فاكر دقلا اذهو بارئو ءام

 ملو ؛ ىرخأ ةره همسا زريأف ( ريسي هللا ىلع كلذ فبرإ هديعي مث ) لاق مل ( ةثلاثلا ةلأسملا اب

 هدك افريسي هنأ ىلع ناهربلا ةماقإ عم لوقن ؟ذار ,أ ريغنم هديعي مث لاق ام ريسي هيلع كلذنإ لقي

 هأنعم مهفو هللا ظفل عممس اذ ذإ ناسنالا ناف ل كإذ نوكي ًاضرأ ةفرعملا بجوب هناف همها رابظأب

 دارال ةدارإلا ذفان ؛ 0 طبخ ملعب م ماعلا ؛ ءىث هزجعيال ؛ ةلماك ةردقب ؛ رداقلاىحلا هنأ

 . ةداعالا زاوجي عطقي ؛ هدارأ ال

 ةرخآلا ةأشنلا 'ىئني هللا مث قلخلا أدب فيك اورظناف ضرألا ىف اوريس لق )) ىلاعت لاق مث

 هلا يلاعت ٠ ةلهو لوآل نهذلا ىلإ زدابتي اك هلعافل ال هلومفمل لعافلا مسا ةفاضإ نم وبف ناسنالا سم انه هسفنب دارلا )١(
 . ريظنلاو ل اثملاو هبشلا نع
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 ش هم م. سس نك ل ا للا لس ا

 بلال ل لوس ا لع امو 0 ف م مم 5 د وبذكت نإ

 رز 2وهورص

 «مأد نيل

- 

 م ساضأ اس اها 7 هت رث سه سم دق ل | دم هاا هد

 «١؟2١د روس هلل ىلع 0 نإ ه1 0 + قلخلا هلبأ ةىدبب 00 اورب ملوا

 هللا دنع اوذّاف ( لاقو هب معلا ل وصح مدعل ) ًاقزر م! نوكلمعال ( لاَقف مولعم ريغ نائواللا نمد

 ىأ هل اوركشاو هتاذل ةدابعل ًاقحتسم هنوكل هودبعاىأ ( هودبعاف ) لاق مث ؛ هب دوعوملا ( قزرلا
 ه4نم أاعجرم هنوكل هود.عأ ىأ ) 8و هيلإو ( قزرلاب ابلصاوو قاخلاب معلا قباس و

 5 ريغ ل ريذلا مقوتإ

 ينيبملا غالبلا الإ لوسرلا ىلعامو ىكلبق نم ممأ بذك دقف اوبذكست نإو )ل ىلاعت لاق مث

 ةيآلا هذه ف بطاخملاىفو ) ل نإو لاهم ديدمتلاب هدعل نأ ديحوتلا ناب نم غرف امل

 نإ ) هموقل لاق مهاربإ 0 مهاربإ موق نع ةياكح 0 ميهازبإ موق هنأ ( امهدحأ ) : ناهجو

 الإ هلع قبل ١ 0 رلا ناف ٠ تيا نم لع اع كين انإو 5 0 مأ يذكا قفا يدك

 3 مدنا الكا ةهجوو 0 هيلع 00 6 باطخ 6 أ اثلاو نايبلاو غالبلا

 أوعدنربو 0 نم اوعلتم ىد ىكم نم لاع هموق 1 هدوصقم م ناك مالسلا هيلع ىنلاف

 اوكلهأو ماوقأ مكدابق بذك دف اويذكت نإ موقاي 7 كج ءانثأ ىف لاقف «ننددعتلا نم اقرد

 : لئاسم ةيآلا ىف لوالا هجولا ىلعو . مك ريغ ىلع ءاج ام مكيلع فاخأ ميكا ناذ
 حوأ موق الإ هققبسإ مل م ها ربإ نأ عم موشي تكتل هلوق نأ ( ىلوآلا 07

 1 ردإ موك ماوقأ سل ) :نيهجو نم هنع (باوجلاو) ؟ةدحاو 2

 ءاالا .هدالوأ ىحبو تو نرقلا ناكو ريك ل داع احون نأ ( ىاثااو ) مدآو ثيش موقو

 .٠ ًاعأ حول موب ىنكف عابت الأ نع عانتمالاب 1 ءانبآلا نوصوي

 ةماقإ ىف ةنايالاو ؛ لئاسملا 0 ذوه غالبلا لوقف ؟ (نييملا) امو (غالبلا) م ةيناثلا ةلاسملا)

 . هيلع ناهربلا :

 اذإ لوسرلا نآل زو ال ةج انتا تقر نع نافل 2 نأ ىلع لدت ةيآلا  ةثلاثلا ةلأ ملا

 َه هيلع كول 0 نوكي الف « نيبملا غالبل لا تأب ل هناف هني 0 موق

 . « ريس هللا ىلع كلذ نإ هديعي مْ قالا هللا ءئدبب ا اورب ل وأ م ىلاءت لاق مش

 ىلع امو ) هلوقب ةلاسرلا وهو قاثلا لصأألا ىلإ راشأو ؛ ديِحوتلا وهو لوألا لضاألا نيب امل
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 0 درج هيلإ هل

 1 ةيرقاو ديف قاع لاق 5 هدا رقلا نكل كلما ب 21 نأ هتاجرد هل

 ةدابعلاب برقتي دبعلا لازيال » لاقو «ملع تضرهاام ءادألثب ىلإ نوبرقتملا برقتب نل» لاقو

 ناللف كيرشنلا امأو ؛ الصأ هل ةبترم الف كلل هداقتعا مدعل كلم بيرق الو كلمال لطعملاف « ىلإ

 ن]'لوقي نم نذإف « ةسيسخ .اكرش هل هذيس نؤكي نم ةبتر لعأ نوكي هل ريظن ال هديس نوكي نم

 هاوقتو هللا ةدابع نأ تبثف . هلم زجاع توحنم نص ىديس لوي نم ةبت رم ىلعأ .ىث هلئامبال ىف

 . تارابتءالاو لئالدلا نم هانرك ذ ام نودلعي !وناكنإ سانلل ريخ ىأ مكل ريخ وهو ريخ

 4 اكفإ نرقلختيو 0 نزول نيالا رل ىلاعت لاق م“

 هنوكل امإ ؛رومأ دحال دبعي امنإ دوبعملا نآل كلذو ؛ هوجولا غلبأب مههذم نالطب ركذ
 «عوجحلا نم هعنه وأ عوجلا نم هم» طأ ءاوس هارتثا ىذلا هديس مدخ ديعلاكهتاذب ةدابعلل ًاقحت_ه
 ًانفان هنوكل امو «ةرجأب مدختملاكهيلإ هلصوي ريخ هريغ مدخ نك لاحلا ىف آمفان هنوكل اًنِإَو
 ميهاربإ لاقف . هنم ًافئاخ ةناوكسل امإو « لبقتسملا ىف ارمأ هنم ًانفوتم هريغ مدخن نك ليقتنملا ف
 : فرعا انانوأا توكل اناذ] ةذاتملا وك خت الا األ ةراشإ (اناثوأ هللا نوذ نم نودست امئإ]

 قزرلا هللا دنع اوُعَاَف ًاكزر مل نوكلمب ال هللا نود نم نودبعت نيذلا نإ )) ىلاعت هلوق

 . « نوعجرت هيلإ هل اوركشاو هودبعاو
 ءاقبلا ىف امإو ؛دوجولا ىف اعإ . عفنلا نال !ذهو ؛ ل 1لاىفو لاحلا ىف ةعفنملا مدع ىلإ ةراشإ

 ءاقبلا ىف عفن الو .اهنوتحنتو امنوقلخت ثيح مكنم مهدوجو نال. دوجولا ىف عفن مهنم سيل نكلا

 هللا دنع ارغتباف ) لاقف هللا نم لصاح هلك كلذ نأ نيب مث كلذ مهنم سيلو ٠ قزرلاب كلذ نآل

 عفناا ل وصح ىلإ ةراشإ ( قزرلا ) هلوقو هتاذل هتيدوبع قاقحتسا ىلإ ةراشإ ( هللا ) هلرةف ( قزرلا

 : لئاسم ةءالا ىفو الجأو الجاع هنم

 ( قزرلا هللا دنع اوغتباف ) لاقو ؛ ةركن ( ًاقزر كل نوكلمي ال ) لاق 4 ىلو آلا ةلأسملا
 ىأ:قنلا ضرغم ىف ةركش ( ًاقزر كل نوكنامال ) لاق ىرشخيزلا لاق لوقنف ؟ ةدئافلا اف ًافرعم

 هجو هيفو , هنم هولطاف هدنع قزرلا لك ىأ هللادنع تابث الا دنع ةفرعملاقو ؛ الصأو مانتع قررا

 قذرلاو ( اهفزر هللاىلع الإ ضرآألا ىف ةباد نمامو ) هلوقب فورعم هللا نم قزرلا أ 73 رخآ
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 متنك نإ مل ريخ مذ 2 هموم لاذ ميهار 1
 ه- ثا ل

 6« نوملعت

 . نيملاعلل ةيآةاجتلا وأ ةعقاولا انلعج ىأ ةاجتلا لإ وأ ةفارلا

 <« نودلعت مت نإ مكل ريخ كلذ هوقتاو هللا اودبعا هموقل لاق ذإ ميهاربإ وب ىلاعت لاق مث

 ا نامجو ميهاربا ىفو ميهارب ] ةياكح ركذ حون ةياكح 0 الا نم غرف امل

 هيف (لوآلا)و « مهاربإ نيلسرملا نمو ىنعم ىلع مفرلا (فاثلا)و ؛ روهشملا وهو بصن :| (امهدحأ)

 روتانع وص 1 ميهارباركذا 0 نم, ريغ لعفب توصتم هنأ اههذحأ كا

 : لئاقك هلل زف اذه لع و ؛ ميهأرب | انلسرأو لاق هناكن وك ف ( طرأ دهلو ) هلوق وهو

 نكس هموقل لاق ذإ ميهاربا انلسرأ ىأ انلسرأ فرظ ( هموقل لاق ذإ ) هلوق 4 ىلوآلا

 1 راو هلو# موفي 2 لبق كوك لاسازالاو ةوعد ( هللا اودنعا هموقل ) هلو#

 نأ ( امهد> أ ) نيبجو نم هنع باوجلا لو: ؟ هلبق السرم نوكي هنأ عم هموّل لاق نيح ميهارإ

 3 لئاقلا لوقي 5 اذهو السم ناكهللا ودعا هموقل .هلو5 كاحورف دع مآ كاس

 كلذ ىلإ ًادتم فوقولا ناكامل نكل ؛ جورحلالبق فوقولا نوكي دقورادلا نم جرخ ذإ ريم الل

 كوق داف ملعي ناك هايإ هللا ةياده درجع ميهأرب نأ ( ىناثلا هجولا ) كلذ حصص تقولا

 هلرأ مالسالا ىلإ ءاعدلاب الغتشم وه.ناكاملو ؛ لاسرالا لبق داشرلا ىلإ مهيدهب ناكو 0 رقما

 هريغ قنو هلإلا تايثإ ديحوتلا نآل ديحوتلا ىلإ ةراشا ( هوقتاو هللا اودبعا ) هلوقو ىلاعت هللا.

 كرشي نم نال ريغلا قن ىلإ ةراشا ( هوقتاو ) هلوقو « تايثالا ىلإ ةراشإ ( هللا اودبعا ) هلوقف

 ىلإ ةراشإ ( هللا اودبعا ) لاقي نأ نكميو « متارجلا مظعأب ىتأ دق نوكي كلم ىف هريغ كلملا عم

 كر اللا 3 لحد و تامر عدلا لإ ةراشإ"(هوةتازز) ةلؤقو , تاجاولا تان

 ( نودلعت متنا ؟ نإ مل ريخ كلذ ) ) هلوق مث , كرصلا نم عابتمالا يناثلا فو ءهنناك

 هآوقت 00 ليطعت ىلاعت هللا ةدابع فالخ نآل كلذك رمالاو « ريخ هاوقتو هللا ةدايع ىنعي

 انطق انكم نوكيال رثؤم نم هل ديال نكمملا ناالف المع امأ : اراتعاو القع رش اهضركو كا
 هفالخ نوكو القع هنالطبف كي رشتلا امأو ءهلإ انل ذإ ليطعت الف دوجولا بجاو وهو لسلستلل

 مزا ًابجاو نك فإو اكيرش نوكي فيكف أبجاو نكي مل نإ بجاولا كيرش نأ وهو ًاريخ

 زايتمالا هبام ريغ كارتشالا هب امو ٠ ةيهلإلا ىف نانيابتيو بودجولا ىف ناكرتشيف نيبجاو دوجو
 ن'الف ًارابتعا اماو . ليطعتلا مزليف نيبكرم امهنوكل نيبجاو نانوكي الف امهف بيكرتلا مزليف
 نيصرالا و .تاومسلا اكلم نوكيال ناسنالا نكل كلما سرق وأ يلم نركح نأ فاشل
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 3 اهانلعجو ةنيفسل باحصاو هايج «١؛» نوما مو نافوطلا مدح ١ سو نا نهض ا 0 ا حل سوك مح

 6«١هد نيملاعلل

 آرهش الإ لاق اذان: ًاقيقحتال آبرقت ةنس فلأ لوق» نأ مهوتي نأ نكمي ةنس فلأ نالف- شاع

 مالسلا هيلع حون ثبل رك ذ نأ ىه ( ةيناثلا ) قيقحتلا هنم مهفيو مهوتلا كلذ لوزب ةنس الإ وأ

 ناك اذإو هئاعد ةدم رصق عم ربصلاب ىلوأ مالسلا هيلع ىنلاف ًاريثك ربص هنأ نايبل ناكهموق ىف

 بتارم ناف . عوضوم درفم مسا: ال ىتلا دادعألا بتارم ىلعأ ىف ىذلا ددعلا ركذف كلذك

 نوكي كلذ دعب مث . فلألا ىلإ تائملاو ةثاملا ىلإ تارشعءلاو ةرشعلا ىلإ داحآلا ىه ءادعاللا

 . فلأ فلأو , فلأ ةئامو « فال ةرشع لاقيف ريركتلاب ريثكشا

 ةيآلاو ةنس نيرشعو ةئام ىلع ديزبال ىناسنالا رمعلا ءابطاللا ضعب لاق 4 ةثلاثلا ةلأسلا ١

 ,هتاذإ نك ناسنالا ىف ىذلا بركرتلا ىلع ءاقبلا نافذ اهقفاوي لقعلاو ؛ مهوق فالخ ىلع لدن

 ماودلا رهاظف دوجولا بجاو ناكنإ هيف رثؤملا نآل نك. هيف رثؤملا ريثأت ماودو ؛ قب امل الإو

 ءاقبلا نذاف امئاد نوكي نأ زوحي هريئأتف , ماد وهو بجاولا ىلإ ىهنني و « رثؤم هلف هريغ ناكنإو

 بوجول رادقملا اذه قب امل الإ و مدعلا نكمم ضراعلا نك ضراعلف نكي مل ناف ؛ هتاذ ىف نكم

 مهيب و اننيب عازنال ( لوقن مث ) لقنلاو لمعلا فالخ ىلع مبمالكنأ رهظف عناملا ضراعلا دوجو
 سيل رمعلا اذه لوقن نحو ةنس نيرشعو ةئام نم رثك أ نوكي ال ىعيبطلا رمعلا نولوقي مهنال
 . رثك أ وأ ةئام نع الضف ؛ ةظحل الو اندنع مودي الف ىعيبطلا رمعلا امأو : ىلإ ءاطع وه لب ًايعيبط

 4 نوملاظ مهو نافوطلا مدخاف ! ىلاعت هلوق

 ؛ باتو مظ نم بذعل الإو لظلا دوجو درجم ىلع بذعيال هللا نأ ىهو ةفيطل ىلإ ةراشإ هيف
 ممو ميكلهأ ىنعي ( نوملاظ مهو) هلوقف : لظلا لع رارصالا ىلع بذعي امنإو : هنم دجو ملظلا نافذ

 . مبكلهأ امل هوكرت اوناكولو ؛ مودلظ ىلع

 4« نيملاعلل ةيآ اهانلعجو ةنيفسلا باعصأو هانيجتأف ) ىلاعت هلوق

 ةروكذملا ةئيفسلا ىلإةعجار اهنأ ( امهدحأ ) نابجو ( اهانلعج ) هلوق ىف ءاهلا هيلإ عجارلا ىف

 ًاحون هللا مالعإ الواو ءاملا روهظ لبق تذختا اهبنأ (اهدحأ ) هوجو ةيآ اهنوك ىنف اذه ىلعو

 عفرو هعم موق ذخأب ىمأ ًاحون نأ ( اهيناثو ) ةاجنلا مهل لصحت الف اهب لغتشا امل هب هايإ هؤابنإو

 الولو دازلا دافن لبق ضيغ ءاملا نإ مث هبوضن دحأ عقوتيال ميظعلا نسلاو .توقلا رورو

 ةئيفسلاةمالس بتك ىلاعت هللا نأ ( اهثلاثو ) ةنيفسلا درجمبال هللا لضفب ومف ةاجنلا لصح امل كلذ

 ىلإ ةعجار اهنأ (ىاثلاو) ةاجنلا تلص> امل كلذ الولو . ةيذؤملا تاناويحلاو ةفجرملا حايرلا نع



 ا ةيآلا مهلاقثأ هاا 2 رامجل وأ" قامت هلوق

 اوناك مع ةميقلا موي نائسيلَو مها عم الاَْنأَو م

 ىدد َنورَتفي

 نكي كحل مهي تل موق َلِإ امو
 ه- 52

 و ع ةمامقلا 0 نا 9 طاقنأ مم الانأو ان نامحملو رث ىلاعت لاق م“

 ًارداض 0 لمحت :او) ره وف ناك ( مكر ) هجوأ ةيالث لمتح 22 هنورتشب اوناك . َّق

 كلذ نع نولاسيف كلذ فالخ مل رهظي ةمايقلا موب مث 0 ىف ةئيطخ ال ن أ مداقتعال

 موب ٠ ءاح ةلداف .يشح ال نأ ةاقتعا نع ناك ( ملا اطخ ليحلو اوت نأ( ايناثور ءارتذالا

 نإ اولاق امل مهنأ ( هلاثو ) رشح ال نأ ملف 1 مهل لاقي نولأسيف كلذ فالخ هل رهظ ةمايقلا
 ٍْط ل6 لو 7 7 نولمح لو ماي 00 3 لاقي 3 مك اياطخ هئاك 0 لمحت انوعيلت

 . متيرتفا مل

 . 4 ًاماع نيسمخ الإ ةنس فلأ مهف ثبلف هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو )ل ىلاعت لاق مث
 دعوو نيفلكملا ماسقأ رك ذو فيلكتلا نيب امل ىلاعت هللا نأ وه اهلبق امب ةنآلا قلعت هجو

 اذه نأ ركذ دق ناكو ؛ يلاألا باذعلاب قفانملاو رفاكلا دعوأو , مظعلا باوثلاب قداصلا نمؤملا
 لاق 3 كا 0 هلق 1 كلذ مولع بعص 2-05 همم و هياسحأو ى لاب است سل فيلكتلا

 مالسلا هملع ىنل أون ممم ةعامج ف نم ةلمج نم نك ( مهلبق نم نيذلا نتف دملو ( ىلاعت

1 

 ( اماع نيسمخ الإ ةنس فلأ مهيف ثرلف ) ىلاعت لاق مث ء امهريغو مالسلا هيلع مهاربا مهنمو هموقو
 : لئاسم ةيآلا فو

 ببسي هردص قيضي مالسلا هيلع ىنلا ناك لوقن ؟ هثبل ةدم ركذ ىف ةدئافلا اه 4 ىلوآلا )ل

 ىف ًابيرقت ةنس فلأ ثيل احون نإ لاقف رفكلا ىلع مثرارصإو مالسالا ىف رافكلا لوخد مدع

 ةرثكو كبل ةدم ةلقل ربصلاب ىلوأ تنأف رجض امو ربصو ؛ليلق الإ هموق نم نمؤي ملو ءاعدلا

 اذهفاو 2م كلذ عمو ل مهنع باذعلا را نو رتعت افك ناك يا ملا

 . مهقحلي باذعلا ناف اورتعي نأ ىغبفي ال ريخ أتلا نم رادقملا

 نالفل لئاقلا لاق اذاف قابلاب ملكت ددعلا ىف ءانثتسالا ءاملعلا ضعب لاق 4« ةيناثلا ةلأسملا

 ( ًاماع ني الإ ةن. فلأ ) هلوقف اذه لع اذإ « ةعبس ىلع لاق هناكف « ةثالث الإ ةريشع ىلع

 ىرشخزلا لاق لوف ؟ اهريغىلإةرابعلا هذه نع لودعاا ىف ةدئافلا اف ؛ةنس نيسمخو ةئاعست هلوقك

 لاق نه نإف بيرقنلا هب نظي .دق هكرتو قيقحتلا لع لدي ءانثتسالا نأ ( امهادحإ ) ناتدئاف هيف

 ع -رْخ د
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 7 50 0 ده رس

 امو مك اياطخ لمحو البيس اوعبتا 2ك نبذل اورفك َنيدلا لاَ

 1-57 هر

 6١١ َنوبذاكل مهن هى نم ه مث اياطتخ ٠ نم * نيلماح 0

 قدام 17 قيمز وللا, نشل راك 1 ها : لوقي نال : بذا هلوق ق :رفاكلاو . رفاكلاو
 نيمسق كانه لصاحلا ناكف ؛رهظي ام فالخ رمضي نمركذ كانه نكي ملو ؛ دحاو هللا لوقي ناك

 ىف بلقلا ىمأ ربتعاف ؛ دحاو هللا لوي ناك هناف هلوق ىف ًاقداص قفانملا انبه ناكو (١)ًابذاكو ًاقداص
 هللا نيلعيلو ) لاقف قيدصتلا وهو نمؤملا ىف باقلا رمأ ربتعاو ( نيقفانملا نيلعيلو ) لاف قفانملا

 01و كر

 مثامو رك اياطخ لمحناو انليبس اوعبتا اونمأ نيدلل اورَهَك نيذلا لاقو رثث ىلاعت لاق مث

 . 4« نوبذاكل مهنإ ءىث نم مجاياطخ نم نيلماح

 ]لإ بنما لاوقي نم وصد رفاكلا نآرك ذو مهلاوحأو ةثالثلا قرفلا ىلاعت هللا نيب امل

 ىأل ءاذيإلا لعو لذلا ف ربصت نمؤملل لوقي رفاكلا ناكو . !مقوف هللا باذع نأ نيبو« ةنتفلاب

 نم ًافوخ لوقي نأ نمؤملا باوج ناكف ؟انتقفاومب باذعلاو لذلا كسفن نع عفدت ال ملو ءىث
 : لئاسم ةبآلا 8 انيلعف ةئيطخ هيف ناكنإو هيف ةئيطخ ال اولاقف ؛ كبهذم ةئيطخ ىلع هللا باذع

 ١) زمالا نبق رفا: رمأ ةغيص لمحنلو « ىلوآلا ةلأسملا ٠ ا أ حصي فيكف .7

 حاس لاق“ 00 انهن ل لوجو طرفا ىلا ورمإ ةعضلال رقنت 6 صخشلا

 الفلا كلم“ نكمل لوقف ءادوجاولا قف ني.سمأ عامتجا ليت نم لوف ىعم ىف وه : فاسككللا

 ءاعدلا ىتم نكملو ٠ باي]و بلطرمأ ةقيقتللا ف وه سيلو لخلا انم نكيل ىأ : لمحتلو هلوقف :
 ملاقنأ ندر .رامحيلو ) اذه دعب لاقو ( مهاياطخ نم نيلماحب مه امو ) لاق 4 ةيناثلا ةلأملا ا

 : لئاقلا لوق لوقنف . امهنيب عمجا فيكف ؛ ؛ لما تيثأ انبهو « لما قن كانبف ( هلال عم الاقثأو

 ايش هنم لمح دق نوكي الف هلم فخم مل اذإو «؛ فخ نالف لمح نأ ديفي نالف نع لمح نالف

 يسن اراض نوامحت مهو ةئيطخ مهنع نوءفري ال ىنعي ,هاياطخ نم نيلماح مهام انبه كلذكف

 اهرزو هيلعف ةئيس ةنسنس نمد مالسلا هيلعىنلا لاق يك متالضببسب ًارازوأ نولمحيو مهالضإ
 . « ءىثث هرزو ْنَم صقني نأ ريغ نه ااه لمع نمرزوو

 هلوق مهفي فيكف « بيذكتلاو قيدصتلا هلخديال رمآلاو ءن ءأ ةغيصلا « ةثلاثلا ةلأسملا اإل

 مك اياطخ لمحت انرعب مهدت نإ اولاقم م اكف . ءازجو طرش هانعم نأ نيبت دق لوقن ( نوبذاكل مهنإ

 . ايش نول أل لل قالا
 )١( اموت نيمدا برصنخملا ناك رشح نم الدي اناكانملو بذاكو فداص قرا قل ١



 1 ةيآلا ١ هاب انما لوقبي نم سانلا نهو : للاعت هلوق

 2 ها رفكلا ةيلك راهظإ ند نهاَولا 0 ىذتعي اذه لاق لاق ول يب ةسماخلا لاس 0

 ساكنا ةنتق لعج دق 0 لجاعلا بيذعتلا نع اذا 2 هارك الاب رفكلا ةملك رهظأ نم نال

 ةئتف لعجب ل نامإلاب نتمطم هيأقو رفكلا ىلع 1 نه ناإل ) كك سل لوقنف 2 هللأ تاع

 نوما اذهأو « ًانطابرو ا رهاظاةيلع تامر ام كوت تحوي هللا تاذع نال هللا نادك

 هنطاب ىف لب « انطابو ًارهاظ هيلع بذعي ام كرتي ثيح ؛ هللا باذع؟ سانلا ةنتف لءحي مل هركملا

 نإ ذأ قفانملا كك ىدعل ) عم نك انإ ناوهل كبر نه رص ا نئاو / ىللاعت لاق مث ناميإلا

 : لئانص ىف اهركذن دئاوف هنفو ٠ ةدغتشلا ىعداو ةيغملا رهظأو رخأ ام رهظأ رفاكلل دلا ا

 هللأ ركذب هلك ناك مدقت 1 نأ عم هللا نم لعب مو(كبر نم رص ع نئلو)لاق 4 لود 0

 ةقفشاا هب صاخلا هلولدم مسا برلا نآل كلذو ( هللا باذعك ) هلوقو ( هللا ىف ئذوأ) لرقم

 , ةفطاعلاو ةمحرلا ىلع لادلا ظفللا ركذ رصنلا دنعف : ةمظعلاو ةبيهلا هلولدم مسا هللاو ؛ ةمحرلاو

 . ةمظعلا ىلع لادلا ظفللا رك ذ باذعلا دنعو

 رضنلاو ( كيرا نم نصت اجا نالروار لاف ل كنج رأ مءاج نئثلو لقي مل « ةيناثلا ةلأسملا م

 رع ع اذإ كعم انإ - نيائاق 000 نأ ىضتش اذهو ) م 5ك انإ ( نولوش اوناك م مث ءاج ول

 ؛ رصنلا ءاج اذإ مكعم انإ نيلئاق اونوكي نأىضتقي مالكلا اذه لوقنف , نينمؤملا ءاج وأ مءاجءاوس

 رفاكلا ةبلغ نآلو ( نينمؤملا رصن انيلع اح ناكو ) ىلاعت لاق 5« نمؤيلل الإ ءىحيال رصنلا نكل

 ؛ ةبقاعلا هل ناكنم ىلع الإ روصنملا مسا قلطي ال «نيبلاغلا اومزهو ىرخأ: ةرك مريملا 7 2

 . ةقيقحلا ىف ممل رصنلاف « نيقتملا هبقاعلاف لالا ىف رسك نإو ملسملا كإذكف

 ىنعي (انمأ لودي نم) هلوق ىلع المح حتفلا (امهادحإ) : ناتءارق نلوقيل ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 ىلع مضلا (امهتيناثو) مكعم انك انإلوقيرصنلا ءاج اذإو . لوقلا كلذ كرتي ئدذوأ اذ[امال رشا

 ىلاعت هللا نيب مث , ةعامج اوناكنيقفانملا نإف : موبفملا مهيلع لد نيذلا عيمجلا ىلإ لوقلل ًادانسإ عملا

 :«بلقلا لوقلا فلاخت ام دنع كاع للا نو م كلذ حصي الو سيلتلا ا ودارأ مهنأ

 ميلع وهف ىلاعت هلل امأو . هيلع مالا سيتليف هبلق ىف ام ىردي الو هلوق ىلع ىمالا ىنبي عماسلاف

 ةراشإ اذهو )2 مالا هيلع ا الق ناسنالا نم ناسنإلا ردص َّق امي ملعأ وهو ) رودصلا تاذب

 هركملا نمّوملاو ء رفاكر فكلا رمضيو نامإلا رهظي ىذلا قفانملاف ؛ بلقلا ىف اب رابتعالا نأ لإ

 ىف ام ملعأ هنأ نيب الو, نيملاعلا رودَص قاع معأ هللاو نمؤم ناعإلا رمضي و رفكلا رهظي ىذلا

 هللا نيلعيلو ) لاقف ملكت نإو قفانملاو ؛ ملكتي مل نإو قحنا نمؤملا ملعب هنأت نيب 4 نيملاعلا بول

 كانه لاق هللا نأ ىهو ةدحاو ةلأسم هيف نكل . هريسفت قبس دقو ( نيقفانملا نيلعيلو اونمآ نيذلا

 نمؤالل كانه ركذلا ناك امل لوقف (اونمأ ىذلا هللا نيلعيلو) انهه لاقو (اوقدص نيذلا هللا نملء.لف)



 ةيآلا . هللاب انمآ لوي نم سانلا نمو : ىلاعت هلوق ب

 نأب ًاراعشإ ءانمآ ًاّقح نمؤملاو انأ ىنعي ( انمآ ) لاقف كنامباكىنامبإ لوقيو  نمؤملاب هسف
 مهموصخ اومزهو ؛لاتقلا ىف لاطبآلاعم جرخ اذإ فيعضلا نابجلا نأ اك اذهو . هناماك هناعإ

 تنأ تنك اذامو لوقي نأ همالكل عماسلا نم حصيف ؛ « ,هانمزهو مانلتاقو انجرخ نابجلا لوقي

 01 ا رع نا موال هن هنأ لع لدي درلا اذهو ؟ انلتاقو انجرخ لوةتىّتح مهف

 كلملاو انأ لئاقلالوق اذكو , لاتقلاو جورخلا سفن ىوعد ىف هيلع راكنإلا حصياالهنآل ؛ مهاتقو
 مهناميإ نوك راهظإ اودارأ امل مهف ةاواسملا هنم موبفملا نآل . ركن هانلبقتساو ًانالف انيفلأ

 . قحملاو انأ ىأ ( انمآ ) لوقي دحاولا ناك نيقحملا نامتاك

 مهرايد نر اوجرخأو ) هلوق ىنمم ىف وه ( هللا ىف ىذوأ اذاف ) هلوق « ةيناثلا ةلأسملا ل
 مل نيذلا انبه دارملاو نيرفاكلا ةيذأ لع نورباصلا ةيآلا كلتب دارملا نأ ريغ ( ليبس ىف اوذوأو

 هللا ليبس ىف لقي لو ( هللا ف ىذوأ ) انهه لاقو ( لليبس ىف اوذوأو ) كانه لاقف اهياع اوربصي

 نمؤملا ىذوأ كانه لاقف رفاكلا قفانلا ةسخو رباصلا نمؤملا فرش نايب دارأ هللا نأ هيف ةفيطللاو

 رهظي نأ هنكمب ناكو  هسفنب هللا كرتف رفاكلا قفانملا ىذوأو . هكرتي ملو هلييس كرتيل هللا ليبسف

 اذه عمو ؛ هللا كرتيالف ناعالاب اكيلطم هلق نوكيو», هاك الا َدِحِ دل ءاذيالا غلب نإ مهتقفاوم

 ىلع ربصو ةدابشلا ىتبلكر هظأ لب هللا ليبس كرتي لو ىذوأ نمؤملاو ؛ ةيلكلاب هللا كرت لب هلعفي مل
 . ةدايعلاو ةعاطلا

 ةفراص سانلا ةنتف لعج ىرشخعزلا لاق (هللا باذعكس انلا ةنتف لعج) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ب
 نماوعزج 5 نانلا باذع نم اوعزج ليقو . رفكلا نع فراص هللا باذع نأ ؟ نامبالا نع
 مادلا ميلالا هللا باذعك اهعاطقناو اهفعض عمسانلا ةنتف اولعج مهنأ هانعم ةلمجاب و : هللا باذع
 21 رعتن نامبالا انكرتنإو ساناا نم ىذأتلل ضرعتت انمآ نإ اولاقو ء سلا ىف اوددرت ىتح
 الإ ددرتلا نوكيالو لجاعلا ىذأتلا نعزارتحالا اوراتخاو . مالسلاو ةالصلا هيلع دمع هب اندعوت
 ١ الا نا ديدن نيك الو , اذيديش نوكي ال سائلا تن دنت نيأ ىلإ نيأ نمو ىواستلا دنع
 ًاديدم ناك نإو : بيذعتلا مودي الف لاحلا ىف ناسنالا تومب هريغو رانلا باذعك 02

 عفاد هل سانلا باذع ًاضيأو . ديدم هنامزو ديدش هللا باذعو انيدفت نوكيا دعما و نساك

 ه ملأ باذع هدعب هللا باذعو ؛ مظع باو هيلع سانلا باذع ًاضيأو « عفاد نم هلام هللا باذعو

 . ًاباذع دعت الو ةيذؤملاةعلسلا عطقت اي ًاباذع دعت الو بيطت ةميظعلا ةحارال ةبقعتسم تناكاذإ ةقشملاو

 نمناحتماو ءالتبا دبعلا لعف نال سانلا باذع لقي ملو (سانلا ةنتف) لاق 4 ةعبرلا ةلأسملا ١
 فيلاكتلا لعج اي هتلزنم نيبتف هيذؤيل نامبالا ةملك رهظأ نم ىلع سانلا ضعب طيلست هتئتفو هللا

 ربصلاك ناسنالا نم ًاناحتماو ءالتبا ةرداصلا ةيلبلا لع ربصلا نأ ىلإ ةراشإ اذهو ًاناحتماو ءالتبا

 ٠ تادابعلا ىلع
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 | مع تيل 0
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 ل ل 0 نوقاب نوملاصلاو قاب اصلا نأ انرك ذ دق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 اذهو مهلامعأ ءاقيب نوقاب نولماعلاو . قاب هللا هجو وهو هل لومعملاو : ةيقاب مهلامعأف ةيقايلا مهامعأب
 . لعفلاب لعافلا ءاقب ةرخآلا ىفو لعافلاب لعفلا ءاقب ايندلا ىف ناف « ةيويندلا روماآلا فالخىلع

 نيملاصلا ماقم ىف مهنلخدنل ( نيحلاصلا ف مهئالخدنل ) هلوق ىنعم ف ليق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل
 مهنم مولعجي ىأ نيهلاصلاف مهلخدي لب رامضالا ىلإ ةجاحال لاقي نأ ىلوآلاو نيملاصلا راد ىف وأ

 . ءاملعلا ىف لخاد هيقفلا لاقي ام مهدادع ىف مهلخديو
 ناف داسفلا هيلإ قرطتي هيفامو داسفلاو نوكلا ماع رصانعلا ملاع ءاكحلا لاق 4 ةعبارلا ةلأملا))

 لب داسف الو هيف نوك ال تاومسلا ملاءو ؛ ءاوه هنم نوكستيو دسفيو ءام هنوك نع جرخب ءاملا

 ىلعو 1 1 0 ريصي هناق ناسناللا فالخت "0 كالملا ريصي الو مدعي >6 مدع نم دجوب

 نيذلا نيدرجلا ىف ىأ ( نيحلاصلا ف مهنلخدنل ىلاعت ) هلوقف اصوبف دسافب سيل ىواعلا ملاعلاف اذه
 م مم داسفال

 تادقكا ناتلا هنتف فج هنأ ى ذأ ءاذاف هللا اام] "لعل ند سانلا رم رق ىلاعت لاق مث

 نملعيلو ؛نيملاعلا رودص ىف امب للعأب هللا سيلوأ مكعم انك انإ نلوةيل كبر نمرصن ءاج نئاو هلل
 « نيقفانملا نيلعيلو | ونما نيذلا هللا

 بذيذمو ؛ هدانعو هرفكب رهاجم رفاكو  هداقتعان سحب رهاظنمؤم ةئالث نيفلكملا ماسقأ لوقت

 ىلاعت هلوقب نيمسقلا نبب امل ىلاعت هللاو ءهداؤوذ ىف رفكلا رمذيو هناسلب نامإلا رهظي امهنيب

 نولمعي نىذلا بسح مأ ) هلوةب (فاوحأ نيبو ( نييذاكلا نيلعيلو اوقدص نيذلا هللا نالعيلف )
 نم سانلا نمو ) لاقو ثلاثلا مسقلا نيب ( تاحلاصلا اولمعو اونمآ نبذلاو ) هلوق ىلإ ( تائيشلا
 ؛ لتانسم هنفو ( هللاب انآ لوشن

 لامفالا دحو هنأ عم تنمآ لقي ملو ( انمآ لوي نم س هال 1١
 هسشي ناك قفانملا نال كلذو (سانلا ةنتف لعج ) هلوقو (هللا ىف ىذوأ اذاف ) ىلاعت هلوقك دعنا ا



 ةيآلا . و ونملا ئيذلاو : لاحت هلّوق مد

 عود ٠ َنيحلاصلا ىف ٠ مهلخدتل تاحلاصلا اولمَعَو 7 نذلاو

 لطاب همدع ا ا 5 ةامبلإ نانيشالا ةلارح ىلإ قضم امبلإ ناسحإلا لجأل

 كرتف هب ىنأيف ةعاطلا نم امهيلإ ناسحإلاو ةعاطلا ىلعقب كرشلا نم عنتما اذإ امأو , لطاب عابتالاف
 . ةقيقح ناسحالا ىلإ ىضفي ةروص ناسحالا اذه

 ةدالولاب دلولا دو+جو ببس امهنال ؛هب رومأم نيدلاولاب .ناسحإلا 4 ةعبارلا ةلأسملا 0

 ببسو : ةدارإلاب ةقيقلا ىف هل ببس ىلاعت هللاو . ازاجم ببس امهف ةداّتعملا ةببرتلاب هئاقي ببسو

 كرشتل كادهاج نإو ) ىلاعت لاق مث . هعم هلاح دبعلا نس< نأب ىلوأ وهف ؛ ةداعسلل ةداعإلاب هئاَقب
 ل سيل نامعالا ا دياقتلا ا ملع هن تالا ردا ( هلومتف ( امرعطت الف مع هب تكللت لشل م 5

 امهعيطي ال ملءلا ريغب عيطي الو هيف ديلقتلا نم ناسنالا عنتما اذافع رفكلا ىف دِيلقتلا نع الضف

 « ىلعلا عم كرشاا ليحتسيو ًاديلقت كرشي مل اذاف  لوصحلا لاح (لوق ةحصب ىلعلا نآل . الصأ

 . طق هنم لصحي ال كرشلاف

 ناكنإو ىلإ كل آمو مكتبقاع ىنعي ( نولمعت رتنك امب مكئبنأف عجرم ىلإ ) ىلاعت لاق مث
 نأ ملعي نس نأ كش < رق رئاشعلاو براقالاو دالوالاو ءاياالا م متسلاججو مكتطااخع مويلا

 نم ىضارم كرتي ال عطقنم ريغ متاد هريغ ىدي نبب هروضحو . ةعطقن» ةيلاخ دح او عم هتسلاخج

 ره أ نامز ىف هكرتي نم اضرل هتبكك هعم مودت

 منع باغ قأاو ظن ال لود ىلاعت هللا نأ يا ( مكثبنأف ) ىلاعت هلوق مث

 ىايإ مكتفااخع ىلع مدعو ىتبيغ ىلع ًادامتعا لاحلا ف ىرضاحلا نوةفاوتف نورضاح مكؤابأو

 : نقع كالا ين كلو نارا ازا كتم ما نأ

 : لئاسم ةيآالا ىفو . « نيحلاصلا ىف مهنلخدنل تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلاو ]إب ىلاعت لاق مث

 لوقن ؟ ىرخأ ةرم ( تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ) ةداعإ ىف ةدئافلاام « ىلوألا ةلأسملا

 (نيبذاكلا نيلعيلو اوقدصنيذلا هتلانيلعيلف) هلوقب الاضو ًايدتبم نيمسق نيفلكملا نمركذ ىلاعت هللا
 نرفكنل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ) ةلوقب الصفم ىدتهملا لاحو ال لاضلا لاح ركذو

 هيدلاوب ناسنإلا انيصوو ) هلوقف الضمو ًايداف نيرخآ نيمسق رك ذ كلذ مت املو (مهت اديس مهنع

 مكعجرم ىلإ ) هلوقو الالضإ ناب ( كرشنل كادهاج نإو ).هلوقو امه ىدتهينأ ىضتتقي ( ًانسح

 ىداهلا دعو ليصفتلا ليبس ىلع ( اونمأ نيذلاو ) هلوقو لضملا ديده لامجإلا قي رطب ( منن 1
 ىداحلا لاخ نايبل ىرخأ ةرمو . ىدتوملا لاح نايبل ةرم ( تاخحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذلا ) رك ذف

 ىف مهنلخدنل ) (ًيناث) لاقو « ( مهتائيس مهنع نر رفك دل ) ( الوأ ) لاق هنأ وه هيلع لدي ىذلاو
 (نيحلاصلاب ىنقحلأ ) ءايبنآلا نم ريثكلاق اذهلو ءايبنآلا ةبترم هنآل ةادملا م نوحلاصلاو ( نيحلاص»



 7-3 هلال 0 هيدلاوب ان 5 لا وق

 5 3 رق اما ْنِإَو انس هيَدلاوب نا 7 .الآ ايَصَوَو
 وع نس 2 0 -

 مآ ل 6 252 ل وو ع

 26( نولمعت متلك اهب ؛ ظن معجم لإ امهعطت ال مع

 هامور فما ل 0010 مرتحب ا ءابآ مركب هنأ اذه ىضتقي ال ؛ميلإ

 0 املا با وجلا ) ةئيس هل هل قل كلذكف ؛ نا هل نم نبا مرتحو « بأ هل نم بأ مركي

 ةئيسلاك مهنم ملضفاللا كرت نآلف ءايبناللا مآ ؛ رهاظف ءايدناللا ريغ امأ . ةئيس هلو الإ فاكم نذااك

 .( م ا مل كنع هللأ افع ) ىلاعت لاق اذهلو 2 مثريغ ند

 نسحأب مهنيزجنل ( امهد>أ ) نيبجو 0 0 مهنيزجتلو ) هلوق 4( ةعساتلا ةلأسملا ١
 5 مهلامعأ ردقن هانعم لوألا هجولا ىلعو . مهلامعأ نم نسحأ مهنيزجنل ( امهناثو ) مهل امعأ
 0 0 قابلا كرتبو هيلع ىرو اهنسحأ اهنم راتخ هنأ الا يلع مهي زجتو نوكتتام

 1 0 ممم ريح هلف ( هلوةو(| املا ثمأ رشع هلف ةنليشلاب ا ءاج نم ( ىلاعت هلوق ىجعم نم ببارق 00

 نأ تائيسلا نولمعي نيذلا بسح مأ ) هلوةب المجم ءىسملا لاح ركذ 4 ةرشاعلا ةلأسملا ال

 دهاجب اعاف دهاج نهو ( هلوقب هلع نحل لاح 0 : دمع بيذعتلا لإ ةراشإ ) انوةيسإ

 . هلدع نم معأ هلضفو هبضغنم متأ هتمحر نأ ىلإ ةراشإ كلذن وكيل ؛ ةبآلا هذمم الصفمو ( هسفنا
 الف لع هب كل سيل ام ىب كرشتل كادهاج نإو ًانسخ هيدلاوب ناسنإلا انيصوو ل ىلاعت هلوق

 : لئا م ةيآلا قو 4 َن وبلعت م 3 0 مكشنأف عج ىم لإ امهمعطت

 نيباو ءابعو قو فيلاكتلا نس> هللا نيب الل: لوقت ؟ انما ةيآلا قاعت هج وام «ىوآلا)

 نم هعنمو 0 0 . ةعاطلا ىلع فاكيلل آضيرد اهعورفو [مارصأ فيلاكتلا قدح نم باو#

 4 كدملاب هأممأ ول اذه عي 2 هبوبالداقتي أ ىعبط 0 قنا نإ نامل لل 2 هعام 07 :اراتخ 3

 ل نم دحأ نعيتي الو هللا ةعاط نم ءىثث م 0 نعنم الف امهريغ نع الضف امبعانتا زوحب ال

 . هللا هيضعك

 نم نك أرق نمو. انهه رهظأ ا ًانايحار 00 ”ىرف ةءارقلا َْق 4 ةيناثلا هانا 0:

 ناسنإلا ىصو ىلاعت هّللا نأ وه ةروهشملا ةءارقلا ىلع ريسفتلاو (انامح] نيدلاولابو ) ىلاعت هلوق

 نإ لاعبا: 6 : لاكلا لع لديل اتسحر ركن و ::لوقلاو لعفلاب قاتلا ندح هدا عم لعفي نأب

 95 الام ديزل

 رفكلا ىف مهتعباتم نأ ىلع ليلد ( ًانسح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو) هلوق ىف 6 ةثلاثل ةلأسملا )

 هيوبأ ديعلا عابتاف« نيدلاولا ىلإ نسحب الف هب هاصو امل داقني الف ىلاعت هللا ةعاط كرنل نيدلاولا



 ةيآلا . تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو : ىلاعت هلوق مع

 0 ا 11و هللا هول لمطلا نركب نأ ىغبنف ( هبجو الِ] كلاه ”ئث لكو هلوقل

 حاصلا لمعلاف ٠ الا نوكي الف هل لومعملاب الو لماعلاب الو هسفنب ال قب ال ههجول نوكي ال

 . هلل ًاصلخم فلكملا هب تأ ىذلا وه

 دصق ىهو لامعالا نم تاحلاصلا ىف اطرش ةينلا نوكم نأ ىضتقي اذه ( ةسا

 . هللأ همحر ةفيشح ى دال ًافالخ .وضولا فو ءرف. ! الخ موصلا ىف ةينلا ايف جددتبو ؛ هق عاقيإلا

 عفت ريال هنكل (هعفري حلاصلا لمعلا) ىلاعت هلوقا عوفرم حلاصلا لمعلا < ةسداسلا ةلأسملا

 لمعلاف لمعلا عفري وهو (برطلا ملكلا دعصي هيلإ) ىلاعت لاق 5 هسفنب دعصي هناف بطلا ملكلابالإ

 ةثالث فلكملا لامعأ نأىهو . ةفيطل انبهو : لمعلا لع نامبإلا مدق اذهو : لبةيال نمؤملا ريغ نم

 وهو هحراوج لمعو ؛ هتداهشو هركذرهو هناسل لمعو ؛ هقيدصتو هداقتعاو هركفوهو هبلق لمع
 عفتري قداصلا لوقلاو . اهريغب عفترت امنإو اهسفنب عفترتال ةيندبلا ةدابعلاف . هتدابعو هتعاط

 هللا نإ» ملسو هيلع هتلاىلص ىنلا لاق اي هيلإ لزني ركسفلا وهو بلقلا لمعو « ةيآلا ىف نيب اك هسفنب
 مالسلا هيلع هلوق كلذكو .: هبلقب مدانلا بئاتلاو « بئات نم له لوقيو ايندلا ءامسلا ىلإ لزني

 ىتمظعو هتراقحو ىردةو هزجيىف ةركفلاب ىنعي «مهسولق ةرسكنملا دبع انأ لجو رع هللا لوقن.د

 هللا أب بلقلا لمعل نأ ملعف : هنهذ رضحو هللا دجو هللا ءال 1 ىف ركفت نم لقعلا ثيح نمو

 . بلقلا لمع لضف ىلع هيبنت اذهو هللا ىلإ لصوب ءاضعالا لمعو هللا ىلإ بهذي ناسالا لمعو

 ىف ركذو : حلاصلا لمعلاو نامبإلا : نيعون دبعلا لامعأ نم هللا رك ذ 6 ةعباسلا ةلأسملا

 مهنع نرفكنل ) لاق ثيح نسحالاب ءازجلاو تائيسلا ريفكت نيرمأ هللا لاعفأ نم امهتلباقم
 ةلباقم ىف نسحالاب ءازجلاو .ناميإلا ةلباقم ىف تائيسلا ريفكتف ( نسحأ مهنيزجنلو مهتائيس
 هتائيس رفكت هناميإب نآل رانلا ىف دلخال نمؤملا ( لوآلا) ًارومأ ىضتقي اذهو ؛ ملاصلا لمعلا

 هناميإب نمؤملا نآل كلذو « ةنجلا ريغ انبه روكذملا نسحالا ءازجلا ( ىناثلا ) باذعلا ىف دلخ الف

 ةنجلا ريغ نوكي نس>اآألا ءازجلاف , ةنجلا لخدأ هتائيس ترفك نمو هتائيس رفكمت ذإ ةنجلا لخدي
 . ةيؤرلا وه نوكي نأ دعبي الو ؛ رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع الام وهو

 | 00 قا رايي اندلاق بوتذلا حق رتسي نامإلا نأ وه ( ثلاثلا ىمألا )

 نذإ نامالاف ىهقعلا ْق ندحالا ءازجلا هللأ هب زجيف ايندلا ْق حاصلا لامي نسحب حلاصلا لمعلاو

 . لعأ هللاو : مدنلا ىلع اهبحاص لمحو اهرتسيو ىصاعملا بلغي وه لب نايصعلا هلطبيال

 رفكت ىتح تائيسلا دوجو ىعدتسي ( مهائيس مهنع نرفكنل ) هلوق 4 ةئماثلا ةلأسملا ١

 نم ( هنع باوجلا ) لوقنف ؟ ةئيس مهل نوكي نيأ نم اهرسأب ( تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو )
 ؛ءايشالا كلت نم دحاو لكب دحاولكدعو ىعدتسيال ءايشأب عيما دعو نأ (امهدحأ ) نيبجو
 نسحأو مكيلع معنأ و مكءانبأ مرت>ءاو مكءابآ مرك أ ىنومتعطأ اذإ دلب لهأل كلملا لاق اذإ : هلاثم



 2 ةيآلا . تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيدلاو : لاعت هلو

 2 همم هع اه لس ان ل هرو 3

 0 زجنلو مهتائيس مع َنَرفَكََل ت حاصل ولع | يذلا

 ع 2س هل هيلع لس اس

 » نولمعي اونا ىذلا 0

 ةاراشلا اأو ؛ - فوذلا بج وي اذهو مهنع هانغل هيلع ءىثالف هباذعب هدابع ابع كلهأ ولف نيملاعلا

 بجوب اذهو . هنع هتانغتسإل هيلع ”ىثال هدابع نم ديعل هفلخام عميمج ىطءأولف : أ ءدغ ناكاذإ هناللف

 . ماتلا ءاجرلا

 نسحأ مهيزجنلو مهتائيس مهنع نرفكسل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ل ىلاعت لاق مث

 4 نوامعي اوناك نيذلا

 صلا م ميطملا رج نأ ليصفتلا ضءب الصفم نب 0 اص لمعي نم نأ الامجإ نس امل

 ا اسم ةيآلا فو ( اونمآ نذلاو ) لاقف هلمع

 رياذتلا بجوي فطعلا نآل نامبالل ةرياغم لامعالا نأ ىلع لدت اهنأ ( ىلو آلا ةلأسملا ال
 ريفكت: نآل نامبإلا نم دوصقملا وه امف ةلخاد لامعالا نأ ىلع لدت اهنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 نأ؛ىاثلشال ةرمتم رش ]ذه لاثمالا : ناكوألا ةارعا نهر ايءاغ ةولعم ملا ءازجلاو تائيسلا

 ةدرغلا نك اذ لخاد ريغ اهلاوح ىذلا:بارتلاواملع ىزح ىذلا ءانملاو. اهنم اهتاصغأو انو

 ول ةرجشلا ًاضيأو ناميالا عم حلاصلا لمعلا كلذكف جراخلا بارتلاو ءاملا كلذب الإ لصحتال

 ةرغلا ١ تمدع اهيلع نإ و هزجشلا ارم ضقت,ةرضملا كاوشآلاو ةددفلا تامل

 : نامتالاب لعفتتونذلا كلذكفبتذنفو لكلا

 صتخاو قدصمب ىأ (انل نمو تنأ امو) لاق ام قيدصتلا وه نامبالا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل
 مع نإ ليصفتلا ليبس ىلع اع 0 هللا لوسر لاقو هللا لاق ام عيه قيدصتلاب عرشلا كاتس ف

 00 حاصلا لمعلاو ٠ ؛ لع 1 امجإلا ليبس ىلع وأ لوسرلا لوق وأ هللا لوق هنأ الصفم

 عرلول نم داس 6 داق ًايلاَض ناك .انمل هنع يمت ولو :هرمأب اخلاص ناض هيدا
 لمع ىدصلاف . ىهنلاو 0 6 1 بترتيو لعفلا تافص نم كلذ ةلزتعملا تلاقو . هسفن ىفلعفلا

 رماألا ىلع بترشي حبقلاو قسلأو داسقلاَو حالصلا اند_غعف « كلذل هب هللا م ةسقن ىف حلاص

 . لودألا [بتك ]ىف اهوطب ةلأسملاو حبقلاو نسحلا ىلع بترتي ىهنلاو رمآلا مهدنعو ؛ ىهنلاو
 ؛ فلاتلا كلاهلا وه دسافلاو دسافلا ةلباقم ىف ملاصلا نآل قاب حلاصلا لمعلا (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 ةيقاب : ىأ ملكاشفم هه لاقيو عافتنالا ةجرد نع تجرخ و ]أ تكلم اذإ عورزلا تدسف لاقي

 ًاضيأ لماعلاب قبي الو « ضرع هنآل هسفنب قيال حاصلا لمعلا لوقف اذه لع اذإ . ىغبني ام ىلع

 هللا هجو م ككل اي 0 أ نم دبال هواَمِف (كلاه ءىش لك )ناحل م كلاههنال

 لأ
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 ةيآلا . هسفنل دهاحي امناف دهاج نمو : ىلاعت هلوق 4

 ريثك اذه لثمو هيلع هل اك فقوتي هريغ ءىث سيل ًاقلطم ىنغ هنإف هيلإ دوعي عفنل سيل فلكملا نم
 ( مكسفنال متسحأ متسحأ نإ ) ىلاعت هلوقو ( هسفنلف ًاحلاص لمع نم ) ىلاعت هلوقك نآرقلا ىف
 : لئاسم ةبالا ىفو

 هناقتاو ملاصلا لمعلا نم دبعلا راثك ! نابجوي ةيآلا هذه عم ةقباسلا ةيآلا (ىلو ألا ةلأسملا)

 اذإو . هنقتيو لمعلا نسحب هرصبيو هاري كلملا نأ ٍلعيو كلم لجأل العف لعفي نم نآل كلذو ؛ هل
 هل هصلخمو هلمع نقتي ديعلاف يلع عم هنإ هللا لاق اذإف  هنم رثكي هلمع ردقب ردقمو هل هعفن نأ

 . هنم رثكي هسفنل هداهج نأب لاق اذإو

 لاق امل ىلاعت هللا نآآل لمعلا ىلع ءازجلا نأ ىلع لدي اذه لوقي نأ لئاقل 4 ةيناثلا ةلأسملا ال
 وه لوقنف حبر امل هالول ام هدابجب حبر دهاج نم نأ هن مهف ( هسفنل دهاج الاف دهاج نم )

 دهاج اذإ فاكملا نأ نيب امل ىلاعت هللا نأ وه هنايبو , قاقحتسإلابال دعولا رحب نكلو كلذك

 بيثي نأ هيلع بحي هللا نأ ىف عازنلا انو ؛ هيف عازنالو هل أعفان ًاداهج نوكيوه هب ىنأ اذاف هبيثي

 . هيلع ةيآلل ةلالد الو لمعلاب الإ دحأ ىلإ نسح نأ زوحي الو  دعولا الول لمعلا ىلع

 بسه هسفنل ءرملا داهج نوكي نأ ىغبنيف رصحلا ىضتقي ( اماف ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 دلولاو دلاولا نأ ىتح : هعفنوهديري نمو هب عفتني دهاج نم ناف كلذك سيلو هريغ هب عفتني الو
 هانعم انهه رصحلاو بآل عافتنا دلولا عافتنا ناف هل عفن كلذ لوقنف ناعفتني هدابج و دهاجملا ةكرب

 : لئاسم هيفو ( نيملاعلا نع ىنغل هللا نإ ) ىلاعت هلوق هيلع لديو عفن هنم هللا ىلإ لصي ال هدابج نأ

 ةدئاف ديفتيال حلصألاب هنآل هنا ىلع بحي ال حلصألا ةياعر نأ ىلع ةيآلا لدت 4« ىلوألا 2
 ًاجاتحم نوكيف هريغب الككتسم نوكبيف للاعلا نم ىهو هريغ ىهو ةدئافلا كلتب الككتسم ناكل الإو

 . انيب امل ةللعم ريغ هلاعفأ ًاضيأو :نيملاعلا نع ىنغوهو هيلإ

 هلاف صوصخلا ىلع شرعلا ىلع سيلو ناكم ىف سيل هنأ ىلع ةيآلا لدت 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 ناكملا ىف لخادلا نآل ناكم ىف هلوخد نكمي ال ناكملا نع ىنغتسملاو هنع ىنغ هللاو ماعلا نم
 نأ ليحتسي كانه وأ انهه هنأب هيلإ راشي امو . لالقتسإلا ليبس ىلع كانه وأ انهه هنأب هيلإ راشي

 .لاحم هنإو ناكم ىفال ماج كاردإ لقعلا زوج الإو كانه الو انبه ال دجورال

 هتيرداق ىف وه ناكل الإو ملعب هتيملاعالو ةردقب هتبرداق تسيل لئاق لاق ول 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 نإ متلق مل لوقت ؛ ىنغ وهو ًأجاتحم نوكيف ملاعلا نم وهف هريغ وهام لكو هريغ ىه ةردق ىلإ اجاتعع
 مووفم نع جراخوه دوجوم لك ىأ هتافصب هللا ىوسدوجوم لك ملاعلا نآل اذهو ملاعلا نم هتردق

 ؛ رداقلا موهفم نع ةجراخ تسيل ةردقلاو ملكتملا ريصبلا عيمسلا ماعلا ديرملا رداقلا ىحلا هلإلا

 . ملاعلا موبفم نع ًاجراخ سيل لعلاو
 نع ًاينغ ناك اذإ هللا نالف راذنإلا امأ ؛ راذنإ ايفو ةراشب اهيف ةيآلا < ةعبارلا ةلأسملا ١



 اب ةيالا . هسفنل دهاج اماف دهاج نمو : 0

 «ه نيك 0 1 0 نإ 58 مايا 0 نمهو

 ناي نما) هلؤق نم ىملاو ىرذلا ءاجزلا نم دارالا نيرشتملا ضيا لإ) ١ هنللطلا لاس ١
 ريخلا عقوت وه ء ءاككرلا قار + دا ناف « فديعض ًاضرأ وهو هللا فاخن ناك نم ( هللا ءاغلاو

 لضف فاخأ هنم مهي الو هللال ضف وجرأ لام قمل اذه. درو ءاكرلا نأ لعام ان

 . كارتشالل ًاعفد هريغل نوكي ال اذه ًادّزأو ناك لذ د1

 ةايحلا وه نوكي نأ نكميو توملا هللا لجأب دارملا نوكي نأ نكمي 4 ةعبارلا ةلأملا ال
 كلذو رابخاألا فدرو اك توملا دعب سوفناا ءاقب نع ىني اذبف توملا وه ناك ن اف « رشحلاب ةيناثلا

 ناطلسلا لودصوب الصتم نأ هنم مهفي لصاو ناطلسلا ناف ريخلا وجري ناكنم لاق اذإ لئاقلا نأ
 لصوو تلقام تلق امأ ؛لئاقلل لاقي نأ حصي ريخلا رخأتو وه لصو وهنأ حت ملا

 اذإو : لاثملا ىف انركذ !؟ كلذ نسح امل توملا دنع ءاقللا لصحت ملولف , ريخلا ربظي مو ناطلسا
 ..ءاقللا ل صح انمل ءاقبلا لف اذه
 قلعملاو ( تآل هللا لجأ ناف ) هؤازجو طرش ( وجري ناكنم ) هلوق « ةسماخلا ةلأسملا ل

 اف لطاب اذهو ء هل ًايتآ هللا لجأ نوكي ال هللا ءاقل وجري ال نف طرشلا مدع دنع مدع طرشلاب
 ناك نم ىنعي « باوثلا نم هدعب اب عييطملا دعولجالانايتإ زك ذ نم دارملا'لوقن ؟ةنع باول

 هوجرب ال نم نأ كش الو هدنع هتعاط ىلع باثي هللا باوثب تآل هللا لجأ ناف هللا ءاقل وجرب

 .وه باث, هجو ىلع 1 هللأ لك نو

 ريكحلا نيزعلاك امهريغ ةفص ركذي ملو ( مبلعلا عيمسلا وهو ) لاق 4 ةسداسلا ةلأسملا 0

 لعفلا قيسو ( اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ ) هلوق ىلوقلا قبس هنآل كاذو "ن0

 نولمعي نيذلا بسح مأ ) هلوةبو (اوقدص نيذلا هللا نملعيلف ) هلوقبو ( نونتفي ال مثو ) هلوقب
 هب كردي ام هنمو رصبلاب كردي ال ام هنم لمعلاو عمسلاب كردي لوقلا نأ كشالو ( تائيسلا

 ) لاق ايف قدص نم ملعي ميلعلا وهو ه ولاق ام عمسي عيمسلا وهو امبامشي معلاو دوصقلاك
 00 ةثالث هل دنعلا نأ ىهو ةفيطل انبهو بقاعيو بيثيف لمعي ام معي 1 ًاضيأو ( بذك

 لمعو ملعب ا 0 الو ىرب ال وهو قيدصتلا وهو هبلق لمع ( اهدحأ ) هتانسح فا

 هع رسل هلأ لعجب ءا ا قأ ذاق ىزب ردو ةراودو هتاضعا لمعو عمسي وهو هناشل

 01 ىلع رطخ ال ام هبلق لمعلو ؛ تأر نيع ال ام هيئرملو « تعمس نذأ ال ام
 : ةنملا ف ضو قرا

 4 نيملاعلا نع ىنغل هللا نإ هسفنل دهاج امءاف دهاج نمو 02 ىلاعت لاق مث مث

 كلذ هللا بلط نأ نيب ,مقاد دايمل نيل ًاداغيإو ادعو مللع نأو عقاو نس> فيلكتلا نأ نب المل



 ةيآلا ٠ تائيسلا نوامعي نيذلا بسح مأ : ىلاعت هلوق 7

 25 نوكحم اه اس وقس 0 تاتيسأأ المل نذل ب سيح 6

 عهد ميل م يشل و تال هنأ 13 نا هنأ ءاقل ل نا

 . مالسإلا لئاوأ ف ١ كاذك الو رخالا مويلا وهو نمؤملا

 (« نومكح ام ءاس انوةبسي نأ تائيسلا نولمعي نيذلا بسح مأ ل ىلاعت لاق مث
 تأي ملو .ىثب فلك نم نأ نيب ( اوكرتي نأ سانلا بسحأ ) هلوقب فيلكتلا نسح نيب امل

 ىفالو لاخلا ىف .ىث هللا توفي الو لابقتسإلا ىف بذعيسف لاخلا ىف بذعي مل نإو بذعي هب
 الو بيهرتو بيغرت هيلع داعيإلاو تاداشرإ فيلاكتلا لوقي نم بهذم لاطبإ اذهو :لآملا
 لاقف باقعلارخ مب ناك لف الجاع باذعلا نع [رجاع ناكام بذنب ناك ولو مانمنا هللا 'نم داوم

 بذعي نم بذعي لب اولاق ا سيل ىنعي ( انوقبسي نأ تائيسلا نولمعي نيذلا بسح مأ ) ىلاعت
 لامهإلا ىلإ ىضفي الف لابمإلا امأو : داعيملا فلخي ال هللاو داعيإلاو دعولا مك بيثي نم بيثيو
 ( لايمتسإلا الول' تؤملا فاض نم لذتك لايعألا رج ىف َليبعلاَو

 نوبقاعي الو هللا رمأ نوفلاخو نوصعي مهنأب مبمكح ىنعي ( نودكحي ام ءاس ) ىلاعت لاق مث

 كلذب هللا لع كحي ال لقعلاو عرشلا كح وأ لقعلا كح الإ نوكييال نسحلا كحلا نإف ”ىبس مح
 . ةءادرلاو ءوسلا ةياغ ىف مح مبمكخل ؛ هولاق ام فالخم هنكح عرمشلاو ديري ام لعفي نأ هل هللا نإف

 6 ميلعلا عيمسلا وهو تال هللا لجأ ناف هللا ءاقل وجري ناكن م ل لاق مث

 بسح مأ ) هلوق ىف نيبو : ىدس ايندلا ىف كرتي ال دبعلا نأ سانلا بسحأ : هلوقب نيب امل

 اهل لمعيو ةرخالاب فرتعي نأ نيب اذك بذعي هب فاكام كرت نم نأ ( تائيسلا نولمعي نيذلا
 : لئاسم ةبآلا ىفو « هلمأ بيخمي الو هلمع عيضي ال

 ىلاعت هللا وهو لوألا ىهو ةثالثلا لوصالا نأ عضاوم ىف انركذ انأ 4 ىلوالا ةلأسملا ال

 لواآلا نم لسرملا ىنلا وهو طسوتملا لصالاو رخآلا مويلا وهو رخآلا لصالاو هتينادحوو

 نأ سانلا بسحأ ) هلوةف « ضعب نع اهضعب ىحلإلا ركذلا ىف لصفني داكي ال رخآلا الإ لصوملا
 هلوقو لوألا لصاألا نكي هنأ اونظأ ىنعي لوألا لصالا ىلإ ةراشإ هيف ( انمآ اولوقي نأ اوكرتي
 ىلإ ةراشإ هيف لبسلا حاضيإو لسرلا لاسرإب ىنعي ( مهلبق نم نيذلا انتف دقلو نونتفي ال مثو )

 هيف ( هللا ءاقل وجري ناكنم ) هلوق عم ( تائيسلا نولمعي نيذلا بسح مأ ) هلوقو ىناثلا لصالا
 . رخآلا وهو ثلاثلا لصالا ىلإ ةراشإ

 ءاقللا ناف فيعض وهو ةيؤرلا هنأ هللا ءاقل ريسفت ىف نبرسفملا ضعب ركذ م ةيناثلا ةلأسملا ١
 . رخآلا امهدحأ ىقال دقف الصاوت اذإ نيدامج نأ ىتح لوصولا ىندمب هفللا ىف وهو ىنعمب ةافالملاو



 0 ةيالا ٠ مهلبق نم نيذلا انتف لقلاو' < لاك هل ود

 8 ميلا يق سس سس ف هسه را | دق كل سس سس 8 سس َنَي ده َيَِي ساس © سا

 «؟د نياك وكس نأ معَ مهلبق نم نب لآ اد

 .رفاكلاو 7 وأ ى<ك اعلا 1 وهو قدأ م م لإ لقي لسد (٠ هةنم ىكربو كرت ناشملا ١

 .4 نيبذاكلا نيلعيلو أوةدص نيذلا هّللأ 0 | ف ميلب 8 5 نم نيذلا 2 دول و إب ىلاعت لاق مث

 ا 0 و درج ّ 50 7 2 نس 0 دالك لاس تتلا م

 0 وه اذه 1 0 ل نزيميلف ( ثلاثا ) هللأ نروظيلف ( ىناثلا ) هللا ا لتاقم 1

 لبق بذاكلاو قداصلاب ماع هللاو هللأ مع ددجت بجوي اهرهاظ ىلع ةنآلا لمح نأ اونظ نيرسفملا

 ىلع نأ كلذو اهرهاظىللع ةلومت ةبآلا لوقنف ناحتمالادنع هيلعب لاقي نأن كم فيكف ؛ناحتمالا

 عيطيس الثم ًاديز نأ معي هللا ناك فيلكدتلا لبقف ؛ 9 و وه !ي عقاو وه ام لك ايف ربظي ةفص هللا
 0 نايتالا دعت و ضاع رخآلاو عيطم هنأ ملعي نايتالاو فيلكتلا تقو مث ٠ 5 معو

 لاثمع اذه نينو مولعملا ريغتملا كا هلارخجألا ند ءى 0 ق هبلع ريغ الا ىدع رخالاو عاطأ

 اههجوب لبوقو عضوم نم تقلع اذإ هليمصلا ةيفاصلا ةأرملا ناوذو ل 1 هللو تت اه

 اهيلعربع اذإو ؛ ضيبأ بوث ىف ديز اهفرهظ ضيبأ بوث أسبال ديز اهيلع ربع مْ كرح مو ةهج
 اك رعت ادي حا ايرك قى ةارملا نأ د نهد ف عقي لهف كلذك اهف رهظي ضفضأ نال ف

 ايذأ هلا“ نطخ وأ 'تفلتحا اهتلاقص ىفاابتأ لإ ةميق تدي وأ ٠ تلاد اهرودت: فاما عقب وأ

 مع مهفاف تاجرات ريغتملا نأ عطقيو ءاشالا هده نمد ءىث علا عقبال 8 لمت 0 نع

 كلذ هيلع نكمم ريغ هللا ملعو ريغتلا ةنكمم ةآرملا ناف لاثملا اذه نم ىلعأ لب لاثملا اذه نم هللا

 كلذ عييطم 6 ملعيف 4 ةعاطلا ع.رطإ نأ هللا ملعي 0 عشب ىنعي ( اوةدص نيذلا هللا نيلعيلف ) هلودف

 كلذ هنم ربظي تادابعلا ضرف دنع ًاكَداَص ناكو نمّؤم | انأ لاق ندا ىدل ( نيبذاكلا ن يعم آو ) معلا

 هلوقو لعفلا ةغيصل ) اوةدص نيذلا ( هلوق قو؛ نيم كلذك ًاقفان م ناكو كلذ لاق ندهو ملعيو

 لعافلا مسا نأىهو . ةحاصفلا ىلع لدأ ظفللا ىف فالتخالا نأ عم ةدئاف لعافلا مساب (نييذاكلا)

 هيلع لديال ىضاملا لعفلاو هيف هخوسرو لعافلا ىف ردصملا توب ىلع عضاوملا نه ريثك ىف لدي

 كَم مهفيال هناف صال ذفان نالفو ةرمأ دفن نالفو را براش نالفو رنا برش ناللف لاقت 9

 لوزن تفقو لوف اذه تدل اذإ كلذ موي لعافلا م أ نماف ا را 2 لأ لعفلا ة هعيص

 نيع دّدسم موق 35 فيلاكت | باجيإ ل أ أ ىف م ل : د ديعلا ىو موك نع ةياكحلا تناكةيآلا

 قدصلا مم دجحو ىأ لعفلا ةغيصب ) اوةدص 00 7 نينمؤملا قد َّى لاف هيلع نب رمش سم رفكلل

 عفني موي ) لاق اذهو ماودلاو تابثلا نع ةئينملا ةغيصلاب ( نيبذاكلا ) رفاكلا ق> ىف لاقو
 بلق ْق خسر دق قدصلا ارامل موبلا ف نآل كلذو 2 لعافلا مسأ ظفلب ) موقدص نيقداصلا



 ةيآلا : اوكرتي نأ سانلا بشعأ لا :قامتا هلوق "1

 ١ نأ ( ثلاثلا ) نوقابلا انو مهضعب دبشتساف رافكلا مهبعبتو اورجاه ةكم ءارقأ فاتلز اهنأ

 7 ردن ا , عجبم ىف تلزن

 نوكرتب مهنأ اونظأ ىنعي ( اوكرتي نأ سانلا بسحأ ) هلوق ريسفتلا ىف « ةسماخلا ةلأسملا 2

 ىف وحنلا ةمئأ فلتخاو : ةيلاملاو ةيندبلا ضئارفلاب نولتبيال ( نونتفيال مهو انمآ ) ل درجعي
 ؛ انمآ نولوقي اوكرتي نأ: مهضعب لاقو ؛ اولوقي نأب اوكرتي نأ : مهضعب لاقف (اولوقي نأ) هلوق

 برضت نأ كرت كنأ نظن لئاقلا لوق نم مبفي اك. انمآ مهلوق نم نوعنمب مهنأ اذهرهاظ ىضتقمو
 رسفملا اذه دارمنكلو . تنمآ لوقي نأ نم ًادحأ عنمبالهللاناف ديعب اذهو . كلذ نمعنمت ىأ ديز

 . مهيلع ضئارفلا باحياب عومجملا اذه نم نوءنميف ءالتبا ريغ نءانمآ نولوةي نوكرتيال مهنأ وه

 دصقملاو ةدابعلا قلخلا نم ىصقألا دوصقملا نأ ىهو ةيونعملا دئاوفلا ىف ( ةسداسلا ةلأسملا

 هبحأ ىت> ةدابعلاب ىلإ برقتي دبعلا لازي ال » ربخلاىف درو اي هللا ةبحم لوصح ةدابعلا ىف ىلعألا
 وهو نامجرت بلقلل نكل هللا دنع ةجرد مظعأ وبف هللا ةبحم نم التم دشأ هبلق ناكنم لكو

 ناسللاب تنمآناسنالالاق اذاف تايكزم تاقدصملا هذهلو ؛ ءاضعأللا ىه تاقدصم ناسللو ؛ ناسللا

 ناينب هيلع امب نابتإلا ىف ناكرآلا لمعتسا اذاف دوش نم هل دب الف . نانجلا ىف هللا ةبح ىعدا دّمف
 كرتب ذو :هلامو هسفن هللا ليس ىف لذي اذاف تاقدصم دوهش هاوعد ىلع هل لصح نامإلا

 ماسقأ ىفررقيو « همسا نيبحلا دئارج فر رحيف « هلاق ايف هوقدص نيذلا هدوهش ىز ؛ هلامعأ هاوس ام

 1 (رلظأ ىلإ (انمآ اولوقب نأ !ركرتي نأ سائلا بسخأ) ةلوقب ةراشإلا هيلإو «همسق نيبرفملا
 . نيبحنا نم اونوكيل هعيمج كلذ نم دبال لب ؛ نيك زم الب 000 دوهش الب مثاوعد مهنم لوقت

 مالسإلاف ؛ رفكلا تاكرد هنودامزاف ًاياسم نوكي نأ ديعلا تاجرد ىتدأ نأ ىهو 4ةيناث ةدئافإل

 2 يدلل نكل (اةمسق كبنألو همس نتتك ةنرملا هذه هل لصد اذاف دبعلل :لصحت ةجرد لوأ

 اهنم ىلعأ ةمدخىلإ ةمدخ نم لقنيف ؛ هلعف ىف ًايضام هلغش ىف ًاضهان نوكينم مهنم ماسقأ ىلع كولملا

 ىلع كرتي نم مهنمو ؛ اهنم ىندأ ةمدخ ىلإ ةمدخ نملقنيف ًافلختم انالسكن وكي نم مهنمو ؛ ةبترم
 ململا نوكي دق هللادابعكاذكف ٠ همسأ دئارجلان م ىحميو همسر عطقب نممهنمو ؛ ريمغت ريغ نم هلغش

 ةجرد ىهو نينقوملا ةجرد ىلإ نينمؤملا ةبترم نم لقنيف ةداعسلل ال ورقم ةدابعلا ىلع البقم ًادباغ

 ةاصعلا ةبترم ىهو هنود ةبتره ىلإ لقنيف ٠ ةعالخلاب الغتشم ةعاطلا ليلق نوكي نم مهنمو نيبرقملا

 لهأب قحليو ًامورحم ةدابعلا نم جرخيف بونذلا رثكتسيو بويعلارغصتسي دقو . ةاسقلا ةلزنمو
 ضهانلا عييطملل ةراشب هللا لاقف ؛هلبلا مهو ةنجلا ةجرد لوأ ىف قبي نم مهنمو ؛ ًاموجرم دانعلا

 ىلعأ ىلإ نواقني لب ؛ ال تاماقملا لوأ ىف نوكرتي مهنأ اونظأ ىنعي ( اوكرتي نأ سانلا بسحأ )

 . (ةجرد نيدعاقلا ىلع نيدهاجلا هللا لضف) ( تاجرد ىلعلا اوتوأ نيذلاو ) ىلاعت لاق اي تاجددلا
 فاختي و تنمآ لاق اذإ ىنعي ( انمآ اولوقي نأ اوكرتب نأ سانلا بسحأ ) نالسكللل هدضب لاقو

 سشسيسسلل
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 ىلع لزنأ ىذلا هلل دخلا ) ىلاعت هلوك ا ما لازتإلا ؟ذ ايفروت

 هال انإ ) هلوقو ( ناقرفلا لزن - كرابت ) هلوقو ( اهانلزنأ ةراوس ) هلوقو ( باتكتلا هدبع

 ةروسلا نكل نآرقلا نم ةروس لك نأ ىف بير ال لوآلا نع ًاباوج لوقت انآل ( ردقلا ةليل ىف
 انزنأ ام“ هط) ىلاعت هل وق نإف َُق أ رقلا لك ىلع هيث نأ هلأ نم اهنأعم تا كلإو نايقلاز 5 اف ىبأ

 كلم نم دري باتك لاثم هلاثم ريصيف نآرقلا عيمج ركذ اهف نآرقلا ضعب اهنأ عم ( نآرقلا 0

 انرعاوأ اهف ابتك كيلإ ايتك كيلإ انبتك انإ : هيف هلع هنم دريرخأ باتك و امل ذش هف هكاوراك

 « هلل دا ) هلوق نأ ىناثلا نعو لوألا لقث نم رثك أ رخآلا باتكلا "بع نأ كش ال ء اهلثتماف

 فاالخت هينم لإ جاتحي الف ديعلا هنع لفغي ال هللا حييبسلو ةدوصقم 0 سلا( 1ىاذلا كرابتو

 (اهاَنلْؤْنَأ ةروسو) 5 هل قف يلع كنص و نايلف 5 باتكلاز" ذامأو «يهاوالاو ما

 ىف مظعأ وهف نآرقلا عيمج رك ذ اهانرك ذ ىتلا ةروسلا ىفو اهلازنا رك ذ اهيف نآرقلا نم اهنأ انيب دق

 ..لمتأو سفن

 لكذهنأ ليلدب هريغ ىشب كلقلا ل 1 م لعادداو ل 0 لزنأ انإ) لاعت هلوت انآ
 هلم ىنلا دنع مولعم ىلإ عجار ءاحلا (هانلزأ :أانإ) هلوقو مولعموأ قباس روك ذم 1 عجرتىهو اهف ةي ةيانكسلا

 مك اهانعم ميفيال 00 ريغب نآرَقلا ف لصح دق هيبنتلا نأ ملعاو . هبني 4 ًابنتم ناكف

 هللا قتا ىنلا اهيأاي ) هلوقو ( مظع ءىث ةعاس 0 انلا اهمأاي ) ىلاعت هلوق ىف

 ءادنلا الع مدقف ا ىوقت نإف « ةميظع ةلئاه ءايشأ امهنأل (مرحت مل ىنلا اهأ ايو

 ءادتبإلا اهيف سيلو فورالاب تحتتتفا ةروسلا هذه امأو « ابنت اهنع لفاغلا ديعبلل نوكيا ىلإ
 ةروسلا هذهو « ةاضارلل فيلاكت ١) نم هيف ام هئبعو هلقث كار هلا نال كلذ لآ رقلاو تاتكللا

 . نوكرتي ال ىنعي ( انمآ اولوةي نأ اوكرت,نأ س انلا بسحأ ) لاق ثيح فيلاكت || عيمج رك ذ اهيف

 نآرقلا 0 مف ىلا رولا نق ائذلا ىغملا دج ود كفيلاكتلا نه عاونأب نورمؤ» لب كلذ درجم

 وهو ةبوتلا ةروس ىف درو هانعم ىفو « مالكلا اذه لثم لبق ناف ىهاونلاو صاوآلا ىلع لمتسشملا

 ىجهتلا فور هيلع مدقي ملو (مكنم اودهاج نيذلا هللا عي املو او 3 مسح مأ)؟ ىلاعت هلوق

 لاقف ةزمهلاب مارفتسالاعقو اذهلو « مالك ادتيا اذه نأ وهو. روهظلا ةباغ ق ةنع تارا

 ىف ال مالكلا لوأىف نوكي هيبنتلاو مأب ماهفتسالا عوقو ليلدب مالك طسو كلذو ( ٍبدحأ)

 .فورالاىمالكلا مامت اذهىلاعتهللا ءاشنإ هعضومىف ءىجيسف ( مورلا تبلغملأ ) امأو « هئانثأ

 ةلوةنملا هوجولا عم ةرقبلا ةروس ىف كلذ مامن ركذ دقو ( أ ) بارعإىف 4 ةثلاثلا ةل أملا )
 1 ةيراج أ م امل بارعءإال ترو رك نأ هاناكلاذ امىلع ان هه در زتاو هليل ف

 زامع ىف تاز اهنأ ( لوألا ) : لاوقأ هيفو تايآلا هذه لوزن ببس ىف « ةعبارلا ةلأسملا 0

 (ىاثلا ) ةكمب نويبذعي اوناكو ماشه نب ةمبلسو ديلولا نب ديلولاو ةعببر ىبأ نإ شايعو سمان نبل
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 نوءجري لمع ريغ نم نيفلكم ريغ ( اوكرتي نأ سانلا بس>أ ) لاقف روفكنا بذعيو روكشلا

 مج ىلإ هب

 ١ ايل هل ءادقنلو . ىجهنلا نم ففورح ةروسلا هذه حاتتفا ةمكح ىف 4 ةيناثلا ةلأملا 05

 لوغقم نوكي نَم وأ ةلفغلا لحم نوكي نم بطاخ اذإ ميكسحلا : لوقتف فورحلاب روسلا حاتتفا ىف

 ا هنلإ ةيلدنسل بطاخلا تفتلمل هربغ انه دودصقملا مالكلا ىلع مدعي لاوشاللا نم لعشب لايلا

 هل امالكنو 1 دوصقملا ىلع مدقملا كلذ لوةف اذه تث اذإ . دوصقملا 4 عرش مث ظ ه.اع هلق

 لئاقلا لوقك « موهفم ىنعم ١ مالكلا ىنممىفوه ًائيش نوكي دقو . ىلنك و ؛ ىلإ كلاب لعجاو٠ عمس
 ريغ اتوص دوصقلا ىلع مدقملا كلذ نوكي دقو ؛ ديزاي الأو ديزايو ديزأ لئاقلا لوقك موهفملا

 ناسنإلا قفصي ممفلاريغب توصلا كلذ نوكي دقو « هيلإ تفتليا ناسنإ فا خ رفصي نك موهفم

 ىلع مدقملا ناك. مهأ ناكدوصقملا مالكلاو متأ ناكااك ةلفغلا عق وه نإ مث . هيلع عماسلا لبقيل هيديب
 هبني لفاغلاو ؛ ديز اي لاقيف اب ديعبلاو ديزأ لاقيف ةزهللا, بيرقلا ىداني اذذو . رثك أ دوصقملا

 هلغشل ناسنا هنكلنانجلا ناظشب ناك نإو عقلي ىنلا نإلوةنف اذه تان اذإ .ديزات الإ لاقف الوأ

 نإ مث « تاهبمماكىه ًافورح دوصقملا مالكلاىلع مدقي نأ مبك-لا نه ن < ن اكف نأش نع نأش
 ميدقت نم هيبنتلا وه ىذلا دوصقملا ةدافإ ىف متأن وكنت اهانعم موفي ثيح نكت مل اذإ فورحلاكلت

 كلذ دعب ام عامسا ملكتملا ىلع عماسلا لابقإل ناك اذإ فورحلا ميدقت نآل ؛ ىنعم ال ىتلا فورالا

 هرظن عطقي الو هيلع لبقي ىن.م الب ًاتوص هنم عمس اذإ امأ ؛هنع تافنلإلا عطقيف كلذ دعب هل مالك

 ىف ال ىنعمال ىلا فورحلا ميدقت نذاف . دوصقملاوه سيلا هعمس ام نأب همز هريغ عمسي ملام هنع

 روسلا ضعب صاصتخا ىف ةمكملا اف لئاق لاق نإف ؛ ةغلاب همكح هيف دوصقملا مالكلا ىلع عضولا

 مكب ملعأ هللأو زجاع اهلمصافت ىلع ةيئزجلا ءايشالا كاردإ نعرشبلال مع لوقنف ؟ فورحلا هذه

 ركذ ابلئاوأ ىف نإف ىجهتلا فورح اهلئاوأ ىف ةروسلك لوةنف هل هللا انقفويامركذن نكلا ؛ ءايشألا
 ىلا وه الإ هلإ ال هللا ملا )( باتكلا كلذ ملا ) ىلاعت هلوةك نآرآلا وأ ليزنتلا وأ باتكلا

 نآرقلاو ص )؛ (نآرقلاو سي) ؛( كيلإ لزنأ باتك صملا ) ؛ ( باتكلا كيلع لزن مويقلا (
 صعيهك) زوس ةثالث الإ ( باتكلا ليزنت م> ) . (باتكلا ليزنت ملا)١( نآرقلاو ى) («

 هبنم اهيلع مدق ليزنتلاو باتكلاو نآرقاارك ذ اهوأ ىف ةروس لكو ( اليقث الوق كيلع قلنس انإ)

 اهيف ناك ءاوس نآرقلا عامتسا هعامتساو نآرق ةروس لكل اقي ال: هعامتسال بطاخملا تابث بجو

 تدرودقف ًاضيأو . هبنم ةروسلك لئاوأ ىف نوكي نأ بجاؤولا ناكف : نكي موأ اظفا نآرقلاركذ



 م ديلا 1ك تأ سائلا تسحأا ال ىلاعتا هلت

 لَن وأ ةقبملاب ايقابو ع رمع سار ىلإ اشر نم تل لور ةيدق لق ر 2
 ةيآ نوتسو عسسلا 0 كوع هس ىف مه و سكعلاب 33 اهقانو ةنيدملاب ل دعلا ا لإ

 لاه 3

0 

 6 37 »نونتفيال مو اذمأإ ا نأ 0 نأ سانا بس ١و 1

 ةبسنلاب اليلق ناك امل امهئانف نامز نأ ىلع ( ماد املكأ ) هلوق لمحي وأ ( ”'ىش لك نم تيتوأو) ٠

 : هيلع ماد دلا ظفل قاطأ مرج ال امهئاقب نامز ىلإ

 ١ نال ؛ لعفلاب تاذ تاذلا نأ ىلع لدي ( كلاه “ىث لك ) هلوق 4 ةسماخلا ةلأسملا ّ

 ًائيش مودعملا نوكيال نأ بجوف « كالبلللباق 0 هنوك ف 'ىثلا نأ ىلع لذف "ىلا لع كلما
 ملاح مو هن د 0 لعأ هللاو

 ( مي>رلا نمحرلا هللا م

 اهيفو ةيآلا ريسفت ىف « نونتفي ال مهوانمآ اولوقي نأ | وكرتي نأ سانلا بسحأ . ملا ل
 « لئاسم ريسفتلاب قاعتي

 هللا لاق امل (لوآألا ) هوجو هيفو اهلبق امب ةروسلا هذه لوأ قلعت ىف ( ىلوالا ةلأسملا ١
 هدرب نأ هنم دارا ناكو ( داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ ) ةروسلا هذه لبق ىلاعت

 ضعبلا لع بعص لالا قاشملامّتحا هيف ناكو: رأثلل ًايلاط ًارفاظرافكلا ىلع ًابلاغ ًارهاظ ةكم ىلإ
 هج ولا ) داهجلاب اورموالو ( انما اولؤقي نأ اوك رتب نأ شانلا ٍبسحأا ) ىلاعت هللا لاقف كلذ
 هيلإ ءاعدلا ف ناكو ( ك كبر ىلإ عداو) ةمدقتلا ةروسلا رخاو 11 لاف الل ل أوه ( ىناثلا

 نمؤي مل نإ داهجلاب , نيرومأم اوناك هباحأو مالسلا هيلع ىنلا نآل « بارضلاو بارهلاو ناعطلا

 ماتااثلا ةجتولا») . ( اوك رتب نأ سانلا 5020 ضعبلا لع قئقف ءاعدلا درت انك ١

 3 لطبيام هدعب 0 ( ههجو الإ كلاه ”ىش لك ةمدقتملا ةروسلا 0 ف لاق 11 لاك نأ وه

 لب عوجر ريغ نم اكلاه ”ىع لك نسل ىعي ( لوعجارتةللإ و مكحلا هل) ل اقف رشحال نيركنملا

 فيلاكتلا ىف ةدئافال نولوةيرشكلا قركشس نأ ملعاف اذه نيت اذإ . هللاىلإ عوجر هلو كلاه لك

 ةدئاف الف: لاوزلاو كالهلا دعب عجرمالو ل آم ال ذإ ل آملا ىف اهل ةدئافالو لاحلا ىف قاشم اهنإف
 ةينبل ظفناكتلا ند لبا هز ح_ ام لع رسل نع ذل نأ نيب نوءجرب هيلإ مهنأ هللا نيب املف . ايف

 مو - رغ حمو
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 نوكيي نأ نع .ىثلا جورخ ( امهدحأ ) ناينعم هل ةغالا ىف كالحلا : اولاق نأب اوجتحا دّقف مدعتس

 نع ابجورخ ىنعمب ابك اله نآل لواأإلا ىلع ظفللا لمح زئاج ال مدعلاو .انفلا ( ىتاثلاو ) هب ًاعفتنم

 ثيحي اهنوك بولطملا عفنلا نآل اهب عفتنم !منإف اهؤازجأ تقرفت نإو اهنال : لاحت عافتنالا دح

 ؛ ةعمتجي وأ ةقرفتم تيقب ءاوس ةيقاب ةعفنملا هذهو ؛ ميدقلا عناصلا دوجو ىلع اهب لدتسي نأ نكي
 ىلع هلم بجو هجولا اذه ىلع كالهلال مح رذعت اذإو .ةمودعم تراصوأ ةدوجوم تيقب ءاوسو

 ءىثلا نوكي ىلا ةعفنملا نع هجورخ .ىثلا كاله : لاق قرفتلا لع كالحلا لمخ نم باجأ . ءانفلا
 بوثلا قز.ت اذإو. هلقعو هتايحهنم ةيولطملا ةفصلا ناألكلهليق ناسنإلا تام اذاف : اهلجألل ًايولطم
 تاومسلا تجرخ ماعلا ءازجأ تقرفت اذاف « سبلل هتيحالص هنم دوصقملا نآل ؛ كله لبق

 حص مرج الف . ًاصاخ ًاعافتنا اهب ًاعفتنم تناكابلجأل ىتلا امتافص نعراحبلاو لابجلاو بك اوكلاو

 ةعفنم تسيل ةعفنملا هذبف هناحبس عناصلا ىلع اب لالدتسإلا ةمص امأف اهيلع كلاحلا مسا قالطإ

 اهيلع قلطيال نأ اهئاقب نم مزاي ملف رق وه ثيح نم رمقلاو سمث ىه ثيح نم سمشلاب ةصاخ
 حيرص اذهو (ضرالا ريغ ضرالا لدبت موي) هلوقب ملاعلا ءازجأ ءاقب ىلع اوجتحا مث كلاما مسا

 . عضوملا اذه ىفام اذبف ىرخأ ةفصب ةفصتم تراص اهنأ الإ ةيقاب ءازجالا كلت نأب

 00 *ىش ىلاعت هللا نأ ىلع ةيآلا هذه ديحوتلا لهأ جتح | يةيناثلا ةلأسملا)

 ًائيش هنوك بجوف : ظفللا تحت هلوخد حصل و ران ءاضنا (:ىلت الك )هلرق

 ىلع مهجاجتحاو (هللا لق ةداهش ربكأ "نش] لق وق وهو ؛ ماعنالا ةروس ىف هانركذام هدكؤي

 لثمو 'ىث هلثم لثم سيل ةيالا ريدقتف لثملا هانعم فاكلاو ( ءىث هلثك سيل ) هلوقب ”ىثب سيل هنأ
 . ةدئاز ةلص فاكلا نأ : هباوج : ًائيش هللا نوكي ال نأ بجوف هللا وه هللا لثم

 ( لوألا ) نيهجو نم مسج ىلاعت هللا نأ ىلع ةيآلا هذهب ةمسجما تلدتسا 4 ةثلاثلا ةلأملا إل

 ةملكو (نوعجرت هيلإو) هلوق ( ىناثلاو ) ةيمسجلا ىضتقي كلذو هجولا تابثإ ىف ةحرص ةيآلا اولاق

 ىنفي نأ مزاي مالكلا اذه حص ول ( باوجلاو ) ماسجأألا ىف الإ لقعي ال كلذو ةياغلا ءاهتتال ىلإ
 ناب وهو . ةضفارلا نم ةهيشملا ضعب كلذ مزتلا دقو , هجولا الإ هنم قبب ال نأو هئاضعأ عيمج

 هجو لاقي ةقيقحلاو دوجولا وه هجولا لاق نم سانا نم مث ؛ لقاع هب لوقي ال كلذو ناعم نبا
 ةملكامأو ؛ وهالإ كلاه ءىث لكدارملاو : ةلص هجولالاق نم مهنمو . هتقيقح ىأ اذك مالا اذه

 . نوعجرت هئاضقو هككح عضوم ىلإ و ىنعملاف ىلإ

 ةيآلا نآل اولاق «نيتقولخم ريغ رانلاو ةنجلا نأ ىلع هب ةلزتعملا تادتسا ؟ ةعبارلا ةلأسملا

 ( مئاد اهلكأ ) ةنجلا ةفص ىف ىلاعت هلوق ضقاني اذهو ءاتينفل نينقولخم اتناك ولف لكلا ءانف ىضتقت

 اهدوقو ) رانلا ةفص ىفو ( نيقملل تدعأ ) ةنجلا ةفص ىف ىلاعت هلوةب ضراعم اذه ( باوجلاو )

 هلوقك . رثك آلا ىلع ( كلاه ”ىث لك ) هلوق لمح نأ امإ مث ( نيرفاكلل تدعأ ةراجحلاو سانلا
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 اوماقأ امتإ مهنأل .ضرغلا اذهب ةيفاو اهاندجو ام ةلالدلا هذه ىف انرظن ال انأ الإ ءطق لوز.ال

 ىلاعت هللا ى وسام نأ ىلع ةلالدلا ةماقإ ىلع اوردق ولذ 2 ضارعالاو ماسجالا ثودح ىلع ةلالدلا

 هك الو ةزيدتم هل تادوجوم تشن ا نأ الإ 2 مهضرغ مل زيحتم لاب مئاق 5 زيدتم امإ

 ىلاعت هللأ ىكوسأم لك ثود>ح نيدال زيدتملاب ماقلاو زيحتملا ثودح- نيد ىذلا ليلدلاف 2 زيمحتملاب

 (امهدحأ ) ناقيرط ثلاثلا مسقلا اذه فن ىف لو :ثلاثلا مسقلا كلذ ىن ىلع ةلالدلا مايقدعب الإ
 ) ىناثلاو ( ةيمالكلا 2 َْق اهطوقس اني 6 ةقب رط هذهو ةيقت بج وف هيلع ليلدال مهطوق

 ناكولو ؛ناكمإلاو نامزلاو ناكملا ىنن ىف ىلاعت هلل اكراشم ناكل اذكه دوجوم دجو ول محلوق
 هنأ الإ فلسلا اذه اكرتشا نإ وامين لاق نأ لاتسخل 6 كعضوهو ىلاعت هنالثم نال دا
 ىنب ال ىلقعلا مهايلد نأ رهظ كلذك ناك اذإو  ةقيقحو ةيهامب رخآلا نع امهنم دحاو لكزيمتي

 ماعلا عناص نأ تدث لوقن نأ الا اذه ىف هيلع كمتعل ىذدلاو ؛ هبجو الإك لاه ءىش لكذأ تانثان

 بوجولا ّق 5 ا الإو 0 هتاذإ بجاو ردا دوجوم دوو ليحتسف هاذ دوجولا بج او

 دحاو لك نوكيف ةزيامملا هءأم ريغ دكراشملا هب أمو 3 هتيص وصخ رخآلا نع اك دحاو لوا

 نإ نيأرجلا نإ مث. هئزج ىلإ ا دكراشملا هناامح اكس(

 ار مسا عل رافال 1

 0 ل هل دب الف نكمي لكو كف وهف 00 دحأو دوجولا 0 نأ تثق 5 ٠

 ناكنإو٠ ثدخحم هنأ تيل لو ألا ناكنإف 0 هدوجو لاح وأ ١ هذع لاخ امإ 2-5 جرألا كك هراقتفاو

 داحيإ مزلي هناأل لطاب ىتاثلاو « هئاقب لاح وأ هثودح لاح امإ « رثؤملا ىلإ دوجوملا راقتفاف ىناثلا

 هنا هللأ ىوسام اهالك نأ تنثو 2 تودحلا لاخالإ لصحعال راقتفالا نأ تدثق - لا وهو دوجوملا

 ةلالدلا هذه تضقن ناف « زيدحتملاب اما الو ا تا ا زيدتملاب ًأمئاق و ًازيحتم نك اوس 7

 ناك ا هاوس ام ام لك ثودح تمد أذ انوفلاقر دكا :ه نأ معاف . هتافصو هللا تاذب

 كالبلل الباق 5 ىعم ؛ هبجو الإ كل اه 0 ا نأ رهام ايلا ناهرتلا اذه تدل مدعلل البق نك ا

 ىف ةكلاه اهنوكب مكح هناحبس هنآل كلذو ىلوأ اذه اولاق كلذب ةءآلا اورسف نيذلا نإ مث « مدعلاو

 ناكف : لاخلا ىف ةكلاه اهنإال كلهتس اهنأ هومتلقام ىلعو «لاحلا ىف ةكلاه ىهف هانلقامىلعو ء لاخلا
 » هناذ نم مدعلل الو دوجولل ال اقحتسم نكي ل وه ثديح نم لوو اذإ نكمملاف أضيأو لو انلوق

 وتلك هل دوج ولاف جراخلا نم هيلع دراوف دوجولا نأ 04 هتاذ نم هل ةفدحت سم ةقاقحتسالا هذهف

 ريقفلا ناف ؛ ىنع لجر .نه بوث ناعشاأ ؛ ىذلا ريقفلا ناسإلاك وه وه ثميح نم وهو هل راعتسملا

 ع 8 ىه ى ثرح نم دوجولا نع ةيراع تاكيلا اذك أريقف هنوك نع كلذ بالسإ 6 ال

 ا ىلع هولمح نيذلا امأ ) ىه هه ثيح نم دكلاه ًادبأ اهنأ يصف ةيراعلاب مل لصد تاون دوجولا
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 هسفن ىنعي (ىدملاب ءاج نم لعأ ىبر) نيكرشملل (لق)لاق ؛ داعم ىلإ درلا هلوسر دعو امل ىلاعت هللا

 مهينعي ( نيبم لالض ىف وه نمو ) ةكم ىلإ ةداعإلاب زازعإلاو داعملا ف باوثلا نم هقحتسي امو
 باتكلا كيلإ قلي نأ وجرت تنك امو ) هلوسرل لاق مث , مهداعم ىف باقعلا نم نوةحتسي امو

 اذه : فاشكلا بح اص لاق م  ءانثتسالل اهنأ (امهدحأ) نابجو الإ ةملك ف ( كبر نم ةمحرالإ

 هؤارجإ ًاضيأ نكميو (كبر نم ةمحر الإ باتكلا كيلإ قلأ امو) ليق هن اك ىنعملا ىلع لوم مالك
 وجرت تنك ام ىأ ؛ كللذب كيلع معنيف هتمحرب هللا كدحرب نأ الإ وجرت تنك امو ىأ  هرهاظ لع

 ىقلأ_كبر نم ةحر نكلو ىأ « كاردتسالل .نكل ىنعمب الإ نأ ( ىناثلا هجوناو )اذه ىلع الإ

 هنإ مث . هب كصصخ ( كبر نم ةمحر نكلو انيدان ذإ روطلا بناحي تنك امو) هلوق هريظنو كيلإ
 ( نيرفاكلل ًاريبظ ننوكت الف ) لاقذ رافكلل ًارهاظم نوكي ال نأب هفلك ( اهدحأ ) رومأب هفلك

 لاق : نيكرشملا ىلإ ليملا ( كيلإ تازنأ ذإ دعب هللا تابآ نع كندصي الو ) لاق نأ (اهمناثو)

 ىلإ تفتلت ال ىأ 0 نم ًارطش هومساقيو هوجوزيل هئابآ نيد ىلإ هوعد نيح كلذو كاحضلا
 ىأ ( كبر ىلإ عداو ) هلوق ( اهئلاثو) هللا تايآ عابتا نع كودصيف موق ىلإ نكرتالو .الؤه

 (نيكرشملا نمننوكت الو)لاق كلذلف ؛ نيكر شملاو رافكلا ءاعد ىف ددشتلا دارأو ؛ كبر ن.دىلإ

 ( رخآ أل هللا عم عدت الو ) هلوق ( اهعبارو ) مهنم ناك مهماإ لام وأ مهتقي رطب ىضر نم نآأل
 لوسرلا ليق نإف  ميظعتلا لجال ًاضوصخ هب هبطاخ ىلاعَت 1 الإ لكلاىلع ًابجاو ناك نإو اذهو

 نكلو هعم باطلا لعل اناق ؟ ىبنلا اذه ةدئاف اه ةتيلا كلذ نم ايش لعفيال 00 ايران ناك

 نإف ٠ كرومأإف اليكو هريغ ذختت الو هللأ ريغ ىلع دمتعت اال ىنعملا نوكي ب نأ زوو ؛ هريغ دارملا

 عفان ال ىأ ء وه الإ هلإ ال هنأ نيب مث , ديحوتلا ىف هقبرط لكي مل هن اكف ىلاعت هللا ريغب قثو نم
 (اليكو هذخناف وه الإ هلإ ال برغملاو قرشملا بر)هلوةك . وهالإ عنام الو ىطعم الو راض الو

 : لئاسم هيفو ( هبجو الإ كلاه .ىث لك) لاق مث . ءاوس هلإ ذاختا زوحي الف

 ١ مدعلاب كالهلا رسف نم سانلا نف ( كلاه ءىث لك ) هلوق ىف اوفلتخا 4 ىلوآلا ةلأسملا «

 ؛ هب ًاعفتنم هنوك نع هجارخإب' كاللا رسف نم مهنمو ؛ هاوس ءىث لك مدعي ىلاعت هللا نأ ىنعملاو
 الو عاتملا كلهو بوثلا كالهلاقي هناف , ةيقاب هؤازجأ تناكنإو ؛ ءازجالا قيرفتب وأ ةتامإلاب امإ

 هنوك اكلاه هنوك ىنعم : لاق نم مهنمو ؛ هب ًاعفتنم هنوك نع هجورخ لب ؛ هئازجأ ءانف هب نوديري
 الباق ناك دوجولا نكمي ناك ام لكو هتاذل دوجولا نكمي هادع ام لكن اف : هتاذ ىف كالهلل الباق

 هجولا اذه ىلإ ًارظن كالهلا مسا هيلع قلطأف ؛ كالهلل الباق ناكف مدعلل .

 كالهلاو مدعلال بقي ىلاعت هللا ىوس ءىثلكنأ ىلع ةلالدلا ةماقإ اودارأ امل نيملكتملا نأ معاو

 ناك ام لكو : دوجولاو مدعلل ةلباق هتقيقح ناف اثدحم ناك ام لكو ؛ ثدح ملاعلا نأ تبث : اولاق
 ةيهاملا مزالو ؛ ةسيهاملا مزاول نم ناكمإلا نآل . ًادبأ ةلاخلا هذه ىلع ىقبي نأ بجو كلذبك



 "5 ةياالا١٠ ىررت دلف ةثيسلاب داج ندر لاعق ةلرق

 لضفلا دي زم نم هان رك ذ ام اهنم ريخ وه امب تانسحلا ىف دارملا نأ لد تائيسلا ىف كلذ حص اذإو

 اوناك ام الإ نوزحي الف ةئيسلاب ءاج نمو : ةيآلا ريدقت فاشكلا بحاص لاق ؛« باوثلا ىلع

 ةدايزو مهلا نيجبت لضف ًارركم مهلإ ةئيسلا لمع دانسإ ىف نآل كلذ ررك ةنكل . نولمعي

 ىزحيو . اهلثم الإ ةئيسلاب ىزحيال هنأ ميظعلا هلضف نم اذهو « نيعماسلا بولق ىلإ ةئيسال ضيغبت
 ١ : نآلا وس انبهو : املاثمأ ريع دس

 كلذ ررك ( اهلف متأسأ نإو كنا متسحأ متتسحأ نإ ) ىلاعت لاق © لوالا لاؤسلا ل

 ىنتك او نيترم ةءاسإلا رك ذ ررك ةيآلا هذه ىفو « ةدحاو ةرمب ةءاسإلا ركذب تك او ناس>إلا

 رادلا ىف بيغرتلا ماقم ماقملا اذه نآل ( باوجلا ) ؟ ببسلا ام: ةدحاو ةرم ناس>إلا رك ذ ىف
 ةيصعملا نع رجزلا ىف ةغلابملا نآل ؛ بالا اذه. ةقئال ةيصعملا نع رجزلاىف ةغلاملا تناكف ؛ةرخآلا

 53 ىف :ةنلاملا كاك ملاح حرش ىهف ىرخآلا ةيآلا امأو . ةرخآلا ىلإ ةوعدلا ىف ةغلابم

 ا مساح

 اذإ اذكتلا ةلك ملكتملا نأ عم ؟ اهلثمب الإ ةئيسلا ىرحت ال : لاق فيك « ىناثلا لاؤسلا ل

 لموعف كلذلاقا ًادبأ شاع ول هنأ مزع ىلع ناك هنآل (باوجلاو) داب آلا دبأ بذع لالا ىف تاه
 يدع" نأ: ىلاعت هللا ىلع زوجب نم بهذم نالطب ىلع لدبي اذهو : قابجلا لاق . همزع ىضتقم

 هناحبسهنإ مث « هيلع لدي ام ةبآلا ف سيلو هلعفي نأ زوحي ال انلق ؛ مرج ريغب ًامئاد ًاباذع لافطالا
 ضرف ىذلا نإ ) لاقف هلاوحأب لصتي ام هل حرش ؛ كلذ ىف ىصقتساو ةمايقلا سمأ ةلوسرل حرش ام
 دعب كدارل هضئارفو هماك>أ كيلع ضرف ىذلا : ىلع وبأ لاق ( داعم ىلإ كدارل نآرفلا كيلع

 رشبلا نم كديغل سيل ىأ داعم ىأو داعم نإ 'لاق'هن اك ءهميظعتل ناعما يكسو 1 دانم لإ ت1

 كلذ ىف تناك اهنأ هريكنت هجوو « حتفلا موب اهيلإ هدرب داري نأ هبجوو « ةكم هب دارملا ليقو :هلثم

 لالذإو مالسإلا زع راهظإو اهلهأل هرهقو اهياعوقلتي هللا لوسر ءاليتسال ظع نأش هل ًاداعم مويلا

 رجا هنأ اهلهأ نم ةيلغو ىذأ ىف كم وهو هدغو ىلاعت هلا ناكفا ةكس ةروتلاو مك
 قيرطااريغ ىف راسو راغلا نم جرخ مالسلا هيلع هنإ : لتاقم لاقو . ًارفاظ ًارهاظ اهملإ هديعيو امنه

 ةكمىلإ قيرطلا فرعو ؛ ةنيدملاو كم نيب ةف>جلاب لزنو قيرطلا ىلإ عجر نمأ اءلف ء بلطلا ةفاخم
 ؛كدلومو كدلب ىلإ قاتشت : لاقو مالسلا هيلعليربج لزنف . هببأ دلوهو هدلومرك ذو اهل] قاتشاو

 كيلع ض رف ىذلا نإ ) لوي ىلاعت هللا نإف : مالسلا هيلع ليربج لاَقف ٠ معن : مالسلا هيلع لاقف

 هيف ناك هنأ داعملا رهاظ نآل « برقأ اذهو مهيلع ًارهاظ ةكم ىلإ ىنعي ( داعم ىلإ كدارل نآرقلا

 ..برقأ كلذ نكل: المت هوجولا رئاس ناكن ]و ؛ كم اللإ: قيلي الا كلذو ء دوعلا لصحو دار
 نوكيف ربخأ أ عقوو بيغلا نع ربخأ هنآل « هتوبن ىلع لديام د>أ اذهو : قيقدتلا لهأ لاق
 نأ هلبق امب هقلعت هجوو ( نيبم لالض يف وه نمو يدحلاب ءاج نم ملعأ ىبر لق ) لاق مث . ًازجعم
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 21 0 هلا و لآ 4 لوجو الإ كلا

 , اهتحن لخدنف هحاص لعن كارش ايلطزمسا 1ك 0 نأ ب لجرلا نإ :مالسلا هلك

 (ضرالا ىف الع نوعرف نإ) هلوقل نوءرفلولعلا لمي نم عامطلا نمو : فاشكلا بحاص لاق
 نوراقو نوعرف لثم نكي مل نم لوقيو ( ضرآلا ىف داسفلا غبت الو ) هلوقل نوراقل داسفلاو

 مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع هربثت 5 ( نيقتملل ةبقاعلاو ) هلرق ريدتي الو ةرخآلا رادلا كلت هلف

 تائيسلا اولمع نيذلا ىزحب الف ةئيسلاب ءاج نمو اهنم ريخ هلف ةنسحلاب ءاج نم ب ىلاعت هلوق
 ىدهلاب ءاج نم ملعأ ىبد لف داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ . نولمءي اوناك ام الإ

 ننوكت الف كبر نم ةمحر الإ باتكلا كيلإ قلي نأ وجرت تنك امو ؛ نيبم لالض ىف وه نمو

 نوكت الو كبر ىلإ عداو كيلإ تازنأ ذإ دعب هللا تايآ نع كندصي الو « نيرفاكلل ًاريبظ

 هيلإو مكحلا هل هبجو الإ كلاه ءىث لكوه الإ هلإ ال رخآ اه هللا عم عدت الو : نيكرشملا نم

 (« نوءجرت

 ىه لب « ًاداسف الو ضرألا ىف ًاولع ديري نمل تسيل ةرخآلا رادلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 (اهدحأ ) هوجو هيفو ( اهنم ريخ هلف ةئسحلاب ءاج نم ) لاف مهل لصحي ام كلذ دعب نيب نيقتملل
 كلن نم لضفأ وه ءىث هل لص> ( اهناثو ) ريخ ةملكلا كلت نم هل لصح ةئسحلاب ءاج نم ىنعملا
 ةئيسلاب ءاجنمو) هلوق امأو ؛ لفلا رخآ ىف هريسفتره دقو مجاوثىلع نودازي مهنأ هانعمو . ةنسحلا

 , نوقحتسي ام ىلع اودازبال نأ هرهاظف ( نولمعي اوناك ام الإ تآئيسلا اولمع نيذلا ىزحي الف
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 0 كرر ال ند م ةرخألأ الا كلت 7-5 َنورفاكلا حلف ال
 رو رغم ع هده هردق

 يم َنسَقْسْل ةقاع ألو ادا داسف الو ضرالا ف

 تفاقم ىلإ 2 هودع نم هرصن لاقي ىلاعت هللا

 ءاشي نم قزرلا طسبب هللا ناكيو نولوقي سمالاب هناكم اونمت نيذلا حبصأو ل ىلاعت هلوق

 ةرخآلا رادلا كلت «نورفاكلا حلفي ال هنااكيو انب فسخل انيلع هللا نم نأ الول ردق و هدابع نا

 ( نيقتملل ةبقاعلاو ًاداسف الو ضرالا ىف ًاولع نوديربال نيذلل املعجيت

 كلذ راض تفتيلا 'نم هب لت اها ردهاش امل هتنيز ىف نوراق اودهاش نيذلا موقلا نأ ملعا

 هتمسقو ىلاعت هللا ءاضقب اضرلا ىلإ ًايعادو مالسلا هيلع ىسوم ةفلاخو ايندلا بح نع مهل ًارجاز

 . هلسرو هللا ءايبنأل دايقن الا و ةعاطلا رابظإ ىلإو

 هينتلا ع هلع م ىهو 0ك ةلوصفم ةملكى و أ ملعاف ) هللا ناك و هل وق اذ

 مهْطخل اوهنتفسخلا اودهاش مث (نوراق ىتوأ ام لثم انل تيلاي) اولاق الف ؛ مدنتلا رابظإو أطخلل
 هتماركل ال هتيكحو هتئيشم بسح هدايع نم ءاشي نمل قزرلا طسبي هللا ناك اولاق مث ىو اولاقف

 (ةوبيسلاه) ةئتف و .ءالتبا هئاضق و هتك .لب هيلع قيضن نف.قااوشال ءاشن نم ىلع قيضي و« هيلع

 نيمدتتماولاقو اوهذت موقلانأو ناكنم ةلوصفم ىو نإ لاقف فرحلا اذه نع ليلخلا تلأس

 امإو ماللا فذخ كليو ىنعملا نأ ( امهدحأ ) نيبجو ءارفلا رك ذو . ىو مهنم فلس ام ىلع

 نأ معا كليو لاق هن أك رمضم لعفب ةحوتفم نأ لعجو مالكلا ىف !مترثكل فذحلا اذه زاج
 لوي بجعتلل وهو نااكنم ةلصفنم ىو ( ىفاثلا ) سنوي نع هاكح برطق لوق اذهو ؛ هللا

 القإ لام هتان لكس هنا ناك فلام .ا مث ىو هلا لاق كلباني نيام. ىر اهأ ىو هريغل لجرلا

 ىلعناك ولو ةلصفنم اهتكنت 1 بارا نابع مي هجواذهو ىدحاولالاق هقلدل أ ريجعت اهركذ

 نأ الول) اولاق مث , هيلع ساقيال فحصملا طخ نأب نولوّألا باجأو . ةلصفنم اهزتكل هولاقام
 لق امل نيكل اذهو ( نورفاكلا حلفيال 1 كو اني كرر ائيلع هللا نه

 كغلب واهركذي تعمس ىتلاكلت ىنعي اهنأشل مب خفتو اهل يظعتف ( ةرخآلا رادلا كلت ) هلوق امأ

 ىلع نعو . امببلإ بلقلا ليمو انيتدارإ كري نكتلو : اسما وامل كرنب هعولا قلب اداه ١



 ةيآلا . نيرصتنملا نم ناكأم : ىلاعت هلوف /١

 اتعو.ٌرطبو رشأ امل هنأ ( امهدحأ ): ناهجو هيفف ( ضرألا هرادبو هب انفسخم ) هلوق امأو

 ةيلعلاب رعّشت ءافلان أل ؛ كلذ ىلع لدت ءافااو ,هرطب و هوتعىلع .ازجضرأألا هرادبو هب هللا فسخ
 ىلا ةبارقلل هيرادي وهو تقو لك مالسلا هيلع ى موم هللأ ىن ىذؤي ناكنوراق نإ ليق (اهناثو)

 ىلع مرد 1 لكخ نعول ن3 لع راكد فلآ لك نع هحلاسف  ةاكزلا لزلا لح امين
 دعا نأ ديرب ىسوم نإ لاقو . ليئارساأ ىنب عمج هلا تدقق 5 تكحشال هيك مثرد

 اهسفن ىلإ هبسنت ىتح ىغبلا ةنالف لطربن لاق « تْئش امب انرف ان ريبكو انديس تنأ اولاقف ككلاومأ

 ىسوم ماق ديع موي يتاكالف ا ال هه اتيطااملا لبخ لئازس[ اوني ةلضفات

 ؛هانمجر نصحأ نإو هاندلج نصح [ريغ]وهو ىز نمو ؛ هانعطق قرش نم ليئارسا ىبب اي لاقف
 ترك كنإ] نولوق ليثارشإ ىنب ناف لاق ءاثأ تنك نإو لاق ؟ تنأ تنك نإو نوزآق لاف

 اذا ١ الل قدمت نأ ةاروتلا لزنأو رجلا قلف ىذلا للاب ىموم اهدشاف ترضحأق نلف

 « كب ًادجاس ىسوم رفع , ىسفنب كفذقأ نأ ىلع العج نوراق ىل لعج لب اويذك تلاقف ؛ ىلاعت

 تئش امي ضرآلا م نأ هيلإ لجو زع هللا ىحوأف : ىل بضغاف كلوسر تنك نإ براي لاقو

 مزليلف هعمناكنث نوعرف ىلإ ىتثعب ا" نوراقىلإ ىثعب هللا نإ ليثارسإ ىنباي لاقف ؛ كل ةعيطم اهناف
 ىلإ مهتذخأف مهيذخ ضرأ اي : لاق مث . نيلجر ريغ ًاعيمج اولزتءاف لزتءيلف ىعم ناك نمو هناكم
 هباحصأو نوراقو قانعألاىلإ مهتذخأف مه.ذخ لاق مث طاسوألاىلإ مهتذخأف مه.ذخ لاق مث بكرلا

 ؛ هبضغ ةدشل مهملإ تفتلي ال ىسومو ؛ محرلاو هللاب هنودشانيو مالسلا هيلع ىموم ىلإ نوعرضتي

 اوئاغتسا ك كأم مالسلا هيلع ىس 5 ىلاعت هللا ىحوأف مهيلع ضرأألا تةبطناف مهيذخ لاق مث
 ]فا رمآو زب تحضأف 0100 زق قاواتج ا ةديعاو ةرهو وعدو قزعو.امأ" يحرز ارارم كل

 هرادب فسخ ىّ> هللا اعدف هزونك و هرادب دبتسيل نوراق ىلع ىسوم اعد اإ مهني نوجانتي

 لزن ءاوسف فسخلاب كله اذإ ىضاقلا لاق . ةماق ةئام موي لك هب فسخ نوراق نإ مث ؛هلاومأو

 ىف ةغلاملا هجو ىلع ىور ام عنتمي ال هناف كلذ نود وأ ةعباساا ضرألا ىلإ ضرأآلا رهاظ نع
 ةبوتلاب ةنورقم ةثاغتسا ىلع لمح حص ناف :٠ ا

 مالسلا هيلع ىسوم نآل فسملا كاذب مكح ىذلا وه ىلاعت هنأ عم هيلع وهام ىلع تباث وهو امأف

 ةياهن نم هل دبال هنأل ديعبف . ًادبأ ضرألا ىف لجلجتي هنإ مهوقو ؛ديعبف هرمأ نع الإ هلمفام
 ةدئافلا ةليلق اهنأ تاياكحلا هذه لاثمأ ىف ىدنع ىذلاو « تاماقلا ددع نم ركذ اف لوقلا اذكو

 مث .نظلاب اهيف ىنتكي ىتح ةيلمع ةلأسم ةلأسملا تسيلو . نيقيلا ديفتالف داحآلا رابخأ باب نم اهنال
 نآرقلا صن هيلع لد امي ءافتك الاو امحرط ىلوآلاف ةبرطضم ةضراعتم مالا رثكأ ىف اهنإ
 ٠ بيغلا ملاع ىلإ ليصافتلا رئاس ضيوفتو

 باذع نم نيعنتمملا نم وأ ىسو» نم نيمقتنملا نم دارملاف ( نيرصتنملا نم ناكامو ) هلوق امأ



 ١ ةيالا . هتنيز فا دمول لع حرا كاين و

 1 0 5 ار ندا لاق هنن هتنيز ىف 0 ىلع جركل
 4-0 سم هل هت ]#

 نإ دع سس لس كاسم لل ل را

 ا كل فخلال 0 وذل نإ َنوُراَف وأ أ

 لس ا تت ذآ أ تن د را لا جا ا سا ل هس ءلو م

 هب انفسخت ؛ه.» َنورباصلا الإ مقلب الو اخ اَض َلمعَو نماء ْنَل ريح هنآ

1-1 5-2 

 ا ع رع و -

 30 امو 1 0 نه هب ورم 2 قا نصرا ةرادد

 -- هد 2-5 9 يع < 7 تى -
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 نيرصتنملا 81١

 ا 2 ا 0 ا هلوق

 ًالاص لمعو نمآ نمل ريخ هللا باوث مكليو ملعلا اوتوأ نيذلا لاقو ؛ مظع ظح وذل هنإ نوراق

 هللا نودانم هنورصتب ةئف نم هل "ناك انف ضرالا هوادر و. هب انفسقت  نوراصلا الإ اهاقلل
 : 4 نيردتنملا نم ناكامو

 نآرلا ىف سيلو اهلك أو ةنيز رهظأب جرخ هنأ ىلع لديف ( هتنيز ىف هموق ىلع جرخت ) هلوق امأ

 ةلغب ىلع جرخ لت اقم لاق : ةنيزلا كلت ةيفيك ىف ةفلتخع ا هوجو اورك ذ سانلا نأ الإ  ردقلا اذهالإ
 هعمو ةيناوجرألا بايثلا اهيلعو لويخلا لع سراف فال آ ةمبرأ هعمو بهذ نم جرس امملع ءابهش

 نيعست ىف جرخلب مهضعب لاقو ؛ ببشلا لاغبلا ىلع رخخا بايثلاو ىلبحلا نييلع ضيب ةيراج ةئامثلث

 نإ مث « ةضراعتم امال تاريرقتلا هذه كرت ىلوالاو . ةئاهثث ىلع لب نورخآ لاقو : اذكم ًافلأ

 نم (نوراق ىنوأ املثم انل تيلاب) اب :دلاىف بغري مهنم ناكن :ملاق ةنيزلا كلت ىلع هوأر املس انلا

 نيذلا نبلسملا نمو: وكي نأو رافكللا نم اونوكي,نأ لمت نوعارلاو :لاومالا دارو 0
 ؛رعنلاهذه نم ريخ هللا باو مكليو اذه اونمت نيذلل اولاقف نيدلا لهأو ءايلعلا امأو . ايندلا نوح

 ن دضلا ىلع ةلجاعلا معنلا هذهو ؛ ةمئادو راضلا بئاوش نع ةصلاخو ةميظع عفانم باوثلا نآل

 رجزلا ىف لمعتسا مث : كالحلاب ءاعدلا هلصأ كلي و : فاشكلاا بحاص لاق . ثالثلا تافصلا هذه
 . ىضتري الام كرت ىلع ثعبلاو عدرلاو

 اذاه كام اقلن ف نيمصلاو اذا فود 00 لاقف ( نوراصلا الإ اهاقلي الو ) هلوق امأ

 اهات يال لابعاللا هذهىبعي (ًاللاص لمعو .نمآ ) هلوق هيلع لدامىلإ ( اصدحأ ) : ناهجو هيف ؟دوعي
 الإ ريخ هللا باوث موق ىهو ةماكلا هذه قاي الو . ىنعي جاجزلا لاق ( ىناثلاو ) نورباصاا الإ

 نم مسق ام لك ىف هللا ءاَضَقب اضرلا ىلعو : تامرخلا نع زارتحالاو تاعاطلا ءادأ ىلع نورءاصلا
 . راضملاو عفانملا

 ماو تل راو



 نسحو هجولا ةقالطو هاجلاو لاملاب ةناغإلا هيف لخديو ًاقلطم ناسحإلاب هرمأ لاملاب ناسحالاب

 ( مكنديزال متركش نأل ) هلوق ىلع ًاهيبنت ( كيلإ هللا نسحأ ي) لاق امتإو , ركذلانسحو ءاقللا
 اذه نإ ليقو ىغبلاو ٍلظلا نم هيلع ناكام دارملاو ( ضرآألا ىف داسفلا غبت الو ) هلوق امسماخو

 ظعولا اذه ىف عمج دقف ناك فيك و. هموق ونمؤم لب نورخآ لاقو : مالسلا هيلع ىسوه وه لئاقلا

 ملعىلع هتيتوأ امنإ لاقف ةمعنلا رفكب هيلع دازلب لبقي نأ ىنأ هنكل : ديزم هيلع نكي مل لبق ولام
 ةاروتلل ليئارسا ىنب أرقأ نوراق ناكىلكلاو لتاقمو ةداتق لاق ( اهدحأ ) : هوجو هيفو ىدنع

 ناككاحضلاو بيسملا نب ديعس لاق ( اهناثو ) كلذل قاقحتساو ىلع لضفل هتيتوأ امنإ لاقف

 هثلث بلاكو هثلث عشويو ملعلا ثلث نوراق ملعف ءامسلا نم ءايميكلا ملع هيلع لزنأ مالسلا هيلع ىموم

 هلعجيف ساحنلاو ةضف هلعجيف صاصرلا ذخأي ناكف هيلع ىلإ امبمباع فاضأ ىّتح نوراق امبعدفن
 امتإ ) هلوق نوكي نأ ( اهعبارو ) تاراجالاو بساكملا هوجوب هيلع هب دارأ ( اهئلاثو ) ًابهذ
 ةحلصم كلذ نكي مل ولف ىلاوحأب و ىب ًاملاع هنوك عم كلذ ىتاطعأ هللا ىأ ( ىدنع ملع ىلع ةثتدأ

 ىأ كلذك مالا نأ ىدنع ىتفملا لوقي ؟. كلذك ىمالا نأ ىدنع ىأ (ىدنع) هلوقو لحف امل

 هلبق نم كلهأ دق هللا نأ معي مل وأ ) هلوقب همالك نع ىلاعت هلل باجأ مث . كلذ ىداقتعاو ىهذم

 ًاتايثإ اذه نوكي نأ زوحب (لوآلا): ناهجو هيفو( ًاعج رثك أو ةوق هنم دشأ وه نم نورقلا نم
 ةارولا ىف أرق دق هلال ىغأو 'هنم ىوقأ وه نم نورقلا نم: هلبق كلهأ دق: ىلا هللا نأ ةنلغل

 نم هدنع ام ةلمج ىف ملعي ملوأ : هل لبق هن اكخيراوتلا ظافح نم هعمسو مالسلا هيلع ىموم هب ربخأو
 لاق امل هناك كلذب هيلعل ًايفن نوكي نأ زو ( ىناثلا ) هتوقو هلام ةرثكب رتغي ال ىتح اذه ملعلا

 هسفن ىأرو « هاعدا ىذلا ملعلا كلذ لثم هدنعأ لبق : هب مظعتو ملعلاب فلصتق ىدنع معىلع هتيتوأ

 . ؟ نيكلاحلا عراصم هسفن هب ب ىت> مفانلا ملعلا اذه ملعي ملو ؛ ةمعن لكل ةبجوتسم هب

 "1 11 لفاح و: اديعو ةعاخج ناك أ[ وأ لال امج ناك, ١ ىعملاف ( امج رثك آو ) هلوق امأ
 كلذ هعفني مل هك الهإ دارأ اذإ ىلاعت هنأو ؛ مظعلا أطللا نم هعومجو هتوقو هلامم هرارتغا نأ

 . ًافاعضأ هيلع ديزب ام الو

 ةجاح الف نيمرجنابقاع اذإ ىلاعت هللا نأ دارملاف ( نومرجملا مونذ نع لأسي الو ) هلوق امأف
 « لالا ىلإ هب ةجاحالف تامولعملا لكب ملاع ىلاعت هنآل ء اهتيكو مهبونذ ةيفيك نع ,طأسي نأ ىلإ هب

 ىلع نيتقو ىلع كلذ لمح انلق ؟ ( نيعمجأ مهنلأسنل كبروف ) هلوق نيبو هنيب عملا فيك لبق ناف
 ريرقتلل نوكي دقو « ةبساحبلل نوكي دق لاؤسلا : لاقف رخآ ًاهجو ملم وبأ ركذو ءهانزرق ام

 نيذال نذؤي ال مث) هلوقل باتعتسالاة آلا هذمب هوجولا قيلأو ؛ باتعتساللن وكي دقو ؛ تيكستلاو

 .( نورذتعيف مه نوذؤي الو ؛ نوقطني ال موي اذه «؛ نوتعتسي مالو اورفك



 ١ ةيالا . ضرالا ىف داسفلا غبت الو : ىلاعت هلو

 بهذلانم ةءولم ةدلب انردق انأ ولو . غلبملا اذه غلبيال دحاولا لجرلا لام نأ (لوأألا) نيبجو نم

 نأ ( ىناشثلا) حيتافملا هذه ل ل ها حييت اهملا نم ةليلق دادعأ اهانكل رها واو

 لوالا نع(باوجلاو)حيتافم اه نوكي نأ زوي الف « ضرألا ىف ةرخدملا لاومألا ىه زونكلا

 يلا اذه لإ 0 5 0 نأ اجا دمْتلا نود نع ال ءنضوررعلا كا ناك ا كا

 هانه لش ردلف نارعلا ىف | روك نها نئرل : تام ندد سان حيتافملا كلت نإ لاقي ىذلا اذبف اخر

 0 انيس ارم دجااو لك نطو ردد تناك حيتافملا كلل نأ نآرقلا ريسفتو « ةياورلا

 نعو  داعبتسالا لوز. هجولا اذه ىلعو .!مترثك ببس اهتفرعمو ابطيض ةيصعلا ىلع لمي ناكف

 ىتلا عضاوملا ىف عومجلا لاملا ىلع عقتي دقف اولاق ام فرعلا ةبج نم ناكنإو زنكنلا رهاظ نأ ىاثلا

 اذهو لاملا سفن ىلع حتافملا لمحت نأ نسلاو سايعنبا رايتخا وهو ( ىناثلا لوقلا ) قالغأ اهيلع

 هئثازخ اهناكو « ءايوقأ الجرن ودب رأ ايلمح هنتارح تناكسابع نبا لاق. دعب[ كويشلا ندا
 0 ملم ىنأ رايتخا وهو (ثلاثلا لولا ) فال [ةرشثع لجر لك لمحيف فاأ ةثاعبرأ

 ارظفح نإ ام زونكلا نم هانيتآ دارملاو ( بيغلا حافم هد:ءو) هلوةك ةطاحإلاو معلا حتافملا

 اهفانصأ فالتخاو !مترثكل زونكلا هذهىأ . ةيادحلاو ةوقلا ىلوأ ةبصعلا ىلع لقثيل اهيلع عالطإلاو

 (اهدحأ) رومأب هظعو نم هموق ىف ناكهنأ نيبىلاعت هنإ مث . اهوظفحت نأ ابيلع نيمئاقلاو اهتظفح بعتت

 نع هيهلي ام ايندلاب كسقلاو رطبلا نم هقحليال نأ دارملاو ( نيحرفلا بحال هللا نإ حرفتال زهلوق

 لع نم امأف ءاريلإ نأمطاو اهب ىضر نم الإ ايندلاب حرفي ال هنإ : مهضعب لاقو ءالصأ ةرخآلا رمأ

 : ىنتملا لاق ام نا حرفي ل بيرق نع ايندلا قوافل

 الاقتنا هحاط ةنع نقلت 17 از و رطا قف ىدنَع مغلا دشأ

 نبا لاق ( م < اناا او رع ال و مكاف ام ىلع اوسأت اليكل ) ىلاعت لاقام هنم زجوأو نسحأو

 امف غتباو ١ هلوق ( هينا ”و ) ىلاعت هللا ةبوقع هعم ىاخم ناكام هنآل ؛ اكرث كلذ هحرف ناك: سابع
 ىلإ هيد ْوِب ام ىلإ لاملا فرصي نأ دارملاو «ةرخألاب ارم ناكهنأ رهاظلاو ( ةرخآلا رادلا هللا كان

 ( اهدحأ ) هوجو هيفو ( ايندلا نم كبيصن سنت الو هلوق (اهتلاثو) عضاوتلا ةقيرط كلسيو ةنجلا

 نع ظعاولا هاهف ذاذتلالاو معنتلل غرفتي ناك ام كلذ لجألف ايندلا بلط ىف مهلا قرغتسم ناكهلعل

 عتقلاب سأبال هنإ مالكلا اذهب هل نيب ةرخآلاىلإ لاملا فرصب ظعاولا هممأ امل ( اهيناثو ) كلذ

 نود ايندلا نم ءرملا بيصن وه كلذناف هللا ةعاطفف قافنإلا هنم دارملا ( اهلا و ) ةحابملا هوجولاب
 نمو ؛ هترخآل هابثد نمو . هسفنل هسفن. نم دبعلا ذخألف 5 مالسلا ةيلع لاق برششي و لكأت ىذلا

 بتعتسم نم تروملا دعب ام هديب دمحم سفن ىذلاوف . توملا لبق ةايحلا نمو . ربكلا لبق ةبيدشلا

 هرمأ امل ( كيلا هللا نسحأ م نسحأو ) هلوق ( اهعبارو ) « رانلاو ةنجلا الإ راد ايندلا دعب الو



 مر

 ةنآلا . دونك نم 0 : ىلاعت هلوق 4 ١

 اونوكي نأو ميلع لطفل سس 11 اع ىغب : .: لافقلا لاق ( ثلاثلا ) | ميدلت ليئارسإ ىب
 لاق ( سماخلا ) رمأ ا ىغط : كاحضلا لاق ( عبارلا )هدي تحب

 داز هنأ مهيلع هيغب : بشو> نب رهش لاق ( سداسلا ) مهلع طضعو مهيلع ربكتو ربجت سابع نبا
 نوره دسح هنأ مهماع هيغب : ملا لق( عباتلا) ) ربكنلا ى] دوعي اذهو . ًاربش بايثلا ىف مهيلع
 ةروبحلا لعج نوعرف ىلاعت هللا قرغأو رحبلا مطق امل مالسلا هيلع ىسوم نأ ىوري ؛ ةروبحلا ىلع

 دجوف ؛ ةلاسرلا ىسومل ناكو ؛ يذملاو نابرقلا بحاص ناكو ةروبحلاو ةوبذلا هل تلصأل ؛ نور
 ريصأ الو ءئث ىف تسلو «ةرو.حلا نورهلو ؛اةلاسرلا كل ىسومايلاقف « هسفن. ىف كلذ نم َنوراق

 لاقف ؛ هل هلعج هللا نكلو نوره كلذ تعنص ام هللاو : مالسلا هيلع ىسوم لاقف ؛ اذه ىلع انأ
 هيلع ىسوم رمأف لاق « نوره كلذ لعج هللا نأ اه فرعأ ةيآب ىنتأت ىتح ًادبأ كةدصأ ال هللاو
 مالسلا هيلع ىسوم اهاقلأف ؛ ١ اوءاخ . هاصعب مبنم لجر لكءىحب نأ ليئارسإ ىبب ءاسؤر مالسلا
 مهيصع نوسرحي اوتابف . كلذ نايب مهري نأ هبر اعدف « ىلاعت هلآ ماب كلذ ناك: هل هيف قف

 ىرت امأ نوراقاي ىسوم لاقف : زوللا رش نم تناكو رضخأ قرو اهل زتت نوره اصع تحبصأف
 سان هعمو نوراق لزثعاف ء رحسلا نم عنصت امم بجيأب اذه ام هللاو لاقف ! نوره هللا عنص ام

 نوره ىلإ مايادع نوتأي ليئارسإ ونب ناكف : نابرقلاو حبذملاو ةروبحلا نوره ىلوو . ريثك
 عبتلاو لاملا ريثك ناكو هعابتأب نوراق لزتعاو ءابلكأتف ءامسلا نم رانلا لزنتو حبذملا ىف ابعضيف
 ىنلا نع ىلهابلا ةمامأ وبأ ىورو . هسلاحي الو مالسلا هيلع ىسوم ىنأي ناك اف « ليئارسإ ىنب نم

 . « ىلاعت هللا مالك اوعمس نيذلا ةراتخلا نيعبسلا نم نوراق ناكد» لاق هنأ هلك

 : ثاحأ هيفف ( ةوقلا ىلوأ ةبصعلاب ءونتل هحتافم نإ ام 1 !| نم هانيتآو ) هلوق امأ

 لام هللا فاضأ فيكف مارحلا ىطعي ال هللا نإ نولوقت متساأ : ىعكلا لاق « لوآلا ل
 همدقت نم نأ زوجنو ٠ 0 نا فاي ها يوان ارك ةاهماوا) هلق ميينل] نورت
 ثرالاب هيلإلصو وأ ؛كلعلا قيرطرفظلا اذه ناكو ؛ كلذبنوراق رفظف اوزنكو ا 37 كولملا نم

 المتحم لكلا ناكو اه ريغو تأب زاضالا ةمج نم 10 لاب مث 1 * ؛ تابج ف

 ا نال لترا مانوهو ملا رسكب عمتفم عمج خافملا « ىفاشلا ثحبلا ل

 ةريثكلا ةعامللا ةبصعلاو : هلامأ ىت> هلقثأ اذإ لما هب ءان لاقيو ميلا حتفب حتفم اهدحاو

 ( ةبصع نو) مالسلا هيلع فسوي ةوخإ ىف ىلاعت هلوق ليلدب ةبصع را « ابلثم ةباصعلاو
 مهعم انوكي مل هاخأو فسوي نآل ةرشع اوناكو

 ىلا ىهو حيتافملا حتافملاب ذارملا نأ (امهدحأ) نالوق انهه : لوقتف ظافلالا ىنعمم تفرع اذإ

 ةنازخ لكل ناكو ؛ عبصإ لثم حاتفم لكو لبإلا دواج نم هحيتافم تناكاولاق ؛ بابلا اب حتفي
 لولا اذه ىف نمط نم سانلا نمو ؛ الغب نيتس ىلع سيتافملا تلمح نوراق بكر اذإ ناكو ؛ حاتفم



 3 تانآلا . ىسوم موق نم ناك ن وراق ن ” لا هلوق

 6م 21010 هت كتجات ا

 نإ 1 زونكلا نم هَ و مهلع ىعشش ىموم مو 0 5ك نوراق 3

 و
 دا رس ١ مبع ةه مو سا م 0م

 ا بحال لأَن حرقت ال هموق هل لاق د 05 وتدل هكا

 0-2 2ع ه- 52 ه-

3 

11-7 

 1 مدا سس تا

 ايندلا نمد كبيصن له ةّرخألا َراَدلا 0 30 ف َعَبأَو 1«6//» نيحرفلا

 مح

 بس ع 1 | ف داَسفلآ غتاَلو كِل 0 امكن سْحَأَو
 دم" يك هو ه ل ا ا هوم

 1 .م كه دق هللا نأ لعب آر ىدنع لع ّلَع هتيتوأ اعإ َلاَق هيد نيدسفملا
 2 او 0

 و 2 8 ريس 62 1 زغءاور2 2 0 ها رزمرزودمص م

 م نع لمس الوأ 7 ا ةوذ ةئه'دشا وه نه نورقلا ند هلق

 ه- رز هرثةرم

 <00 نومرجملا

 ا ١ عئاضلا ءىش *لا ة ةيمع مهنع باغ ) منع لضو) هلسرلو هلل ىلا نأ كئايح - اويلعف لَ 0 دمع

 : تنككلاَو لطابلا نم ( كورتشي

 هخئافم نإ اه .نوكشلا نم'ءانأاو مهيلع ىف يف ىموم موق نم ناك نوراق نإ زر ىلاعت هلوق

 هللا كات آ اهيف غتباو ؛ نيحرفلا بحيال هللا نإ حرفت ال هموق هل لاق ذإ « ةوقلا ىلوأ ةيصعلاب ءونتل

 ضرألا ىف داسفلا غبت الو كيلإ هللا 1 كا ىدلا نم كييضت: ستالاو هرحالا 4

 نم هلبق نم كلهأ دق هللا نأ ملعي مل وأ ىدنع ىلع ىلع هتيتوأ امتإ لاق «نيدسفملا بحي ال هللا نإ
 4« نومر جيا مهونذ نع لأي الو انج رك أو ةرق هم دسأ د00 0

 لدي كلذ رهاظو « مالسلا هيلع ىسوم موق نم ناك نوراق نأ ىلع لدب َْك م

 5507 مع نبأ ناك هنإ : ىلكلا لاق . ةبأ رقلا ىلع هلمح ًاضيأ دعب ال و هي نمأ ادق نع ناك هنأ ىلع

 ىوالنب ثهاق نب نارمع نب ىسوهو « ىوال نب ثهاق نب رهصي نب نوراق ناك هنآل ؛ مالسلاهيلع

 تاق نب :نبصي نب نارمع نب. ىئسوم نآل « مالسلا هيلع :ىسوم مع ناك هنإ قمصا نب دم لاقو

 رونملا ىعسا ناك هنإ لبق مث هملاح ا ناك هنأ اع قل نعول ثصهأق نب روصل نا نوراقو

 ..ىارفاسلا قفان < قفا هنأ الإ ءقارؤتلل ليئارع] يارتأ اكو هي وش 0
 ءارقفلاب فختسا هنأ هيغبو « هلام بيسب ىغب هنأ (اهدحأ) هوجو هيفف ( مهيلع ىغبف ) هلوق امأ
 ىلع نوعرف كلم لبق « ملظلا نم هنأ (ىتاثلاو) هلاومأ ةرثك عم مهمظع الو ناميإلا قح مل عرب و



 377 ناكرش نبأ لوةيف مهداني مويو : ال 9 157

 لل هه آ د6 "2 2م ن6 1 2 كم ض١ صارم ل086 7 ا ساو هل هل

 نم انعْرنَو ؟/45 نومعزت نك نيذلا ىراكرش نبأ لوقيف مهب 17

 ار مدع من عا تنوع هَ

 - امو

 رك زمن نأ اوف منام اونا انلَقف ادت ةما
- "”ّ 

 مل ايلف ريدتلا ةبج نم نورضسو نوءمس ام عافتنالا كلذ: ىم'نضزعلا نآل ( نورصت الفأ )

 نوعيطت الفأ هانعم ( نوعمست الفأ ) هلوق ىلكلا لاق رصبب الو عمسي ال نم ةلزنم اولزن اوعفتني

 لاق ؛لالضلاو أطخلا نم هيلع متآأ ام نورصبت الفأ هانعم ( نورصبت الفأ ) هلوقو كلذ لعفي نم

 مرحلا رهشالا ىف محلوق هنمو :ةعباتملا وهو درسلا نم لصتملا مئادلا دمرسلا فاشكلا بحاص

 انلق ؟هف نونكسن ليلب : ليق ا. هيف نوف ردتت راهن :لاق اله لبق نإف ءدرف دحاوو ذرس ةثالث

 هدحو شاعملا ف فرصتلا سيل ةرثاكتم هب قاعتت ىلا عفانملا نآل سمشلا ءوض وهو ءايضلا رك ذ

 رصبلا كردي الام كردي عملا نآل « نوعمستالفأ ءايضلاب نرق امنإو ؛ ةلزنملا كلتب سيل مالظلاو

 مالظلا ةعفنم نم كردي كريغ نآل نورصبت الفأ ليللاب نرقو : هدئاوؤ فصوو هعفانم كردنم

 ىف اونكسنل ةثالث ضارغأل راهلاو ليللا نيب جواز هتمحر نمو : هونو نوكساا نم تنأهرصبتاه

 . عم نيتعفنملا ىلع ركشلا ءادالو راهناا وهو رخآلا ىف هلضف نم اوغتبتلو ؛ليللا وهو اممدحأ '
 لكب قيلآلا نأ الإ انكم ليللاب هللا لضف ءاغتباو ًانكسمم راهنلا ىف نوكسلا ناكنإو هنأ ملعاو

 . هب هصخ اذهلف هب ىلاعت هللا هرث ذ ام امهنم د>او

 ًاديممش ةمأ لك نم انعزنو ؛نومعزت مك نيذلا قاكرش نيأ لوةيف ميداني مويورإ ىلاعت هلوق
 4« نورتفي اوناك ام مهنع لضو هلل قا نأ اودلعف ؟كاهرب اوناه انلقف

 ىلإ داع : ًايناث ء هلئالدو ديحوتلا ركذ مث : الوأ  نيكرشملا ةقيرط نجم امل هناحبس هنأ ملعا

 لوقيف ةمايقلا ىأ ( مهمداني مورو ) لان 0 حرششو ىرخأ ةرم مهتقيرط نيج

 انبرقت مكلوق نيأ وأ « مكصلختل مهتيهلإ متيعدا نيذلا نيأ ىنعملاو (نومعزت متنك نيذلا ىناكرش نيأ )
 .لوقلا اذهب اوبطوخ اذإ مهمغ ىف ًادئاز كلذ نوكف هللا الإ هلإ ال نأ اولع دقو ىفاز هللا ىلإ

 مث مهضعب لاق مث ؛ مهلع دوشيل ًادحاو انزي» دارملاف ( ًاديهش ةمأ لكنم انعزنو ) هلوق امأ

 مهم ريصقتلا نأ عب ةياغ لك ابحاضيإ ىف اوغلبو لئالدلا موقلا ارغلب مهني نودبشي .اينالا

 نامز لك ىف سانلا ىلع نودهشي نيذلا ءادهشلا مث لب نورخآ لاقو , مبمغ ىف ًادئاز كلذ نوكيف

 ديهشلا مهنم عزنإ نأب ةعامج لكو ةمأ لك مع ىلاعت هنال برقأ اذهو ءاسنآلا مهلمج ىف لغد

 دعب تلصح ىثاا ةئمزآلاو تارتفلا ةنمزأ ىهو ىبلا ايف دجوي مل ىتا لاوحالا هيف لخديف



 ١١ 5 مكيلع هللا لج نأ متيأرأ لق : ىلاعت هلوق
 دع روس مث ههرامرر ه2هءم6 هر

 هلل ريغ هل 0 2 لإ ير 1 | 0 أ 0 نإ متيادا لق

 هم صر هي ده 7326 0

 5 رابنلا م ع نك 1 نإ متأأ لق «ا/١» 90 الفا ءايضب هب

 هر مدع

 2ع 20 لفأ هيف يك "5 يتأهل ريع نم ل 3 لإ

 6 ره ذآ مس سي مده مو م

 لَم هلضق نماوُمَبَلَو هيف اونكستل رآب او للا مكل لج هتمحر نمو

 دس

 هل كو 5

 «ا/؟ » لوراكش

 ا 0 دحأ لك مك اين :دلا ىف امأف ةرخآلا ىف وأ ايندلا ىف امإ وهف ( محلا هلو ) هلوق امأ

 نيالا ىلع الوابجوز ع ةجوزلا ىلع هلو هدنس ديعلا ىلع ذهن ال1 هنكح الولف“ هك 506

 د لا كالا وهف ؛ لوسرلا مكح ةمآلا ىلع الو مهناطلس 7 ىلع الو هيب مح

 افضتق ةرحالا ىف .دابعلا نين - 2 تالا نال كالا ا كش الف ةززجالا ف

 . نيملاظلا نم نيمواظللا

 ةياغلا ءاهتنال ىلإ ةملكن اف , نوعجرت هئاضقو هدكح ل ىلإ و ىنعملاف (نؤعجرت هيلإو) هلوق امأ
 . ةهجلاو ناكملا نم هزنم ىلاعت وهو

 مكيتأي هللا ريغ هلإ نم ةمايقلا موي ىلإ ًادمرس ليللا كيلع هللا لعج نإ متيأدأ لق ل ىلاعت هلوق
 هللا ريغ هلإ نم ةمايقلا موي ىلإ ًادمرس راهنلا كيلع هللا لعج نإ متيأر ا لقاء ناوعمتتو نإ
 اوغلو هيفا ودكستا نا ماو ليلا ك- ! لعج هتخر:نمو ”"نورصبت الفأ هيف نونل كليب مكيتأي

 4 نو 0ك مكلعل و هلضف نم

 الإ هلإ ال هللا وهو ) هلوقب لامجالا هجو ىلع دمحلل هقاقحتسا لبق نم نيب امل ناك هنأ لعا

 نأ بحي ام ضعبب كلذ بيقع لصف ( نوعجرت هيلإو محلا هلو ةرخآلاو ىلوآلا ىف دخلا هل وه
 ىلإ ًادمرس ليللا كيلع هللا لعج نإ متيأدأ لق ) هلوسرل لاف هاوس هيلع ردقي ال ان هيلع دمح
 ىف ءرملا نآلل «نامزلا ىلع نابقاعتي ناتمعن راهنلاو ليللا نوك ىف هجولا نأ ىلع هبنف ( ةمايقلا موي
 ءوض الول كلذ هل متي الو « هيلإ جاتحي ام ليصحتل بعتي نأ ىلإ عوؤدم فيلكتلا لاح ىفو ايندلا
 نوكملاو ةحارلا 1 ول متي ال كلذ 7 مولعمو تالماعملا نكميف عامتجالا لصحي هلجالو « راهللا
 كلذلف لالا ىلإ مب 2 الف بعت الو بصن الف ةنجلا ىف امآف: هذه ةلادتا وامه كا زل للا

 (نوءمست الفأ ) لاق امب إو « ىلاعت هللا الإ كلذ ىلعرداقال هن 1لاَعت نيبف « تاذللاو ءايضلا مهل مودي



 ةيآلآ . ةرخآلاو لوألا ىف اقحلا هل : ىلاعت هلو ٠

 : ناهجو ةيآآلا ىف لوقنف اذه تفرع اذإ هقلخ ىف هللا ةريخ دمع لاقي راتخملل مما ًاضيأ ةريخلاو
 ىعملاو « ايقن ام نوكيو ( راتخو ) هلوق لع فقولا مامت نوكي نأ نس>اآلا وهو ( لوألا )

 ( ىتاثلاو ) لعفي نأ هللا ٍلع اوراتخ نأ مف سيل ذإ ةريخلا 9 سيل ( راتخيو ءاشي ام قاخم كبرو )

 ( راتخميو ) لوقي مث ( ءاشي ام قلخي كبرو ) هلوق دنع فقولا نوكيف ىذلا ىنعمب ام نوكي نأ
 ؛ هيلعحلضألاو حالصلا باحيا ىف هلزنءملا قلعتم اذهو ىراصنإلا مساقلاوبأ لاق ؛ ةريخلا مهل ناكام

 ؛ هللا لضف نم مبءنلاو ةنجلا قحتسال هفاكي مل ولو نمؤي ال هنأ لع نم فيلكت ىف حالص ىأو

 لع اذإ انلق هب لضمتملا نم لضفأ قحتسملا نال لضفآلا وهام هللا ٍلع بجوتسا هفلكامل لبق ناف

 موق مث. ةحلصللل ةياعر نوكي ال ىدبالا باقعلا ىف هطيروتف لضفألا كلذ لصحم ال هنإ ًاعطق

 ؛ هلضفت نم فكنتسي نم قح ىف لصحي اميإ توافتلا كلذ نآل لهج هب لضفتملا نم ريخ قحتسملا

 مث « هلضفت نم فكنتسي فيكف هناسحاو هلضفبو هقلخت الإ تافصلاو تاذلا لص>ام ىذلا امأ

 لالذإلاو زازعالاو رايتخالاو قاخلانأ معي نأ دوصقملاو (نوكر شي امعىلاعتو هللا ناحبس) لاق
 ةوادع نم مهرودص نكت ام معي هنأب كلذ دك أ مث ةعزانمو ةكرش هيف دحال سيل هيلا ضوفم

 امب هيلع نيب املو : ةوبنلا ىف هريغ ريتخا اله مو قو هيف مهنعاطم نم نونلعي امو عتلَس هللا لوسر

 لكرىلع ًارداق هنوك ىلع هيبنت هبفو ( وه الإ ال هللا وهو ) لاق ةهافسلاو دسحلاو لغلا نم هيلع م
 مهتعاط ىلع نينسحلا ىزاحي تافالاو صئاصقنلا نع ًاهزنم « تامولعملا لكب ًاملاعو ٠ تانكمملا

 لمتحيو ؛نيعبطملل بلقلا ةيوقت ةياهنو ةاصعلل عدرلاو رجزلا ةيامن هيفو مهنايصعىلع ةاصعلا بقاعي و

 مالكا متخ (قاكرش نيأ ) لوةيف ( مداني موي ) هلوقنم نيك رشملا قيرط داسف نيب امل هنأ ًاضيأ

 . هب الإ قيليال ءانثلاو دمحلا نأ نايبو ديخوتلا اذه راهظاب كلذ ىف

 هيلع بجاو ريغ باوثلا نآل انلوق ىلع رهاظ وهف ( ةرخآلاو ىلوآلا ىف دما هل) هلوق امأ

 ةنجلا لهأ لوق كلذ دكؤيو ؛ ةرخآلاو ىلوألا ىف دخلا هلف ًاناسحإو الضف هيطعي هناحبس وه لب
 (نيملاعلابر هتلدمانأ ماوعدرخآو ؛هدعو انقدص ىذلا هلل دخلا , نزحلا انع بهذأ ىذلا هلل دما )

 معنأ اف رانلا لهأ امأو « ةنجلا لهأ نم هلعفب دما قحتسي الف قحتسم باوثلا مهدنعف ةلزتعملا امأ

 هلعف ام ًاضيأ رانلا لهأ نم ركشلاو دملا قحتسي هنإ ىضاقلا لاق ؛ مونم دملا قحتسي ىتح مهيلع

 هللا معنأ ام جرخم ال مهتءاسإب مهنال ؛ معنلا رئاسو فاطلالاو ريسيتلاو نيكمبلا نم ايندلا ىف م,

 اودلع اذاف قحلا ةفرعمىلإ نورطضم ةرخآلالهأ نآل . رظنهيف اذهو ؛ ركشلا بج وبنأ نم مهلع

 ركشلاب لاغتشإلا نأ ةرورضلاب اودلعو اهلوبق هلا ىلع بحي حتابقلا نع ةبوتلا نأ ةرورضلاب
 نع مهصلخم ام كلذ نأب نوملاعو كلذ ىلع نورداق مثو باوثلا هللا لع بجوب مهيلع بجاولا
 هذه كرت, هيلع ةردقلاو كلذب للعلا عم ناسنالا نأ ىرتفأ باوثلا قاقحتسا ىف مهلخديو باذعلا

 . باقعلا لطب دقف كلذ اولعف ىتمو . ركشلاب اولغتشي نأو اوبوتي نأ دب ال لب ؛ الك ؟ ةيوتلا



 ا 3 | كملاو بات نم نأ : ىلاعت هلو

 627/2 كلما نم 0 ل ا اص لمَعَو نما را نه 1

 5 ا امد 2 ١ 0 ا 0 روم 2-2-2

 انمع لآعتو هللا َناَح مد 0 ّ لا ام راتخو اشر 0 قاخ كبرو

 دوار ارا ةارجآ حادا ةرارع م 0 ه0 ع اس نأ ا رز هر

 هيأ وهو فال نوللعي مو مدر ود نع 8 ملعي كيبرو 2« نوكرشي

 هرث هم

 اه هيلإو 0 و رخل لوألا ىدَكلآ هو 7 هل ٍِ

 تابآلا نم ا كرتي ال ىضاقلا نأ ( 06 كال 0 ردا ةيوق كلذ َ 0 ةجحلا نوكستف

 لكلا ىف هلالدتسا هجونأ اكوام هلالدتسا ديعيوالإب اقعلاو باوثلاو مذلاو حدملا ىلع ةلمتشملا

 عوقو عم نامبإلا مدعب ىلاعت هللا لع نأ وهو دحاو فرح انباوج هجو اذكف فرحلا اذه

 نع دقف دوجولا ُّق نامإلا لاخداب ص اذإ نامي الأ مدعي معلا عم امهتاذل نايفا ع ناك ذا

 م هلوق ةيمالكلا هبت كا فرحلا اذه عقد قه الع ىدافلا ديتعا ىذلاو « نيدضلا نيب عمجاب

 واكمل هوا ولو: توكسلا تساولا لب نكمل هنإ 10 ملوث أطخو نكسم هل لاكي نم را
 ًارهاظ هرذعو ةيوقرفاكلا ةجح نوكستف « توكسلا الإب اوج هنع هبرل ناك امل هبر ٍلعلاؤلا اذه

 : لع ءأ هللاو كرتشم لاكشإلا نأ تبنف

 اني قلك كيارو  نيحل#ملا نم ناوكي نأ ىدعف,اخلاص لع ) سار نا 7 ه امأف ل ىلاعتهلوق

 «نوناعي امو مرودص نكستام ملعب كير و فزت رشن ا ل اعر هللان احبس ةريذلا ل ناكام راتخو

 . 4 نوءجرت هيلاو حلا هلو ةرخآلاو ىلوآلا ىف دما هل وه الإ هلإ ال هللا وهو

 نم رك ذب هعبتأ خيبوتلا نه مهلع ىرحي امو رافكلا نم نيبذءملا لاح نيب امل ىلاعت هنأ معا

 نمآو بات نم امأف ) لاقف رفكلا ىلع تابثلا نع ًارجزو ةبوتلا ىف ًاببغرت ايندلا ىف مهنم بوتي

 قيقحت ماركلا نم هنأ ( اهدحأ ) : هوجو ىسع ىفو ( نيدافملا نم نوكي نأ ىسعف ًالاص لمعو
 (اهتلاث و) حالفلا ىف عمطيلف لاق هن اكهعمطو بئاتااىجرت داري نأ (اهناثو) نيمرك آلا مرك أ هللاو

 موقلا نأ ملعاو ؛ اوموديال نأ زاوجل نامت الاوةبوتلا لع !نوماد: نإ كلذك اونوك نأ ىي

 نونعي ( مبظع نيتيرقلا نم لجز ىلع نآرقلا اذه لزن الول ) نولوةيوىرخأ ةهبش نوركذي اوناك

 ( راتخمو ءاشي ام قلخي كبرو ) هلوقب هنع ىلاءت هللا باجأف « ىةثلا دوعسم ابأ وأ ةزريغملا'نب ديلولا

 ضارتعا ال ءاش امب ءاش نم صخب نأ هلف رضااو عفنلا نع هزنم وهو قلطملا كلاملا هنأ دارملاو

 سيلف ًاباوصو ةمكح ناك هلغف ام لك هنأ مع قلطم م كح هنأ تبث امل ةلزتعملا ةَقيرطىلعو « ةتبلا هيلع
 ردصملا ماقم ماق رايتخالا نم مسا ةريخلاو ( هرقل مهل ناكام ) هلوقو هيلع ضرتمي 1 دحالا

 «مه رخل ود



 ةيآلا . ىناكرش نيأ لوقيف مهيدأني مويو : ىلاعت هلوق /

 ىلع اذه نأ برقألاو ( مبل اوبيجتسي ملف مهوعدف مكءاكرش اوعدا ليقو ) ىلاعت هلوق ( اهيناثو )
 ةباجإ مهنم دجوي مل مهوعد ول مهنأ دارملاف « مهل مهئاعد ىف ةدئاف ال هنأ نوملعي منال ريرقتلا ع]يبس

 راد ىف رجزو عدر هركذ ىفو « خيبوتلا هجو ىلع كلذ لكو ؛ مهيف تباث باذعلا نأو ةرصنلا ىف

 فوذحعول باوج نأ اومعز نيرسفملا نم ريثكف ( نودتهم اوناك مهنأ ول ) ىلاعت هلوق امأف : ايندلا

 مهنأ ولو باذعلا نوري عباتااو عوبتملا ىنعي لتاقمو كاحضلا لاق ( اهدحأ ) ًاهوجو هيف اوركذو

 نأ اودعل ايندلا ىف نيدتبم اوناكمهنأ ول ( اهناثو ) ةرخآلا ىف هورصبأام ايندلا ىف نودتبم اوناك

 اوناك ول ( اهعبارو ) نودته امندلا ىف اوناكول باذعلا اوأر نيح اودو ( اهئلاثو ) قح باذعلا
 اوناك مهنأ ول اودتهب نأ مهل نآ دق (اهسماخو) باذعلا هب اوعفدل ليلا هوجو نم هجول كود
 ىدنعو (ميلألا باذعلا اوري ىتح هب نونمؤيال) ىلاعت هلوق كلذدكؤ ب و باذعلا اوأر اذإ نودتم

 (مكءاكرش اوعدا) هلوقب مهبطاخاذإ ىلاعت هللانأ (اهدحأ) هوجو هريرقت فو فوذحريغ باوجلا نأ

 لاقف ًائيش نورصببي ال ثيحب نوريصيو راودلاو ردسلاكءىث مهةحليو مهءلع فوخلا دتشي انببف

 نورصبب ال ثيحب فوخلا ةدش نماوراص امل امأ ًائيش (نودتب اوناك مهن واباذعلا اوأرو) ىلاعت
 نوبيحيال مهنأ مانصألاىهو ءاكريشلا نع رك ذامل ىلاعت هنأ (اهناثو) باذعلا اوأرام مرجال ًائيش
 نودهاشي اوناك مانصالا هذه ىأ (نودتبي اوناك مهنأوباذعلا اوأرو) مبقح ىف لاق مثوعد نيذلا
 هلوق لبق ناف باذعلا تأرام مرجالف كللذك تسيل اهنكلو ندتبملا ءايحألا نم اوناكول باذعلا

 مموعدف) هلوقك اذه انلق ؟ مانصألا ىلإ هدوع حصي فيكف ءالقعلاب الإ قيليالريمض (باذعلااوأرو)
 نم دارملا نوكي نأ (اهثلاثو) انهه اذكف موقلاداقتعا بسح لعكلذ دروامنإو ( مهل اوبيجتسي ملف

 هوجولا هذهو نودتي اوناكول ايندلا ىف باذعلا اذه ةيقح اوملع رافكلاو ىأ باقلا ةيؤر ةيؤرلا

 ةيآلا نم مظنلا كيكفت ىضتقي كلذ ناف فوذحم ول باوج نأ لع ةينملا هجاولا مريخ ئدخ
 متبجأ اذام لوقيف مهيداني مويو ) هلوق اهنع رافكلا هللا لأسي ىتلا رومألا نم ( ثلاثلا ىلا )

 نولءاستيال مهف مهلا ىدتمت ال ًاعيمج مهياعىمعلاكءابناألا تراصف ىأ (ءابناألا مهيلع تيمعف« نيلسرملا
 مهيلع ءابنآلا ىع ىف ًاعيمج نوواسقي مهنآأل تالكشملا ف ساناا لءاستب اك ًاضعب ميضعب لأسي ال

 لثم نع باوجلا ىف نوعتعتي كلذ لوحل ءايبنآلا تناكاذإو تيمعف ءىرقو ؛ باوجلا نعزجعلاو
 لوقيف لسرلا هللا عمجب موي ) ىلاعت هلوق كلذو ىلاعت هللا لع ىلإ ىمآلا نوضوفيو : لاؤسلا اذه

 هذه ىضاقلا لاق « لالضلا ءالؤبب كنظ اف ( بويغلا مالع تنأ كنإ انل معال اولاق ؛ متبجأ اذام

 ةردقلاب هعوقو بحيو ىلاعت هلا نم ًاقلخ ناكول مبلعف نآل ربجلاب لوقلا نالطب ىلع لدت ةيآلا
 انيف كقلخ ةهج نم لسرلا بيذكت ىف انيتأ امنإ اولاقلو ءابنالا مهلع تيمع امل ةدارإلاو
 مدقت ايف لوقلا كلذك و ةرهاظ ىلاعت هللاىلع مهتجح تناكف : كلذل ةبجوملا ةردقلاو مهيذكست

 كلذ لخلل هتوعد نم لبق امنإو «ةياوغلا ىف كقلخمي تيوغأ امنإ لوقي نأ هل ناكناطيشلا نأ



 ٠ ةيآلا . مثوعدف م 5ك اننا زق ل كات هلق
 لهنا ثا وردم رث_ هس

 اوناك اماكن انا ا مان ا نذل .الؤم اير لوقلا مهلع
 ا
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 . 4 نولءاستيال مف ذئموي ءابنالا مهيلع تيمعف :لموملا اا

 ءايشأ ةثالث نع ةمايقلا موي رافكلا لأسي هنأ ةيآلا هذه ىف رك ذ ىلاعتو هناحبس هنأ معا

 رافكلا نأ تبث امل (نومعزت متنك نبذلا قاكرش نبأ لوةيف ميداني مويو ) هلوق ( اهدحأ )

 محل لوقيف ةرورضلاب ةوءذ لولا ةمح اوفرعو هيلع اوناكام نالطب اوفر ا

 داخ و. ركرضنيل وه نأ ؟ عفشي هنأ نوم ربو هذاكلا ف "يا هنوافجب و هنود متنك ام نبأ

 هلوق وهلوقلا نم دارملاو ءلوقلا هيلع ق> نم هلوقيام ىلاعت نيبم“ .مب لزن ىذلا اذه ند

 اوفاتخا و. هاضتقم هيلعّوحىأ لوقلا هيلع قح ىنعمو ( نيعمجأ سانلاو ةنجلا نم منهج نآلمآل )

 مهضعب لاقو « لالضلا ىلإ ةاعدلا ءاسؤرلا مهضعب لاف ؟ مث نم لوقلا اذه مهلع ق> نيذلا نأ ىف

 ىلإ عجارلاو هتفص انيوغأ نيذلاو أدتبم ءالؤه ( انيوغأ نيذلا ءالؤهانبر ) هلوق نيطاسقلا
 اغ اووغف ماني وغأ هريدقت فوذحب ردصم ةفص فاكلاو ربخلا مثاذ : وعَأو كود فروع

 ىلإ مال ام 1 ءاوغإ نأ 5 مثرايتخاب مهي اناكتف | انراتخاب انيغ نأ م دار لاو اتياوع' اه لاف

 ناط.شلا نع هللا هاكحام ىنعم اذهو , لامعالاو دئاقعلا كلت ىلع مادقإلاب نيراتخ اوناكل 1
 5 :وعدنأ الإ ناطاس نم مكيلع ىل ناكامو متفاخأف مكتدعوو قحلا دعو م د هللا نإ ) لاق 0

 ناطلس مهيلع كل س ل ىدابع نإ ) سيلبإل ىلاعت لاقو ( ( كسفنأ ل الف ىل متبجتساف

 ١ ابق نم 0 جالا كلذ نأ ىلع لدي ( كعبتا نم الإ ) هل وهف ( نيواغلا نم كعبت 1 الإ

 اناث[ 11 ونام مطامعأو هدئاقع نمو مهنم كيلإ | انأر بت لاق مث « كلذ ىلإ ناطيشلا ءاجلإ لبق نمال
 نيذلا أريت ذإ) ا لاق اك مهنم نوءربتي مهنأ لصاخلاو : م.اوهأ نودبعي اوناكامتإ . نودبعي

 رايسورلا ءال وه هب دي ري نأ (ىاكرش نيأ) ات هلرقاف ميسم الف اسوأ( اوسيتا ندا 0
 لمح اذإو ٠ ىلاغت هلل كلي رشلا ةلزنع ةعاطلا ناكمل مور دق مهوغاطأ ذل مناف نيطايشلاو

 ةدسافلا مهءاوهأ اودبع اتإ انودبعام ءالؤه انهلإ اواوقي نأ مهماوج ناك هجولا اذه ىلع مالكلا



 ساو رت ودم سام هدص ل هام مر هر مو نهأ |دسودم

 <13 نيرضحلا| نم اعلا ماو وه مث ايندلا ةويحلا

 - 0 دعم ع صم سر 5 ربك 2ع و الل لس اس

 وح يدلك نو تك يذلا تاك نأ لو مداني موبو

 نم ةمابقلا موي وه مث * ايندلا ةايحلا عاتم هاك نبك .هيقال وهف 02 ادعو هاندعو نفأ ,نولقعت

 : 3 ' نيرضحا
 نيدلا انك رت اولاق نأ مهتهبش لصاح نآل ةهيشلا كلت نع ( ثلاثلا باوجلا ) وه اذه نأ معا

 نيهجولف ريخ هنأ امأ ء قبأو ريخ هللا دنعام نأ ميظع أطخ كلذ نأ ىلاعت نيبف ايندلا انتوفت الثل

 ةبوشم ايندلا عفانمو بئاوشلا نع ةصلاخ اهنأ انا مظعأ كانه عفانملا نأ ( امهدحأ )
 ىتمو ةعطقنم ايندلا عفانمو ةعطقنم ريغ ةمئاد امن الف ىقبأ اهنأ را ابف راضملا لب راضملاب

 ةرذلاك اهلك اندلا عفانمىلإ سايقلاب د>أ لك بيصنو 0 امدع ناك ىهانتملا ريغب ىهانتملا ليوق

 نم ناكف ةتبلا ةرخآلا عفانم ىلإ امل ةبسنال ايندلا عفانم نأ اذه نم ربظف « رحبلا ىلإ سايقلاب
 ( نولقعتالفأ ) لاق كلذ ىلع هناحبس هبن املو ايندلا عفانم ءاقبتسال ةرخآلا عفانم كرت ريظعلا لبجلا
 رو « لقعلا دح نع ًاجراخ نوكي هن اكايندلا عفانم ىلع ةرخآلا عفانم مجريال نم نأ ىنعي
 هللا ةعاطب نيلغتشملا ىلإ ثلثلا كلذ فرص سانلا لقعأل هلام ثلثب ىصوأ نم : لاق ثيح ىعفاشلا

 همحر هن أكف . ةعاطلاب نولغتشملا الإ مث امو ريثكلا ذخأو ليلقلا ىطعأ نم سانلا لقعأ نآل : ىلاعت

 اترذق ول انأ وهو رخآ هجو نم حيجرتلا اذه دك أ ىلاعت هنإ مث : ةيآلا هذه نم هذخأ اهنإ هللا

 لقعلا حيرص ناكل مئادلا باذعلاب لصتت تناكامو ءانفلاو عاطقنالا ىلإ ىبتنت تناك هللا معن نأ
 لقع ىأف ةرخآلا باقعب انندلا معن تاصنا اذإ فيكف ايندلا معن ىلع ةرخآلاو هذ حيجرت ىضتقي

 0 اة ادفاو انيك نفأر هلو داراا وه اذهو ءابلع ةحجار ةرخآلا من نأ ناك

 نيرضخلا نم ةرخالا ْق نوكي مث ايندلا عاتم نم اليلق ًاردق هللا هاطعأ نك نوكي وهف ( هيقال

 ةرضم ؟ايند بيقع لصحي ملول محل هللا اقف ايندلل نيدلا انكرت اولاق امل ممنأ دوصقملاو : باذعلل

 لصحي ايندلا هذهو فيكف ءايندلا عفانم ىلع ةرخآلا عفانم حيجرت ىضتقي لمعلا ناكل باقعلا

 حيجرتلاب فارتعالا ىف غلبأ نوكيل ماهفتسالا ظفل ىلع مالكلا اذه دروأو« مثادلا باقعلا اهدعب

 نم تنكل ) ىلاعت لاق نآرقلا نم فرع رمأ باذعلل اورضحأ نيذلاب نيرضحلا ظفل صيصختو

 كلذو « مازلإلاو فيلكتلاب رعشم راضحإلا نآل هب راعشإ هظفل فو ( نورضحن مهناف ؛ نيرضحما

 : هراكملاو ررضلا سلاجمب قيلي امإ ةذللا سلاجمب قيليال
 لوقلا مهيلعقحنيذلا لاق .نومعزت متنك نيذلا فاكرش نيأ لوقيف مهداني مويو إل ىلاعت هلوق

 اوعذا ليقو ,نودبعي انايإ اوناك ام كبلإ انأربت انيوغ اك مهانيرغأ انيوغأ نيذلا ءالؤه انبر



 0 ةيالا . ءىث نم متيتوأ امو : ىلاعت هلوق

 سه سس مثوس 6 _ِ هه

 قياو ريخ هلأ دنع مو امتيزو أي دل ةوبحلا عاتق ءت نم متو امو

 3م 05
 ريا ا آت رث الم هِيَ

 حاتم 06 نمك يقال, 9 ع 5 هانذعو فَ < نوقع الفا

 اودخام ةكم لهاأل نيب ال ىلاعت هنالك لذو « ةهبشلا كلت نع (قاثلا باوجلا) وه اذه نأ معا

 لسرلا اوبذك الف ءايندلا معن ىف اوناك نيذلا ةيضاملا م ماّلاب ىلاعت هللا هلزنأ امب هعبتأ معنلا نم هب
  ادلا ةمعن' لاوز نم ًافوخ نمؤنالانإ اولأق] 'انكل ها د 1 كلت مهنء هللا لازأ

 ىلع مادقإلا ال « رعناا هذه ليزي ىذلا وه ناميإلا لوبق مدع ىلع رارصإلا ن نأ نأ مهل نيب ىلاعت هللف

 : هيف لاعت هللا قح ظفختاال نآوهو ىغلا لاتح] ءوسارطبلا : نامكتلا تحاص لاق, نأ لإ
 ريدقتب وأ ( هموق ىسوم راتخاو ) هلوقك لعفلا لاصتاو راجلا فذح امإ اهتشيعم تبصتناو
 . ترفك ىنعم ترطب نيمضت امإو . اهتشيعم مايأ ترطب هلصأو فاضملا نامزلا فذح

 (اهدحأ) هوجو ءانثتسالا اذه ىنف ( اليلق الإ مهدعب نم نكست مل مهنك اسم كلتف ) هلوق امأف
 لمتحي (اهناثو) ةعاس وأ ًاموي قيرطلا رامو رفاسملا الإ اهنكسي مل : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق
 اليلق الإ اهيف قبر ل مهباقعأ نم اهنكس نم لكف « مهرايد ىفو رثأ ىقب نيكسابملا ىصاقم موك لإ

 هنال هللا ثاريم هنإ ليق نيعم كلام .ىشلل قبي مل اذإو ءاملهأ كاله دعب اهل نيثراولا نحن انكو
 دروأ الئاس ن كف ؛ارلهأ رطب بيسد ىرقلا كلت كلهأ هنأ ركذ | هناحبس هنإ مث . هقلخ ءانف دعب قابلا

 ىف نيقرغتسم اوناك مهنأ عم هيلي دم لبق رافكلا هللا ك كلهأ ام اذامل (لوآلا) نيبح ور نم لا
 ىلاعت هللاب رفكلا ىف موقلا ىدامت عم لِي دمحم ثعبم دعب م مكلهأ ام اذا ( ىناثلا ) ؟ دانعلاو رفكللا

 ثعبس ىد ىرقلا كلبم كبر ناكامو ) هلوقب 52 لَ 31 نع احا هلو دم>< نودكقلاو

 ىرحي ىرحب ةثعنلا مدع نأ نايب مدق ىلاعت هنأ نا وجلا لصاحو (انتايأ م الرا

 ) ها ) نيبجو نورسفللا مش : ةثعبلا دعب الإ " الهإ زوج ال نأ تح وت؛ موق كلل رذعلا

 اًهتيصَقو ابلصأو اهمأ ىه ىتلا ةيرقلا ىف ىأ (الوضار ابمأ ىف ثعس ىتح ىرقلا َكِإْبَم كبر كا
 ىرقلا كلبم كبر ناك امو ( ىناثلا ) ةرذعملا عطقو ةجحلا مازاإل الوسر امعباوتو املامعأ ىه ىتلا
 ولتي ) ىنعمو . ءايبناألا متاخ ٍهيِلَِي دم وهو ال وسر ةكم ىنعي ىرقلا مأ ىف ثعبي ىح ضراألا ىف ىتلا
 اهلهأو الإ ىرقلا كلبم انك امو ) هلوقب 0 4 ( انتايآ مهيلع
 مم هللأ ّ مهضعلو نمل دق مهضعل ناه َكِإَدِكك 2 9 لاو لاب مهسفنأ ( نوملاظ

 : ًانمؤ» نوكي نم مولسن نم 7 هنكلا اونمؤي ١ نإو مم أ هللا مع نورخآ ضعبو نوئمؤيس مهنأ
 الفأ ىقبأو ريخ هللا دنع امو امتيزو ايندلا ةايحلا عاتف ءيث نم متي وأ امو رب ىلاعت هلق
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 ىذلا مئادلا؛ اال ل ا: 2 فا و ًاضيأ اومطقنال كيع 0 عفن
 مهبذك نيب ثيح نم ىوقأ وهامب جتحارىلاعت هنكل | رسل رعت لع 0
 كل ل اونمآ نإ ىرجبال كلذ 3 لاي ةعقباا لاح نم اوفرع ثيح نه نوفطختي مهنأ ىف

 ةم ىلع ةلاد ةيآلاو , ىلاعت هللا همدق كلذلف ؛ انرك ذ ام رئاس نم ىلوأ وهف مصخلل هنايب نكمأ اذإ

 : ناثحم انهه قب ؛ نراطبملا ةيبش ةلازإ ىلإ هب لصوتي ىذلا جاجحلا
 ىعع للَمَنَنأ راج ارادضم هتلمج نإ ًاقزر باصتتا ىف فاشكتلا بحاض لاق ( لوآلا ١

 الوعفم نوكي نأو ؛ دحاو ءىش لك تارمث قزريو « ءىش لك تارمن هيلإ ىحب ىنعم نآل ؛ هلبق ام
 ةركشا نع بصتني 7 ةفاضالاب امصيصختل تارُّهلا نم الاح ناك" قوزره ىنعع هتلعج نإو . هل

 . ةفصلاب ةصصختملا

 نأ هنايب و « يلاعت هللاقلخ دبعلا لعف نأ ىف ( اندل نم ًاقزر ) هلوقب بامساألا جتحا 4 ىناثلا ال
 ًاقلخ دبعلا لعف نكي ملولف مهملإ اهنولمحب اوناك سانلا نآل ؛ مهل! لصت تناك امنإ قازرألا كلت

 ىعاودلا كلت قلأ ىذلا وه ىلاعت هنأ ةفاضإلا كلت ببس لبق ناف . ةفاضإلا كلل' تح امل ىلاعت هلل
 ىف انيب ِدِقَف , ناحج رلا تضتقا نإ ىعاودلا كلت انلق « مهملإ قازرالا كلت بهذ نم بولق ىف

 لصحي مل نإو ؛ دوصقملا لصحي ذئتيحو بوجولا لصح دقف . ناحجرلا لصح ىتم هنأ عضوم ريغ
 الإ مهلإ تلصوام قازرآألا كلت نأ نيب امنإ ىلاعت هنأ ملعاو . ةيلكلاب ةفاضإلا تعطقنا ناحجرلا

 الو ىلامت هللا ىونس ًادحأ نوفاخلال ثيحن اوراص كلذ اوءلع ىته مهنأ لجال . ىلاعت هللا نه

 لاك بج وي كلذو ؛ قلاخلاب ًاقلعتم قاخلا نع ًاعطقنم مرظن ىقبيف . ىلاعت هللا ريغ ًادحأ نوجرب
 . ىلاعت هللا ةعاط ىلع ةيلكلاب لابقإلاو ىلاعت هللا ريغ نع ةيلكلاب ضارعإلاو ناميإلا

 اليلق الإ م دهب نم نكت ل مهنك اه كلتف اهتشيعم ترطب ةيرق نم انكلهأ 5و ) ىلاعت هلرق

 ءاع ولت الوسر ابمأ ىف ثعبب ىتح ىرقلا كلبم كبر ناك امو ؛ نيثراولا نح انكو

 . < نوملاظ اهلهأر الإ ىرقلا ىكلبم انك



 ني ةيل1:.قندتوملاب ملعأ رهو : لاعت هلق

 ليبس لغال بواقل!:ق ةفرعملا ىلخ وأ ءاجلإلا لس لغ بولقلا ف ةفردملا واخ وأ هك
 ةيادملا ريغ ىرف ىنعملا اذهب لكلا ىده مالسلا هيلع هنا ةلدالا نايب دازملا نوكي نأ زئاجال ءاجلإلا

 قا رطافي رعت ىنعع ةلادهاامأو ؛ هلا لإ ةوعدلاىنعم ةيادحلا فلولا اذك و « اهمْؤَمع هللا قن تلا

 ةنجلا قيرط فيرعتو ةئيشملا ىلع ةيادحلا هذه قلع ىلاعت هنال ةيالانم ةدارم ريغ الأ ىبف ةنجلا

 بجو نه ةئيشملا ىلع ًاقاعم نوكي ال بجاولاو ىلاعت هللا لع بجاو هنأل ةئيشملا لع قاعم ريغ

 ىحم ةيادهلا امأو « تْئش نإ ريناند ةرشع ىطعأ نإ لوقي نأ زو ال ريناد ةرثع كدا هللا

 مزاتسم حيبقلا لعفو فلكملا قح ىف ىلاءت هللا نم حيبق مهدنع كلذ نال رتاج ريغف رسقلاو ءاذكإلا

 هقيلعت زوجي ال لاحاو ىلاعت هللا نم لاحم كلذف لاحم لاحم ا مزاتسمو نالا< امهو ةجاحلاوأ لهجلل
 ةفرعملاو ةيادهلا قاخ ضعبلا صخر لاعت هنأ دارملا نأ الإ قبي مل ماسقألا تلطب امو . ةئيشملا ىف -.

 هدروأ ام لك طقس هجولا اذهىلع مالكلا تدروأ ىتمو « لعفي امع لأسي الو ءاهنم ضعبلا عنمبو
 . كلذ نع أرذع ىضاقلا

 « ىدتممال نمو دعب ىدتم نم ملعيف بيغلأ لع) ةصتخملا هنأ ىدملا (ىدتهملاب لعأ وهو) هلوق امأ

 لئالدلا حوضو نأ نيبو  ةحضاولا ةيوجالاب اهنع باجأو مههبش رك ذ نأ دعب هناحبس هنإ مث

 مهلوق ىهو ايندلا لاوحأب ةقلعتم ىرخأ ةيبش مهنع ىكح « ىلاعت هللا ةياده هيلإ مضني ملام ىكي ال

 نأ ىور « ةعرسب عازت:الا ء فطخلا : درب ا لاق ( انضرأ نم فطختت 1 ىدهلا عبتن نإ )
 نككلاو قدح هلو#ت ىذلا نأ معنل ان 1: هلو هللا لوبمسرل لاق فان 6ع نإ لفون نب صاع نب ثرحلا

 هللا تاجاق نانضرأ نم انوج رخو ات 0 ىلع نوعمتجي ىأ ءانضرأ نم اتيفط# كلذ نب ان

 كد مانيطعأ ىلا امر مل نكم مل وأ ) ةلوق (لوالا ): هوجو نملاهع للك 2

 ؛ هناكسل ةتبلا نوضرعتي. اوناك امو مرحلا نومرتحي اوناك برعلا نآل امإ : هيف كل فوخ ال

 ةتيلا نوضرعتب اوناك امو ةراغلاو بهنلاب نيلغتشم اوناك مرحلا جراخ برعلا نأ ىورب هنإف

 وهف ( ءىش لك تارمثهلا ىجي) ةّوق اعز ا ناك هلخد نمو ) ىلاعت هلوقل وأ « مرحلا ناكسل

 ( ىحي ) ىنعمو ؛هيف معنلا ة رثك نيب تافآلاو فواخما نع ًايااخ عضوملا كلذ نوك نيب اي ىلاعت

 . ةفوكلا لهأو ءاتلاب ىجت ةنيدملا لهأ أرق . هتعمج اذإ ضوحلا ىف ءاملا تيبج : مطوق نم عمي

 ىلع هثينأت 0 ثينأتب سيلو عمج ثينأت تارثلا ثينأت نأ كلذو . ءايلاب ورمع وبأو
 لصاعو ( ءىش لك نم تيتوأو ) هلوةك ةرثكلا ةيلكلا ىنعمو . ىندملا ىلع هريكذو ظفللا

 هللا ةدابع نع نيضرعم مهنوك لاح قزرلا هيف ربك أو آنمآ مرحلا لعج امل ىلاعت هنأ ( باوجلا )

 نأ ىذاقلا لاق ؛ اناوأ ةلاخلا هذه ءاقب ناكل اون 2 امواآلا ةداسبع ىلع نيليقم ىلاعت

 دقو اتم ال.نأ ىف | ًارذع نكمل ات ناكل تفل نم رت الا ا

 وهف كل ةداهشلاك متنمآ دقو ؛ هريغو لتقلاب كل مهفطخم نإ , مل لاق وأ: اوعطقتال ةجملا ترهظ
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 كيلا زاد د
 0 تل - ات 76 4

 سا سورتودع رتلو6 2 معا 1803 هل رادع هك ام 02 هل هع 8 20 هياذإ/» ٍ

 ندتيلللا ملعا وهو اشد نم ىدبم هللأ نكلو تدصحا نم ىدبتال 6-50 ل ,

82 7 

 «ث دعاس هال هضم رودس ه5 6 هدي مرمر سا رز ىردف ا 2 امه

 امرح مخ نكم موا انضرا نم 710 كلعم ىده لا عبتت نإ اولاقو «هد» 0 ١

 تا علل هجم محا فدا عكرو مف كو نما سرت تسب م ا 4 7

 6ها/) ن وملعل ال هرثك | نشل اندل نم اقزر ءىش مار هيلإ ىجحب انه

 2 ه- 2 ه- ثلا ب 5 0 6 2

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 اولاقو نيدترملاب ٍلعأ وهو ءاشي نم ىده. هللا نكلو تيبحأ نم ىدهت ال كنإ )) ىلاعت هلوق
 ًاقزر ءىث لك تارمث هيلا ىحب ًانمأ ًامرح مل نكمي موأ ءانضرأ نم فطختن كعم ىدهلا عبتت نإ

 . 6 نودلعيال ,هرثك أ نكتلو اندل نم

 : لئاسم ( ءاشي نم ىدييبةثآ نكلو تببحأ نم ىدهتال كن ) ىلاعت ةلوق ىف نأ ملعا

 عمجأ : جاجزلا لاق مث بلاط ىنأ رفك ىلع اهرهاظ ىف ةلالد ال ةبآلا هذه ( ىو الا ةلأسملاإ)

 فانم دبع ىب رثفمأي هتومت دنع لاق ,بلاط ابأ نأ كلذو بلاط ىبأ ىف تلزن اهنأ لع نويلسملا

 ابعدتو مهسفنال حصنلاب مه ممأت معاي » مالاهيلع لاقف ؛ اودشرتو اوحلفت هوقدصو ًادمح اوعبطأ

 نأ ايندلا مايأ نمموي رخآ ىف كناف : ةدحاو ةملك كنم دي رأ لاق ؟ ىخأ نيااي ديرت افلاق ! كسفنل

 نأ هرك أىنكلو قداصك نأ تءلع دق ىخأاي لاق : ىلاعت هللا دنع اهم كل دبشأ , هللاالإ هلإ 0

 تررقالو اهنلقل ىدعب ةبسمو ةضاضغكببأ ىبىلعو كيلع نوكي نأ الواو توم ا دنععزج لاقي

 خايشألا ةلم ىلع تومأ فوس ىنكلو ؛ كحصنو كدجو ةدش نم ىرأ امل قارفلا دنع كنيع اب

 / . « فانم دبعو مشاهو بلطملا دبع

 ةيآ ىف لاقو ( تببحأ نم ىدهم ال كنإ ) ةيآلا هذه ىف لاق ىلاعت هنأ ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 ةؤعدلا هيلإ هفاضأو هتبثأ ىذلا ناف امهنيب ىفانت الو ( مقتسم طارص ىلإ ىدهتل كنإو ) ىرخأ

 بلاقلا هب ايحيف بلقلا ىف فذقي رون وهو ردصلا حرشو . قيفوتلا ةياده هنع ىنن ىذلاو نايبلاو

 : ةيآلا ( ارون هل انلعجو هانيبحأف ايم ناكن م وأ ) هناحبس لاق اي

 كنإ ) هلوق اولاقف  لالضااو ىدهلا ةلأ سم ىف ةبآلا هذب. بامحسأللا جتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل

 دحاو ىنعمب نيعضوملاف ةيادهلا نوكت نأ ىضتقي ( ءاشي نمىدجب هللا نكلو تببحأ نم ىدبال

 ْ (ءاشي نم ىد, هللا نكلو) هلوقفو ًائيش ( ىدبت ال كنإ ( هلوق ىف ةيادهلا نم دارملا ناكول هنال

 #5 فيرعتوأ ةنجلا ىلإ ةوعدلاوأ ةلالدلانابب ةيادملا نمدارملا نوكي نأامإ مث , رظنلا لتخالرخآ نيش
 | 1 ظ

١ 
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