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 .امهنعهللا ىضر لع وأ ركبىفأى تلزنةيآلا

 . لمعلا لبع ركشلا دقت

 . لامعالا مت هللا ةناعإب

0" 

 . ( ىتيرذ ىف ىل حلصأو ) ىلاعت هلوق ٠

 : ( كلإ تن نإ م و
 .( مهنع ليقتنيذلاكلوأ)او» و

 (ض فأهيدلاوللاقىذلاو) » » +
 . ركب ىنأ نيزمحرلا دبع ىف تازنةيآلا مع
 . نيعم صخش م درو ةماع ةيآلا 3

 . ( مهامعأ مهفويلو ) ىلاعت هلوق و

 . ( لوز مويلاف ) 6

 1( تاعاخأ كوش 0

 .فاقحاللا ىنعم ناس

 "كلف الا نأ

 : جيرلا هةفص مب

 (نيهرجملا موقلا ىرجن كل ذك) ىلاعت هلوق

 . ( اراصيأو اععانلعجو) ”01 0

 هب اوناكام مم قاحو) 2 2

 .( نوكزممسي

 ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو نماثلا ءزجلا تس رهف

 ةحوص

55 

51 

0 

017 

16 

50 
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 مكلوحام انكلمأ دعلو) ىلاعت هلؤق

 1 ىلإ نم

 اوذفعا نذلا مثرصل الولف ) ىلاعت هلوق

 1 هللأ نود نم

 . ( مبكفإ كلذو ) ىلاعت هلوق

 ارفن كيلإ اسفرص ذإو) » ده
 70 نا نم

 : نيل ىف تح

 .(هورضح اهلف ) ىلاعت هلوق

 . هللا عاد اوييجأ) 5 : د
 . نجلا ةيوثم اق تح

 . ( هللا ىعاد بجبال نمو) ىلاعت هلوق

 ىذلا هللا نأ اورملوأ)» ه

 تا وسلا ناع
 . نإ ريخ ىف ءايلا لاخدإ

 .( لوألا قاخلاب انيعفأ ) ىلاعت هلوق

 .( مزعلا اولوأريصاكربصاف ) » »
 وأ نايبلل (لسرلا نم ) ىلاعت هلوق

 . ضيعبتلل

 .( مل لجعتست الو) ما

 .( ملسو هيلع هللا لص ) دمحة روس ريسفت
 :(اودصو اورفك نيدلا ) ىلاعت هلوق

 . اهليق امل ةروسلا ةيسانم

 .اوزفك نيذلاب دارملا

 . دصلا ىنعم

 . هنع دودصملا ىعم

 .لالضإلا »

 .ةي.الا(اولمعو اونهآ نيذلاو)ىلاءتهلوق



 هةحفص

 تار

 قىرزارلا ردفلا ريسفت نه لل ا ءزجلا تسد ره

 0 نر

 اكسس يي

 (ىزارلاندلا رفع مامالل ريبكلا ريسفتلا نم نورشعلاو نماثلا ءزجلا)

 / فاح الا

 ليزنت ؛ ,ح) ىلاعت هللا لوق ريسفت

 . تايآلا ( ميكحلا زيزعلا هللا

 . ملاعلاب هللا تابثإ

 6 لداع هللا نأ تانثإ

 . ةمايقلاو ثعبلا ةص ىلع ةيآلا ةلالد
 . ( محم لا ىو لاعت هلوق

 اورذنأ اع او رف تان كلاور ١ د
 . ( نوضرعم

 : مانصالا ةديع ىلع درلا

 . (لعنمةراثأ) ىلاعت هل وق ىف ىوغل ثحب

 نم وعدب نم لضأ نمو ) ىلاعت هلوف

 . (هلبيجتسي ال نمهللا نود

 . مانصاألا ةدابعب لوقلا نالطب

 د نولفاغ مهتاعد 02 مثو) ىلاعت هلوق

 . رحسلاب ةزجعملا مم مست

 نوه

 . (هيفن وضيفت ام ملعأ وه ) ىلاعت هلوق

 نم ًاعدب 0 م لق ( 01

 .تايآلا.(لسرلا

 الو ىل لعفيام ىردأ امو) » ه»

 .تايآلا ) ب

 .(ىلإ ىحويام الإ عبتأ نإ)' دو

 .( نيبم ريذن الإ انأ امو ) 2

 .ةيآلا ( ناكذإ متيأرأ لقأ) م

 هدءوص

 أ

 ه١6

 ل

 الطرشلا تاوج القت ف رع كلام
 :فوذدخحا

 .ةبالا(دهاش دهش و) ىلاعت هلوقب دارملا

 . هيف نيرثك آلا ىأر
 . ةعامجو ىعشلا ىأر

 . (هلثم لع ) :ىلاعت هلق

 موقلا ىدم. ال هللا نإ) » د
 . ( نيملاظلا

 نم عنملا ىلع ةيآلاب ةلزتعملا لالدتسا
 . ةيادحلا

 .ةيالا (اورفك نيذلالاقو) ىلاعت هلوق

 . ٍلسو هيلع هللا للص دم ةوبن مثراكإ

 . ( ىموم باتك هلبق نمو ) ىلاعت هلوق

 ةيآلا(قدصمباتك اذهو) » د

 : (نينسحملل ىرشإو) ١ ه

 :(لااجر اولاق نذل نإ ) .» و
 ميلا اخإ كتاوأ) 5

 هدب ناس را انضوو )ا 8و
012 

 .ةبآلا ) اهنا هنأ هتلمح ) 0

 (ًاررشنوثالثهلاصفوهلمحو) د د

 لما ةدم لقأ

 . نينجلا اهف قلختي ىلا ةدملا

 <« 0م كا 2



 ةيآآلا .ايندلا ةايحلا الإ دري لو : ىلاعت هلوق 6

 ؛ مهليطابأ نيابتو مهلي واقأ فالتخا ىلع رهدلا وأ ةكنالملا متو . انقلخ نم عم انرمأ امو « هللا

 انتايح الإ ىه نإ ) اولاق امك. رشحلا مهراكنإ ىلإ ةراشإ ( ايندلا ةايحلا الإ دري ملو) ىلاعت هلوقو

 هلوقف . هل نولمعي رخآ ًائيش اهءارو اوتبثي مل ىنعي ( ايندلا ةايحلاب متيضرأ ) ىلاعت لاقو ( ايندلا
 هفرعي ال ىلاعت هللا .ال ١ ىف رظنلا كرت اذإ هنال . رشحلا مهراكنإ ىلإ ةراشإ انك د نع كوت نمع)

 هيلع وه امع مجري الف فاخب ال باسحلاو رششملاب لقي مل اذإو . همالك هعفني الف هلوشر عبتن الف

 ىلع ىنأف . بولقلا بيبط ناك لسو هيلع هللا ىلص ىتلا نأ ملعاو  ءاعدلا ىف ةدئاف نذإ تبي الف
 نكمأ امو ؛ ءاودلا نولهعّتسي ال ءاذغغااب هحالصإ نكمأ اذإ لاحلا نأ مهبيترتو . ءابطثالا بيترت

 تابورشملاب ةاوادملا نع اوزحي اذإ مث. ىوقلا ءاودلا نولمعتسي ال فيعضلا ءاودلاب هحالصإ

 دال وأ ملسو هيلع هللا لص ىنلاف ؛ كلا ءاودلا رخآ لبقو ؛ ىكللاو ديدحلا ىلإ اولدع اهريغو

 ركذلاف . سوفناا نئمطت ءاذغلاب نأ 5 ( بولقلا نئمطت هللا رك ذب نإف ) بس هللا رك ذب بواقلا

 0 م عفتتا نمل ركذلاب رمأ « هللا الإ هلإ ال اولوق : الوأ لاق اذهلو . تلقلا ءاذغ

 ىلإ ) نورظني الفأ ٠ ورظنا لق: اوركفتي ١ وأ ) لاقو ؛ ليلدلا مهر 1 عفتني مل نمو . عفت د

 الثا دسافلا عطقاو 0 لاق مهعفني مل املف ؛ ديدمملاو ديعولاب ىتأ مث 0 ريغ

 . حاصلا دسفب

 4« نورشعلاو عساتلا ءزجلا هيلبو ٠ نورشعلاو نماثلا .زجلا مت ١)

 ( ملعلا نم مهغلبم كلذ ) ىلاعت هللا لوق ريسفت هلوأو



 هايس هت صاع مه ه اس ني َنَي مفعم نك

 نع 0 نم نع ضر 0 ايش رك 9220- 0

 يذلا ةريلكالإ ريل رك

 0 "1 لاقي نأ 1 هطاروو 0 از رخل ف1 يدا

 هيلع لدي نونظلاب جرختست ال ةيهلإلا فاصو ألا ىأ : ىلاعت هللا نم ًائيش ديفي ال نظلا نأ هانعمو

 نم عنم عضاوم ةثالث ىف ىلاعت هللا نأ ىهو « ةفيطل هيفو ( 03 وه هللا نأب كلذ ) ىلاعت هلوق

 هذه ىف اهنم ناعضوم مسا اعدل و ةيمتسلا بقع عملا ناك عضاوملا كلت عيمج قو. نظلا

 ناطلس نم ام هللا لزنأ ام مكؤابآو متنأ اهومتيمس ءامسأ الإ ىه نإ ) ىلاعت هلوق (امهدحأ) ةروسلا

 قحلا نم ىنغي ال نظلا نإو نظلا الإ نوءبتي نإ ) ىلاعت هلوق ( ىناثلاو ) . ( نظلا الإ 0 نإ

 دعب قوسفلا مسالا سنب باقلالاب اوزيانت الو) ىلاعت هللا لاق . تارجحلا ىف ( ثااثلاو (٠) نش

 بيقع ( نظلا نم ًاريثك اونتجا اونمآ نيذلا اهيأ اي «نوملاظلا مث كئلوأف بتي مل نمو نامإلا

 نأو «ناكرألا نم هريغ ظفح نم ىلوأ ناسللا ظفح نأ ىلع ليلد كلذ لكو . باقلااب ءاعدلا

 ( اهدحأ ) ةثالثلا عضاوملا هذهو ؛ لجرالاو ىدي.الا نم ةرهاظلا تائيسلا نم حبقأ بذكلا

 مثوا مذلا ق>تس ال نم مذ ( امناثو ) زعلا نم ىزعلاو تاللاك حدملا قحتسي ال نم حدم

 حدم انا هلاغ ملعي مل نم مذ ( امثلاثو ) ىن الا ةصست مهمنومس نمحرلا دابع مث نيذلا ةكئالملا

 لاح رماظ ذخالاو . ربتعم هيف نظاا لب ؛ نظلا الإ نوعبتي ال : هيف لقي ملف « لعي ال هلاح نم
 + تجارو رفا

 مهتلداجم كرتا ىأ « ايندلا ةايحلا الإ درب ملو انرك ذ نع ىلوت نمع ا ل ىلاعت لاق مث

 لاعتب هلو نم نآرقلا قام لك نأب :نولوقي نيرسفملا رثك "أو "كيلعاناك اع تار تس
 فيكف ؛لاتقلا يال قفاوم ضارعإلاب ىمآلا ناف ؛ لطاب وهو لاتقلا ةيآب خوسنم (ضرعأف )

 آلف « ةنسللا ةظعوملاو ةمكسحلاب .اعدلاب ًارومأم ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا و كلذو ؟ هب خسني

 مهنع ضرعأف : هبر هل لاق « عفني مل امل مث ( نسحأ ىه ىتلاب ملداجو ) هل لبق مهليطابأب هوضراع
 ضارعإلاب مهلباقو , ق+لا نوءبتي الو . نظلا الإ نوءبتيال مهناف : ناهربلاو ليلدلاب مهلباقت الو
 ةرمجلاو هاكشأ باب نم ضارعإلاو ا اخ وسنم نزك فكف 11 اهلا ١ ل 15 كتل ف

 ىلوت نمع ) ىلاعت هلوقو « ًارمأ اذه دعب مهيلع ضرعت الو . ضرعلا لزأ : لاق هناك: بلسلل هيف
 ؟ هانعم مهفي فيكلوقلا ىلإ ىغصيال نم نآل . ةرظانملاو ا ةدئاف دقت نايبل ( انركذ نع

 نم ناف . ىلاعت هللا رك ذ ( ثلاثلا) ناهربلاو ليلدلا (ىتاثلا ) نآرقلا (لوآلا) هوجو (انركذ) فو

 ا:ةلعت مدعل هللا ءال 1 ال نص نولوهي اوناك مو ؟ هتافقص فرعي ع ىكلا3َ رظنب ال



 ةياالا . ملع نم هب هل امو : ىلاعت هلوق 07

 00/6 مل كك ١ ارضا مخ 6 0س د

 نظلا الإ نوعي نإ ع 0 ماهو

 10 نأ ١ ف نامل دامج دمج عمج ىف ليقف ليعف ىلع عمجا ىف لك 1 رن عم | َْق

 ذإو )ىلاعت هلوق لوقنف . ةكئالملا ةلمج ىف الخاد ناكبابلاب ًافقاو ناكام دنع سيلب] نأ اذ 0

 3 نجلا نم راصو مع مل كل فرصام دنع (سيلبإ الإ أودجسف مدآل اودجا هكتالملل اناق

 ىهو ةكولألا نم كلام كذلم لضأو كوم عمج 2كئالما نأ نم ةغللا لهأ ضب هلاق ام امأو

 فدل رار ردعم وه لب لعق نورك ال كلملا نأ اهم ؛ نيئكي انرك د اع رثك 1 تاقسق.هبفف ةلاسرلا

 اهتمو ؟ تفدعتب الإ دعيال ام اه ريغو لك هو مثآهو براك هلصأ ىلع كلآم لمعتسُي مل ملو : رهاظلا

 مل ملو هعمجم تقحلأ مل ءاتلا نأ اهنمو ؟ اهان ركذ ىتلا هتاوخأب كلذ لعفي مو كالم لَءَج ل اكلم نأ

 ىبف ( السر ةكئالملا لعاج ) ىلاعت هلوق مهطوق درب ىذلاو ؟ لعفم لك غمج اك كئالم لق

 لعجو نيلسرم لسرلا تاعج حصيال اك السر كيرلا فلكل أ حض الف لشرلا رْبَغ

 كوبوسكم لكلا أ اوركذام فاالخ ىلع لدي امتو : رئمغلا نم هيف دب ال لعجلا ناإل ١ 1 برنهملا

 : ماع رماوالا وراول لقا نزخام هيبدن نس كوفوةوم هيلإ

 ( هب ) ىف ريمضلا هيلإ دوعي امفو © نظلا الإ نوعبتي نإ لع نم هب مظامو ل ىلاعت لاق مث
 هنأ ( اهينات ) ملع ريغ نم نولوقي اوناك امتىلا دئاع هنأ وهو ىريشخيزلا:هلقت ام (اهدخأ.) هوجاو
 3 هيقو٠. أب ملام ءىرقو نو 2 رشيف' لع. نم هللا م اهني « لع نم ةمدقتملا ةيالا ىف مدقتام ىلإ نئاغ

 مهلامزانلق ناف . ةكسمالملاب طام (اهنلاث)ة فال اه (اهيناثو) ةرخآلاب رهام ء'(اهذخأ)-اضيأ ةاوذسو

 نوطبرب اوناكو هللا دنع 9 ا اننضاللا نأ 08 انوناكن أو غمز ا: 1 1 ا 2 وهن(ةز خالاب

 لاكتشإ هبقق ةيمسقلاب انلق نِإَو لع ن :ع هنن ناولوقي اؤاكام ن كل اهاويكريل ىو او راق لع بالا

 اعل وان زك دق ةيمسقلا ذإ «كنشن ىف اودي مهتأ:نونلعي مهإف رمل لصاح ةيمستلاب ملعلا ن نأ ؤهو

 نينكلا هيلإ قرظتم واب ب ودعم !الاعدنمأ وكل دقوا عضو هنأ لاب قظاابنوكت الهو ايل اوأ

 :.ىلاثلا لاثم ءامس اذه لاقو ابعوضوملءاؤسلا منا الوأ عضو نم : لوألا لاثم ءلعلاو قدصلاو

 ف مل وقاعلطنك لا, لضاب وهقا هدقتعل 1 هنإف ؛ءامه اذه:رجحلاو ءاملل كلذ دع:اناقاذإ

 تحي مب ناوفوضوم .مهتأ هب !ودارأ اسغإو ءاةيعضو .ةيمست نكست مل. هللا تانب انهنإ ةكمالملا

 عسسقي نظلا, نأ اترك ذءامم.داؤملا وهاذهت «لهاج هدقتعمو تذك كلذ .٠ مهيف تانبلا ظفأ:لاهتس

 يف اسأو >نيعبلا لإ :ل واط/ولا مدع دبنع 9 ريقلا (وأ' ةفرعلا لاعف اللا و:: ةبخاصملا“.رومالا 1

 هيلع ب فيكن « بيصل ل ءزظلا أ: لق نإف 1 2 هًايِش نظلا ىعل الف تاداقتعالا

 نيكل نيمو قمل دقتعملا لطانلا نم 0 نيم نيقي ىلإ جاتحي فكما لوقن ؟الضأ ىنغي ال هنأ

 نوكي ال  ناظلا واو هقباطتم داقتعال ًامزاجنا ناوكم .الأ ,ىغيقي | قولا ىف نكل + نينا عقيل سشلا.نم



 ا ةيآلا . نونمؤيال لب هلوقت نولوقي مأ : ىلاعت هلوق

 50/11 ضو نلاقو نم ولا دعو ىف ننعم كلذم عر قلك وق نس كلا نإ رول
 الو ) الملا فصو ىفلاقو ( ىئزل اندنع هل نإو ) دعولا ىف ًاضيأ لاقو ( كبر دنع نيذلاف)

 رم أك( نورموبام نولعفب و) هبرق ديزمب هللا مهصتخا نومركم دابع نذإ مهف ( نوبرقملا ةكئالملا

 نوبستتم مهف ؛ مهلع رمأ دورول نيرظتنم مهباوبأب نيفقاولا نيطالسلا دنع نيمدختسملاو كولملا
 . ةرطايبلاو ةفرايصلا ىف انك مهلا ىف ةبسذلل ءاتلاف ةكئالمو نويكيلم مهف لاخلا ىف ردتقملا كيلملا ىلإ

 ىريصلمعتسا اك ىكيلم مهنمدحاول لمعتسي مل ًادحأ نأ(لوآلا )هوجو نم لطاب اذهلبق ناف
 نال كلذك سيلو , اللا نم نوكي نأ بحب ىلاعت هللادنع ريصيام دنع ناسنإلا نأ ( ىتاثلاو )

 لاقي اممإو عمسي مل ىليعف عمج ىف ةلئاعف نأ وه ( ثلاثلا ) ىدآلا ريغ سنج ةكئالملا نم موهفملا

 لامعتسا مدع امأ لوقن ؟ كلم عمج امل كلذك ناكول (عبارلا ) ةبيقحلاو ةميقلاب ءاج لاقي انك ةليعف
 اذاف بزثك | ةميعحو هفادخو ةكحت ناك رظعأ ناك امك كالملا نأ رهو فل ضو ملف هدحاو

 0 مظعت فصو دحا ويف صوب الو ريثكلا ركسعلا بحاص لاقيف عما, فصو ةمظعلاب فصو

 هلعجتفهنبع فرعت ام دنع كلذو ىكيلماذه لاقي نأب ربخلل نيع كيلملا ىلإ بسن ناف دحاولا كلذ

 ذئنيحو . ليئاكيمو لو رب مم اليلق الإ مهنايعأب أوذرعي م ةكئالملاو تدلع ىكسيلملاب ربختو ًادتبم

 توبث نايبل الإ لما غاصي الو ربا ف رع أدتبملا فرع نم نآل . ىكيلمليربج انلوق ىف ةدئافال

 ىف كلذ لمعتسي نأ الإ مبللا « حضاو حاضيإإ هنال مسج وأ ناويخ ناسنالل لاقي الف أدتملل ريخلا

 قةمظعلا نإل , الف أدتم وهو كيلملا لإ ب ستي نأ امأو ءضررعل ةردان ةروص ىف وأ لامير |
 الو كللملا بباكأ نم فحازز لوقت اك هلإ نيرتملا رثك لعدم كمال 5 دحاو ك
 لب بودنم ريغ كلملا مسا لمعتسا دحاولا دنعف غلابلا ميظعتلا تدرأ اذا كلملا تجاص لوقت
 كل لل مو ( ىوقلا ديدش ) لاقف (ةوق وذو ؛ةرم وذ ) ىلاعت لاق امك هتوقو هتدشل عوضوم وه

 امو ) ىلاعت لاق ام” مظعتلل ةكئالملا لمعتسا عما دنعو فرعام ىلع اهيلاقت ىف ةدشلا ىلع لدت

 ص:+فضول:لوالا ىف مسالا وكي دقلوقنف (ىناثلا نع باوجلا) امأو .(وه الإ كبر دونج ملعي

 ا هلق ةيادلاك مسالا كلذب ىمسال فصولا كلذب افصتم راص ول هريغو هب فص: نم ضعبب

 صوصخم بدي بدتام ةلاح دنع ةفص امل لاقي امرو اهنا ةياد بدلا تاذ ةأرءلل لاقن:الو « بد

 ةكئالملا تيس امإ لاقي وأ ؛ هريغ وأ ءىث ذخ“ ال ليلب تبد ول امك لكلا ىف ىذلا ماعلا بدلا ريغ

 موقيوهللا ىلإ ل صي مل نف . هللاالإ اهددع ملعيال نينسب ىدالا قلخ لبق نم مهامنا لوطا ةكئالم

 ةيسايقلا عوتججا لوقنف(ثلاثلا نع) امأو ٠ مسالا كلذب ىمسي الف باستنالاو دبعلا هل لصحال هبايب

 امأو .اهريغو نالمفو راجشأو لاقث أك لاعفأو رامثو لاك لعف غمج ىف لاءفك احل عنامال
 نوكي وهللا باب ىلإ ريثكلا عملا ةبسن نم مظعتلا نم هيف امب قتك اذ اليلق الإ دري مل نإو عاملا

 ليعف ىلع لييعف لمح لوقت وأ هنم اذه لعلو عنملاف(عبارلا نع باوجلا)امأ . ءاسنااو ةأرملا باب ند



 ةيالا . ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا نإ : ىلاعت هلوق 4

 هيلع نولذتسي و ريغلا نم دوجوملا وه دولا نولوقيو ؛ةيفقؤوت تسيل ىلاعت هللا ءاممأ ,نولوقيف

 لوقلا اذكو .هنم دجوي ىندمب رجألا نم دلوتي جازلا لاقي ءاذك هنم داوتي اذك ةغللا لهأ لوقب

 مث داجيإلا ىتعمب هدالوأ مهف ىلاعت هللا نم اودجو ةكئآلملا اولاق مث « لبجلا تنب و مركلا تنب ىف

 لاقف ( هللا تائب ) اولاقف كئالملا تدمي لاقي نأ مدنع حصو ثيناتلا ءات ةكئالملا ىف ا وأر مهنإ

 ,تانب ثانإلا ىمس ا, ىأ ىثاآلا ةيمست ةكئالملا نومسيل ( ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نإ )

 ْ 0 : لئاسم هيفو

 نولوةيب اوناكمهنأ عم ( ةرخآلاب نونمؤيال ) مهنإ لاقي نأ مصي فيك 4 ىلوألا ةلأسملا ل

 هنأ نودقتعي و توك نم راق لع ابوك اوطيرن نأ مهتداع نم ناكو . هللا دنع انؤاعفش ءالؤد

 نولوقي اوناكهب نومزحيال اوناك ال مهنأ (امهدحأ) نيهجو نم هنع باوجلا لوقنف ؟ هيلع رشح

 نإ ىر ىلإ تعدجر نئاو ةعاق ةعاسلا نظأ امو) ىلاعت هلوق هيلع لد ع انف 0 نإف ردح دل

 ْ نكرلا هل دروام وهو[ ق+لا]هجولا ىلع ةرخالاب نوف رثعي |وناك 0 مهنأ (امهيناث) (ىسحلل هدنعلل

 املعاف ىف لاقيو ثنآ املعف ىف لاقي لعفأ نم ىلعف ىثنأ سانلا ضعب لاق « ةيناثلا ةلأسملا ١
 ليلدب كلذ فالخ ىلع رثك آلا قلمعتسي ىثالا نأ قملاو  ثينأ ديدخ ورك ذ ديدح لاقي ثينأ

 : ثانإ ىلع ابعمج

 (امهد>أ) ناب اوج هنعلوقن ؟ ثانإلا ةيمست لقي ملوىثنالا ةيمست لاق فيك 4( ةثلاثلا ةلأسملا)

 امل عضوملا اذه قيلأ ظفللا اذهو ٠ سنجلا نايب دارملا نأ روف رهاظلا امأ . قيقد رخآلاو رهاظ

 نيهجو لمتحي ناك ثانإلا ةيمست مهمنومسي لاق ول هنأ وه قيقدلاو . تايآلا رخآ هقفو ىلع ءاج

 كاذك ثانإلا ةيمستنإف . ةصفحو ةشئاعك ثانالل ةداتعملا مالعالا (امهناثو) تانبلا ( امهدحأ )

 ىهابلبق امل ةيالاهذه ةيسانم و. تانبلاو تنبلاىه وسنجلل نوكت نأ نيعت ىناللا ةيمشنل اق اذإف نوكت

 اولاقنذإلاب الإ مهل ةعافشال قالا سان أمظعأ نأ مط نيبو عفشبال دامج منصلا نإ محل ليق ال مهنأ

 نيد اهمصننو اهروص ىلع اهناف مدا عل كئالملا كيعل اكو تاداهح م مانصالا ليعلن 1

 لاقف : ناكملا عيفر نأشلا ميظع برقم هنأ نسر يذلا كللملا مظعنف , بئاغلا دهامشلا ان ل

 ا مدكلم ف رك اال تانإلا سالم نك ومتا حار ياواكك طع كفك" مهيلع أدر ىلاعت

 لاق لب ىثنآلا ةيمست كئالمللا نومسيل ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا نإ لقي ملو ٠ 0 الملا ظفل. وىهنو

 ىقيقحلا تيتأتلا ريغ ناعمل .ىجت ءاتلا نال لظان مهرارتغاو ءاتلاب اورتغا مهنإف ( دكتالملا نومديل )
 ىهو ةلقايص ىفاك 0 دعم ديك أتل اهيف ءاتلاو قالطإلاب قيقا ثن 1 ىلع الإ قلطتال تنبلاو

 فذع كاللملا قمن ا ا كالملاو 2 كلم ا لل دكمالملا نال كلذ 2 ءاتلا كلت هرقل

 لصالاو ةلعافم لوقلا اذه ىلع ةكتالملاف . ةلاسرلا ىهو ةكولألا نم كلأملا بلق كألملاو.: ةزهلا

 بلم عج ةلئاعف ةكئالملا نأ رهاظلاو ؛ ةلئاعفو لئاعف هبشآ ىبف عملا ىف ةكئالم ىلإ درو لءافم



 ا ةيآلا . ةرخآلاب نونموفي ال نيذلا نإ : لاعت هلوق
 ظله هدهر د ٠ سام /![س ته ١ كامات ١5 ةريغ ن7 72 ا ا ةكان

 <00 ىثنالا ةيمست ةكشلمل ا نومسيل ةرخال اب نونمؤي ال نذلا نإ

 ( ضرألا ىف نمل نورفغتسيو ) ىلاعت لاقو ( اونمأ نيذلل نورفغتسيو هب نونمؤيو مهر دمحب
 . ةعافش رافحسالاو

 هذه ىف اي اهوبقو ةعافشلا قن دارها سيلف ( هنذإب الإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم ) هلوق امأو

 ماكتب الو هدأ هترطح ىف قطن ال هنأ لاحت هنبأ هعطع |١ لانا[ مهلوق مهيلع در ثيح ةيآلا

 . ( ءاشي نمل هللا نذأي نأ دعب نم الإ نوملكتي ال ) ىلاعت هلوق ىف اك

 قلعتت نأ (امهدحأ ) نيهجو لمتحت ( ىضريو ءاشي نمل ) هلوق ىف ماللا ( ةسماخلا ةلأسملا ال

 ةكتالملا نم ( ءامشي نل هللا نذأي نأ دعب نم الإ ) لاقي نأ ( امهدحأ ) نيّقيرط ىلع وهو نذإلاب

 لصاح نذإلا نآل هل عوفشملا ىف نذإلا نوكي نأ ( ىتاثلا ) ىضربو ةعافشلا ءاشي نمل ةعافشلا ىف

 هيف عزاني نأ نكمي و ء صيصختلل ىنعم الف مهل نورفغتسي مهعيمج ممأل نينمؤللا ةعافشلا ىفلكلل

 نمل مهتعافش ىنغتف ةعافشلا ىف مهل هللا نذأي نأ دعب نم الإ ىنعي ءانغإلاب قلعتت نأ ( امهناثو.)

 الإ لصحال .انغإلاو . ةكئالملا عفشت نأ ىضتقي كلذ نآل .ديعب اذه نأب لاقي نأ نكميو .ءاشي
 هتئيشم ىلع ىلاعت هللاف عفش اذإ كلملا نإفىلاعت هللا ةمظع ىنعمىلع هيبنتلا نأب هنع باجيف « ءاشي نمل

 ها ءاشإلا نمل هةرفخل مهتعافش دعل

 كلذو ؛ داشرإلا ةدئاف هيف لوقت ؟ ( ىضريو ) ىلاعت هلوق ىف ةدئافلا ام ( ةسداسلا ةلأسملا ل

 دباعلا هنأ ملعيل ( ىضريو ) لاقف هتئيشم ملعي ال ًاددرتم فلكملا ناك ( ءاشي نمل )لاق امل هنال
 رفكلا هدابعل ىضريالو مكدع ىنغ هللا نإف او رفكت نإ) لاق ىلاعت هنإف . رفاكلا دناعملا ال رك اشلا
 باوجو « ءاشي نمل ًانايب ( ىضريو ) لاق مث ( ءادثي نمل) لاق هن اكف ( كل هضري ارزكش نإ

 لاق هن'اك ءامشي نمل هيلع لولدملا ىذرب لعاف نا رع: ءابقل نع اش مهتعافش ىنغتال : انلوق ىلع 0

 ةعافشلا هينغت ىأ وه (ىضربو ) لاق اكهاضر هبل صحبف ًاحاص ًائيش ةعافشلا هينغت ىأ وه ىضريو
 ناك ريثكو ليلق لك فن ىلإ ةراشإ ( مهتعافش ىنغت ال ) لاق مل هنآل نايبلل ىضري نوكي ذتنيحو
 ىنغَت امنأ ملعيل هل عوفشملا ىضريو اليلق ناكولو ًائيش ىنغت مهتءافش نأ ءانثتسإلاب هدنع مزاللا

 ةثيشملا دارملا سيل ( ءاشي ) هلوق نأ نيمبتل(ىضريو)لاقي نأ نكميو . ءانثتسالاب مزاللا نم رثكأ

 نمل ) لاقف ىضر ةيادحلا ءاش اذإ و : هب ضري مل دبمب ةلالضلا ءاش اذإ ىلاعت هللا نإ اضرلا نه لا

 . ةصاخلا ىه امنإ ؛ ةماعلا ةئيثثملا ىه تسيل ةئيشالا نأ ملعيل (:ىضزيو ءانشب
 انيب دقو 6 ىثنالا ةيمست ةكئالملا نومسيل ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلاءفإ ١ ىلاغتا لاق مث

 نونمؤي ال نيذلا ) لوقنف ء انهه هنم برقي ام ركذنو ةيالا هدهب اذللدتساو,روطلا ةروس ق كلذ

 لقع هنأ نوعدي ام نوعبتي انو ٠ عرشلا نوعبتي الو لدسزلاب نونهؤي: ال'نيذلا م ( ةرخالاب



 ةيآلا. مهتعافش ىنعت ال : ىلاعت هلوق سا

 6 هنأف 0 هدد 0 هالا مظع ىلإ ريش اطر مالكلا | يف اذه ىلعو . تعمج اذإ ىغت

 ' مهتلزنم ولعىلإ ةراشإ اهناف 1 الا ملاك ) تاف واحلا سانجأ 01 هبإف كلملا ظفل ( اهناث )

 ا هاللا ىلع مبعامججا ( اهعبار ) ةداعسلار قم نم مث رم وندو

 داما ناف اهتلزن» ةءاندو اهفعضو اهتراقح عم عفشت 0 ا مانص“الا نإ مهلوق داسف

 لبقت فيكف ةكئالملا ةعافش لبقت الو تاومسلا ىلعأف ممو امفرش | دل ناحل ناغأ

 . تاداجا ةعافش

 ةكحمئالملا نم 0 ىنعمب ( كلم نم مك ) ىلاعت هلوق ىف ةدئافلا ام « ةثلاثلا ةلأسملا ١
 مهوق ىف 1 غدرا دوصقملا ل 2 كلمي ال مهنم تاومسلا ىف نه ٠ لك نأ عم

 ةيطاعم لقت 0 كت الملا نم اكلم نأ ناش 00 ال كلذو . عفشت مانص'الا هذه

 نم هيف ةعزاسملا ىلإ برقأ هن'ال ةعافشاا كلي دحأ مهنم ام لقي 2و ريتك كادي تك اذ

 العيص لفعتسلا روصلا ضع ف نأ وهو ثخح أنهه مث 5 لصاح دوصقملا أ عم ربعك هلق

 ةقيرط ىلع امهالكو لكلا دارملاو ريثكلا لمعتس سب ضعبلا ىفو : ريثكلا دارملاو مودعلا

 لك هناك ( ءىت لك مدن ) ىلاعت اهلؤوق ىف ءدادععالا مدعو قابلا لالقتسا وهو ؛ةدحاو

 ' (نويلعيال مرثك أ لب) هلوقو (كلم نم مكو) ىلاعت هلوق ىفو . هيلإ تفتلم ريغ مكحلا نع جراخلا

 جراخلا ضاللاك هج رخأ د 6 تفتام ريغ جرخلا لع (نونهؤم مم مرثك أ زهلوقو

 ًاروك ذم مالكلا ناكنإف ٠ مالكلا نمدوصقملا فالتخاب فات كلذو ؛ جرخ ام هن اككحلا نع

 ةرثك ناب ضرغلا ناك اذإ كل نوعدب سانلا لك كليلا لاقي هلاثم « لكلا لمعتسي غلابي هيف مآل

 هريغ دوصقملا نآل هيف غلاب ال هنع جراخ مال ًاروكذم مالكلا ناكنإو. ريغ ال هل .اعدلا
 ةراشإ « ىل نوعدي سانلا نم ريثك قاعد منتغا هل لاق نمل كلملا لاق اذإ هلاثم , لكلا لمعتسي الف

 ْ . انهه كلذكف . هل ءاعدلا ةرثك نايبل ! ال هئاعد ىلإ هجايتحا مدع ىلإ

 وه نأ مماوعد نأ عم نوعفشي ال لقي ملو ( مهتعافش ىنغت ال ) لاق « ةعبارلا ةلأسملا )

 الإ هدنع عفشي ىذلا اذ ن 0 عضاوم ىف ف يلاعت لاقو ىغت وأ عفنت مهتعافش نأ "ل ان ئءايفك

 ؟ ءانغإلا ىن انههو عييفشلا ىنن (عيفشالو ىلو نم مهلاه) لاقو نذإلا نودب ةعافشاا ىف ( هنذإب

 0 لاق 5٠ مهتعافش عفت نودقتعي أوناكو انؤاعفش ءالؤه نولوشي اوناك مه لوقن

 مانصاألا اولاق منال مهاوعد ىنن امأ « ةميظع ةدئاف ىلع لمتشي مهاوعد ىن لوقن مث ( قاز هللا

 امأو ؛ ىنغت ال ةكئالملا ةعافش نأ ليلدب ( مهتعافش ىنغت ال ) لاقف ةينغم ةءرقم ةعافش : انل عفشت
 ناس هيف اكل نكبلو عفشيف ىأ ( هللا نذأي ندع نقرا ) هلق ىدسا امل هنالف ةدئافلا

 ( هللا نذأي نأ دعب نم الإ ) لاق مث ( مهتعافش ىنغت ال ) لاق اذإف « لبقتال وأ ىنغتو لبقت اهنأ

 نوخسل هل وح نمو شروتعلا نولمح نيذلا ) لاق ىلاعت هن ةراشلا لصحيف ىنغت ا نوكف



 م.6 : ةنآلا ..تاومتسلا ىف كللم نم مك و : ىلاعت هلوف

 هه 1 هم ه هَ 17 ةممي2 2-

 نذان لأ لعل نمالإ | هس مهتعافش ىغت دل تاومسلا ىف كأم نم مد

- 

 م همس سس ه2 لماع

 1 ىصر هاش نط كنا

 كلصأ ناك نإ و .ليلد هلع لحرب زسالا ره ال مك وأ . كايع رتب سلا لإ | لإ 01
 اذإ امأو : ىلعف الإ هثينأت نكي مل اذإ الإ نوكي ال لعفأ نم فرصلا عنم ناب لاس اكرر ا 0
 ..كفرصتم ويغ نررك الهش كلذ راع واتا اا

 هلأ نذأب أ كعل نم ال م ممءافش 2 تاومهسلا َّق كا نه مو رز ىلاعت لاق مث 5 0

 : 4 ىضريو ءاشإ نمل
 نإ انلق نإ ( ةرخآلا هللف ) ىلاصعت هلوق ىف ةمدقتملا هوجولا ىف اهلبق امب اهقلعت هجو ملع دقو

 مك ارشإزوجيالف (ىلوآلاو ةرخالاهللف) دام رم مه نع ايمريعو ىزعلاو تالللا نأ هائدم

 ىف نمو هذه عفشت فيك لاقف ءانؤاعفش ءالوه'لوقن امعإو ؛ ائيش هللاب كرشن ال نحن نولوعف

 :لث ام كم 3 ةعافشلا كلم الل تاركا

 رك كلوقك ةيمابفتسا نوكتف اهتنابتسال امإ . ريداقملا ىف لمعتست ةملك رك «ىلوآلا ةلأسملا 2

 نايم فك ذم دتيح هو رادقملا نيدست نينا ددع 107 كراج دحر كو هلوط ًاعارذ

 ةبريخ نوكش لامجالا ىلع اهايسل امإو ' قئاقحلا ةنايتسال | مو( دارفألا ة 4 احلا ع لاوخ

 لاخد) رجب مل م(لوألا ل هيلع نأ ريغ 2 مم 1 ام لجر مك كلوقك

 ةيريخلل ىذلا رجو ةيماهفتسالا زيه بصن مل (ىناثلا ) ةيربخلا ىلع زاجو ةيمابفتسإلا ىلع نم

 تاوحلا امأ ,,كرخ بر لأ عم اما لعج ملف بر ةلباقم ىف ةيربخلا ىف لمعتست ىه ( ثلاثلا )

 متاخ لوقت َ ةضف نه متاخ لوقت ةفاضالاب نيعتملا عضوملا َّق لمعتسي نم نأ وهف لوألا نع

 بنا وجلاو نأ وجلا اذه نيءاسو هيهاضإ 6 لاش رج مل ةيمابفتسالا قضت ملاملو . ةضف

 هيلع لخدي مك نأ وه ثلاثلا نعو . ةفاضإلا زيمملا ىف لصأألا نإ لوقن نأ وه ىناثلا لاؤسلا نع

 كد لا ثبح نمو تررع لجو تشب و 11 2( ريصأ مك ىلإ لوقتف رجلا فرح

 0 انعم نوكيو مهتمدخ لاجر نم مك لئاقلا "000007 هزيم لعج و نم اهب نرق اذإ

 امنإ تر ف لاعب نأ نك الف ٠ ليلقلا ماقم موقتال نكت اهتلل تناكنإو برو مممدخ لاجرلا

 ”ريثك نع ةراغ 0 مك ىفانلق [؟ ليلق نع ةرابع

 دوعلا ناكل هتعافش لاق ولو .ىنعملا ىلإ ريمضلا دوع ىلع مهنع 1 0 14 ةيناثلا ةلأسملا /

 قرف ام له تاق نإف. مهتيأر لجر نم مكو 2 هكر لجر نه مك لاقي نأ زوجيف طظفالا للا

 هتعافش لاقولو « لكلا ةعافش ىنعي (مهتعافش ىنغتال) لاق امل ىلاعت 1 وهو ؛ معن تلق ؟ ىونعم

 مهتعافش نأ دحأ لابب رطخم ناك ام رف هتعافش ىنغت ال دحاو لك ةكئالملا نم ريثك هانعم ناكل
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 ةيالا: ىلو لاو ةرخآلا هلل: ىلاعت هلوق م.(

 .ىشلال ] لاقي الف لع الو هلل عف الف هنم دجوي لعف هل لو الا نوكي فيك لعفلا لوأ لعافلا ناك
 001 يم دم] قس الرد نإ لاقي ال, ليلا نم لان وأ لولا نم لاق: لاقي امك“ قبض ىعمي
 لعافلا نأ عم ثلا مدقت لاقي كلذكو  لعفلا قبسي لعافلا نأ عم قبس الا قباسلا نمو
 قبس امأو ءرخأ" ىف هنع باوجلا ىضم دق مدقت امأ لوقت . كلذ ريغ ىلإ لعسفلا ىلع مدقتم

 نإ قباسلاف لعاف نم ردصي رمأ ىلإ رقتفم كلذ نأب هنع بيجتف هتقبسف هتقباس لئاقلا لوقب

 « لعفلا لبق ىنعم لعفلا لوأ لعافلاو ؛ ةقيقلا قيرطب ال ةهباشملا قيرطب وهف لوآلا ىف لمعتسا
 نأ انركذ ام حضوي ىذلاو « هقبسيال لعافلاف ناقباستي ال لعفلاو لعافلا نآل لعفلا قباس سيلو
 لزأ | ال ادا ىفع لوأ نإ لاقي امو .رخآلا فال لجفلا نع لوألا نم دعب ربخآلا

 ءىثثلا لآ نم ليوأتلا لب كلذ ةدافإ ىف هنود رخآ نكي مل الإو ديعبف مالكلا نم ىنعم جارختسال
 لمف ريغ نم لعاف رخآلا نإف دعب و ؛ لبق نيظفللا نم دعبأو دارملا ىنعملا ىلإ هعجر ىأ عجر اذإ

 نآل الصأ ل عف نم مهفي الف لعفأ الو لعافال دعب و لبقو : لعف الو لعاف ريغ نم لعفأ لوأآلاو

 نم هبف ا رخآ رخالاو لوالا ىنعمنم هيف امل الق لبق 0 ا ا ا لل

 هسكعتال ورخآلاب امهدحأ للعت كنأ هلع كلدي رخألا ىنعم نم هيف امل ادعي دعبل شلل دعي عم

 ا را دا نم رخآ هلال لكلا دعي ءاج وه ل وقتال و لكلا دعب 'ءاج هنآل ءاج نم رخآ اذه لوعف

 رخآلاب الإ ققحتيال سيل دعب و اهدعب ةيدعب ال ىلا ىهو ةصوصخ ةيدعبب الإ ققحتيال رخآلا نأ
 قالك هلوق ىنعم معي هنمو نامزلا ثاحنأ نم ثحبلا اذهو ٠ رخآب سيل لوآلا دعب طسوتملا نإف
 ىلاعت هللاو ةيدعبلاو ةيلبقلا هنم مهفي ىذلا وه رهدلا ىأ « [هللا وه رهدلا نإف] رهدلا اوبست الد

 ةيلبقلا هب ام الإ نامزأل موبفم الو هللا تايثإل ةقيقح ةيلبقلاو ةيدعبلاو كلذ هنم مبفي ىذلا وه
 لبق ناك امل هالولو هللابو هللا ف الإ قّقحتي ال هنم هنومهفت ام نإو رهدلا اوبن الف ةيدعبلاو
 ش . دعب الو

 ىلوآلا لاعتسا ةح هيفانإ وهو لوألا ثينأت ةلوآألا برعلا مالك ىف درو 4« ىناثلا ثحبلا )ل
 ديز .لاقي الف ثينأتلا ءات هقحاب ال ليضفتلل لعفأو « ليضفتلل ل : اوآلا نأ لع لدت ىلوآلا نآل
 باوجلا لوقت« ىلاعت هللا ءاش نإرخآعضوم ىف هركذنسو . هرك ذ لوطي ببسل ةدلعأ بيزو ملعأ
 ناك امو هب ءاتلا قاحلإ زاجل بنرالاو عبرآلا هباش لعاف هل سيلو لعفأ ناك امل لوأ نأ وه هنع
 . ىلوأ ليقف رغصالاو ريكألا هباش ةفص

 ءاج لاقيو ال وأ هلعفأ لاقي فيكف فرصني ال لوأ نأ ىلع لدت ىلوأ 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 ةلوأ لوأ ثينأت نأب لاق نف ىلوأو ةلوأ ىلع ءانب نارماألا هيف زاج لبق نإف ًايناث ور معو الوأ للا

 كرت رهشألاناككلذك ناكاذإ لوقن ءزوحبال ىلوأ لاق نمو . نيوذتلا زاجل ةعبرالاو عبرالاكوبف
 ل1 11 ثيناتلا دع نأ نإوجلا نذاف ؛نآرقلا لاعتسا ةلعو ىلوأ هتينأت نأ ربشاللا نآل نيونلا



 3 ظ ةنالا ::ىوالاو ةردالا هقو.: لاعتهل وف

 ضعب نيبو هرخآ ىلإ ( ىحوي ىحو الإ وه نإ ) هلوقب هِي ىنلا ةلاسر نيب امل ىلاعت هنأ وه هنايب
 ةرخآلا هللف.) ىلاعت هللا ةلاسر نايبب دمحم قدص متلع اذإ لاق ؛ ديحوتلا وهو لِي دمت هب ءاجام

 رافكلا نأ وه ( سماخلا ) قداص .وبف رشحلا نع مكربخأ ملسو هيلع هللا ىلض هنآل ( ىلوألاو

 هللا نإ : ىلاعت لاقف ( هيلإ انوقبس ام ًاريخ ناك ول ) اولاقو انمىدهأ ءال وه نينم ملا نولوب اوناك

 مهانغال هللا ءاش ول : متلق لب رمألا كلذ ضء؛نينمؤملا طعي ملولاومآلا مك اطعأوايندلا مك راتخا
 (ءاشي نم هللا ىدم ) ايندلا ىف متلق امةرخالا ىف اولوق( ىلوآلاو ةرخالا هللف ) ةيضقلا هذه متةقحت و

 . ءاشي أم هللا ىنغي اك

 نم لعاف مسا ىهو رادلا ةفص وأ ةايحلا ةفص لوقت ؟اذام ةفص (ةرخآلا) (ةيناثاا ةلأسملا)
 تعنف ريغف هنربغ لوقت ا رخأف لوقت نأ هقح نم ناكو رخأتف هترخأ لوقت ١ لمعتسم ريغ لعف

 *ةئلا ءانش نإ اس هدكاف تحلا اد 1 1
 ١ لوألا ) ثحابم هيفو ةفص لعفأ نذإ لوآألاف . ثينأتلل ىلعف ( ىلوألا ) 4 ةثلاثثا ةلأسملا (

 هنمذخ ولف لصأ هل ريكذتلاو ثينأتلل لعفأو ىلعف لكن إف ىللعفلاو لعفالا هنم ذخأ لعاف نم دب ال

 انلق امك لمعتسم ريغ لصأ نم ذخأ انهه لوقن ؟ كلذ اهف « لضافلاو ةلضافلا نم لضفألاو ىضفلاك

 ناال كلذو « رخآ هلف لمعتسم لعف لكنأ وه كلذ ببسو . لمعتسم ريغلعف نم لعافرخآلا نإ
 ًايضام نوكي الف لعفلا ىف دعب لعافلا ناكل الإ و لعفلا غارف مزل هيضام تلمعتسا اذإف ًايضام هل
 ىلإ ةراشإ لكأ لوقيف «ليلق هل قبب ام دنع ًازوجتم الإ لك أ لكلا دعب وه نلن لوقت ال كناف

 ليلق تب ام نأ ىنعب تغرف لوقيف تغرف غارفلا نم برق نمل لوقت و « هب دتعم ريغ قب ام نأ

 ًاذإف هنع غارفلاو .ىثلا مام دنع الإ مصي ال ةقيقحلا ىف ىضاملا امأو « تغرف ىناكف هب دتعي ال
 ناكل ضأن ماك رحب رخآ وه لجف لعان نزو ل رخآ انلوعل ناكيوف رخآ لمعتسملا رش

 لاق اذإ لئاقلا نأ ىغبني ناكف لاكلاو ماقلاب هنم سواجلا ردص هانعم سلك هردصم ردص هانعم
 مدقت نكل رخآ نوكي ام دعب نوكي الف اهنم غرفو ةيرخآلا مامن هنم دجو هانعم ناك رخآ نالف

 لعفلا نزو لون انال ارح راس ام نإف ردات اذ ودب لكشي لاقي ال هدعب رخآ هلف لعف لك نأ

 هلأ ىري ىأ . ريكتملا ريغ ىف لمعتسا اذإ ريكتلاو فلكشلا باب نم هنا ان ركذام ةححص لع ىف
 لمفأب هتغلابمو ؛ لعف هل سيل لعاف رخآلا لوقتف اذه تنلع اذإ.. كلذك ةقيقحلا فلو ؛ رثكأ

 را انرقك رش ١ كفل الات راضف ؛ ةزمهلا ناكمىل] فلاالاو ؛ فل "الا ناكن لإ ةروجلا تلفتف'
 رخآلاو هب لصتم هنه ءرج 'ءئثلا رخآ نإف ء ىنملا ىف لبوأتلا هلع لديو.. ًافلأ ةزماو ةرمخ

 هرخآ نم ءىثلا نع ًاريخأت دشأ رخالاو ليصملا هر سس لو لصفم هتحان ا ٠ لو الاو

 ىضاملا لعفلا نأال كلذو ؛ رخالانملعفلا نع نعل لاو لا لءف هل سيل و ؛ لعاف هل سيل لعفأ

 الو هنو ”ريسفتلا .لدفلا امأرو رح هل ملع ال فصولا كلذ الواو ىضاملاب هفصو نم رخآ هل مع

 اذاف . لعفلا مث الوأ لعافلا اذاف هنم دجوي وأ « هب موقي لعاف نم هل دبال لعفلا نآل لوأ هل لع



 ةيآلا .ىلوآلاو ةرخآلا هلل ىنمتام ناسنالل مأ : ىلاعت هلوق سا

 - عا ترا ا ا ل مو مه

 «؟6٠» ىلوالاو ةرحألا هللؤ < 0 7 ناشندلا | مأ

 هر ةكرشلا فا .ىجمب ققحتو هيلع رؤدقم نيقيلا نءال هب دتعيال لاح ىلع مهنأ ىلإ

 . تازجعملا ( ثلاثلا ) لسرلا ( ىناثلا ) نآرقلا ( ىلوآلا ) ةثالث
 هراتخا اه ناسناللأ : هانعم ةعطقنم مأ نأ روهشملا « ىنمتام ناسنالل مأ )ل ىلاعت لاق مث

 نلو ) مهوق ( ىناثلا ) ةعافش مل سيلو اهونمت ةعافشلا ( ىو لا هوجو ىعام قر ؟ةايشأو

 (عبارلا) ( ًادلو والام نيتواآل) ةريغملا نب ديلولا لوق (ثلاثلا) (ىتسحلل هدنع ىل نإىفر ىلإ تعجر

 مأ نوكت نأ نكمي له تلق نإف : ةعيفرلا ةجردلا كلن ممل لصحت ملو ءايبنأ اون وكي نأ ةعامج ىنمت
 لاك و3: ىا ةراوك دم اخ 0 لدتع اذنيخ ىلودلا هلا 3 لوةن؟ ةلصتم انهه

 نوهتشتام كسفناأل نولعجيت وأ ةقيقحلا ىلع ىثنآلا هلو ركذلا ملا لاق هن اك( ىثنألا هلو رك ذلا مكلأ)
 نيلصتم نيمالك نيب تضرتعا لج م ( داس دعم اذإ) ار ف

 ةراشإلاو . محلوق داسف نايبل ( متيأرفأ ) هلوق نأ انيب انأ وه كلذ ريرقتو هفوذحم اهنأ ( امهناث )

 تيأر امأ ثلاثل رخآ لوقيف كلملل حلصي نالف لئاق لاق اذإ ٠ ليلد ريغ نم كلذ رووظ ىلإ
 لك امم هدحتو هك ذبف كلذ هدارم قاوكي و  كلملل حلصي 01 ركذي الو نالف هلوقي ىذلا اذه

 ديعي نأ ناسنالل مأ ةدايعلا ناقحتسي ىأ ( ىزعلاو تاللا متيأرفأ ) ىلاعت لاق انههف ؛ هحالص مدع
 ىعلاب ديعي نأ هل لهىأ ناسنالل مأ هلوقف اذه لعو ؛ ةدامما 00 ملنإو 0

 قحتسي الام كسفنأ ىومب متدبع ىأ ( سفنآلا ىومت امو ) ىلاعت هلوق اذه ديؤيو « ءاهتشالاو

 . كلذ مكل لبف ةدابعلا

 .: لئاسم هيفو هك ىلوآلاو ةرخآلا هللذ إل ىلاعت لاق مث

 اذإ ناسنإلا هريدقت نأ (ىلوآلا ) دوجو هيفو مالكلاب ءافلا قلعت ىف ( ىلوآلا ةلأسملا ) 2

 مل نإو ايندلا ىف هلعف ىلع هبقاعي لوألا ةرخالا هللد ةاهتشاو هانع ام ىلع هايند ىف اداوكف راحل

 ) مهتعافش ىن ل 0 كاعل هلو ىلإ( كله نم كو اك هلوقو ةرخآلا ََق هيقاعيف أ ادلا َْق ةيقأعل

 ( ىناثلا ) عفاش ةعافش مهينغي الو دحأ مف عفشي الو عمي مهاقع ىلا ملا اذه انك نركت

 ملَنإ لاقو هررق هناك سفنآلا ىوهو. نظلا عاسبتاب ىزعلاو تاللا ذاختا نأ ممل قلاع هنأ

 كارشإلا زوجب فيكف ءىث رمآلا نم احل سيل مانصألا هذهو : ىلوآلاو ةرخالا هتف اذه اوملعت

 هذه امو . ائيش هللاب كرشن ال اولاق مهن أك مالك باوج هجولا اذه ىلع (كل نم كو) ىلاعت هلوقو

 0 ىلا ذل تاومتلا ق كلم نم 5و ) لاقف : نيب رقم ةك:الم ةروص اهنإو انؤاعفش مانصألا

 ام و هللأ ةنناد>وو هتلاسر نيب ثيح هيبنل كلذ لاق ىلاعت هن ل هذه ( ثلاثلا) ( ايش

 هليلد ىلع ق> بيترت وه ( عبارلا ) هللا نوزجعي ال ىأ ( ىلوآلاو ةرخآلا هتف ) س ,أتال لاف



 0 بالا سلا : ىلاعت هلوق

 دقو لعل فالخورف نطظلا امأ لوقت ؟ « ىف ىدبع نظ دنع انأ » ىلاعت هللا نع ملسو هيلع هللا ىلص

 ريسفت ىف انيب دقو ملاعلاو ملعلا هنمو روهظلا معلا لصأو ؛ هباكم لعلاو مل-هلا ناكم ًازاجب لمعتسا

 بارسلا ضيمو رهظ اذإ لآلا عمل اهنمو  روهظلا ىنعم اهف اهيلاقت ىف مل ع ىفور> نأ نيملاعلا

 هف للعلا ةلباقم ىف ناكاذإ نظلاو . تدلع كلذك و روهظلا هيفو ماعنلا اذكو ادع اذإ لا زغلا عملو

 ءانب زوجي لوقت « نظيام ىردب.ال مهتما نينظلا هنمو ءال مأ ءام اهيفأ ىرديال نوذظ رْثب هنمو .افخلا

 رذعتي مل نيقيلا نآل كلذك سيل داقتعالاو نيقيلا كرد نع زجعلا دنع بلاغلا نظلا ىلع ىمآلا

 ذخالا مهنكمأ دقو . نظلا اوعبتا ىأ ( ىدحلا ممر نم مهءاج دقلو ) هلوقب ةراشإ اذه ىلإو انيلع

 : ًاضيأ كلذ عنتع لمعلا ىفو نيقبلاب

 ناهجو هيف لوقن ؟ ةيردصموأ ةيربخ (سفنالا ىوهت امو) ىلاعت هلوق ىفام 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىف ةدئافلا ام لبق ناف. سفنالا ىوهو ( نظلا الإ نوعبقي نإ ) لاق هناكةيردصم ( اههدحأ )
 عضولا لصأىف اهنإ و « ةدئاف هيف لوب ؟ليوطت هيفو ام ةدايز عم لءفلا ىلإ ردصملا حرص نع لودعلا

 ققحت دق ردص»نم باجيإلا نأ ةغيصلا نم ملعي كعنص ىنبعأ لئاقلا لاق اذإ لوقنف انه اهركذن مث
 سمأ ع نص هلو كعنص نبأ لاق ولف هيف وهردصم نم باجعإلا نأ ملعي عنصتامىنبحيأ لاق اذإ كلذك و

 (سفنالا ىوهتامو) هلوق انهه لوقنف اذه تءلع اذإ وه عنص ىأ بجعملا نأ ملعي ال مويلا عنصو

 نيتباثب اوسيل مهنأ ىلإ ةراشإ لابقتسالاو لاحلا ىف مهسفنأ ىوهت ام نوعبتي مهنأ دارملا نأ هنم معي

 لب هيلع اومادو هب اومزتلاف ةدابعلا عاونأ نم ًائيش ىضاملا ف مهسفنأ توه امو دحاو لالض ىلع

 عضو نوريغيو ًادغ أهربغب ان مويلا مهمانصأ تاريبكس الذ ةدابع نوج رختسإ مه موي 35

 نيب قرفلاو ميسفنأ هيهتشت ىذلاو ؛هريدقت ةيربخ اهنأ ( امهيناث ) مويلا مهتوهش ىضتقمب مهتدابع

 كعونصم ىنبحأ تلق اذإ كىوهلا ىضتقم ىتاثلا لع وىوهلا لوألا ىلع عبتملا نأ ةيربخلاو ةيردصملا

 لك هوم امن رعت إل مهنأ عم عملا ظفلب ( سفنالا ىوبت امو ) لاق فيك 4 ةعبارلا ةلأسملا 0
 لك عبتا هانعم عمجاب عمجا ةلب اقم بأب نم وه لوقت ؟ اهريغ هاومتام ىومتالام سوفنلا نم نإف سفن

 عمجا لهأب دحاو لكال هلهأب دحاو لك ىأ مهيلهأب سانلا جرخ لاقي هسفن هاوهت ام مهنم دحاو

 ىوهت امو نظلا الإ نوعبت نإ ) ىلاعت هلوقل ون « ةلج مالكا ىنعمانل نيب 4 ةسماخلا ةلأسملا)

 داقتعالا ىف نظل! نوعبقي نييريدق7 نيرمال امهرك ذ نوكي نأ لمت ناروك ذم نارمأ ( سفنأللا
 ىلع هانيم نوكينأ ىغيني داقتعالا ن'ال  دساف امهالكو ةداعلاو لمعلا ف سفن آلا ىوهتام نوعبتيو

 طايتحالا ناك رطخأو فرشأ سم'الا ناك الكو « مظعلا مالا ىف نظلا قنا 5و تنكر نقلا
 نوكينأ لمت < و . هتعباتم ىلع .ىنت فيكف ىووال ةفلاخم ةدابعلاف لمعلا امأو ء رذحاو بجوأ هيف
 ىأ ( نسفناللا ىوهت اهو نظلا الإ نوعي نإ ) لاقق ةج رد ةجزد لوزنلا قب رط لع قحاو رم ف

 راشإ( ىدحلا مر نم مه.اج دقلو ) ىلاعت هلوقو ريخ هب نظيالام ىوهت ةنورقلا نال نظلا نوداهو



 ا لا ىرتالو نانلا الإ كوخسي نإ : 0 20

 س رثودمعرت نال مه 272 262 هع

 هم ىلا ممر نم م اج دقلو انقل | مو نطل 0 نإ
 ب

 : ىعاللا لسا لوَع نأصيال 0 حصيال هقلطأ ًانالف نآل ظفللا قلطي نف هعابتا بحب ملىلقع
 . هب ءادتقالل حلصيال هنأ تفرع نم تعبتا ثيح كسفن تالضأ تنأ لب هل ليقل هلاق ولو

 هلع لوهن؟/ اهومشعت )لاق فنكف ابن ىعسي امإو « ىمستال ءامسالا ( ةعبارلا ةلأسملا ١

 حسه اهييتطو ءايمأ لاق هن ا مسالا عضو ةيمسنلا نأ وهو ىوغل ( امدحأ) ناباوج
 (امهناثو) ام متيعت عع اهومتيمسف ديزب ةتيعمو ًادبز هت.ملاقي و ؛ اهومتعضو لاعتسا اهومتمع

 نال (اهم) هلوق ىف ءابلا هب قلعتي ءقن مسالا يع كانع ناكل اهم متيم ايس كافدولاةنأ) رهو ونعم

 نوكيف كلذ ريغ وأ ىدبع وأ ىببا ديزب تيم لوقت رخآ الوعفم ىعدتسي هب تيمح لئاقلا لوق
 اهويتعضو ىأ ( اهوهتيعم ءايمأ الإ" ىف نإ ) لاق اذ و: اهئامسأ ءارو ًارابتعا مانصاألا لعج دق

 مل ثيح ( ميرم اهتيمس ىتإو ) ىلاعت هلوقب لطاب اذه لبق نإف كلذ نكي مل امل تايمسم ال اهسفنأ ىف
 ى تلق مكاعلإ تفتأه ريغ مي تناكل الإو ًادوصقم ترث ذام نكي و م اهتيعس فإو لعيب

 ربتعاف نيل وعفملا رك ذف ( مجرم اهتيمس ) لاق كانه نآل كلذو مظع نوب امني لوقن ؟مانصالا
 . ( اهومتيمس ءامسأ الإ ىه نإ ) لاقف انبه امأو : ( حرم ) هلوقب اهمساو م11

 . رم ىف تربتعاو انهه ةقيقحلا ريتعت 0 :امسأ الإ كانه ام

 نم اهب) هلوق ىف ءاباا تلمعتسا هجو ىأ ىلع (ناطاس نم اه هللا لزنأ ام) ( ةسماخلا ةلأسملا ل

 . عاتملاو لهآلا هعمو لحترا ىأ ؛ هعاتمو هلهأب نالف لحترا لئاقلا لمعتسي اك لوقن ؟ ( ناطلس
 : انهه'كاذك"

 يب ىدسحلا مر نع رهءاج دقاو سفناألا ىومت امو نظلا الإ نوءبتي نإ ا ىلاعت لاق 5

 لئاسم هيفو

 متنأ ) ىلاعت هلوةل بسانم رهاظ وهو باطخلا ىلع ءاتلاب ( نوعبتت نإ ) ءىرق « ىلوآلا

 ًاتافتلا نوكي هنكل ميعم باطخلا نوكي نأ ( امهدحأ ) : ناهجو هيفو ةياغملا لعو ( مكؤابأو
 ن نأ ( امهناث ) مهوقىلإ تفتلت الف ( نظلا الإ نوعبتيال مهنإ ) هيبنل لاقو « مبعم مالكلا عطق هن اك
 00 ال هنأ وه هريدقتو مهب .انا دارا نوكت نأ ( اقدح : تالا ا هفو رهريغ دارملا ن 1

 ايل تل را ىهءامإو . نحت اهاتعص و ءاممأ تدبل هذه اولاق 1 21 اهؤةتعس

 ةغيصب نوكي نأ ىغبني ناك لبق ناذف . نظلا الإ نوءشامو ٠ م 5 ٌوابأ اهاممو لاف انئانآ نم انلتق نع

 ىلاعت هلو5 ىف ممالكلا نامز دعب ناهزلا ضرفي هك ًاضيأ ليقتسملا ةةيضإو لوقت« ىضاملا

 . نظااالإنورفاكلا متي نإ لاق 1 0 مك 0 (امهناث) (هيعارذطسأب مهلكو)

 لاقو هقفلا ىف هعابتا الع بجو دقو هب مههذ فيكو ( نظلا ) ىنعم 4 ةيناثلا ةلأسملا ل



 كة ةيآلا . اهومتيمس ءامسأ الإ ىه نإ : ىلاعت هلوق

 الوأ هيف ليق ام ركذنلو  يظع ظح مولعلا نم هدنع نكي نإ ىوغللا كاردإ نع قدن ثحابم

 ٌتْسمْيل اهناف ال ىئهسمال ءاينأ كا وعم اهنوكو انانإ اه وكأ أ . ءانأ الإ (هانإ داعم لق لوقت

 ةهلآ امنإ متاق ليقو .اهل ةزع الو ىزعابضعب متلق ىأ ءاممأ ليقو ؛ تادوبعم الو ةقيقح ثانإب
 نح أولاق 1 انيب ام ىلع كلذو ٠ مهمالك نع باوج اذه نأ وه هلو#ن ىذلاو ةحلآب, تسيلو

 انأ ريغ .لايحإلاو ةعماجلاب لاجرلا دلو: اكدلوي ملو ءاسنلا دلت امك دلي مل ىلاعت هللا نأ ىف كشنال

 امهنم رهظي امل ةفعلا ”تفبو ليجلا كنب لوقت تنسملا 3 نرخلا دع دامحتسم كلرلا مل انا

 : هدالوأ من انلقف ةطساو ريغ نم هببسب اودجو مهنأ ىنعمب هللا دالوأ ةكئاللا نكل : دجويو

 ىأ هللا تانب مهل انلقف تنب ثنؤملا دلولاو ةثنؤم دالوأ مم انلقف ثينأتلا ءان اهيف ةكئالملا نإ مث

 اهومتطبنتسا ءامسألا هذه ىلاعت لاقف ؛ ةفسالفلا لوقت اي داحبإلا ىفىلاعت هللا نيبو مهنيب ةط-اوال

 ىلع اترسسحاي ) ىلاعت هلوقو  رئاج ريغ كلذو صقنلا ممويام هللا ىلع متقلطأو كسفنأ ىو متنأ

 هسفنىمسي نأ هلو اهلزنأ ىلاعت هنأ ريغ ةمضوم ءامسأ ( ريخلا هديب ) هلوقو ( هللا بج ىف تطرفاف

 ريسفتلا نيبنل و ؛هب عرشلا دورو ريغ نم صقتنلا ثوب امب ىمسب نأ: دح ال نببلو راتخإ اك

 : لن انسه

 ءامسالا وهو مولعمرمأ ىلإ ةدئاع اهنأ رهاظا لوةن ؟ اذام ىلإ دئاع ريمض (ىه) ( ىلوألا ١
 مانصألا ىلإ ةدئاع ىه لاقي نألمتحيو . روهشملا وهو متنأ اهومتعضو ىتلا ءامسألا هذهام لاقهن اك

 ريقحتل لاقي زوجتلااو ةغلاملا ليس ىلع وهف اذه ىلعو. .اسأ الإ مانصالا هذهام أ

 « سانلا نيب مالكلا ىف ريتعت ةفص 0 دامخم نك نكي مل اذإ ممسأ الإ كلملا امو مسا الإ ديزام ناسنإ

 0 ( ءامسأ الإ هنود نم نودبعتام ) ىلاعت هلوق لوقلا اذه ديون

 ارضع وأ اهوعضو مه ءامسالا عيمج نأ عم ( اهومتيمس ) هلو ىف ةدئافلاام 4 ةيناثلا ةلأس 1١

 هللا .لزتأام ) ىلاعت هلوشي الإ هذا , الو امف فلتخم ةلأسلا لوقن ؟ مملع ركن مو 0-

 ىغبنيف ,هافتلل اهعضو نأو . اهف 55 لاح هللا اهزنأ نأ ءامماألا نأ وه هنابو (ناطلس نم ام
 اع نا ىف صقنلا ماهبإ نكل اهنم مظعأ ةدسفم ةدئافلا كلت نمض ىف نوكي 0

 هذه ىف دجوي ملف مرحلا نع ملت ثيح الإ قئاقحلل ءامسألا عضو زوجام ىلاعت هاف اهنم مظعأ

 هزوحيال ةليلقلا ةعفنملا لجل ةميظعلا ةدسفملا باكترا نآل . يلقع هجو الو ىلقن ليلد ءامسآلا
 ًايلاغعقيهنأوهوىلقعوأ ىلقن ليلدبالإ زوحيال ممالاعضوو . ناطلس نم اهب هللا لزنأام اذاف « لقاعلا
 يدا لا راضملا درج

 لوقت ؟ ميابق تناك م,مانصال ىاسآلا هذه نأعم (متنأا :أاهومتيس) لاق فيك 4 ةثلاثلا ةلأسملا)
 هذ-ه قلطب نم لك مهل لبق البق ةعوضوم ىهامعإو : ني ا

 ليلدب ًاعضاو نكي مل امل ءاهسالا هذهل لوآلا عضاولان آل كلذو : عضاولا .ىدتبماكوبف ظافلالا



 ةيالا . اهومتيمم ءامسأ الز نه لإ: ىلاعت هلوف اا

 غطا

 مثال

 ناس نم ع هناك ا مذا 2 اهات دس الإ نإ

 . قهربال فالخلا اذهو ةرئاج ةمسق ةيسنلا كلت نم لص تدنبلا هللا ىلإ اومسن املف

 هللا ىلإ تانبلا مكتبسن ( لوألا 00 و لمتحي لوقن ؟ اذام باوج آذإ ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 7 داقتعا عم ىلاعت هللا ىلإ تانبلا مكتبسن ( ىناثلا ) ىزيض ةمسق نوزبلا مك-ا ناك اذإ ىلاعت

 ةيامن ىف ىلاعت هللاو ةراقحلا ةباغ ىف من 1 أذإ نولم اك منأ مكداقتعا عم نينبلا ركرايتخاو تاصقان
 امف لصخ اهنع ةفاضإلا كاملا ١|: اذإ وه اناق ؟ ًاذإ لصأام لبق نإف ٠ ا هيف ةعظنلا

 تلقو سمشاا عولطل اذإ تفضأ كن اكف سمشلا تعلط اذإ كيتآ لوقت كنأ وه هنامبو نيونت

 ايلف كرك أ ىنتأ اذإ ىأ كمرك أ نذإ هللوقتف كتآ لئاق لاق اداه« 2 عولط تقو كينآ

 اانا كر كردت 5 اندإ تلفو نيود هلذن تنتأ لئاقلا ل وذ ف هركذ قل ناس الا تفذخ

 اردت افلا ريسكب ىلعف 1 ىلو آلا لع وةزمه ريعل و ةزمهلاب : ءىرق (ىزيض) 4 ةثلاشلا ةلأملا)

 ابلضأ ناكو'لعف ىه ةيناثلا ةءارقلا  ىلعو ةزئاض ةمسق ىأ لدع لجرك هب فصو ردصق هنأ لع
 نإف . ضيبب لعف كلذك بلقلانع نيعلا ملستل ءافلا ترسكف ةيئاي تناك ةماكلا نيع ركل

 مزاي ناكو ضيب نزولا ناكو ضيب و ضيبأ لوقتو رمحو رمحأو دوسو دوسأ لوقت لعف لحفأ عمج
 لوقت . ةزئاض نم ةغلابملا ىزيض اذه ىلعو . اهلاح ىلع ءابلا تكرتو ءابلا ترسكف نيعلا' ثلق هنم

 ىزوضوةزئاضو زوضأ و زئاض كلذك ىربكو ىريبك و ربك أو ريبكو ىلضفو ةلضافو لضفأ و لضاف

 هل مأ ) هلوق نإ لبق نم تلق دق لبق نإف «ةزئاض نم ىزيضو زئاض نم زوضأ لوقن اذه لغو

 ٠ سماألاب رك ١! راهظإو لوالا 0 ىعمب لب 00 راكنإ ىنعمب سيل ( نونبلا مكلو تانبلا

 لرد اهو قاتلا كد ال هنإف هاوسام لك قلخ هنأ نويلعتاو ًادادنأ هل نواعجبأ لاوقت اك : قاثلا
 نيرمألا نأ كانه انركذ دق لوقن ًاعيج نيرمآلا ركنأ هنأ ىلع لد ( ىزيض ةمسق آذإ كلت )

 انا امو هود وب تياثف لوألا راكنإ اهأ ,ءرورشملا ىف رهاظف نب رماألا راكنإ اهأ : نالمتم
 به ) ىلاعت لاقامك هتردقب نوزبلا مسار اص دقو تانبلا هلل نولعج فيك لاق ىلاعت هنأ انر كل

 ًآذإ كلت ) هلوق امأو . تانب هل دولي ل تلال ىلا (و ككدلا انت نك تع و انانإ ءاغل نمل

 كلن 5 عم ىلاعت هللا ىلإ تانبلا مكتبسن ىأ ةبسنلا ىلإ ةدئاع كلت نأ انيب دق لوقنف ( ىزيض ةمسق

 زوأ هردقت نوكي نأ زو< لوقن ةمسقلا ركتنملا ناكنإ و ةبسنلا كلمت ركتملاف ةزئاض ةمسق نينملا
 ذخأبف ةيوسأا لع كرتشم ءىث هكيرش نيبو هنيب ناك اذإ ًادحاو نأ اكىلاعت هلل تانبلا لعج

 هنوكلال ةزئاض ةمسق هذه لاقف هبحاصل هفصن و هملاظلهفصن قابلا فصنلا نم ىطعيو هسفنل هفصن

 . قابلا فصتلا هيلإ لصوي مل هنوكسل لب هقح كلذف فصنلا ذخأ
 هيفو 4« ناطلس نم ام هللا ل ا 1 5 متنأ اهدي ءاسأ لإ ىف نإ ر) ىلاعت لاق م“



 نس ا|سا بلسم شط

 مب ةيآلا . ىثنآلا هلو كذلا ملأ : 0 هلو

01 1 
 4 ريض هس اذإ لا هوك ملا

 2 -- ه- 5-1

 ا ىزعلاو تدللا يلإ ارا وتلا عع هنا الملا ىف ىف هرمأ ذاق ركل ناس هلا

 . هيلع موعو هيلإ مدع ام داسف

 لوب هن اوه ونالت مدقت دق لوقت ؟ام ةدئاف ديني ىذلا مالكلا ةمتنا ن نيأ 4 ةثلا هلا ةلأس ما

 نميف انركذ ام هريظن ؛ ء.اكرش_ حلصت ال انلعأ كلر ةيؤرلا ق> هده لال له

 نالطي ىلإ ازيكم هيلع | رضتعم انالف فرحت 0 هحاصل لوقر اكلم علب تفعض نر 0

 . هيلإ بهذي ام
 زر رطل رد د كاف رك ف .تصض اهاز 115 دقو 4« ىثنآلا هلو ركذلا ملأ ) ىلاعت لاق مث

 تالللا ركذ ال لوقتف ؛ هنم برقيام وأ كلذ ضعب انبه ديعنو ( نونبلا كلو تانبلا هل مأ) هلوق
 .اكرش. اهنولدحي اهومتف رعو اهومشيأر ىلا ءايشالا هته نإ لاق رخآ اتيش ركاذ ىلو ةانمو ىربلا

 نرفقيو ةردسلا ىلإ نوهتني مثولعو مهتعفر عم ةكتالملا نإو هتمظعو هللا لالج مهع دقو هلا
 . لوقنملا ةقيرط نع اودعب ام رثك أ لوقعملا ةقيرط نع نيديعب مهنوك ف كش قبب ال كانه
 امإإو . هلئامب نأ نم ًابيرق الو ىلاعت هلل الثم سيل اهنم ايش نأ كشن إل نحن اولاق مهنااكف
 | اولاقو « ءايبنالا مهب فرتعا نيذلا نيمظعملا الملا روص ىلع ءايشآلا هذه !:روص
 هضرأ ىف هداع نم رادصرام هللا ك] كوس ملا و علا مهيلع دريو ىهتنملا ةردس دنع نوغقيو

 ناكو ةوللا ثينأت تاللاف « ثانإلا ءامسأ اهانيمسو ثانإلا روص ىلع ًاروص انذختاف . هللا تانب مثو

 تيقبو نءاحملا ىدحإ طقسأف ةهاللا ريصتف اهيلع فقوي ثينأتلا ف نكل ةهاللا لاقي نأ هلصأ
 ىرعلاو لام اذو لام تاذب اناعف اك ةيلصالاك اهانلعج ثينأتلا ءاتو نييلصأ نيفرح ىلع ةماكلا
 كايصقا تامل نأ كسقنأ ىف متقرتعا دقو تانب هلل متامج 0 مهل لاقف , زعالا ثينأت
 ةراقحلا ةياغ ىف متت أو ًاصقان هومتلعج فيك هيلإ بوسنملاف ةمظعلا لم هللاو « نؤلمأك نينلاو
 . لماكلا عسقتأ ىلإ متبسن مث * ةرجشو ةرخص مث دبعو رامخ نم لذأ مكسفتأ ”اعج ثيح ةلذلاو

 ممضخب أ و نيلقتلا نم متعألا اهيلإ متبسنو كسفنأ ملللذأ كح اها مكةي رط ىلع ةرئاج ةمسقلا هذهف

 صقناألا ومظعلل ظعالا اولعجب نأ أ متداعرلع ناكو ىلاه5 هللا وهو مظعالا ىلإ نهومتبسنو تانبلا

 . مكل ىتلا ةداعلاو لقعلاو ركفلا متفااخ متنأ نذإف ؛ ريقحلل

 ا ا 20 ا هلوقو

 ىزيض ةمسق ةمسقلا كلت هريدقت فوذحم ىلإ لون ؟ اذام ىلإ ةراشإ كلت لوألا ةلا 1

 نونبلا انل اولاق امو اومسقام مهنا كلذو ةمسق ةبسنلا كلت هانعم لاقي لأ لمت و « ةلداع ريغ ىأ
 (نوهركي ام هلل نولعجيو ) ىلاعت لاق اك نبنوهركب !وناكو تانبلا هللا ىلإ اوبسن .امن]و ؛ تانملا هلو

 عم  رغ عمد

 نوقتري مهنإ



 ةيآلا .٠ ىزعلاو تاللا مت 0 لايت ف م«

 ل 211 ال تراض اهلقام ف ًامناواولأ لق 1 ل تقف ينك الا اجلال تفدحو

 ىللعذختاو دبعف سانلا معظي و ماعطلا نمسلاب تلي 1 نم ذوخأم هنإ لق « تل نه ديدشتلاب
 ةري و ىزعلا امأو ء رك ذ تاللاف اذه لعو ؛ تاللأب هوعمو نثو هتروص

 انهم تجرخو اهعطقف هتع هللا ىضر ديلولا نب دلاخ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ثعبف , دبعت تناك
 داع اهلتقت روشلاو ليولاب :وعدتو :اهسأر :ترضت رعفلا :ةروصنم :سأرلا : ةفرويشكم ةناطش

 ْ : لوقي وهو
 فلئاهأ) نق هلأ كوار نإ .١ *كناسستال كتارقك عاب

 ىلا ا 011: ادي عت نلاو ىرعلا كلت لاقف لكفو ىارام هريخأو هل ىنلا عجرو

 : لئاسم هيفو  ةعازخو ليذط تناك ةرخص ىهو : افصلا ماصةلعف

 531 لاقيالف ىناثلل اكراشم لوألا ناكاذإ الإ لاقي نأ حصي ال رخآلا « ىلوألا ةلأسملا ل

 نم امنوك ىف ىناثلاو لوآلا كارتشإل رخآ الجرو الجر تدأر لاقيو ءرخآ الجرو ةأرما
 ةثلاث ةانم و ىلوأ ةثلاث ىرعلان وكس: نأ انرك ذام لع ىضتقي ( ىرخألا ةثلاثلا ) هلوق اذههو لاجرلا

 لاق  مذلا لمعتست ىه اك ىرخآلا ( لوآلا ) هوجو 7 هنع باوجلاو « كلذك سيل و ىرخأ
 ١ ف مهرخأتل بانذآلا مل لاقيو عابتالا مهو مهترخ أل ىأ ( مهارخأل م الوأ تلاقو ) ىلاعت هللا
 مانصاللل اذه ىلع لوقن و « ةليلذلا ةاوح انما :ةيلاعلا ءاتميو لوقت اع هناك مذ ةفص ىبف بارملا

 ةلكو تان ةروص اهروض ىرعغلا و: ئدآ ةروص ىلع 14و نك لوألا نال كلخو تع + هنالتلا

 "6 احلا نع ف رثأ ثانتلاو © تالا نم فرشأ ىدالاف . دامت نه ةرخص ةروص اهتروص

 متيأرفأ ) هريدقت فوذحم هيف ىناثلا ( باوجلا ) بتارملا نم تايرخاألا ىف ىبف دامج ةانملاو رخأتم

 نأوه ( ثلأثلا باوجلاو ) ىرخالا ةدويعملا ( ةثلاثلا ةانمو ) لطابلاب نيدويعملا ( ىزعلاو تاللا

 كانبف , ةثلاث ىهف دجوت ةمند لكف نيتمدقتم اةذخأ اذإ ىزعلاو تاللاو ةرثك اف ناك مانصأللا

 ا 0 لوقكا اذهو : ىرخلإ :ةثلاث هدهو:ةنريثك تلاو املا لقي هناكف كلا
 0 ا لمتحو « ةثلاثلا ىرخآلا ةانمو هريدقت ريخأتو مدقت هيف ( عبارلا باوجلا)

 نرتاتلا ت رثكي نم لوقي 0 ا مهو لمعتست

 00 كلذك هضرغ ميفيف ل :أ هلوق ىلع تك دن اع رو ايد و: ءاج حالا ناينإ ةاذآ

 دقو (ىرعلاو تاللا متأرفأ ) هلوق ىف ءافلا ةدئافام ىلوأ بيترتلا ىف ىهو )ع ةيناثلا ةلأسملا ١
 لوقن : (مك ءاكرش متيأد أ هللا نود نم نوعدت ام متيأ اراؤل كاع كاف ءافلا ريغب عضاوم ىف لمعتسا

 هتحنجأ ضعبي قافآلا دسي ىذلا لسرلا ىلإ هللا لوسر نأ هتوكلمىف هللاتابآ ةمظع نم مدق املا

 هذه متي أر فأ لاق :هتزعو هللا] الج ماقم ىف ةردسلا ىدعتي نأ هنكعال هتوقو هتدشب نئادملا كللمو

 تابآ ةمظع نم متعمسام بيقع ىأ ءافلاب لاقف : مدقتامعم هللا ءاكرش امتراقحو اهتاز عم مانصأللا



 ال ةبآلا ٠ ىربكللا هبر تايأ ا ىلاعت هلوق

 هي تا هدم 1 ن2 2662 هرثا_ هاذه سر 2 ا ةمد

 «19» ىزعلاو تالللا 5 ارفأ هكم»د ىربكلا هنر تاي م

 2 يب ص 3١ لس دس

 2 .» ىرخالا هادا ومو

 :لئاسدم ( ىلا ب ك1 سنا كر 7 000

 : هللا تايآ جارعملا ةليل ىأر  ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىلعليلدهيف « ىلوآلا ةلأسملا )
 لاقو ؛ تا,آلا ةيؤرب انهه جارعملا ةصق متخ ىلاعت هللا نأ وه : ههجوو فالخ هيفضو٠ كاد

 كلذ ناكل هرر 6 ناك ولو (انن انآ نه هيرنل ) لاق نأ نإ ( تاكل ةدسي قرع ىذلا ناحبش

 لاشي لاهدل نم لآ ل ل ا ردك < ام رظعأ

 . جرفتلا نم ظعأ عرلا نأ جرفتتا رفاس : لاقي الو ؛ حبرتل رفاس : هل

 ىأر هنأ ىهو ( ئربكلا هبر تايآ نم ىأر دقل ) نيرسفملا ضعب لاق ( ةيناثلا ةلأسملا م

 ؛ كلت ريغ تايآلا هذه نأ رهاظلا لوقن ؟ هلاق ام لع وه لهف : هتروص ىف ماللا هيلع ليربج

 «هنم رظعأ ةكمئالم هلل نأ رابخالا ىف درو نكل ء اهظع ناكنإو مالسلا هيلع ليربج نآل كلذو

 نأَف ؛ تانآلا ربك أ نه تايآ هبر ثابآ نم ىأر : 0 ىلاعت هن اكف رك لا تينأت ىركلاز

 ىركلا تايالاكلذكف . هللا بئاخي رقس نم رك نأ عم ) ربكلا ىدحإل اهنإ) ىلاعت هللا لاق :ليق

 ىفاودلا ىدحإ ى أ ريكلا ىدحإ رقس لوقن هنم ربك أ تايآ هلل ناكنإو . هنف اموليريج ن وكت

 نآإلو اهزيك أ ليربج سيلف هللا تايآ امأو « ةريبك ةميظع رقس ىهاودلا ف نأ كش الو ء ربكلا

 . ىربكلاب اهتفص ربكلاب اهتفص نم مزاي الف مالسلا هيلع ليربج نم بيأو مظعأ امسفن ىف رقس
 : هريدقت فوذحم ةفص ( امهدحأ ) ناهجو هيف لوقت ؟ اذام ةفص ىربكللا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ال

 ىأر لرقم نوكلا اذه ىلعو هبر تايآ ةفص ( امهناث ) ىربكلا ةنآلا هير. تانأ نه يار دع

 امش ىأ ةنآ ىركلا تايالا نم ىأر ةردقب 12

 ىغنيامرك ذ ةلاسرلا ررقامل (ىرخآلا ةثلاثلا ةانمو ؛ ىزعلاو تالا مني رفأ ١ ىلاغت لاق مث

 ىلإ ةراشإ ( مني رفأ ) ىلاعت هلوقف ؛ كارشإلا نع قلخلا عنمو ديحوتلا وهو لوسرلا هب.ىدتبي نأ

 هيعدي امع دعبلا ةياغ ىف ءالقعلا هآر مث كلملا ىعدا اذإ ًافيعض نأ كلوقلا سفنب مهلوق لاطنإ
 كلدلف ,هءمأ روهظلا لبلدي نيل دسم ريغ هيلع نركنم . كلا عد ىذلا اذه قإ اورظنا كرار

 قاك تينأت ءاث تاللا ى.ءاتلاو هللا اميتوك رشم فنكف ايم ا ى] ( ىرذلاو ثلا متيأرفأ ) لاق

 هللا ىف ءاحلا نإف . ىلاعت هللا مناب هبتشيف ءاه ريصتف املع فقوي الثا ةلوطم بتل : انكل هال

 ىرشنعزلا لاق . فئاطلاب فيقتل تناك مص ىهو ؛ ءاه تبلقناف اهيلع فقو كدنأت ءان تسل ةلخأ

 ءايلا تنكسأ ةيول هلصأف لاق ام ىلعو ؛ اهيلع نوولي اوناك منال كلذو . ىولن ىول نم ةلعف ىه
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 ةيآلا « ىغط امو رصبللا غازام : ىلاعت هلوق "1
 2ع 6ع م .ع

 <11 ئنَط اهاورصنلا غازام

 ش : لئاسم هيفو © ىغط امو رصبلا غاز ام ل ىلاعت لاق مث

 ىلص دمحرصب وهو فورعملا (امهدحأ) نيهجو لمتح (رصبلا) ىف ماللا 4 ىلوألا ةلأسملا ال
 ةردسلل ىثاغلا انلق نإ . هوجو ىلع غيزلا مدعف اذه ىلعو ء دمت رصب غاز ام ىأ٠ ملسو هيلع هللا

 اذهىلعو ؛ دوصقملا نع هرظن عطقي ملو ؛ هب لغتشي ملو هيلإ تفتلي مل هانعف ؛ شارفلاو دارجلا وه
 . هللا راونأ اناق نإو . لسو هيلع هللا لص دمحم ًاناحتماو ؛ ءالتبا نوكب شارفلاو دارجلا ناشف

 ةقعصب رصبلا غازام ( امهناثو) اهتعلاطع لغتشاو . ةرسيو ةنع تفتلي مل ( امهدحأ ) ناهج و هيفق

 هيلع هللا لص دم بدأ ناب لوالا ىفو , هيلع ىثغو رظنلا مطق هنإف  مالسلا هيلع ىموم فالخم
 الصأ رصب غاز ام ىأ ء سنجلا فيرعتل هنأ ماللا ىف ( ىناثلا هجولا ) هتوق نايب ىتاثلا فو ٠ سو

 . مومعلا ىلع لدأ هنآل . رصب غاز ام لاقل كلذك ناكل لق نإف « ةبيهلا ةمظعل عضوملا كلذ ىف

 . رصب هكردبال لهي مو (راصبألا هكردتالإ هلوةك وه لوقت ؛ مع ىقنلا ضرعم فة كلل نأ

 غازام ) هلوق ةدئاف هب لصح ناكهبلق غاز ام لاق ولف « ًادمح دارملا ناكنإ «ةيناثلا ةلأسملا
 ؟ةاوط] فت ربو هناج هنأ هسفت نم ىر ميظع كله دنع رضحي نم نآل كلذو ؛ ال لوقن ؟ ( رصبلا

 ملو ءايظع ناك ىلا نأ ةدئاف هنم لصح ( رصبلا غاز ام ) لاق اذإف « ىوق هبلق نأ عم هتمظعل
 . رصبلا بحاص نم رايتخا ريغ نم هرصب غزي

 ةردقم ةلمج فطع وأ ؛ ىرخأ ةلمج ىلع ةلقتسم ةلج فطع ( ىغط امو ) 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 لوقف لخدو 0 لاثمو“ مر رجم ه0 جرت مشا نيش هلع

 هيلع هللا ىلص دم رصب غاز ام : : رونلا روهظ دنع لاق ىلاعت هن أكف (لوآلا امأ ) نازئاج ناهجولا

 ااا 1 رداطف (ناثلا امآزور ًاغاط ناكلا تفتلا لو : تافتلالا تبسي دك ىنط امو“ ءلسو

 تفتتلب ملف « هللا ريغ ىلإ تفتتلا ام ىأ (ىغط امو) هيلإ تفتلي ملف دارج ةردسلا ىّدع : انلوق ىلع امأ

 ىأ ( غاز ام ) هلوقف ءرون اهيشغ انلوق ىلع امأو .٠ هللا ىؤس دارجلا ريغ ىلإ الو . دارجلا ىلإ

 : لاق ىلاعت هللا نأ هو ( ةفيطل هيفو )"اهءاروو اثيش بلط ان ىأ:( نفط امو ) را ونال نع لام ام
 «نامومذم ةزواجماو عضوملا كلذ ىف ليملا نآل ؛ زواج امو لام اه : لقي ملو « ىغط امو غاز ام
 هللا لص دمي لوصول نانا كل نورك ن ن0 حا هجو هيفو٠ هيف نايغطلاو غيزلا ل ام

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم رصب نأ كلذ هجوو « هقوف نيقي ال ىذلا نيقيلا ةردس ىلإ ملسو هيلع
 نيعىلإ رظني نم فالخ : هيلع وهام فالخ ىلع ءىثلا ري لف 3 رطلا نع لام ام ىنأ ( غاواام )

 راصباألا ةداج نع هرصب غيزي رضخأ وأ رفصأ هاري هنإف « ضيبأ ءىش ىلإ رظني مث عالثم 7

 . دحلا ًازواجم مودعملا ىأرف ؛ 7-00 مودعملا ليخت ام ( ىغط امو)



 5 ةيالا ٠ ىثغيام ةردسلا ىشغي ذإ: ىلاعت هلو

 سس هم مل دس اس جانل بع سهام مه

 «15» تفي ام ةردسلا تلد

 امنا ل

 : لئاسم هيف © ىثغي ام ةردسلا ىتخي ذإ ل ىلاعت هلوقو

 هيفق اهلبق ام انلق نإف : ناهجو هيف اهدعب ام وأ اهلبق ام ( ذإ ) ىف لماعلا 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 لماعلا رخآلا لاهتحالاو «ىشغي ىذلا ةردسلا ىثغي ام تقو هآر ىأ ( هآر) امه رهظأ : نالاهتحا
 . ىثغي ام ةردسلا ىثغي ام تقو ةلزنلا كلت ( ىرخأ ةلزن هآر ) هريدقت « ةلزنلا ىف ىذلا لعفلا هيف

 ةلزن دمح لزن ذئنيُخل ( ىشغ ام اهشغو ) ةردسلا دنع بئاجعلا ترهظ ام دعب الإ نكي مل هلوزن ىأ

 غاز ام ىأ ( رصبلا غازام ) هيف لماعلاف « هدعب ام انلق نإو : ةدئاف ريغ نم عجري ملهنأ ىلإ ةراشإ .
 هبال ريشفت دنع هك تنسو« ايلقع ام ةردسلا نايسع تفو م

 ؛ ىوصقلا ل م ( ىهتملا ةردس ) هوجولا ضعب ىف نأ تركذ دق < ةيناثلا ةلأسملا إل

 نأ نكمي لوقن ؟ هحيحصت نكمي لهف . نالطبلاب ىداني هجولا كلذ ىلع ( ةردساا ىثغي ) هلوقو
 «نيقيلاو ةيؤرلا ةلاح ةريحلا ةلاح لع درو ىأ « ةلاح ىلع ةلاح نايشغ ناسثغلا نم دارملا لاقي

 ىلاعت هللا لضف نم أرط ام ةلاحلا كلت ىلع أرط ام تقو هآر ام لقعلا راح ام دنع ٍعئِظَي دم عاذو

 ىلع لدي رجم لالقك اهقبن ةردسلا نأ نم انرك ذ ىذلا لقنلا نإف . حيحصلا وه لوالاو « هتمحرو

 0 اهنأ

 نم دارج وأ شارف ( لوآلا )هوجو هيف لوقت ؟ ةردسلا ىشغ ىذلا ام « ةثلاثلا ةلأسملا ل

 زاوج نم دعبي الف ربخ هيف مص نإف , ىعمس ليلدب الإ تبثي ال كلذ نآل ؛ فيعض وهو بهذ
 : رويط مهن اك اهنوشخي ةكئالم ةردسلا ىتغي ىذلا ( قاثلا) هل هججو الف حصي مل نإو ؛ ليوأتلا

 ؛ نيرئاز نيكربتم هب نيفرشتم هيلإ نوةتري مهف : كلملا هادعتي ال ناكم ناكملا نآل ؛ بيرق وهو
 ئالع ىنلا نآل ء رهاظ وهو . ىلاعت هللا راونأ ( ثلاثلا ) اهيلع نوعمتجيف ةبعكلا سانلا روزي اك

 نم ىوقأ تناك ةردسلا نكل . راوناآلا ترهظو . لبجلل ىلت اء ال هبر ىلحت اهيلإ لصو امل
 (عبارلا) دمع لزلزتي | 1 1 اكل لبخ ةكرئار لما

 ىلإو . هجو نم راهظإلا ىلإ ريشي  كلملا دنع تيأر ام تير : لئاقلا لوقي ' « ميظحتلل ميه زك
 .هجو نم ءافخإلا

 قاشعي .نالف لاقي . نايتإلا ىنعم نم وأ ىشاوغلا هنمو : رتسي ( ىثغي ) 4 ةعئارلا ةلأسملا . ١
 نايتإلاف « بهذي. ىأب هللا: لوقت” نم :لوق لعو.« نالمتح ناهجولاو ىشتأي .ىأ ٠ "كقولك

 ش ْ ٠ بركأ



 ةنآلا 2 ىوأملا هن اهلنع : قاع هلق "ة؟

 س8 سهادهرز هت ل سلس سو

 2٠6١ ىواملا ةنج اهدنع
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 رجهلالقك ابقن » لاق سو هيلع هللا ىلص هنأ ريخلا ىف دروو ةسداسلا ءايسلا ف دفا قدشلا ثم

 نم ةبك رلاك ةردسلاو ءةردسلا نه ىوصقلا ةريهلا ىه ىبتنملا 537 . ليقو 6 0 ناد افكر

 باغ امو ملسو هيلع هللا لص ىناا راح ام . اهقوذ ةري> ال ةريح لقعلا راح أم دنع ىنعي بك ارلا

 0 اذهب ف ناز فرظ تاك نك ف راف ( دنع زالوا الرا ارو

 لاقي ا" ؛ نامز فرظ ليقو ( ىبتنلا ةردس ) برقب هريغ وأ لبي ربج ىأر هريدقت ناكم فرظ

 : لوةع هيف راحت ىذلا نامزلا ىف ىأ , ىوصقلا ةريهلا دنع ات هريدقت و ءرجغلا عولط دنع تيلص

 ةالصلا هيلع وهف . ةريهلاو لهجلا تاقوأ دشأ نم تقولا كلذو مولعلا متأ نم ةيؤرلاو ؛ ءالقعلا
 . ملعأ هللاو « هيف لقاعلا راحي نأ هنأش نم أتقو راحام مالسلاو

 لاوقأ هيف انلق ؟ ( ىهتنملا ةردس ) دنع مهفي فيك هللا ىأر هانعم انلق نإ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 . جرا ةروس قف هلع 1000 دقو . لطاب وهو ناكم ىف هللا ا

 ا درك دق فرظلا نال ( ىهتملا ”ةرذسب دنغ )وكر ملسو هيلع هلل للص دمج هآر (ىناثلا)
 ارو حطسلا ىلع لوقيف « هتبأر نبأ هلئاقل لاقيف . لالا تيأر لاقي لاثملا زم انا دن ارا

 نوكو نارهاظ ناهجولاف مالسلا هيلع ليربج دارملا نا اذلق نأ امأو « ةينالفلا ةرجشلا دنع لوقي
 ربظأ ( ىهتنملا ةزدس ) دنع ليربج عم لسو هلع هللاؤص ىنا

 اهوجو لمتح لوقن ؟ ةفاضإلا [عاونأ ] ىأ نم ىبتنملا ىلإ ةردسلا ةفاضإ 4 ةثلاثلا ةلاسملا ا

 سبت الة نجلا راثأ لاقيو دربلا نم لوطت ل نك هللا اع لاف اكمل نا

 حاودالا نم خور ءالكح هلو كلم هادعتب ال عضوم ذئنيح ىبهتنملاف راع ١ نه نخ الو

 دنع ىهتملاف اذه ىلعو داوسلا لو هقفلا باتك لاقي هيف لاحلا ىلا لحلا ةفاضإ :( اهتناثؤ:)
 راهتأو ديز رادلاقي كلام ىلإ كلللا ةفاضإ ( اهثلاث ) مولعلا ىهتنم اهدنع ةردس هريدقت ( ةردسلا)
 (ىهتنملا كبر ىلإ) ىلاعت هللا لاق . هيلإ ( ىبتنملا ةردس ) هريدقت فوذح هيلإ ىهتاملاف ذئكيحو ديز

 لاقيو ميظعتلاو فيرشقلل هيلإ تيبلا ةفاضاك ذئيح هيلإ ( ةردسلا ) ةفاضإو هللا وه هيلإ ىهتملاف
 0 ىهتنم ايو ؛ هانم ةياغاي : حيبستلا ىف

 ىتلا ةئجلا نه ىوأملا ةنج مهضعب لاق فالخ ةنجلا ىفو ( ىوأملا ةنج اهدنع ) ىلاغت لاق مك
 اهدنع ىرخأ ةنج ىه :ليقو ( ةماقملا راد ) ىلاعت هلوق.ىف امك ةفاضإلا ذئئيحو . نوقتملا ام دعو

 نجح لاقي نأ عع نج!نم ءاحلاب ( هنج) .ىرقو ةكتتاللل ةنج نه ليقو ءادهشلا حاورأ نوكب
 ىأ ,ةلزنلا ىلإ  اذئاغ ( اهدنع).هلوق ىف ريمضلا نوكي نأ لمتحي ةئارقلا هذه لعو:ء نجأو ليلا
 تركتأ ةشئاع نإ ليقو ؛ مصاألا ىهو ةردسلا ىلإ دئاع هنأ نهاظلا و: ىوأملا ادم نج ,ةلزنلا دنع
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 "؟ةا يالا ىلا هود دنع نايت هلق

 : لئاسم هضو هيفاواوقت نأ نوردعت ادام املا ف ها رادع

 ىأ ءانيبام ىلع لاحلل نوكست نأ لمتحو . ةفطاع نوكت نأ لمت واولا 4 ىلوآلا ةلأسملا إل
 7 هيلع كوكشلا دا ربإ لمتحي ال كلذ عمو ؟ هيف كشي ال هجو ىلع آر مف هنولداحت فيك

 بيرت الو اهنع بارك هك الر كركشلا ل00 21 هف 0 دقتعملا كنغي'ام ارثك

 لابلاو اهذ تراصام,ناجسلا نأ ىف كيفنال 3 . لاتتسلا هان يك ذك فدا ل3 كلذ عم

 اهداعأ مث الق ىلاعتهللا نأ لمتحي كمون تقو لاقو  اكش دروم انيلع دروأ اذإو ؛ ًانبع تراص ام

 نوك ىفانت ماللا لاقي ال ؛ هيلع ىه ام ىلع اهرارمتسا ىف كدشن ال انأ عم هنع باوجلا اننكم ال
 لاحلل ىتلا واولا لوقن انآل « مال ريغ نمىآر دقو : هنورامفأ لاقي لمعتسملا نإو  لاحلل واولا

 . ماللا هيف زو امهالكو ؛ لعافو لعف نم وأ ءربخو أدتبم نم بكرتت ةلمجاو ةلمج لغ لخدت

 كلذف « لوزن نم دب الف « سولجلانم ةساكك ىبف لوزنلا نم ةلعف ةلزن هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا (

 نالوق هيفو :نم ىلإ دئاعهآر ىف ٌريمتصلا نأ لع ةسترم صو: هوجو ”هف لوقت ؟.ناك نمل كذا

 هلوقىف (ىأر ام) لاق نم لوق ىلع اذهو . ىرخأ ةلزن هللا ىأر ىأ ىلاعت هللا ىلإ دئاع ( لوألا )

 هبلقب هبر ىأر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأب لق دقو : ىلاعت هللا وه ( ىأر ام داؤفلا بذك ام )

 لوق ( امهدحأ ) ناهجوف اذه ىلعو ٠ هلل + اههدحأ ) نيهجو لمتحت ةلزنلاف اذه ىلعو ٠ نيت رم

 ىونعملا برقلاب لوزتلا ( امهناث و ) لطاب وهو لاقتنالاو ةكرخلا ىلاعت هللا لع زوجي نم

 ىجوم لاق انهو 4 دعلا هاري الو هديع نم لضفااو .ةحرلا برس نق لاعب هللا نإف 2 ١

 لاضفإلاو ةمحرلاب دبعلا نمزداو ؛ لالجلاو ةمظعلابجح ضعب لذأ ىأ ( ىنرأ بر ) مالسلا هيلع

 نيهجو كلذ لمتحت ذديحو : ىرخأ ةلزن هللا ىأر مقلي ًادمحع نأ ( ىناثلا هجولاو) كاراآل

 تك 10 سفنلا بكرمو ىوهلا نتم ىلع لزن ٍلسو هيلع هللا ىلص ىن :انأ ( امههدحأ )

 ةلزيلا نم دا رملا نأ ) امهمناث ) «(ضرالا ىف الع ) ىلاعت لاق ؛ ريكتشااو نضر قدلعا] هأوهنتم

 ةرخآلا ىف ىتاا ةجرعلان آل : ةلزنلا راتخا امنإو . ىرخأ ةجرع هآر لاق هناك ةجرعلا هو ءاهدض

 ليريج ىلإ دئاع هنأ ( ىناثلا لوقلاو ) ايندلا ىف ناكىذلا نم اهنأ عيل ةلزن لاقف اهل ةلزن ال
 ملسو هيلع هللا لصدمحمل نوكت نأ لمتحي ذئنيح ةلزنلاو ىرخأ ةلزن ليربج ىأر ىأ مالسلا هيلع

 ليربج زواج ؛ جارعملا ةليل رابخأ ضعب ىف درو ام ىلع ملسو هيلع هللا لص ىنلا نآل . هان ركذ اك

 نإف . ةلزن كلذف هيلإ داع مث « تقرتحال ةلمتأ توند ول مالسلا هيلع ليربج هل لاقو : مالسلا هيلع

 امبرف ًارارم ددرت ةالصلا رمأ ىف ِسو هيلع هللا لصىننلا نال لوقن ؟ ( ىرخأ ) لاق فيكف نبق

 . لوقنم امهالكو مالسلا هيلع ليربجل نوكت نأ لمتح و .٠ ليربج ىلإ لزنيو ..ةرم لكزؤاحي ناك
 ىلع وهو هيلع ناتازن هل ناكو تالزن دل ناك ليربج نال :رهاظ ىرخأ ةلزنف هجولا اذه ىلعو
 املعو ةعبانسلا ءامسلا ىف ةرجش ةردسلا نأ_رووشملا ( ىمتنملا ةردس دنع ) ىلاعت هلوقاو . هتزوص
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 هبآلا . ىري ام ىلع هنوراعقأ : 000 م

 هس وأ 2 هه هه د من 1

 ةردس 0 ىردخا ةلزأ هاء دَقلو د يربي لع هنوراتفا

 2 1 ّخ ماس و 2 و ردع

 ويس عدلا

 را اهزيدتل ال اه ءاثألا ىرتف ماهفآلا ىلجنتو ماهوآلا لوزت ةرخآلا ىفو ءةيسح

 راكنإ هيفو « مالسلا هيلعلب ربج ةيؤر زاوج ركني نأ همزلي ؛ ىلاعت هللا ةيؤر زاوجر كني نم نأ
 لاف لابسه يور ىاكع نم نال كلذ ”ارفك نكن نأ داكن“ ام ةفو.. رفك وهو ةلاسرلا

 ءارونم سيل ىلاعت هللاو : ةميلس انساو> نال ةيؤرلا بجاو ناكل ةيؤرلا زئاج ىلاعت هللا :ناكول
 ملل, هارن الو ىري نأ زاج ولف ناكم الو ةهج ىف هنوك مدعل انع دعبلا ةياغ ىف وه الو باجح

 لئاقلا كلذل لاقيف « هان الولبجاندنعنوك نأ ذئتيح زوحب ذإ ٠ تادهاشملا تاس وسلا فحدقلا

 ولو هاري وهو هريغ هدنعو. ملسو هيلع هللا لص دم ىلع لزني ناك م السلا هيلع لي ربج نأ حص دق
 تاجحلان أف ناجح كانو ىربنأ بجو لوشن أب ّ اجح كانهنإ ليق ناف :دحأ لك هآرلز وام 1

 00 ؤفب هبرىأرلسوهيلع هللا لص دمسنأ تدرو صوصنلانإ مث . مههذم ىلعأيئ رمزاك اذإ بجحال

 ةئسلا ل هأ بهذم ىلعو ؛ 3 فلكإو «هرصل ىف هداْؤف لعج هرب ةأر وأ هداؤف ىف هرصب لمجل

 نإ« ةيؤر ناك رصبلا قيرط نم ءىثلاب معا ىلاعت هللا لصح اذاف : دبعلا ةردقبال ةدارإلاب ةيؤرلا
 مكرصبلا ىف مولعملل كردم قلخب ملعلا لصحي نأ ىلع رداق هللاو . ةفرعم ناكبلقلا قي رط نمهلصح

 فالت+خاو عوقولا ىف ةباحصلا نيب اهف فاتخ ةلأسملاو ؛ بلقلا ىف كردم قلخم هلصحي نأ ىلع“ ردق

 . اهوطن الف لوصألا ىف ةروك ذم ةلأسملاو زاوجلا ىلع قافتالا نع ءىني ام عوقولا

 هنأ عم هيلع 3 كش نودروتو هن ولداجت فيك ىأ ( ىرب ام ىلع هن ورامقفأ ل ىلاسعت لاق مث

 مو نجلا هباصأ نولوقت مث نأو نقيتم مزاج وهف ةيؤرلا دعب كشالو ؟نيقيلا نيع ىأرام ىأر

 نع لوزي ال ثيحب نوكي دق ائيش' نقت نم نآل كِلذو تمدقت ئذلا ىعالل دك ؤء وه لاق نأ

 / ككست هس

 مل-و هيلعهللا لص دهنآل كلذو 4 ىبتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزن هآر دقل و ل ىلاعت هلوقب هدك أو

 هنأ انيب 1 :دعبلا ةياغ ىف الامتحا نجلا نمهنإ لاقي نأ لمتحي ناك ضرألا طيسب ىلع وهو هآرامل

 الأ «نيقيلاو مزجلا ىف حدقي ال ديعبلا لامتحالاو لسرم كلم هنأب ىرورضلا ملعلا هل لصح قل
 لاجلاو « تراغ الو تفشن ام انمون تقوراحبلا نأب مزين راهنلاب انهبتناو ليللاب انمت اذإ انأ ىرت

 0-0 ىلإ اهد.عي و ؛ انمون تقو كلذ ىلع رداق هللا نإف كلذ لاهت>١ عم تراس الو تمدع ام

 نح كانه نوك نأ 0 هلا لا فرو 0 هآر ايلف ءاتةوي ىف هيلع

 وهوفيك و . نيعلا ىأر ( ىري ام ىلع هنورامفأ ) ىلاعت لاقف اضيأ ل امتحالا كلذؤنف : سنإ الو



 ف ةيآلا : ىأرام: داوقلا يذق اذ لاس هلل

 ىرشخنزلا هلاق ام ( لوآلا هجولا ) : هوجو هيف لوقن ؟(بذيك ام) ىنعم ام 4« ةيناثلا ةلأملا ١

 ًايذاك ناكل كلذ هداؤف لاق ولو « حيحصب سيل كرصب هآر ام نإ لاق امو بذكي مل هبلق نأ وهو
 . هيف قدصفًائيش |[ ىأر] : ىأرامف ؛ داؤفلا قدص هانعم : لاق ثيحدردملا هلاق ام بي رةوهو هلاق امف

 وه ( تلاثلا ) هل ةقيقحال لامخ ىترملانإ لاق ام هانعمو ديدشتلاب (داّولاب ذك ام) ءىرق (ىناثلا)

 هللا .قلخ مالسلا هيلع لي ربج ىأر امل؛مسو هيلع هللا لص ًادمع نأ نم انرك ذ امل ررقم اذه نأ

 نوكي نأزوجام هريدقت و , قحلا دصق انرك ذام ىلع وه سيلو لايخ سيل هنأ لع ًابرورض ًاملع هل
 هك ردتال ) لاقو (.ىث مهنم هللا لعخمال) ىلاعت هتبالاق ريثك زاوجلاوز ةدارإو عوقولا ىننوأبذاك

 ( نينسحنارجأ عيضنال ) ىلاعت هلوق فالخب زاوجلا ىننل لكلاو ( لفاغب كبرامو ) لاقو ( راصبألا

 . عوقولا ىفنل هنإف ( هب كرشي نأ رفعي الو ) : (المع نسحأ نم رجأ عيضن الو)
 هوجو:هيف' لوقت ؟ اههريغوأ رصبلاوأ داؤفلا وه ( ىأر ام ) هلوق ىف ينارلا ( ةثلاثلا ةلأسملا 0

 ناطيشوأ ىنج هنإ لقي مل ىأ داؤفلا وآر ام ( داؤفلا بذك ام ) لاق ىلاعت هن اكداؤفلا ( لوألا )
 ملو.ءرصبلا هآرام ( داؤفلا بذك ام ) ىأرصبلا ( ىناثلا ) حرم قدص هداؤفب هآر ام نأ نقيت لب

 اذهو : مالسلاو ةالصلا هيلع دمم ىأر ام داوفلا بذك ام ( ثلاثلا ) لامخ رصبلا هآر ام نإ لقب

 [ايؤرلا نم مم وهلا ال وق ىلع

 . اهب فرتعت ال. ماهوألا « ِتناكِنإو
 لمتحي ىذلاو قباسلا فالتخالا ىلع لوقت؟ (ىأر ام) هلوق ىف ىترملا ام ( ةعبارلا ةلأسملا إل

 تايآلا ( ثلاثلاو ) مالسلا هيلع ليربج ( ىناثلاو ) ىلاعت برلا ( لوألا ) : ةثالث هوجو مالكلا

 ىف امسج هنوك هنم مزلبالو هيف حدقيال ثيحب ىلاعت هللا هيؤر نكمم فيك ليق نإف .ةيملإلا ةبيجعلا

 لاكي هللا ىو اذهب لاق و ب ناكم قد وجوم لجر يف كفن الفا 12 0 لفل هي
 ًاقرف امهنييدحي . ىلاعت هللاهاريىملاعت هللا رع اذهلاقو الصأ دجوءالمأ ىفركسفت[اذإ ]و « هللا هارب

 وج هللا لاقاول هنازل اهولتمفت رك ىدي كل كلر نافاتلا مدلكلا تنكيو لوألا مالكلا مي

 مث ًاملاع هنوك ىنعمب ءار هللاف ًاداعبتساو اللخ همالكىف دجو امل هللا مولعف مودعملاو هللا مولعم
 بعصي انءإو ؛ هل الباقم نوكيالو.ةهج ىف لصحالو . ىترئالالباقمريصي الو ًايئار نوكي هللا نإ
 كنأ اذه محصي امو ؛ بجاو كلذ نإ لويف ةهج ىف الإ ًائيش ري مل هنإ ثيح نمكلذ رولا ىلع

 تي أرف ءامملاق وف هناحم ىف الإ ءاملا ىلإ كرظ ةلاحربقلا تير ام ةعضحلا فو | 3 0 0

 قل ءءاشلا لإ عاعشلا كلذ ءاملا درف هب لصتا رصبلا نم جراخلا غاعشلا نال ءالا, فرع

 ىف لاق : هيلإ هجوتلاب الإ هفلخ نوكي ءىث ةبؤر دهعي مل ةلباقملا ىف هآر ام رثك أ ىأر امل كمهو

 ءانب نذإ كحل : ءاملا الإةقدحال لباقم الو ةقدحلا ةلباق» ىف ىترملا ناكذإ الإ ةيؤرالو ؛رمقلاىرأ

 ةيمهو اهرثك أ ةلجاعلا رومألا نوكل ملاعلا ىف لقعلا باغي رهولاف :ءاملا ىف رمقلا ىري هنأ اذه ىلع

 ا رخل
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 ك0

 1 0 ا ا تح نا 7 سل هَ ل هّؤلس

 ١١١« ىار ام دا فلا بدك ام :٠0 ىحوأ ام د ا

 0 هده <(

 كتمأ لبق ةنجلا لخدت ال مهلا نم ةمأو كلبق ةنجلا لخدي ال ءاينألا م 507 ( اناث )

 يح ليربج دارملا نأب انلوق ىلع اذهو . ليريج هب ءاج ام لكدارملاو مومعلل ام نأ ( اهئلاث )
 ثيح نم بيرغ هجو هبفو ؛رهظأ مالسلاو ةالضلا هيلع دمع دارملا انلوق ىلع نامدقتملا نامجولاو

 ناكل الأ رهو لاوس تارا ضردم قاكلكا نيسلو . نيل وصال ادنع هاتعم روَرشَم ةس رعلا

 ىنلاو « نلا نو 1 سيل و هللا دنع نم كلم ليربج نأ 0

 كْلَصَ 24201 نأ لئاقلا كلذ ىعدأ نإ فدضاا ةناغ ىف :اناختما اهسأر تدك .ةحدج نأ لاقت
 ركنم ريغ ةحيدخ لدف نآلل اذه تلعف ةجيدخ نإو . ةياكملاو ةصقلا دارأ نإ اذه كلذ لاثلب

 كللكلا دع 2104 راناطبقلا نال كلذ و .اطائمأو اهلغفي ةفزتملا لوصحل ىوعدركتملا امو

 نيهجو نم حيحصلا باوجلاو ؟ مامإلاو سبللا لصحيف ةكئالملاب هبتشي ناكف الصأ اهسأر

 دب ىلع رهظأ اي اع سو هيلع هللا ىلص ىنلا هف رع ةزجعم لد ريج دي ىلع رهظأ هللا نأ أ ( امهرحأ ْ

 00 لع ملسو هيلع هللا ىلص دم ق قلخ ىلاعت هللا نأ ( اممناثو ) ام هانفرع 0

 [ةن الع ليربج ىف قلخ ىلاعت هللا نأ اك ناطيش الو ىنج ال كلم هللا دنع نم ليربج نأب

 : لوقنف نابا ا ا 1 ىلاعت هللأ وه هعم م رت نأ

 هاح وأام هِي دمج ىلإ ىحوأ ( امهدحأ ) نابجو هيف ( ى وأ هدع ىل وأ ف لا أ

 اها ليربع 7 0 امهمناث ) ارو الع هف قلخاو أح ودل هللا هملك ىأ لي ربج لإ

 دم ىلإ حوأف هريدقت ةيردصمأ|١٠ لاقي نأ نا اذهىلعف ؛ ىحو هنأ 1 هن ىذلا هللذ دمحم ىلإ

 . نجلاو كلملا نيب قرفيل ؛ ءاحيإلاب للعلا ىأ ءاحيإلا مل-و هيلع هللا لص
 : لئاسم هيفو 4 ارا دا دملا انك ام ام ١) ىلاعت لاق مش

 4 ةانكف مو هيلع هللا لص دمع داؤف هنأ روهشملا لون ؟نم داؤف داؤفلا 4 ىلوآلا ةلأسملا إل

 ىلإ ) هلوت ىف مالسااو ةالصلا هيلع دم ركذ قيسل هلاح ملع ٠١ فيرعتل ماللاو هداؤف يدك ام

 بذك ام ) لاةينألمتحو ( م.حاصلضام ) ىلاعت هلوقو ( ىلعألا قفالابوهو ) هلوقىفو ( هدبع

 ا دمك وأ هللا ىر فيك لوش لانخلاو مهولا وه بذكملا نآل داؤفلا سنج ىأ ( داؤفلا

 ىأر هنر ىأاذ نإ: لاخلا مهولا لوقي كلذكو ؛ ىريال ءاوطاو ىوملا نم فطلأ هنأ عم ليربج

 راص هنأ عمم مالسلا هيلعلي ربج ىأرولو « الإ ىثرملا نوك ىفاني لكلاوةّئيه ىلعو ناكمو ةهج ىف
 لوقنف ؛ تايئرملا نع نامالا عفترال كلذ زاج ولو هتَميَمح تبلقنا دف هريغ وأ ةيحد ةروص ىلع

 هل نم دنع ةزئاج مالسلاو ةالصلا هيلع دمع هآر ام ىلع مالسلا هيلع ليربج ةيؤرو ىلاعت هللا ةيؤر

 اركي لحللو هيه تلا رقلا تناك نإ ود كلذ رك ال دا ةفل اكوحلع
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 ال عابلا دمي ىذلا عياملاك راصف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم عبتلاك ناكف لو هيلع هللا لص دمعو
 لهأ بهذم وهو مالسلا هيلع ليئاربج ىلع 2 ىنلا لضفي _مم لوق ىلع اذه . سوقلا

 هللا ىلص ىنلا راصف عابتإلاو ميظعتلا بجاو هللا نم الوسر ليئارنج ناك ذإ مونم الملق الإ ةنسلا

 هجو هش ؛ ملسو هيلع هللا للص ىنلا ىلع ليربج لضفي نم لوق ىلع هل عبتلاك هدنع سو هيلع

 لوقتف اذه ىلعو ء سوي ساق نم دعب نع ةرابع سوقلا نوكب نأ وهو  انرك ذم ىلع رخأ

 , ًارشب ناك لاح لك ىلع هنإف ٠ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلل فراك ىذلا ىعونلا دعبلا وه دعبلا كلذ

 فلاخت ىتلا تافصلا نع لاز نإو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاف ؛ اعدم ناك لاح لك ليربجو

 ليريج كلذكو . ةيقاب تناك هتيرشب نكلل ىوشلاو اهغاو تضفلا, ةويشلا نم كاملا

 قبب ملف اكلم هنوك نع جرخي مل نكل ؛باجتحالاو ةيؤرلا عنع ىذلا فطالاو لاهكلا كرت نإو

 لص ىتل عفتراف امهنع تلازف لاوزلا ةنكمملا تافصلا رئاس 0 : امهتقيقح فالتخا الإ امهنيب

 قتدالا قفآلا غلب ىتح مالسلا هيلع ليربج ىلدتو ةيرشبلا نم ىلعالا قفآلا غلب ىتح ملسو هيلع هللا

 ناهجو لوألا ىحوأ لعاف ىف وف اذه ىلعو . امهتةيمح الإ امهنيب قس و اب راقتف ةيكماملا 0

 مالسلا هيلع ليربج هنأ ( رك و هدبع ىنف اذه لعو : ىحوأ ىلاعت هللا نأ ( امهدحأ )

 ىلاعت هللا ( امهدحأ ) ناهجو ريخاآألا ىحوأ لعاف ىف اذه ىلعو « ل,ربج ىلإ هللا ىحوأ هانعمو

 اهظعتو امخفت هيلإ هاحوأ ىذلا مالسلا هيلع ليربج ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ذئنيح ىنعملاو . ًاضيأ

 ىلإ ليربج ىحوأ ام لي ربج ىلإ هللا ىحوأ ىنعملاو  ليربج ًايناث ىحوأ لعاف ( امههناث را
 لزن ) ىلاعتهلوقك اذهو : هيلإ ىحوأ ام ءىث ىف نخي 1 نيمأ ليئاربج نأ نايب هيفو ٠ لوسر لك
 هنأ هللا وه ىحوملا انلوق ىلع هدبع ىف ( ىناثلا هجولا ) ( نيمأ مث عاطم ) هلوقو ( نيمآلا حورلا هب

 انرك ذام ىلع اذهو « ميظعتلاو ميخفتلل هيلإ ىحوأام دمع ىلإ هلل ىحوأ هانعملسو هيلع هللا ىلص دم
 لصح لواألا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ًادنع نآل كلذو ؛نسجلا ةباغ قا بيترت لعادرو نسفنلا 5

 راصق ةوبنلا ةبترم ىف وهو ليربج نم اند مث ةوبنلا وهو ناسنإلا بتارم نم ىلعالا قفآلا ىف

 ًارارم ددرتي لعجو قيفرلا لوقلاب مهيلإ ىلدتو فطللاب ةمألا نم اندو لماكت و ىوتساف الوسر
 ىحوأ لعاف ىف (ىاثلا هجولاو) ىحوأ ام ليربج ةطساو ريغ نم هيلإ هللا ىحوأف ؛ هبرو هتمأ نيب

 هلوق ىو روك ذم نكي ملْنِإو مولعم هللاو هللا دبع ىلإ ىأ هدبع ىلإ ىحوأ ليربج هنأ وه الوأ
 تنأ كناحبس اولاق ؛نودبعي اوناك م م ايإ .الؤهأ ةكئالملل لوقن مث ًاعيمج مر شحن مويو ) ىلاعت

 ىنلا ىلع ظفللا اذه قالطإ زاوج مدعب عطقلا بجوبام ( نجلا نودبعي اوناك لب مود نمانيلو

 و أ ليؤتج هنأ («انهدنحأ) نيبو لمت ا 0 لعافف اذه ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص

 لير ىحوأ ىأ ىلاعت هللاوه نوكي نأ (امهناثو ) ميخفتلل لب ريج هاحوأ ام هللا دبع ىلإ ليربج

 ةالصلا ىحوأ ىذلا (اهلوأ) هوجو ىحوأ ىذلا ىفو هيلإ ها ىحوأ ام سو هيلع هللا لص دم ىلإ
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 هدم 2 ه2 هام ور هه ا ف

 ى» ىندا وأ نيسوق نق ناكَف «م» لد اند مث

 هتركذام فالخ لعلدت ثيداحالا لبق ناف , هريسفت ركذ دنعهءضاوم ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ان ركذ

 ا ا دا وأ ملسو هيلع هللا ىلص ل ايربج نأ 9 ايخاألا نق درو ثم

 ةياآلا هذه دارأ ىلاعت هللا ةامدللا ىق'نقلو' 1 ل هنإ انلقام نحت لوقنف ؛ قرشملا دسف هتروص

 هسسفن لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىرأ ليربج نأ لوقن است و. ثيدحلا ةفلاخم مزلب ىتح ةياكحلا كلت

 . كلذ ناسل درت ل ةيآلا نكل, هدْسو قرشلا بناججلا رتس دقو هيحانج طسب و نيئرم

 ىلص ىنلا نم اند ليربج نأ ( اهدحأ ) ةروهشم هوجو هيفو ©« ىلدتف اند مث ) ىلاعت لاق مث

 برقو الع لوزنلا داتعي ناك ىلا ةروصلا ىلإ داع قفآلاب وهو هحانج دمام دهب ىأ ملسو هيلع هللا

 هريدقت ريخأتو مدقت هيف ( اهدحأ ) هوجو ةثالث ( ىلدت ) ىف اذه ىلعو سو هيلع هللا لص ىنلا نم

 ب رقفاندلاقهن اكدحاو ىنعمب ىلدتلاو وندلا ( ىتاثلا ) هلي ىنلا نم اندف ىلعألا قفآلا نم ىلدت 0

 ىنلا ىلا لزنف ىلدتف هيف ناك ىذلا ناكملا نع كرحتو لكك دم نم برقلا دصق ىأ اند ( ثلاثلا )

 0 هلي ادم نأ ( ىلعأالا قفالاب وهو ) هلوق ىف ريخالا هجولا نم ان ركذام ام ىلع ( ىاثلا )لَ

 قيفرلا 0 لوقلاب مملإ ىلدتف ْئأ (ىلدتق) مم د>أ 1 اراخو مح نالو ة ةمالاو قلخلا مم

 ىلع لي ربج ىح وب ىحوالإ لاق ىلاعت هن اك نالام مالكلا ىف وذ اذه ىلعو ( 0 0 كلم هرشبانأ )لاف

 فيعض وهو (ثلاثلا) ةلاسرلا غلب و مهيلإ ىلدتو هولعدعب قلخلا نم اندف ملقا و هن قروتساف د

 ديري نأ الإ مهلا« ناكملاو ةهجلاب نيلئاقلا بهذم وهو يلاعت هبر وه هنم دارملا نأ وهو ٠ فيذح
 نم » ىلاعت هبر نع ةياكح مٍلسو هيلع هللا ىلص هلوق ىفام هيف نوكي اذه ىلعو . ةلزنملاب برقا

 00 لل الا مرو اكان هلإ تيرقت اعازذ لإ برق نمو... اعاردهيلإ تير ارش الا كرش

 قلدلعو ىودسا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نب امل انههو « ىزا#غا ىنعملا ىلإ ةراشإ « ةلوره

 اعارذ نإ .بزق نع »ا هلؤق قال اي ل م ران ولا ناكلا ىف ال ةيلقعلا ةلزنملا

 . « اعاب هيلإ تبرقت

 رادقم مالسلا امهيلع دو ليئاربج نيب ىأ 1 ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ل ىلاعت لاق مث

 7١ . ركلانوأ مهم نيريغالا !نإف ءةيتداعو ابرعلا. لاتسا ىلع اذه درو: ٠ لقأ نأ نيسوق
 نمو هبحاص سوق فرطب هسوق فرط امهنم دحاو لكرتوو امه.سوقب اجرخ ادهادتو ادلطصأ

 ةفيطا هيفف !ذهىلعو « ةعياسم ىمست كلذلو . امبعاب نا.هنيف هفكب هفك نوكي ةيعرلا نم امهءنود

 لع امهدحأ لضفل ( فدأ وأ ( هلوقو ؛ نيريبك امه وك لعج ىلع ( نيسوف باقر هلر# نأ ىهو

 ربخأ ىلاعت هن اكف ريمالا هفلاصيف سوق عيابملا عم نوكب ال ةيعرلا هعياب اذإ ريمآلا نإف رخآلا

 ىلاعت هلا نيب ًاريفس مالسلا هيلعليئاربج ناك وأ نيسوق رادقم امهنيب ناكف نيريبك نيريم'اك امهنأ
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 هطشارو رع نه هلع 3 ةطساوب هيلع دق ىلاعت هناكف رخ ثمح ترك نكح يوتا ا

 «ىبدأت نسحأف ىفر ىندأ » ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ( ملعت نكت ملام كءلعو ) ىلاعت لاق انك
 ةوق وذ (اهدحأ ) هوجو ( ةرم وذ ) ىلاعت هلوق ىفو ©« ىوتساف ةرم وذ ل ىلاعت لاق مث

 قلخ وذ (اهءبارز ةميظع ةيهو رظنم وذ ( اهتلاث) امج نيدلاو لمتلا ف كاكا هد 0
 ( ىوقلا ديدش ) هلرق ىف ىوق اذ هنوك نايب مدقت دق ةوق وذ دارملا انلوق ىلع لبق نإف « نسح

 ءاج نإ اأو ؛ تفصو دعب, افصو ءاج نإ نسحب الك لذ لوقن؟ ةوقهلو ةديدس هارت لري 0

 ةرق وذ : هريدقتو .هلرامصو سلف« ىوقلا دب دش كرو ةوق وذ هيلع لاق ه5 روكا
 ( نيكم شرعلا ىذ دنع ةوق وذ ؛مرك لوسر لوقا هنإ ) ىلاآ هلو ذئنيح وهو ةلماك وأ ةميظع

 ايي" دلال ةوق دارفأ نأ و تاوملا ىف رجالا ةجولاو «ئوتساف ةوو ود هلع لاق

 هلو كالا يثك نالفالا ام هللا هصخ ىرخأ ةوق هلو ةديدش ةروهدملا هاوقانأ نا ل نوكي

 هر دعو هدا وذ دارملا 0 انأ ىلع ؛نطاب لام هلو ةريثك ةرهاظلا هلاومأ ىأ دحأ هفرعيال لام

 همس+ا قو ةديدك ة]وق نوك ام راناسنإلا نإف. ةدش اصلا هتاف رو ةدادشا ف

 . معلا ىف هتوق ( ىوقلا ديدش ) هلوقب دارأ ىلاعت هنأ ىهو ةفيطل هيفو ؛ ةواخرو ةراقحو رغص
 هدازو ) ىلاعت لاق اك ةيمسجلا ىلع ةيملعلا مدقف همسج ىف ةدش ىأ ( ةرم وذ ) ىلاعت لاق مث

 ىرتشساف» أرب لي رج دازرملا نأ رورعملا ناهج ور ((ىرسساف ر لوقا قو( مسجلاو ملعلا ىف ةطسب

 . هقلخ ىف ليريج

 ا ىوتسا هريدقتو ليربج ريمض وه نأ روهشملاو « ىلعالا قفالاب وهو ل ىلاعت لاق مث

 ىوتسا هانعم هيلي دمع دارملا نأ رهاظااو . هتمظعل قرشملا دسف قرشلا قفألاب ىلاعت هللا هقلخ

 كرف نان كلا لوصحلا ىف ةقيقح ال ردقلا ةعفر ىف ةلزنمو ةيتر ىلاعلا ناكملاب وهو ناكمب

 الاب ليو ءاريحأ كاع ا ( يلا فال هار قل ل2 ل رايه رك سلا
 وهو ليربج ىآر ملسو هيلع هللا ىلص هنإ انبه انلق اك لوقت ًاضيأ عضوملا كلذ قبو لوش ؟ نيبللا

 قوف فارلانأ ىأ حطسلا قوف لوقيف هتب 0 هل لاقيف لالملا تيأر لئاقلا لوي نيبملا قفآلاب

 ناسنإلا ةجرد نيب قرافلا قفآلاب وه ىأ « قرف ىأ نابأ نم قرافلا وه نيبملاو . ىثرملاال حطسلا

 هيتأي ابن ءايبناألا ضعب راص امك اين راصو ةياغلا غلبو ىهتنا ملسو هيلع هللا ىلص هناف كلملا ةلذنمو

 لبق ناف « نيتازنملا نيب قرافلا قفالاو ىلعالا قفاآلا ىلإ لصاو وهو هتّيه لعو همون ىف ىحولا

 دقل و) ىلاءت هلوقو . كلذ ريغ ىلإ ( (كدتف اند مث مث) هلوق ناف . هيلإ بهذتام فالخ ىلع لدي هدعبام

 امل هتقفاوم نييئس.لون؟ هترأ داي فجاخ لعالذ كلذ لك ( ئهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلّزن هآز



 ةبآلا . ا 0 ايل

 س2 هدم ر ا 2-2

 «هد 000 ليدش هيلع

 بهذم ىلعو . ةبترمب ةبعشنملا ردصم لبق ىتالثلا نم ردصملاو بحت بح نم امهلكنآل ةدحاو
 010 هسا ىف ديفا لق نذلتلا ردملاف ردصملا “نم ةوحام' قالثلا ف ئطاملا لوفي نم
 ١ فال نادرلف ا[ وأو كح ف لعفلا امأو ؛ ةيعشملا ردصم لف هنال ىالثلا ردص» لمْعَتساَف

 . هلمعتساف موزللا موت نع دعبأو ةيدعتلا قلخدأ بح نآل درجلا ىثالثلا اهديفي ال ةدئاف ديفت
 ةغلابملاريغ ةدئاف هيفو « ىحووه لئاقلا لوق نم غلبأ (ىحو الإ وه نإ) 4 ةعبارلا ةلأسملا ب

 ىننلا ةغيصب لصحت كلذو ؛رهوق ىف دارأفرعاش لوق وه , نهاكل وق وه نولوقي اوناك مهنأ ىهو
 هلوةككلذو(ىحوي) هلوةوهو ىرخأةدئافةدايزهيفو ؛ىحووهلب لاقفدازونؤولوةياكوه ام لاقف

 وه لاقي امير ودعلا ديدشلا سرفاا ناف ةقيقلا قيقحت هيفو ( هيحانج< ريطي رئاط الو ) ىلاعت

 غلابيو مالكلا ىف زرتحبال نم ضعب لوقي كلذك زاجا زاوج ليزي هيحاني ريطي لاق اذاف رئاط

 كلذ لوزي ىحون لاق اذاف ةزجعم هلوق لوي اكو رح هرعش لوي ىحو نالف مالك ةغلاملا ىف

 . دعبي وأ زاجما
 هيلع ى ريمضلا نأ نيربسفملا دنع امهربشأ ناهجو هيفو « ىوقلا ديدش هلع ل ىلاعت لاق مث

 ماحلإلا ناكنإو رهاظف باتكلاوه ناكنإ ىحولاو ىوقلا ديدش هيلع ىحولا ىنأ ىحولا ىلإ ًادئاع

 هيلع.هللا لص دم ىلإ دْئاع ريمضلا لاقي نأ ىلوالاو ( نيمآلا حورلا هب لزن ) ىلاعت هلوقك وهف

 مكبحاص لع هريدقت ؛ ؟كبحاص ىلإ ًادئاع نوكي ذئنيحو ليربج ىوقلا ديدش ادم لع هريدقت لسو
 ديدش ) هلوقو ؛لمعيو ملعيف ةديدش اهلك ةيلمعلاو ةيبلعلا هاوق 2 م ولا كيد

 تفتناكام هفصي ملو ليربج هيلع لاق ولف ملءملا حدم ملعملا حدم نأ (.ىلوآلا ) دئاوف هيف ( ىوقلا

 ريطاسأاولاق ثيح مهلع ًادر هيف نأ ىه ( ةيناثلا ) ةرهاظ ةليضف هب لسو هيلع هللا لص ىنلل لصحي
 « ىوقلا ديدش هيلعم لب سانلا نم دحأ هيلعي مل لاقف « ماشلا ىلإ هرفس تقو اهعمس نيلوألا

 مالسلا هيلع ليربج لوقب قوثو هيف ( ةثلاثلا ) اليلق الإ ملعلا نم ىتوأ امو ًافيعض قلخ ناسنإلاو
 لئاقلا لوقب قوثولا طرش كاردإلا ةوق نآل قوثولا بجويام عمج (ىوقلا ديدش) ىلاعت هلوقف

 لوقنو هلوقب قثنال ةلكشم ةلأسم راكألا ضعب نع انيلإ لهن مث نهذ داسف دحاوب اننظ نإ انآل

 ىح ةنامآلا ةوق كلذكو اهسن نكل اهك ردأ لوقنال ىتح ظفحلا ةوق كلذك و ؛لاق ام مهام وه

 ةوق ىذ ) ىلاعت هلوةك ريصرف طئارشلا هذه عمجيل ( ىوقلا ديدش ) لاقف اهريغو افرح لوقنال

 نم ئهو مل-و هيلع هللا ىلص ىنلا ةيلت هيف (ةعبارلا ) نيمأ لاق نأ ىلإ ( نيكم شرعلا ىذ دنع

 ملسو هيلع هللا ىلص دم ىلإ هتيسنك لي ربج ىلإ هتبسنف ناكم اصتخم نكي مل. ىلاعت هللا نإ ثيح

 تنأوانتملاكل تبث ىوقلا ديدش هنال كلذك سيل لاقف هتجرد نع ًاصقن نوكي هتطساوب ملع اذاف



 ك0 ةنآلا 0 ل ىلاعت هلوق

 لاق لب ء ىحو هردصم ل ذي لل لعفلا 000 ل لا إلا

 نإف.بجو ”نحأ قى لوقلا كاذك و( حرا لعفلا رك د دنع لاقو . لإ رتل ذة 5

 رك ذو ؛بابحإلا نآرقلا ىف ركذي مل ردصملا رك ذ دنع ىلاعت هللاو «دحاو ىنعمب بحأو بح
 بحبأ ) لاقو : ( هنوبحيو مهبحت ) لاق لب هللا هبح لقي ل لعفلا دنعو ( ًابح دشأ وأ ) لاق بحلا
 وهو فرصلا ملع نم رس هيفو كلذ ريغ ىلإ ( نوبحت امم اوقفنت ىج بلا اولانت نل ) لاقو ( كدحأ

 لعفلا نم قتششم ردصملا فرصلا ءاملع ضعب لاق فالخ امهف ىنالثلا ىضاملا لعفلاو ردصملا نأ

 نولوي مهنا ىظفللا امأ : ىونعمو ىظفل « ناهجو هيلع ليلدلاو « لصاللا وه ىضاملاو ؛ ىضاملا
 نولوقيالو ءرثك آلاف لوعف ًامزالناك اذإو : نيعلا نوكسب العف ًايدعتمناك اذإ لعفي لعف ردصم

 نروماللا نم دج وي ام ناللف ىونعملا امو ان كد اه ليلد اذهنو : لمف لركف م سال
 ًارمع وأ ًاديز نوكي ققحتي و دجوي ىذلا ناسذإلا هلاثم ماعلا هنمض ىفو صاخ وهو الإ دجوب ال
 دجوي الو .قطانو ناويح هنأ كلذ نه 0 7 ىدنه هنأ ساق 0 ءامهربغ وأ

 كفني ال ققحتي ىذلا لعفلاف اذه تدلع اذإ . ًارمع وأ , ًاديز ريصيب مث ؛ ايكرت ريصي مث ناسنإ الو |

 برضا هلاثمالابقتساو هيضم نع رظنلا عطق م لَقف هنأ هنمخ ىو القسم وأ اضاه ترك نأ
 الو( ل هتسم وأ رضا ناثلاو نضام كوالا ون مدعي وأ ضمد نوكت نإ اماف د

 كردي لقاعلاأ ريغ لايقتسالاو روضاللاو ىضملا نع الاغا ترض هنأ كح نعاس ضلال

 وه برض' ىف كردي كلذكو ؛ الق ةسيسف اك رتعم ارمأ ادع لكفسو نآلا لعف رهو ل3
 هنم جرختسإو ال وأ دخ و نرضف« انا هني سف اكرتشم ارمآ ادغ سرس ند[

 الإ قةحتت ال ةكرتشملا روماألاو امع ام ريعيف اهف ققحتت رومأل تعضو . ظافلالاو « ترضلا
 لاقي نأ نكمام اذهو. برضلا لبق 00 دجوي ال الوأ عض ولان ورح ءايشأ نقص
 ةوعام نعال م ودعم ان رع لن د 6 و. لضصأ ىضاملاالوقي نإ

 ىضاملاو ب رعمردصملا نآلو م | ردصملاو . عرفتملعفااو لصأ مسالا نأ اسهنم لئالد هلف هنم
 ىلإ امتذبأ درت امهنيب قرفلا اندرأ اذإ عارو عارو ؛ لاقو:لاق نآلو ءانبلال يق بارعالاو : ىنيم

 ليقلا ليلدب ءاي نم ةبلقنم هفلأ لاقو ؛ لوقلا ليلدب وأو نم ةيلقنم فلآلا لاق لوقنف ردصملا
 ماعلاو ؛ ناهذألا ىف ىنلا رومألا تعضو ظافلالا نآلف لوقعملا امأو ؛ عيرلاو عورلا كلذك و

 وأ رهو+ دوجوملا اذه كردملا ؛لوقي هانعم كردأ اذإ داوجوملا ناف «نهذلا قف صاخلا لبق

 وهو ارهوج مب دا لعجي نم دنع مسج ريغ وأ مسج نإ لو#»ي رهوج هنأ 0 اذاف 5

 صخأ ىلإ ىبتني نأ ىلإ رمالا كلذكو ما 0 : وهلوقي امسج هنرك كردأ اذإ 2 روظ حالا

 مث. ةدايز ريغ نم ردصملا وهو لعفلا لوآلا عضولاف. مسقتلاب هيلإ ءاهتتالا ن .كمأ 0 : ١

 تدلع اذإ مصآلا وه اذهو . ىضاملا لبق ردضملاف 30 برض . لوقت نامز هيلإ ضنا اذإ
 ةجرد .ىف امهالكب حأو بحلاف ىضاملا نم ينالثلا ف ردصملا لوقي نم بهذم ىلع : لوقنف اذه



 ' ةيآلاا روسو مقام ىلع ض ام : ىلاعت هلوق 5

 والا دحر 01 قار 0 هاك فتس) نآفر لاعب هللا لاك ىيلغت ناقاا نسما نإ

 01 نكن امه ذدح] لمعتماف ترقأام لوادملإ 0 « مأ قنلا لع 0 دورا
 لا 0 0 نافل رلاف ب امو نإ لاه امو؟."نهاظلا ره اذه

 ريمض هنأ (امهربشأ ) ناهجو هيف لون : روك ذم ريم وأ مولعم ريض ره ( ةيناث كا ةلأملا ١

 0 1 كل مجننلا لاق نم لوق ىلع اذهو ؛ ىحو كن هلا ام : لوقب 000 نآرَق 2 || وهو مولعم

 داع 0 !او ) روك ذم ىلإ دئاع وهف نآرقلا وه لومي نم لوق ىلع امأو ؛ نآرقلا هنم

 هنمتىف (ىوهلا نع قطني امو) ىلاعت هلوق نآل كلذو همالكو هلي ىنلا لوةوهو ول

 دءعبأ رخآ هجو هيفو ىحو الا ه-قطن وهو همالكامو لوي ىلاعت هن أكف لوقو مالكوهو قطنلا

 نج ام هنأ هجو ىف هنم دارملا نأ رك ذ دق ( مكبحاص لض ام ) ىلاعت هلوق لاقي نأ نه 01

 ؛ رعاشب سيلف : قلعت ةياوغلا نيبو هنيب نقل (ىوغامو) هلوقو٠ نهاكب سيلف ىجلا هسم امو

 اولاةشيح مهلع ادر (ىوهلا نعقطني امو) . هلوق نوكي ذتتي>و ؛ (نوواغلا مهعبتإ ءارعشلا نإف)

 (نهاكر لوب سياو ( ىحو الإ ) ( هلوق ) ام لاقف ( رعاش لوق ) هلوق اولاقو( نهاكلوق ) هلوف
 0 ذتام اليلق نهاك لودب- الو ء« نونه: ام اليلقرعاشلوقب وهامو) ىلاعت لاق تماضر الو

 دعم مسأ ىحولا نإف ؛ نيهجولا لمتحت لوقن ٠ ردصم وأ مس | ىحولا  ةثلاثلا هلآ أملا ١

 ا ةراشالاو ماكاو ةباتكلاو مانملالاو لاس رإلا :اهنم ناعم هلو ردضمو باتكلا
 0و تانك لإ نارتلا ام ءلوعي هناك تاتكلا انعم مس ىحولاف «نآرقلا ريمض وه انلق نإف

 ىنعمب ؛ماهلإو لاسرإ الإ نآرقلا ام ىأ , ردص» وه لاقي نأ اضيأ اذه ىلع لمتحو : لسري ىنعمب
 ملم ماهلإلا وه ذئنيح ىحولاف همالكو هلوق ( وه نإ) هلوق نم دارملا انلق نإو . لسرم ىأ لوعفملا
 : ثحابم هفو لسرم وأ ؛ هللا نم

 ال ىنلا نأ وهو نيرسفملا ضعب دنع روهثملا وه ام فالخ رهاظلا 4 لوآلا ثحبلا

 ىحو الإ وه نإ) ىلاعت هلوق نآل .ةبآلا ىف اذه مهوت نمل ةجح الو ؛ىحو نع الإ قطني ناكام
 الوقلا وك ةلوق نم دا رملا هلوق ىلإ ادئاع اريمتع ناك نإ و رهاظ»» نازرقلا ريم نأك نإ ( ىو

 وه لوقلا كلذو ( رعاش لوقب الو ) لاقف مملع هللا درو . رعاش لوق هنإ هيف نولوقي اوباك ىذلا

 . ماهلإلاب ىحولا رسفي نأ ىغبذف هب اولاق امب انلق نإو. نآرقلا
 بورحلا ىف هنإف ؛ رهاظلا فالخ وهو دبتب مل هتلكَع هنأ ىلع لدي اذه 4« ىاثلا ثحبلا إل

 ىلع لوقن ٠ م 0 : كنع هللا افع ) ىلاعت لول دار فارس لاق ام مر> و دهنجا

 . ةمأع ةنآلا لديال تد“ ام

 ١ أ نم نوكت 0 ىحو ىلنو قم" ن وكي نأ لمتك ىحوب# © ثااثاا ثحبلا 1

 نم ال ىح 000 وب لوقنف ملعي ملعأو معي لع كلذكو مدعي مدعأو ؛ مدعب مدع لوقت . ىجحوب

 ركذي مل ردصملا رك ذ دنع نآرقلا ىف هللا نكللو ىبعمب ءاجامهالك ئح وأو ىحو ناكنإو : يحو



 "م5 ةيالا : حبوب نحو هلا وه نإ : ىلاعت هلو٠

 نما د ل مار هريس ل

 «2» ئحوت ىعاو الإ وق نإ

 لعجو مكيلإ | لسرأ تح نآلا (ىو) نع قطني امو ) ( ىلر اه ر ةمانم ف ىلرو ةسفنا لتخا

 ًادشرمو ةلالضاا نم اذقنم نآلا راصو . ًايواغ الو الاض الوأ نكي ملف . كيلع ًادهاش الوسر

 هقفارت لف ىوملا نع قطن الاوهو لست فك 4 نأ تا له لعام ا

 بياعملاو ء رفكتلا نع هرغص ىف هلاسرإ ديري نم نوصي ىلاعت هللا نأ هنايبو ؛ ىلب لوقن ؟ ةغيصلا
 نع قطني ال..هنأل ؛ هرغص ىف ( لض اه ) ىلاعت:لاقق « بذكلا .دايتعاو انزلاو ةقرسلاك ةحْنّفلا
 هتبحأ ىنعم هت وه لاقي سفنلا نم نكل « ةبحنا اهنأ (ىوملا) ريسفت ىف لاقي ام نسحأو ؛ ىوهلا

 تناك .اذإ نيضتلاف « ةيواحلا هتماو طوقشلاو لورتلاو وندلا لع لدن ىوه قف ىلا فورا كف

 ولو : ءوسلاب ةرامالا سفنلاب ىوملاص تخاف توه دّقف فسافسلاب تقلعت و ىلاعملا تكرتو « ةئيند

 مل ثيح نآرقلا لاعتسا داعبتسا دعب لامعتسالا نكل : ةلافسلا نم هيف ام لازل ىلقب ها وه حل
 لدي ىذلاو ؛ حدملا عضوم ىف ةلمعتسم اهئاف . ةبحلا فلاخ ىذلا عضاوملا ىف الإ ىوهلا لمعتسي
 ( ىوهلا نع سفنلا ىهنو ) هلوق ىلإ ( ايندلا ةايحلا رثآو ىغط نم امأف ) ىلاعت هلوق انرك ذ ام ىلع
 . سفنلا ةيئرم ولع ىلإ ةراشإ

 قطني, امو ) لاق امل ىلاعت هنأل كلذو .نايبلا ةملكب ( ىحوب ىحو الإ وه نإ ) ىلاعت لاق مث
 هللا نع قطني امتإو ء ال لاقف ؟ داهتجالا وأ ليلدلا نعأ قطني اذامف : لاق الئاق نك( ىوهلا نع

 : لئاسم هيفو ؛ ىحولاب

 لاق . نإ ,ناكم طرشلل ام تلمعتسا اك« ىئنلل ام ناكم تلمعتسا ( نإ ) ( ىلوألا ةلأسملا إل
 امأ ءىنعملاو ظفللا ثيح نم امهنيب ةءاشملاو ( اهنم ريخي تأن اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام) ىلاعت
 8 ملاك نونلاو ةزمهلاك فلالاو . فلالاو ميلا نم امو ؛ نونلاو ةزمهاا نم نإ ناللف ظفللا

 لدتنإ نآللف ىندملا امأو . هبوجوو ماغدالا زاوج ليلدبف ىناثلا امأو ؛ بلقلا زاوج ليلدبف لوألا

 طرشلا نآل . غلبأو ىوقأ ىنلا ىلع اهتلالد نكلو . هجو نم تايثإلا ىلعر ٠ هجو نم ىننلا ىلع

 وأ حلا دوضقملا ناك اذإ امودعف لاخلا قف نوكن ْنأ بحب نإ ةظفل لابعتسا. ةروص ىف ءازجلاو

 نيمسقلا لاح ناب دارملا ناك نإ و :؛ باذءلا كلف ءىست نإو ؛ باوثلا كلف نسحتن نإ لوقت « عنملا

 هتميقف ًارهوج ناك نإو ؛ فصن هتميقف ًاجاجز صفلا اذه ناك نإ : كلوةك امهيف كوكشملا

 ىف لوصحلا مدعك انهه للعلا مدعو . لصاح ىلعلا مدعو مولعم ريغ امهنم ءىث دوجو انبهف ؛ فاأ

 دوجولا امإو ٠ معلا ىف امإو ءرمآلا ىنامإ 1 نإ لاعتسا روص ىف دب الف عنملاو ثحلا

 .كيتآ رسبلا رمحا نإ لاقي نأ نسال : ةاحتلا لاق اذهل و : لاخلا نايب فطرشلا دوجو. دنعكلذف

 ءاجرلا عطق ىف لاقي ٠ الطأ نجوي ل امه نإ لامتدا !ؤؤوجاو. ةلاغ ال دج وي ردا كلذ

 عرب تت ارخ هيلو



 ةيآلا 1 مجيحاص لضام : 0 0

 لم ها 6 ما 1 - ل] 2 هرم" ت2 ف -_-_

 0: ىَرخأ نعُو قطن م20 ىو حاص لضام

 0 للا لاا اكف كلا امأو ءانرت د الف قويدلا امأ  ىذلاو قويناتلا نيكرلا

 ةدعل نم ني نم ناكو « همظعو هفرش محن :لاي مسقأ ل ىهو ٠ ةفيطا هيفو ( نيلفآلا

 . لف واه هنإق : ةداعلا ةجرذ 8 لكلا ع الد انعر ةميظنم نرقن

  ىغلاو لالضاا نيب اوقرفي مل نيرسفملا رثك أ ( ىوغ وغامو مكبحاص لض ام ال ىلاعت لاق مث

 لاق: دشزلا' ةلباقم ى:ىغلاو ”ئدشلا - قى لدلفلا لأ ىررقلا ةلاواتع دنع مبضعب هلاق ىتذلاو

 ىلاعت .لاقو (النس هوذختي ىغلا ليبس اورب نإو : اليبس هوذختي ال دشرلا ليبشس اورننإو) ىلاعت

 ىريعب لض لوقت ؛ عضولا ىف الامعتسا معأ لالضلا نأ“ هنف لولا ئقحتاو (ىغلا نم دشرلا نيمتال)

 "راع اهي رط هدضقم لإ كلاخلا 0 را ل دالا نفاد رمال رع لوقت هلو لارحكو

 لع سيلىذلا نمؤملل لوقت كنأ اذه لع كلذ ميقتسم دصقم لا ىلإ قيرط هل نوكي ال نأ ةياوغلاو

 ."قافلاك ىواخلاو.: رفاكلاك لاضلاو ؛لاض هنإ لوقت الو ١ ديشر ريغ هيفس هنإ دانسلا قيزط

 ىلاعت هلوق ارك ذ ام دينو« قسف امف كلذ نم لقأ الو ؛ رفك ام ىأ ( لض ام )لاق ىلاعت هتاكف

 دسافلا دوج ولاكةياؤغلاو ؛ مدعلاكلالضلا لوقن وأ ( مهاومأ مهيلإ اوعفداف ًادشر مهنم متسن ] نإف)

 لاقي ؛ مكبحاصم 0 ) مديس (لوآلا) ناهجو هيف ( مكحاص ) هلوقو « ةبترملاو ةجردلا ىف
 در راسا أ ( رهام ر هلوق نم دازملا توك نأ لمتكو "كيلا ترو فيلا خاص

 نإو «ن ونجع كبر ةمعنب تنأ اه ؛نورطسي | مو ململاو . ن ) ىلاعت هلوةك وهف اذه ىلعو : لاض

 داشرإب هللا ىلع لاد دشرم ديشر وه لب ؛ ىوغ ام هنأ ىلإ ةراشإ نوكتيف ( نونمم ريغ ًارجال كل

 ىلاعت هلوقو ( هللا ىلع الإ ىرجأ نإ ) لاقو ( رجأ نم هيلع ل أ..أ ام لق ) ىلاعت لاق م. رخآ
 ظ ميظع قاخ اذه نإف ىوهلا نع قطني امو ) انهه هلوق ىلإ ةراشإ ( ميظع قاخ ىلعل كنإو)

 ىذلا هقيرط ىأ ( ىوغ امو ) قيرطلا ىلع وه ىأ ( لض ام) الوأ لاق : لوقنف بيترغلا نيبنلو

 نم نال كلذو. لا تلا كل تك ندوه ىأ (ىرشلا 0ع قطن امو ) مق ةتسم هيلع وه

 تعاتم .هنق ادشب :ًاقييوط هن هيلإ دحب امبرو ؛ قيرط الب قبب اعرف هدصقم ىلإ لصيل ًاقيزط كلكي

 ها . دصقملا هتع دعيف ةرسيو ةنم ليع 8 هاما امك ااه رط دج اعرو :« كلاهمو

 نع قطني امو ) لاقي نأ نكميو ءالوصو عرسأ ناك اهنم.بكرو ةداجلا كلس اذإف ءلوضولا
 , ىوطا نع قطني ال وهو ىوغي وأ لضي فيك : هريدقت ؛ ىوغ امو لض ام هنأ ىلع 00

 نإف ( هللا لميس نع كلضيف ىوملا عستت الو ) ىلاعت هلوق هلع لدتو « ىوملا عبي نم لضي داعأاو

 هلق ىف ليقتسملا ةغيصو ( لض ام ) هلوق ىف ىضاملا ةغيص ىلع لوالا بيترتلا نه ت 0
 نيح (ىرغ | مو ) هرغص ىف نودعت د ل 0 ىلا ةناغ فب( :قطنن امو)



 مايو ةنآلا . ىوه اذإ م كا ا هلوق
 سم سس

 دنع سايتلالا ةفافع هيف .اتلا نال هللات مسقأ لوقتالو هللب مسفأ لوقت كنأ اترك ذام ديوب ىذلاو
 4 ري رطل عل ا ل ,م لعفلا فذ

 سنجلا فيرعتاو لوق ىف دهعلا فيرعتل ( مجنلاو ) ىلاعت هلوق ىف ماللا < ةيناثلا ةل أسملا 0

 : مهلئاق لاق . ايرثلا هنم دارملا ( مجنلاو ) لاق نم لوق لوآلاو . لوق ىف

 اسكحح يىعارلا ىعبا اقع مجتلا ان نإ

 لب ال ليقو ءادتهالل بف ةتباث ىه ىتلا ءامسلا مجن وه مجنلا ( اهدحأ ) هوجو هيف ىتاثلاو
 هل قاس الام تابنلا نم ىهو ضرألا موج ( اهمناث ) نيطايشلل موج ر ىه ىتلا اهبف ةضقنملا موجنلا
 ايرثاا دارملا انلوق لع امأ . اهنم راتخلا هيف نيبنو هجو لك ةيسانم ركذنلو نآ تامر

 هلي ىنلاو دحأ لكل رهظيو ءامدلاىف هريغب سبنلب 00 موجنلا رهظأ وهف

 كاردإ ناع ركسلاب قرشملا نم ترهظ اذإ ايرثلا ناو: هب مسقأف تانيب تابآب لكذلا نع زي

 رهظ امل لو هيلع هللا ىلص ىنلاو ضارمآلا لقت فيزخلا رخاو آءاقبلان ترهظ داون 1
 ىلا موجنلا ىه دا رملا انلوقىلعو ؛ ةيملحلاو ةكملاراعلا تكردأوةيلقلا ضارمالاو,كشلا لق

 ةيباخلا ند انج ا ا مقأف ىراربلا ىف ءادتهالا ام موجنلا لوقن ءادتهالل ءامسلا ىف

 ءايبن لاو ءامسلا لهأ 1 *ا١ دعبت موجنلاف « موجنلانم موجرلا دارملا انلوق ىلعو  ةيسانملاو

 هللا لص ىنلا ةزجعمب لالدتسا وهف نآرقلا دارملا اناوق لعو « ضرالا لهأ نع نيطايشلا نودعبب

 لع نيلسرملا ني كنا مك نآرقلاو « سي ) ىلاعت هلوقك وهف هتءاربو هقدص ىلع سو هيلع

 تايث هب تابنلا لوقتف . تابنلا وه مجنلا انلوق لعو « تيوغالو تللض ام ( ميقتسم طارص

 و «لبسلا حاضيإو لسرلاب كلذو ؛ ؛ حالصإإلاب وأ ةلقعلا ةوقلاو اهح الضإو ةمايسملا رد

 3 0 ) هلوقو عماسلا دنع رهظأ اهنال ءامسلا ىف ىه ىتلا موجتلا وه رات نادي اذه

 .ايرثاا مث * روهظ هيف ًاضيأ نآرقلا كلذ دعب 2 « هيلع

 الو موجنلاو لقي مل ثيح ( روطلاو ) ف لوقلاك( مجنلاو ) ىف لوقلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 . هركذ مدقت دقو ( تالسرملاو . تايراذلاو ) لاقو ٠ راوطألا

 طسوىف ناكاذإ مج ١!: لوقت ؟ هب وه تقوب هب 3 دييقت ىف ةدئافلا ام 4 ةميارلا ةلأسا 0

 بونجلا الو برغملا نم قرشملا هب ملعيال هنال ىراسلا هب ىدتببال ضرالا نع ًاديعب نوكي ءامسلا
 ىلا كلذك لامثلا نم بونجلاو قرشملا نم برغملا بناج هلاوزب نيت لاز اذإف . لامشلا نم

 0 ىلعا كنإو ) ىلاعت لاق م ميظع قاخ ىلع ناكو نيتمؤالل هحانج ضفخ ملسو هيلع هللا ىلص

 (كلو> نما وضقفنال باقلا ظيلغ ع :ك ولو مهل تنل هللا نم ةمحر امف) ىلاعت لاق اكو ( ميظع

 قدي ملف ب رغملا قفأ لع ناك اذإ هب ءادتهالاك قرشملا قفأ ىلع ناك اذإ مجنلاب ءادتهالا لبق نإف

 يف ىده هنالل رثك أ فرغملا ىلإ لئام وهو.مجتلاب ءادتهالا لوقت « لا وسلا نع ًاباوج تزكاذ ام
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 نال كلذو 0 0 هيف اتلمعتساواولاو ءابلا نكل الصأ فرح لصالا ىف مسقلل سيل لاقي

 تعسف لوقي . هللا تنعتسا : لئاقلالوقي 0 قاصلاالل ىلا ءابلا ىه مسقلا لصأ ىف ءابلا

 دك لوقب © ىدع امهبف؟دابلاف:هتلأ قع مسقأ لوقي . ودعلا ىلع هللا نوعب موقأ لوقي اكو هللاب

 مل هريغو هركذ نع ىنغتساف مالكلا ىف رثك مسقلا لع مسقلل تسيل ةقيقحلا ىف ءابلاف 1

 هلوة لثم وه ناك ول دارملا ل مسقلا هنم مهف ديز قحب لئاقلا لاق اذاه ٠ دنع فلسا مف رثكب

 ءانغتسالا مدعل ءانشالا“ هذه 5 0 ذ مركذإ ديز قع مسقب موأ ديز قح بهذاو كا لخدأ

 فردا نأ لعف مسقلا ريغ ىف سيل كلذو  ءانغتسالاو ةربشلل فذحلا نأ لع هش نكاد ل اال

 نما 3 نكلا مسقلل سيل لصأألا ىف ءابلاف ديز قب مس 000 مسقلا لعف

 اذإ ىفاف سابتلا نع ولخم ال اذه لاقف هيف رظن ماكتملا نإ مث ؛ مسقلل 7 لف ا و كلا

 هللا و نردق هللابو :تتحتسا'هللاب ةلوقك مسقلا ريغ العف هدعب عمس نإف عماسلا فقوت هللاب تاق

 هترك ذام لعف دوجو مهوتي ل نإ ل 007 ال تذخأو -ديقم

 ميفلا ىف هيف فقوتي ًاضياوه همم اخو رح ايش هللاب ىلرق عم ترك ذ ىفأ موت نإ انا ةيملب و

 لمف وهو . هنعىنغتسا ام كرتو راصتخإلا عم كلذ 0 اكتمالا دارأ اذإف ء فقوت
 نسايتلالا نم م نماللاو هّللأ ةككأ رامشدل هللا ةمأك فا "5 ماكتف « هللأت :لاقو٠ ءاتلاب ءا ىلا لديأ مسقلا

 5 ا ام نوكن دقو ؛ ةيلصأ نوكنت بق تايلكلا لئاوأ ىف ءاتلا فإف

 لف ىداحلا وأ ا ار أ عادت لوب ىداع وأ ىداه 31 ىعاز وأ ف عاد :هعما نع

 ءاتب سيتلت ءاتلاب مسقت كنأ لع 0 ىأ كامو يحلف اضإ نار و وأ نامور هسا: نحف كفك و

 مل واولا عم ( لوآلا ) نالاكشإ هيلع لاقي ال اواو اهولدبأف , لايقتسالا ىف ثينأتلاو باطخلا

 انبهذ اعف مزلي مل كلذ لوقن انآل مسقلل قلاب ةيلضنلا قاولا ندع لذ كوش شاملا نذاكإ

 فك مسقالواولا لمعتسي مل نإو فطعلا نع ,ىنيو لدي ثيحواولا ىف كلذ ناك امتإو ؛ هيلإ

 ةيسبلل لاغبو ةمهب عج ىف ماهبو ؛ ةمرب عمج ىف مارب لوقت ققحتم لصالاك ىه ىتلا ءابلا ىف كلذو
 هاتلا امأو ٠ لامب لوقتف ىأرو لام كلوقب اهةصلت ىتلا ءابلاب ماربلاو لاغبلا ىف ىتلا ةيلصالا ءابلا

 تاودالا نم افرح لبق نم نكي مل ثيح سابتلالا لاعتسالا كلذ نم مزل ىدقلل تلمعتسا امل
 لوقت ؟ ميظعلاتو ميحرلا# كلو هيف سايتلا ال ام تك رت ل( ىناثلا لاكشإلاو ) واولاو .ابلاك

 مل ىعمب ؛ لصالا فالخ ىلع اهيف ءاثلا تامعتسا روهظلاو ةرهشلا ةياغ ىف ىلاعت هللا ةماك ناك امل

 عمسي نم نإف « ضعبلا دنع خي اميرف اهريغ امأو . امتربش ىف نوكي ام الإ اهيلع ساقي نأ زحي

 ناك .نإو لوءفمو لعف وأ لعافو لعف ميحرت لؤقي ار عطق ىنعمب رت ةردنلا ىف عمو ميحرلا

 لثم روهشم الو مزال هيلإ لوقتملاو هنم لوقنملا ىف ةرهشلا ىف ءاوتسالا نكل دعبلا ةياغ ىف كلذ

 ةبعكلاب رب برعلا نع لقت هنأ ىرت الأ لمعتستال نمآلا دنع نإ تاق ل لوقن انأ ىلع ؛ هللا ةملك



 "ا مجنلا ةروبلدم

 / مجنلا روس )
 را

 ( ةيكم ناتيآو نوتس )

 «1 و اذإ مجنلأو

 4 مجرلا نم لا هللا مس 2

 ملل كلل مل نإو ريسفتلل عرفتن مثلئاسم مدقن ريسفتلا ف 680 سلا ]فاو كى وه اذإ مجتلا ور

 روطااو متخ نآلف ظفللا امأ . ىنممو أظفل ابلبق ام رخآل بسانم ةروسلا هذه لوأ «ىلوآلاإل

 هللا لص هيبنل لاق ات ىلاعت هللا :لوقتف ىذملا امأو ؛ مسقلا واو عم رجنلاب هذه حاتتفاو ؛ مجنلاب

 هللا ىلص تلا .ةدياكم ءازجأ ىف هأرج هنأ هل نيب ( 0 3 هحبسف ليالا نمو ) ملسسو هيلع
 ا لضام ) لاقف هدعب و مجنلاب را

 تافاصاا ىهو فورحلانود ءامسالاب مسقلاب اهحاتتفاو تمدقت ىتلا ةروسلا ( ةيناثلا ةلأ ملا ر
 نإ) ىلاعت لاق اي ةيتادحاولا تام ”قلمسقلا امفىل والاب | هدعب ةروسلا هذهو ءروطلاو « تايراذلاو

 نيدلا نإو قداصل نودعوت امبإ ) ىلاعت لاق م ءاز زجلاو رشحلا عوقول ةينا ا ىو ( دحاول كملإ

 (عفاد نم هلام عقاول كبر باذدع نإ ) ىلاعت لاق 5 هعوقو دعب باذعلا ماودل ةثلاثلاف و ( ماو

 . هوم امل هن الثلا لوصالا نكح ملسو هي هيلع هللا ىلصىن !| ةوبنل ةروسلا هذه ىفو

 هنالف ةينادحولا ىلع امأ٠ رب 50 0 هلا لعالو ةينادحولا 0 هللا مسقي م4 ةثلاثلا ةلأسملا ر :

 نس راب و ةريوسلا اذه ف ارامل , مقأ هنألف ةوبنلا لع امأ مأو . تافاصلا ةروسؤ دحاو رم ا مسقأ

 ( ىثغب اذإ لبللاو ) ىلاعت هلوق نإف هب قاعتي امو رشحلا ىلع مسقلا نم رثك أو ىحضلا ةروس ىف

 اف اهلك كلذ ريغ ىلإ ) جوربلا تاذ ءامسلاو ) ىلا هلوقو ( هاون ماعلا 0 وكو

 : لبق م ةيلقع اهلك ةريثك ةينادحولا لئالد نال كلذ“ ه. قلعتي | ا كك

 دحاو هنأ ىلع لدن ةبأ هل ءىثا'لك فو

 تيبش هناكملف يشمل ةامأو.. ةرتاواملاويةيورتملا تارجتسملا ضو. ذك اهيا هودلا لئالد
 ًاداقتعا هدقتعي و فاكملا هب عطقيل مسقلارثك أف عمسلابالإ هتايثإ نكمي الف هعوقو امأو. ؛لقعلاب

 : لئاسم هيفف ريسفتلا م ا

 مجينلاب مسق هنأ رهظالاو : هانمدق فالخ هيفف مجنلا بر وأ مجنلاب مسقلل اولا ( ىل والا )



 ا اللا ١ رود قنا ن) نتف ) لاعت :ةلوقك وهو هريس مدقت دق
 لاق ىلاعت هنأ ىهو ةدئافب ةروسلاهذه متو . هانعمو تاقوالا هذ صاصتخالا ةدئاف انرك ذ دقو

 دارملاو دحاو ىنعملا لاي نأ لمتحو ؛ ( دوجسلا رابدإو ) ق ىف لاقو ( موجنلا رابدإو ) انهه

 نم دارملا ليقو ( نادجسي رجشلاو مجنلاو ) ىلاعت لاق دو# موجنللو دجاس عمج دوجسلا نم
 تاومسلاى نم دجسي هللو ) ىلاعت هللا لاق تابنلا نم هل قاسالام مجنلا ليقو ءامسأا موجب مجنلا

 نم تغرف اذإ ىأ ةغالا ىف محن ةفيظو لكو فئاظولا موجنلا نم دارملا وأ ( ضرألا ىف نمو

 رشع هللا ناحيس ةالصلا بيقع لاق نم » ثيدحلا ىف درو دقو . هللا ناحبس لقف ةالصلا فئاظو

 نيحح وأ] ىف ىعملا نوكتف « ةنس> لأهل بكت [َرَمر شعر اك أ هللا تامر شع هل دخلا تام
 حبصلا تقو ( موجنلا رابدإ ) نم دارملا نأ رهاظلاو روهشملاو فئاظولا نم دوجسلا نآل ًادحاو

 سماخلا هجولا نم انرك ذ ام نين ذديحو . سمشلا ءوضب هؤايض بهذيو قو مجنلا ريدي تيح

 ناسنإلا نوكي ىذلا ردقلا ( ليللا نمو ) مايقلا لحم هنألل راهنلا هنم دارملا نأ موقت نيح هلوق ىف

 ريسفترخآ اذهو « مونلا تقو الإ حيبستلا نع جرخ الف حبصلا تقو (موجنلا رابدإو) هيف ناظقي

 . لو هلآو دم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو . ملعأ هللاو ةروسلا هذه



 22/ ةيآلا . موجنلا رابدإو هحبسف ليألا نمو : ىلاعت هلوق

 وعدم 0 ىع ب ثا هنن هلع

لا 33 د هحبسسف ليل نمو
 «هعةه» مرج

 مل لاقيف تجرخ مل لاقي ببسلا ىنعمب لمعتست ىلا ماللا ىه ( ثلاثلا ) هنرق لمح نالف تبث
 مكحلا اذهل ربصاو لاق ثيح مالا لاثتما ربصلا ببس لعجاو (ريصاو) لاقف جورخلاب ىلع نالف

 : رخآ ينل ال كلغ

 دحو امل لوقن (ىنيع ىلععنصتلو) رخآ عضومىف لاقو (اننيعأب) انههلاق م ةيناثلا ةلأسملا 2

 وهو (اننيعأب) هلوق ىف عملا ريمض انههرك ذ املو نيعلا دحو هدحو ملكتملا ءاي وهو كانه ريمضلا

 انهه ظفحلا نآلف ىندملا ثيح نم امأو : ظفللا ثيح نم اذه ( اننيعأب ) لاقو « نيعلا عمج نونا

 اورواشتو دياكم هل اوعمجوسانلا هل عمتجا ثيحلسو هيلعهللاصىنلاب ةمحرلاةيطم ربصلانآل متأ

 لك نوك عم قرغغلا نم هظفحو ءاملا مدع دنع ذاختالاب هرمأو كلفلاب هرمأ كلذك و : هرمأ ىف
 . اننيعأب لاقف قلخلا رظن ىف مظع ظفح ىلإ جاتحت ءاملا تحت ةرومغم عاقبلا

 ظفحلا هنأب انلقنإ امأ : هوجولا عيمج نمرهظ دق انلق انهه 0 هجوام 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل
 قرم اديعأب كنإف هريدهتو كارت ناكم ىأأانم عار هانحق ملعلل انلق نإو ٠ اننيعأب ظوفحم هردقتف

 نإف . ةل آب تسيل هللا ةيؤر ناكنإو ةلآلا لقلاب بتنك لاقي ايىنيعب هتيأر لئاقلا لوقك وه ذئنيحو

 ىلع نيب قرفلا امو (اننيعأ ,) انهه لاقو ( ىننعىلع ) هط ىف لاق ثيح نيعضوملا ىف قرفلا اف ليق

 ىلعىأ ىنيعىلع هلعفأ لوقي [5 « ىلاعت هللا هاضريام ىلع ىري هنأ وه كانه ىلع ىنعم لوقت ءابلا نيبو
 رن ل هيض” الو هريغل ايش لعش. نم ناف ةيلإ تفتلا و ىبع ىف لجدي هجو لعد ردت تالا

 هوجو هيف (موةتني>) هلوقو اهانرك ذ دق (كبر دمحت عبس و) هل وق ىف ءأب ءلاو هيلإ هنيع بلهيالو هيف

 لق و ٠ مايقلا هى نحو مايقلا ىلع مزعل 5 نيح مايقلا لق دارو ككاض وم ند موقت ) لاول ١

 نوكي امل ةرافك كلذ بتكي هسلجم نم موقينأ لبق نم « هللا ناحبس » لاقنم نأ ربخلا ىف درو
 هيف ًاضيأ درو دقو « مونلا نم موقت نبح ( ىناثلا ) سلجلا كلذ ىف وغللاو ظفلللا نم هنم ردص دق

 ةالصلا ىلإ موقت نيح ( ثلاثلا ) « هابتنالا دعب حبسي » ناك سو هيلع هللا ىلص هنأ ىلع لدي ربخ

 كدمحتو مهللا كناحبس » ةالصلا حاتتفا ىف لوي ناكمل-و هيلع هللا لص هنأ ربخلا ىف درو دقو

 ًايصتنم تق اذإ امسالو ام صال موقت نيح ( عبارلا) «كريغ هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابتو

 ماهتنالل كباصتناو ةاداعملل كمايق لدب و (كب ر دمحت حبسف) مهلع ءاعدلا و مهتاداعمو كموق ةدهاجم

 لحم راهنلاو نوكسلا لحم ليللا نإف : راهنلاب ىأ موقت نيح (سماخلا) هحيبستو هللا رك نإ كمايقب

 نامزلا نم قبام ىلإ ةراشإ (هحبسفليللا نمو) هلوقك نوكي اذهىلعو  ىلوأ مايقلاب وهو ءاغتبإلا

 حبصلا لوأ وهو ( موجنلا رابدإ) كلذكو
  موجنلا رابدإو هحبسف ليللا نمو إب ىلاعت هلوقو



 ةيآلا . كبر كل ريصاو : ىلاعت هلوفا 1
 ا الس هل ع هر دلاس بح

 ©«( موت 0 كبر“ دي 0 انيعأ بكن كبر 5 ريصأو

 كلذ هلوقف عقاو باذع ىلإ ةراشإ (مهنع ىنغي ال) هلوقو . نوقعصي هلوق ىف ( اهدحأ ):نارخآ

 كلذ ود ىأ ؛ كلذ نودهلوةو (عقاول كب رباذع نإ) هلوق مدقت دقلاهي نأ ىكع و« هيلإ ةيراكإ

 ىذلا'لاثملا ىف هيو انيب: دقو ديكلاىلإ ةراشإ كلذف مهديك ىأ« كلذ نود ( امهنناث ) باّدعلا

 ءأ هللاو «كئامزخ كجاجل تت: لئاقلا لوق وهو انلثم

 ىرج هلأ (اهدجلا ) اهروجو ةقانرك ذ ( نوملعيال ,مرثك أ نكلو ) 4 ةسماخلا ةلأسملا ١

 هللا نإ مث ( نونم + مهب مهرّك أ ) ىلاعت لاق اك رث رثك الاب لكلا نع ده كي تلا قاع 2
 فاخلا نع ًاديعب كلذ نوكي ثيح ماكتملا نم اهنسحتسا هللا نأ ملعيل ةداعلا كلت ىلع ملكت ىلاعت

 نضعب ىو اودلعي ) لاوحالا 1 ىف مه ( اهثلاث) ملعب ال نم 1 لف نمآ نم مهنم ( اهيناث )

 . مهعفنب مل نإو فشكلا لاح اوملع مهنأ هلأو اوملع لاوحالا

 ١ مهل نأوهو : رمثالا نممدقت ام وه نوكي نأ زاج نويلعي ال لوءفم 4 ةسداسلا ةلأدملا .

 نواهاج نوافاغ مهرثا 4 تارا كشف الصأ لوعفم هل توكيل نأ ناجع كلك 0 ًاباذع .

 50 ذ دقو ( موقت نيح كبر دمحت حبسو اننيعأب كنإف كبر مك-1+ل ريصاو ل ىلاعت ل اق مث

 هضعب ىلإ ريت و (سمشاا عولط ل اق كبر ددح حعبسو نولوقي ام ىلع ربصاف) ىلاعت هلوق ريسفت ىف

 مهحصن ىف قبيل هنأ ىلإ ةراشإلا هيف ناك( مهرذف) ىلاعت لاق امل لوقنف . ىسنيدهعلا لوط نإ انهه

 هللا فصىننلا لمحب ام كلذ تاكو ( ها 1 اورب نإو) ىلاعت هلوق مدعت دقو امس الو عفت

 اكو (ًارايد نيرفاكلا نمضرأالا ىلع رذتال بر ) مالساا هيلع حون لاق ا ءاعدلا ىلع ملسو هيلع

 لدب (كبر دمحب حسو ) حيبستلاب نعللا لدبو (ربصاو) ىلاعت هللا لاقق مالسلا هيلع سنوي اعد

 ( توملا بحاصك نكت الو كبر مل ربصاف ) ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ ميكذهأ مبالا كلوق

 ىضتقي ام كلذ ناكهنودبكي مهنأ ني 1 ىلاخت هنأ (لو*الا ١ هوجو هفف( اتتبعأب كتاف ) لاعت هلوقو

 اننيعأت ظوفحم كنإف ( ف الو رصا ) لاف مهديك مي الثل مبك اله ] ىلإ ةردابملا فرعلا ىف

 نوكت نأ ىضتقتةلالا هذهو كارن انم ىآرمب كنإف مهملع عدت الو ربصاف ) لاق ىلاعت هنأ ( اهناث )

 دابع ىلع ًايعاذ كننوكح نم لضفأ انل ًاح.سم كنوك نكل لاوح الا نم نوكي 0

 قع ءانزإ هنف ناوكي هريغ دتع ةلاح وكشي نه نأ (اهلاث) نم ىآرع كنإ» ٠ لضفأ الا ر حا ؛ ,هانةلخ

 ةدئاف الف كارز انن.عأ أي كتاف كلاح كلشت الو (ربصا) ىلاعت لاَقف ى ايثلا لاح هيلإ ا رع مدع

 . ( نولوقب ام ىلع ربصاف ) هلوق ىف دجوتال عضوملا اذهب ةصتخعم لئاسم هيفو . كاوكش ىف

 ىلإ ىنعمب ىه ( لوالا ) : اهوجو لمتحت ( كحل ربصاو ) هلوق ىف ماللا « ىلوآلا ةلأسملا ١
 لاقي كبر كحل تيثاف لوقب هنأ اكف , تايثلا ىنعم هيف ربصلا ( ىناثلا ) هللا كح نأ لإ ريصأ يأ
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 عفن هنأنظي دئاكلادبك نكل 1 بىلإ جا اتعالف د> أ ىلع قخالو « اعطق عفني ال ديكللا 0 ناإل

 , عفتت أبنأ نوطيا١ وناك مهو مانصالا 0 ىلع مايا ناعما نك لايع (عفني ال ؛كلذ) ىلاعت لاف

 . ةرخآلا ىفال ايندلا ف موعفني نأ اوبلط امبإ و ةرخآلا ف عفنيال هنأ نوءلعي اوناكوتلَي ىنلا مديكامأو

 هانلق امف تر كفت اذإ اعيمجنيهجولا لع لاكشإ الو. لواآلا هجولا بحاص ىلع بلقنيلاكشإلاف

 ا 2 نراعي ذل مهرثك أ كلو كلذ نود اب اذع اولط نيذلل نإو ل ىلاعت لاق م

 0 ما نأ وج 0 ىلع 1 هنالل كلذو ) مهرذف ) ىل اء هل وب 0 م (اههدحأ 7 د عد>و مالكا

 لب.« لاتق ريغ نه قلم ع 0 مرسلا ماك تحو هلاك ع لبق لزان هنإ ليق دقو

 ناذعلاب رعب حسا ع 0 نوذم 6 ١ مهاتقب ص و ثد >-ح ردد ملون باذع ةمايقلا ف ليف مه

 0 ىنغب ال مهديك نأ نسب ال هنال كلذو ( ىنغي ال ) ىلاعت هلوةب لصتم وه ( ( امهناث ) ردب موب

 محل ا فانسلا وهو را ليو ىنغي ال هديك نأ م ل انغإلا مدع ىلع رصتعي الو لاق

 ند نإو ) كلذ عم لاق امو رضي ال نكلو عفني ال هنأ , 2 رهديك مهنع ىنغيال لاق ولو

 0 كلذ لاز.( ًاباذع اوبلظ

 انلق نإو . ردد موي باذع وه باذعلا انلق نإ ةك# لهأ مه اوملظ نيذلا 6ك هلام م

 ؛ مهين هديك وه ( لوآلا ) هوجو هيف لوقن ؟ .انهه ملظلا نم دارملا ام 4( ةيناثلا ةلأسملا ل
 . ىناثلا هجوأل بسانم اذهو مه رفك (ثااثلا)و « ناثوآلا ممتدابع (ىناثلا)و

 لكاتحت هلوق هدب هبا كلذ لق ها نب رسمملا 1 لوق ىلع 2 كاذ نود 4 ةنلاغلا ةلاسما ر

 نؤد (اههدحأ ( نيرخآ نيهجو لمتحتو ) ربك اللا باذعلا كود ىنداللا باذعلا نم مهقفيذنلو (

 باذعنأ كشالو . ماليإلا ىفلتقلا نود برضلا لاقي ةدشلاو ماودلافكلذ نم لقأ ىأ.؛ كلذ

 ميظعلا ةرخالا باّذع ىلع ةينقتلا ةدئءاف هيف أآذه ىلعو ) ىنعملا اذه ىلع ةرخآلا باذع نود اندلا

 نوكيام لوةيو ركفتملا ركفتيف ريقلا ىف ًاباذعو التق ىأ كلذ نود ًاباذع لاق اذإ هنأ كلذو

 مهقيفلو ) ىلاعت هلوق ىف لاقي نأ نكمي ال ىنعملا اذهف ليق نإف ءامظع الإ نوكي ال هنود لتقلا

 دارا نوك 0 نه عنام ال نكنلاو كلذ مسن أناق ) ربك لا باذعلا نود ىدالا باذعلا نم

 مهنأ وه هنابو: بعاتم كضرغ نودو دسافمكجاجل تحن : لئاقلا لوق ةقيرط ىلع ىناثلا اذه !نهه

 5كل نإ مهل ليقف هل تقلخ ىذلا ابعضوم ريغ ىف اهوعضو ثيح مهسفنأ اوملظ هللا ريغ اودبع ال
 .ًاباذع للا كلذ ثود

 ناهجو هفو مويلا ىلإ ةرا شإ هنإ رهاظلا لوقت ؟ اذام ىلإ ةراشإ هند ع ةبارؤ لالا و

 0 خ2 6



 هب آلا .٠ لقد مع يال مربا فانت ةةونأ نشا

 ناك ا هيلع : ماطيالا 7 وهو ممع ى ىغبال رفاكلا قو مومنعل ن 1 َْق 1 أ هن 5 مهقدص

 . هللا هققوو هللا تابآ ةداقو ةحب رقب 0 فرط نايبلا ملع نم هد

 « رهظملا ىلع رمضملا ميدقت لصالاو لوعفملا ىلع لعافلا ميدقت لصألا ( ةثلاثلا ةلأسملا ال

 تاكرحتم عب رأ م 3 ماللا اونكسأف تلعف اولاق اذهو لءفلاب لصتملعافلا نلف لوآلا ىف امأ

 ميدقت امأو . لصفتم وهو لوعفملا ريمض فاكلا نآل اوةكسي . ملو كبرض اولاقو ةدحاو ةملك ىف

 00 راشحالا ىلإ درا نراك كير ىبرص سلق اذإ كنان , انامدحا دنا نوكي هنالف رمضملا

 ميدقت للوآلاف ىل رمو ديز ىف رم كلو مك راصتخا كانه نكي م نإف ؛ ىايإ ديز برض كلوق

 ىنغيال موي لاق اذاذ . لوعفملا دقت نسحالا ناك هديك مهنغيال موي لاق.ول انبهو , لغافلا

 وهو «ناسلا لع نم ةدافتسم ةدئاف هيف لوقت ٠ لعافلا مدقي ل ملف ىل ديز ره ىف انلق اك راص مهنع

 مهدبكىنعيال لوقي امير مالكلا اذه عماسلا ناك هديك ىنغيال موي لاق ولف ىلوأ هآلا مجدقت نأ
 ” نعم ىدل ىدلا رمآلا رظتناو هؤاجر عطقنا مهنع ىنغيال عمس اذإو مهقح ىف ريخلاوج ريف مهريغ

 ردص نمت نسح نإو هب لزن نم ءوسب لعف وه ديكلا ىنعم نأ انركذ دق « ةعبارلا ةلأسملا ل

 ؟قالطإلا لع مهاعفأ مونع ىنغيال موي لقي ملو رك ذلاب ءوسي ىذلا لمعلا صيصخت ىف ةدئافلا اف : هنم

 هنأنودقتعياوناكو نينمؤملاو هلع ىنلا لعفب نوتأب أوناك مهن ِ 0 قيرطلاب سايق وه لوقتن

 هيفو . هنود امع رهءاجر عطقيل هيف نودقتعي اوناكىذلا مهلامعأ نسح ىنغأام 0

 نأ ىلع نيرسمملا رثك أ ا ل هايس حا حل

 نولعفياذاف ايندلا ىفرهديك مهعفتيال ىأ ( نوديكملا مه ) لاق هِي ىنلا لتق ىفرهريبذت هب دارملا
 داني :أ ( اهدحأ) هوجو هيف ( نورصني مهالو ) هلوقو م مرضي لب ديكلا كلذ مهعفنيال موي

 اذإ م“ * ةنملاو ريغلاب راصتن الا ىلإ جا حال ثيحبهوركملا عفدل ًارومأ بتريالوأ ىعادلا نأ وه هبجو

 0 هجر سابلا دع مرصني الو مهسفنأ لاعفأ مهعفني ال لاقف : رايغالاب رصتفي كلذ هعفتي مل

 ًائيش مهتعافش ىنع نغت ال ) ىلاعت هلوق نم دارملا وه ام هنم دارملا نأ (اهناث ) مهابقإ نع سأيلا
 ءالؤه ) مطوقو ٠ . مانصأللا ممتدابع ىأ ( ( ام مدك ع ىفب ان مور لقا 2(نوذقن الو

 مكرمل ريصن ال ىأ 00 مثالو) هلوقر ( انوبرقيل الإ مهديعت ام) مطوقو ( انؤاعفش
 ىف ةفاضإلا لوقن نأ ( اهثلاث ) رصان رصنب وأ عيفش ةعافشب امإ ا : عيفش ال

 ناطيشلا ديك مهنع ىغي ال لاق هن'اكف . لعافلا ىلإ هتفاضإ ال . لوءفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ 0

 لق كرما اذإف ورع رض ىدعاو ازرع دز ترص ىدعأ لوقت كنأوه ةتايبو“ ممايإ

 ع 0-9 |ةاقلا لوق تعمس اذإف. ةينااو ةنيرقلاب الإ ملعي ال هيلإ فاضلاو ردصملا

 ىلع صللا عطق ىبي عأ لئاقلا لوق تعمس اذإف ًابورض» نوكي نإ يدعو ايواص 1 دانؤك ةرأ

 حضاو حاضيإ هنإ ثيح نم دساف اذه لبق نإف ٠ لوعفملا ىلإ فاضم هنأ ىلع ةنيرقلا تلد هتقرس



 ا ةبالا . هديك مهنع ىنغي ال موي. : ىلاعت هلو
 3 هم 2 نر هربا د اس دعو املا هطرلاوت ع - هارلاو ب 10

 «:477 نورصني مهالو ايش هديك مهن :ءىب المو

 نأ ةفاضإلا ىف اولاق اذهلو . هانعم ىف ناك ام هظفلب لعفي هبقري نهثلا ىدل اب و:هو نيعلا بضت
 اع لعفلا ثرأ انركذاآم ديوي ىذلاو ؛ ظفللا ىف ءزج ىنعملا ىف رمأ ىلإ أرمأ زرج امل فاضملا
 قذلأ 'فرحلاو مزال عضاوملا هذه ىف لابقتسالل لعفلا صولخو نذإو ا نلو نأب كتصن

 0 نالق نإ لوشت نأ زوجتال تيح بصنلا عنمب لاحلل لعفلا لغحي

 نأ لع )' ىلاعت هلوق ىف 8 بصانلاب بصنلا ناعنو نابصني ال لابقتسالل لعفلا ناصلخب امهنأ عم

 نلو نأو لاقتسالاب لعفلا صاصتخا ريغ ىنعمب اسيل نيسلاو فوس لون ( ىضرم مكنم نوكينش
 لآبقتسالا ىف ىنعم هب تبثي ملو لابضتسالا الإ نيسلاب تيشي لف لابقتسالا ىف الإ حصيال ىنعع
 لرفْعيل وأ ىل زفغي ى هللا دبعأ تلق اذإ هلاثم «لابقتسالا سفنال لابقتسالا قام وه رظتْنملاَو

 11 ىر كرفشتلا كلف اذإو «نامرلا نم لمتلل)ى ىشودرمعما رهر اضرع ىف
 لامقتسالا نكل . لابقتسالا نايب مالكلا نم دوصقملا نوكي ام نيب قرف و ةرفغملا لابقتسا نيسلا

 ليقتسملا قف ىنغم ةنم دوصقملا نوكي ام نيب و لابقتسالا هب نيبيل ىنعملاب قف ىتعم ىف الإ:دجوييال
 ّْ . كدوصقم : لحن نيل لابقتسالا ركذتف

 . 6 نورصني م مالو ًائيش مديك مهنع ىنغيال موي )) ىلاعت لاق مث .
 مهموب هب زيمتي امرك ذو مهم 0 قالي 0 اوقالي ) لاق امل

 عفتني موي اذه ) هيف لآق ة ىلاعت هناف نينمؤأ ا موي فلاخت هو ( ىنغيال موب ) لاقف نب ينم وأ موي نع

 : لئاسم هيفو ( نيقداصلا

 اوةاليب ف رظ (امهناث) . (مهموي) هلوق نع لدب (لوآلا) ناهجو ىنغيال مون. ىف ( ىلوآلا 0
 مويلا فرظ 0 نوكيف موب ىف مويلا نوكي نأ هنم مزلن اذه ليق نإف ؛ موي مهموي اوقالي ىأ
 اناكذ دقو مالو هنأرج نين موب نالف تق مدي أب لوي نم لو دح ىلع وه لوقن
 نارام ان ىلإ مويلا ةفاضإ زاوجو (ذئموب) ىلاعت هلوق ىف فرط هيك زاوجو نامزلا تحب

 عم مهديك مهينغيال مو. لقي لو ( 00 ىنغيال موي ) ىلاعت لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 هلوقو «٠ ىعفن هنأ هن مهفي اذك ىانغأ لئاقلا لوق 3 ىهز ةليلج ةدئاقل هسفنن ئدعت ءانغ انغإلا نأ

 ديفتسم ريغ ىتدافأ ةقيقحملا ىف هانعم فائغأ هلوق نآل كلذو ررضلا ىنع مفد ا مهفي ىنع |

 رمال بلظي نم لوقي ىروض> نع ىريع ىنغأف روضحلا ىلإ 0 ١ يأن ع ىعأف هلال
 (مهنع ىنغيال) هلوةف روضحلا ةقشم ًاضيأ ىنععفديف ىنع مينغ ىأ نبع ىدي نا ىدلو ىعاوذدخ

 قاعإو اعف مهعفش ال هلوق نم غلبأ أ اررَض مهنع عفدي ال هلو نأ كش 0 ررضلا مهنع عفدي ال ىأ

 : ديهشغلا ماوي لاق هن اك ( عفني موب ) لاَقَف مبعفن هنم مهف امل مهقدص مبنع ىنغي موي لاق ول نفّؤملا



 ةبآلا ٠ . مب ماوي اوقالي ىَ مهردف#: ىلاعت هلوق ل

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننال ير , مل لاقي نأ بحي ناكو رمأ ( (مهرذف ) ( ىلوألا ةلأسملا )

 تانآلا هذه نأ ( اهدحا ) هوجو نم ةتع باوعأو. 0 دلو مالسإلا ىلإ مهتاعد زاوج

 ,« فيعض وهو لاتقلا ةيآب ةخوسنم املك كلذ ريغ ىلإ ( ( منع لوتو . ضرعأف ) ىلاعت هلوق لدم

 لاس هيإف هعد ةحصتب نل ناحل ديعلا دس لود 5 ديدهلا دارملا ايعإو مالا دارملا نسل (اهنناث)

 قاخلاوعدي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىناا و نيعم ريغ وهو دئاعي نم دارملا نإ الار ةقانج لابو

 هللا لقي ملف هدانع رهظ نمال هدانع ربظي مل نم باطخلاب دارملا ن قكيا نأ د 2و موذعلا لدا لع

 الار فاكر كلر ةيعسا كنا اهات ذف) لبق نم لاق ىلاعت هنأ اذه ىلع لدي ( مم ) هقح ىف

 (نيقفشم انلهأ لبق انك انإ) اولاق نيذلا نوقفشملا ره مه مهرأ ذي نف ( مهرذف ) انهه لاقو (نونحب
 . كلذ ريغ ىلإ ( نونملا بير هب صبرت رعاش ) اولاق نيذلا مهرذي نمو

 مهماكت 3 مويلا َكِْلَذ ىلإ مهرذ : لاق ىلاعت 216 نوكف ةياغلل ىتح ( ةيناث ٠ةلأملا)

 مودي باذعلاو موقي باسحلا نو ةيئآ املا نإ م لقأ ملأ لوقتو مالكلا ددجت مويلا كلذ مث

 ايف لمعت ىلا ةياغلا نحب نتا د] رطل نأ ( اهيناث ) مهملعتل مهملك مث مويلا كلذ ىلإ مهملكت الف

 لعفلا ىهتني اهدنع ضرغلل ىتلا ماللا نآل ؛ توعل ىأ توم ىتح همعطتال لئاقلا لوقي 5 ماللا

 نم دارا لعلو اهيف نيتماكلا لاعتسا زوجو ليلعتلا ىنعمو ةباغلا ىنعم اهيف دج ويف ضرغلل ىذلا

 اها ال رف لق نانا“ نقلا كأي نأ ىلإ ىأ اذه (نيقبلا كنعان ىح كير ديضاو) ىلاعت: هلوق
 مهنمىثتسم نوكي و كلممال قفشملاركذملاةن وكلم (نوةعصي) هلوقنمدارلال ون « ميلا كلذ فالي

 نأ كانه انركذ دقو ( هللا اش نم الإ" ضرالا“ىف نمو تاومسلا ىف .نه قعضصف ) كاع لاق اك
 دعرب دعرلا نأ ملعي نك نوكي ةحيصلا تعقو اذإف نئاك باسحلا موي نأ لعوقحلاب فرتعانم
 . ماعلا فجيري ملو لفاغلا فجنرا ةحيصلا تعقو اذإف؛ لفاغلاكن وكي عيال نمو ؛ هعامسل دعتسيو

 ىذلا مهموي ةاقالع نوكي امتإو هموي قالي دحأ لكنآل مهموي ةاقالمب دعوتلا نوكيال ذئنيحو

 نم ةمعن هكرادت نأ الول ) ىلاعت لاق ا اذهو : ةفص' هذهب فوصوملا مويلا ىأ . نوقعصي هيف

 هانذينف ) ىلاعت هلوق ليلدب ققحت هنأل ارعلاب ديلا ]سيل ىثملا نإف ( مومذم وهو ءارعلاب ذبنل هبر

 1 دجوي ملاذهو أ ماومذدم ةعم نوكي ىذلا ذبنلا قنملا اك و ( مس وهو ءارعلاب

 لصافلاو ىرخأ عفريو ةرات لبقتسملا لعفلا نم اهدعبام بصني ىتح(ةئلاثلا 0

 عفترت ىح هقفلا تيلعت لوقت بصني لالا ىف عقبال ارظتنم الضخ ناك اذإت لعفلا نأ اضن
 وه هيف ببسلاو . مانأ م ىنوق طقست ىتح ررك أ لوقت عفري الاخ ناكنإو.هرظتنت كنإف ىتجرد

 ىكسلل لوقي رادلا ىيت مل لوقت : لعفلا ةباغضرغلاو ضرغلل ل دلعتلا مالو ةياغلل لبقتسملا تح نأ

 ىف ٍتبسلا تركذ اًمو أئيش تاقام ليق ناف.« نأ رامضإ امهفو عفزأل هلوقك عفرت ىب هلوق راصف

 :ناكو ًارظتنم ناك اذإ لبقتسملا لعفلا لوقن «لاحلا ةدارإ دنع عفرلاو لابقتسالا ةدارإ دنع بصناا



 دم ةيالا . مبموي اوقالي ىتح ,هرذف : ىلاعت هلوق

 - 0 هر يّيدص رثرث_ هر 0 ا |

 «45» نوقعصل هيف ىذلا مهموي اوقالب ىت> مرذف

 تا : ل ا 8 ْى لش لف "لإ نرش ل مراالال |هأ 0 هتلسأ هبف رع

 ضار ىلا ىلإ ةيسذلاب ليق با>سلا فو 0 ىلإ ةيسذلاب كلذ لبق اممإو

 ًاديز تارا اننا" لاك نركب نأ ايعدجا) نينجا ردك طقاس 6 ةيناثلا ةلأسملا

 ىلإ فشخ: ندع ةيزقرلا نازل ل٠ ىاتلاو كلعام حرض كاع 3 كك 0 املاع

 ا رهاظ هجولا اذهو اح هامل اذه ءارأ لوقت ؛ ملعلا ى 5 نوكت 1 هك أ ىف نيلوعفم

 1 ىلاعت لاقو .آديز تيأر لوقت رثك "الا ىف نيعلا ىأر ىنعع نوكتت دحاو ىلإ ىدعتلا دعو

 ..:نيعلا ةيؤر هي الاف دا رملاو (.ادحأ نعبلا نم نير اماقدر لاقو . ( انضأن اذ

 زوحبال مدنعز ال كلذو , طوةسلا ريغ ىف لصحت الةدئاف (اطقاس) هلوقىف م( ةثلاثلا ةلأ اا

 نم هنودقتعي ال ًافلاخع نوكل أطقاس لاقف « ا بطوبهو اهطوزن نكم الو تاومسلا لع لاصفنألا
 ام) ًاقلعموأ الضفنم ًافسك اورب نإو لاق ولو طوةسلا ( رخآلاو ) لاصفنالا ( امهدحأ ) نيهجو

 . ةدئافلا هذه تلصد>

 وه ىذلا دانعلا نايب ديفي هنآل كلذو ءىرخأ ةدئاف ( اولوقي ) هلوق ىف 4 ةعبارلا ةلأسملا إل

 مباستلا مهمزلي ال ىتح اهوجو نوجرختسي تقولا كلذ ىف منال كلذو ؛ ةيآلا درس دوصقم

 نوكيا ملعلا دارملا ( اوري نإو ) لاقي نأ لمتحي اذه ىلعو . ةديقع ريغ نم الوق باح نولوقيف
 . موكرم باح اذه اولاقو ؛اودناعو اوريت ةطقاس ءامسلانأ اونقيتواوملع اذإىأ « دانعلا فل خدأ

 نوزجعي نيح مهنأ ىلإ ةراشإ ( موك باه اولوقي ) ىلادت 0 4« ةسماخلا ةلأسملا ١

 لايختلف لإ نوعجري ضرألا ىلع .ىش عقي ل اولوقي نأ مهنكمي الو بيذكتاا نع

 هب مسلع دروبام مهسفنأ نع كوعفدي مهن : 6 ضعب ىلع هضعب ا يل( موك م ) هلوقو

 . اب رق ابلص راصف ماكر هنإ نولوقيف عنام ىوقأ اذهو . هيف مسجلا ذوفت عنميال ءاوهلاك باحسلا

 حوضولاإ ةراشإ . اذه اولوهي : لقي مل ثيح ةراشإلا ةماك طاقسإ ىف ي« ةسداسلا ةلأسملا 0

 فدح عم (موكسبا<#) نولوةيف ءارم هعم قبب ال مع اوتأي نأ نونسحتسيالف دانعلا روهظوممألا
 ؛ هلثمو هش (موكرم بامس) انلق  مهايإ قلخلا بيذكست دنع نولوقيف لاحب هيف لئاقلل قيل أدتبملا

 ماعم لا ملعي الو مالكنم فاخي نم لاجب اذهو . اورمتسا مهما وععمرم ألا ىشمتي نأو

 . هدارع جرخ لوبقلاىأر نإورخآلاب هرسفامهدحأ لع ركنلا ىأر نإف . نيبج واذهلعجيف « لبق ال

 نوءجري ال مهنأ نيبت اذإ ىأ 4 نوةعصي هيف ىذلا مبموياوقالي ىتح مرذف ب ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو اوقالب ىح موعدف



 ةيآلا . ءامسلانم ًافسك اوري نإو : ىلاعت هلوق 4

 ا ٍس هن ذل ناك رابعالا  ةجرد 1 44 0 نيب ان ىلاعت هنأ وه هف
 ًافسك اورب نإ ) كلذ دعبو ؛ اونمؤي ملو تزيمت ججحلاو تروهظ تاب الا نإف ٠ راذتعالا هجو نم

 تناكءايشآلا ربظأ ىف تربظأ اذإ ةيآللا نكل ةيآلا نوركتي ىأ ( باهت اولوقي ًاطقاس ءامسلا نم
 رطخم امبرف اذنككهب لعف هنأ هيف ىعداو هيب اذ أ نم نأ وه هنأسو ٠ ربظأ

 اك هب كل لعجأ ىتح نوديرت امسج اوتاهسانلل لاق اذإف . هعدبي املو هتيب ىف هنأ عماسلا لابب

 ا 1: هلع و هلم لج ىلا ضال ناتنإلا دنع ءاشألا نيظأ نكلب ؛ هولا كلذ لوزي

 لوق ىلإ تفتلي الو ٠ بهذملا لصأ ىف ةفسالفلا بهذم ىلع برعلا تناكو ؛ هشرعو هفقس ىه
 أدحاو نوكيل هتاذ ىلع دئاز فصوب هفاصتاو هتيؤر زوي ال ىت> هيزنتلا ةياغ هزنن نحن ىسلفلا

 مين امل متتأ لوقن ؟ 1 ا لا هانم يهدم ن كن ككفا 0 ْق
 ا كلذ كنع لابجلا ذخأ ب 0ك اركي ةزهد ف متعرشو بك او 0 00

 0 الا نواره مو ةفسالفلا بهذم ىلع لصاآلا ىفتناك ةيلهالا ىف برعلا نأ تين اذإو

 مهلع ًادر ىلاعت هللا لاقف . كاكفنالاو لاصفنالا عنمع اهعيط ءامسلاو نييوكحلا اهعيط ضرأللا

 ًاراثيإو عئابطلل الاطبإ ( ءاملا نم ًافسك مهيلع طقسنوأ ضرألا مهب فسخن أش نإ ) عضاوم ىف

 ىتاا ءامسلا وهو ءايشألا رهظأ ىف ةبارغلا ةياغف بيرغ ءىثب انيتأ نإ انهه لاف « عئاقولا ىف رايتخالل

 اوركنال, اهطوةس بجوي ام اهريغو ةيودآلاب لمعيل ابيلإ لصي ال دحأ نأ نودلعيو ًادبأ اهنوري
 ةفسالفلا بهم لع اوناكمهنأو دانك ذام دب ئدلاو ءووم لأ قه كلذ نود ا

 اندنع امأف ء نكم كمعزفف كلذ ىأ (ًافسك انيلع تمعز امكءاهسلا طقست وأ) اولاق مهنأ  ءاهسلامأ يف

 : ثحايم هيفو ةعطق ىأ كاع نم ةفسك لاقي ةعطقلا ةفسكلاو الف

 بوثلا ىف احلاععتسا اورك ذ نوي وغللا و فسكلا ةظفل ءامسلا ف لمعتسا 4 لوالا ثحبلا

 ماكايوطم تاومدلاو ) لاقف ىض يف هرك ةااذطو ءروشتملا توثلاب ءاهسلا هش ىلاعت هللا نآل

 . ( ءامسأأ ىوطن موب ) ىلاعت لاق

 مم فسخ ) ىلاعت لاف ضرالا ف فسخلاو .امسلا ف فسكلا لمعتسا 4 ىتاثلا ثحبلا ل

 ههجوو فوك سمشلا ىفو . فوسخ رمقلا ىف لاقي لاق نم لوق ىلع لدي وهو ( ضرالا
 اهمال فصو لمع:ساف هب لصتم هقوف فاكس جرخمو فاكلا جرم نود ءاخلا 5 نأ

 21 يملا قو: فيكلاو قوكلا ءايسا)و سمشلا ىف اولاقف « لعألل لعاآلاو لفشل

 هط2: امو رببلا قوف نمل قوق هطقنام ن | املا عاملا ف رطوقليبق نم اذهو ؛ فسخلاو“فوسملا

 درعا لما ف تح 0 زم هطقت زوجي نم دنع 0

 كتفسخو ) رمقلا ىف لاقو . رمقلا تح هنأ عم اي بادو نابسلا ىلا م« كلاثلا ثحبلا )

 بابحشلاو فوسكلا دينع سم.شلا وهو هقوف ريظن هل فوسخلا دنع رمقلا نال كلذو (رمقلا



 0 ةنآلا . ىلا دا ىلاعت هلوق

 هلال م 0 0 2 ما 0 2 ع: هرثع هو

 - - ه-

 مَ م 2-6

 44 2 56 اة افا ءامسلأ

 قرفلا امو ؟(نوودكلملا مه اورفك نذلاف ) ىلاعت هلوق ىف ةدئافلا ام 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 نوك ةدئافلا لوقن ؟ ( ن 1 6 اديك نودي رب مأ) لئاقلا لوق ىنعمو مالكلا اذه ىنعم نيب

 .نودكملا مهف اذك نودير مأ :لاقولو دبكلا ةتدارإ ةلباقم قال هرفك 6 ًاديكم رفاكلا

 ديكلا نم دارملا نأ هانرك ذام ديوي اذهو ؛ نيديكم اونوكي ال هودي ري مل نإ مهنأ هنم 1 نك

 لكى ماع ( نوديكملا ,هاورفك نرذلاف ) هلوق نآل مهايإ هياذع ىنعمب . هللا ديك وأ ناطيشلا ديك

 مهأست مأ هللاهجول -_- هان رك ذ ام لع ىعملا 1 د 1 هديكي و ناطينشلا هداك رفاك

 سيل مأ' كنع نوضرعيف كيلإنوجاتح<الف بيغلا م 2 ةعمأ عابتالا نع نوءنتميف مهلهثتف ًارجأ

 هوجولانم هجوب مهنع عوفدم ريغ باذعلاو « باذعلا نودي ريف نيريخالا نب الا نبذه نم ءىث

 . لوبذعم اورفك نيذلاف مرفكل

 وأ ديكلا وأ كذك نودبازي مأ لك ل ثيح دلكلا ريكتت قف ةذث افلا ام « ةثلاثلا ةلأسملا | ١)

 نورعشي ال ثيح نم باذعلا عوقو ىلإ ةراشإلا ىهو : ةدئاف هيف لوقن ؟ ماهمإلا لوزيل كلذ ريغ

 -انرازمإات رك ذ < ةيفظملا اذا ريإ نوكي وأ لع هب مهل نوكي الو ةتغب مهتأب أب لاق هناكف

 ةدئاف دتفي وهو ديحوتلا داعأ ( نوك رشي امع هللا ناحبس هللا ريغ هلإ م مأ ) ىلاعت لاق مث

 اولاق ةغللا لهأ نأ وهو : فيرش ثح هللا ناحبس ىفو ( نونبلا مكلو تانبلا هل مأ ) ىلاعت هلوق
 نيحو .نروسمت نيح هللا ناحيسف ) هلوق ريسفت ىف كلذ انركذ دقو حييبستلل ملع مسا ناحبس

 ناحبس لون و ءردضم مسا.هللا ناحبس لوم نأز وج ليق نإف : دئاوفلا نم انرثك أ و ( ن وجبص]
 لق لكم كلذ لوف, ؛ حيبستلا ىف لاقي يهل عاقيإلا عضاوم ريغفف ناحبسرك ذنف نالعف نزوىلع

 و باجيف هنع ريخ ال ف رحلا نأ عم هنع ربخ ثيح فرظ ةملك فو راج فر> نم لئاقلا

 مهردلاو ديز نم تذخأ كلوق لثم ىف لمعتسملا امبلصأ ىلع اكرتي ملو مسالاك العج ذئنيح ىفو
 [ نة هنإف هلاعتسا عضاوم ىلع كرتي مل عضاوملا نم ركذ ايف ناحبس ” كاذكت يك
 ا لعف نزو ىلع ديز لاقي ام الع كرتي

 نوكت نأ ( امهدحأ ) نيبجو لمتحي ( نوكرشي امع ) ىلاعت هلوق ىفام « ةعبارلا ةلأسملا ال
 لمتحف اذهىلعو ٠ ندر نيذلا 3ع هانعم ةب ربخ (امهيناث) مبك ارشإ ن :ء هنا>بس هأنعم ةيردصم

 نأ لمتحو : نينبلاو تانبلا ىلعهللا ناحبس لاقف هلل تانبلا نولي اوناك ينال ناولا نع نوكيا
 ْ . هنوديعي ملثم نع هللا ناحيسلاةف هنوديعي ام لثم وه نولوشي اوناكمهنآل ةملالا لثم نع ناوكي

 تيترنلا هجو م موكرم بام اولوقب اطقاس ءابسلا نم افسك اور نإو ل ىلاعت لاق مث -



 ةيالا اديك نوديري مأ: ىلاغت 3 دك

 ا هي مه 0

 615 > َنوديكلآ م ”اورفك ند اد َنوُدير مأ

 ضقار ل نمل 0ك 3 ا 000 ا ةئدجلا ع | لعرلشر 0 أَو

 كاعت. هللا تاتك ىف ام هانعمراخإلا تاب نموهلب : كلذ .دائملا سيلزو هللا 0 ىأ شا ناك اّيب

 ةنعرلل كلملا :باتك هعم ىذلا 1 لوتس  ةق اع ىأ يفاتعلا عدن يضم نذلف لاعب

 . كلملا باتكب اولمعا

 : لاسم هيفو < نوديكملا م مه اورفك نذلاف اديك نوديري مأ ب ىلاعت لاق مث

 نم دارملا .نانيب كلذ نينب.انلقك ل نيب ةبسانملاو قاعتلا هجو ام 4 ىلوآلا ةلأسملا ل

 ىأ:نودكملا مهف كودكت نأ نوديرب مأ لاق نيرسفملا ضعف ( ا دنكا تودي .عأ ) هلوق

 لوقي نم لوقب اناق اذإ اذهىلعو . هنوصب كرصنيو هنيعب كنوصي هللا نإ ديكلا ىلع نوردقيال
 جبنأ وهو نسحلا ف دي حاولا ( نوبل بيار هي سيارتي ىلاعت هلت لصتم (بغلا ممدنع مأ)

 نودي مأ مملِق تاو هنأ نودع بيغلا نويلعتأ مهل لب فق ( نونملا بير هب صبرتن ) اولاق ا

 نأ 0 51 نإو نوبذاك مت :اف بيغلا نوعدت متثك نإف انلق توميف هلتق نولوقتف ذك

 ةنم عا رلل نأ اناق ام لعامأو 0 ةرص و مكنع هلوصي هللا نإ نوطلاغ متنأف هيلع نوردقت

 لوقنف ٠ بويغلانم هنوكل هتياده الول هب ءاجام نودعتال مت ل ةيادحلا ىلع كلأسيال قل هنأ

 هتغازإو ناطنتقلا نم ىأ ل ا نم دارملا نأ ( لوآلا) هوجو.هف

 كيلإ نوجاتم مهف بيغلا نودلعي ال مهو ًارجأ مهأست ال تنأ لاق ىلاعت هنأأك مهدارم لصحييف

 لاق 6 داو رايجالا نعم ةدارالاو تغازإب اوضرو ناطيشلادديك_اوزاتخا دقِف اوًضرعأو

 ( نودّترت هللا نود ةملآ اكفئأ ) لاق اكو ( هثرح ىف هل دن ةرخآلا ثرح ديرب ناك نمو ) ىلاعت

 دارملا نأ. لاق نأ ( ىناثلا هجولا ) (.كمتإو ىعاب ءوبت نأ دي زأ ىفإ.) ىلاعق هلؤق كلذ.نف زبظأو
 مه أوه مالكلا بيترتو ؛ نوديكم بيرق نع مهو مهلإ لصاو وبف هلل اديك نوديري مأ ملعأ هللاو

 مهأسال الوسر م.م ]| لسر 1 هللاو مم باذعلا لوزت نوديرب مهف ض ضارعالا ىف ةجح قبب مل ام

 55 نأ ًاذإ نوديرب مرهف « نوض رعد مهو مهدنع فاتك مذ مع ال ام ىلإ معدببو أرجأ

 ةءاسإلا وديكلان آل دساف وهلاقيال كلذك . مثإلا دايدزال ءالمإلاو ديك حاردتسالا نال : مهديكيو

 بر رايكلا ىلإ ها ءاسأ لاق الفا ركملا كاذك و. ةلباقملا' قيرطب 0 هذ زق لع لطب ذل

 قا ىلاعت هللا ق> ىف الفل هسسن كلذدعب لاق مث . كلذ نم ءىش مهف اك اذإالإ هللا ىدتعا

 ركمو اوركمو ) لاقو (هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نف) لاقو (اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو) ىلاعت هلوق
 دجو نم ا نإو هب لرب نماء وسلام ديكلا لوقت انا (اذك نيك او دك نرديك) لاقو ( هه

 لب اه يع نم (ةيريدم !ولوت نأ دعب مكءانصأ نديك الر لاق مالشلا هيلع ميهارإ نأ ىلا دم



 يئن ةنآلا قوتك مث تيغلا مهدنع : ىلاعت هلو

 1و 6 17 20 ا عرتاسم 0

 ٠١.. نوبي مه بلآ مدع
 مهف:) هلوقو « ةمايقلا م ا ىاأ قف د وقد ى أ هب أو ىرجأ نإ)

 لق ) هلوقو ايندلا رجأ دارملا ( ًارجأ مطأت مأ ) هلوق نأ انرك ذام نيو ( نولقثم مرغم نم

 عطقنم كلذ نإ ىدحاولا هلاقام ىلإ ةجاح الو . ىنتتسا مث مومعلا دارملا ( ًارجأ هيلع كلأسأ ال
 . هنم بلطيلف كانه هانرك ذ دقو « ىنرقلا ىف ةدوملا نكل هانعم

 لو هيلع هللا لص هنأ ىلإ ةراشإ ( نولقثم مرغم نم مهف ) ىلاعت هلوق ةسماخلا 0
 مباقتأ نإ الإ مهللا « .ىث ىند دأب هعابتا اوك رتي نأ مهل ناكام را مهلاط ولو ايش * مهنم بلط ام

 . نيعلا مه قس الام دعب نيدلا مباَهْدف د مهعنمو مهل ام لك ذخأيو فيلكتلا

 حلاعت هن اك هانرك 3 ىذلا : ثمترتلا سرس نح مهدنع مأ ل ىلاعت لاق مث

 امتومست ىتلا ةدسافلا ماهوآلا مكعابتا ىلع ءانب 3 متلقو « هنساعو عرشلا متح رطا مج : محلل لاق

 ةمارغلا ىف امإرذعلا نآل كل رذعالف نوبلعتال متنأو ًارجأ مكنم بلطيال ملي ىنلاو , تالوقعملا

 - تاس هيفو هنع مكل ىنغ الو هيف مكيلع ةمارغ الو هب ءاج ام ىلإ ةجاحلا مدع ىف امإو

 ان ركذ امىلع طسوتم ماهفتسا وهلب ريدقتلاىلإ م ل

 مم رخلل لوقت اه ىلإ | مهل ةجاح ال مأ نوءنتميف أر أ مهأست مأ ىلاعت هللا هجول مهيدهنأ لاق هنأأك

 . نوعش الف بنغلا مهدنع

 نأرهاظاا لوقن ؟ دهعل وأ سنجلأ . اذام فيرهتل بيغلا ىف ماللاو فلآلا 6ةيئاثلا ةلأسملا )
 دارملاو . ًاذيعم ًاحلالو محلك آل ةقيقحلا نايب ديرب محللا ىرتشالئاقلا لوقي ا بيغلاعون دارملا

 : تبيع لكل هفارعتسا و سنجلا (ةداج لاو بيغلا ملاع) ىلاعت هلوق ىف

 لاوقن.؟:ايغ نوكيدالا صختملا تع امو كسعلا مهدنع حصي فيك اذه ىلع م ةثلثلا ةلأسملا إل
 مكدنعأىأ (نونملا بير هب صبرتن) هلوقب قلعتم اذهليقو « ,هريغ نع باغام ,هدنع رضح هانعم

 1-0 لق) ىلاعت هلوق ن ال وأ ءرك ذ كلذ دعبل ؛ فيعض وهو لبق -6 هنأ نوملعت بيغلا

 . كلذب اذه لاصتا عنمب كلذو هب لصتم

 ىلإ ةراشإو ءسأالا حوضو لوقن ؟ ( نوبتكي مهف ) هلوق ىف ةدئافلاام « ةعبارلا ةلأسملا ١
 وه اهلك ةريثك ًارابخأو ًاماكحأو ًارارسأو ًارومأ ىحولاب لع بيغلا ملع نم ويلي ىنلا دنع ام نأ

 عنتم نوك هنأ كطخ هببتك ١ ليق نإف ؛ اذكو اذك مم أالا ء سرفتملا لوقي اك سيلو اهبمزاج
 طابنتسالاو نظلا ليبس ىلع اذكو اذك هركذأ نكللو عطقلاو مرجلا هيف ىعدأ ال انأ لوقيو

 اذكو اذك عقي ىتالفلا مويلا ىف نأ نيواودلا ىف اوتبثأو . ىنع اذه اوبتك ١ لوقي ًاعطاق ناكنإو
 هنع اونختسا ىتح يلو دم ةجرد ىف اوراص له ىنعي ( نوبتكي مهف بيغلا مهدنع مأ ) هلوقف

 مم رخل معد



 ظفللا اولمعتساو حضاولا قملا ىنعملا 00 لال ةظمللا ىف لاس الاو .ىعملا قال دل

 7 لئاسم هبفق ريسفتلا امأو . ئدقتلا نم نسحلا ةياغ ىف اذهو ؟ بدؤملا نسحملا

 لقي ملو مهأست مأ لاق ثيح ملسو هيلع هللا لصىنلا لاؤس ىف ةدئافلا ام « ىلوألا ةلأسملا ١)
 لوةن؟ كلذ ريغ ىلإ ( اديك نوديرب مأ) ىلاعت لاقو ( نولوقي مأ ) ىلاعت لاق امك ًارجأ نولأسي مأ

 : ناثدئاف هف

 عامتسالا نم اوعنتما امل مهنال كلذو . سو هيلع هللا ىلص ىنلا بلق ةيلست « امهادحإ ل

 كيلع ام تيت ت ه1 ملسو هيلع هللا للص ىنلا ىلع, بعص عابتالا نم اوفكنتساو

 ًارجأ مهتم تبلط تنك ول مالت تنك امنإو ؛ ؛ مولم ريغ تفاقم مل ثيح كردص قيضي الف

 . ًاذإ كلع جرح ا

 اوناك ممن آل 2 كلذك سيلو ًاقاطمرجأ بلط ىنن مزل نولأسي مأ لاقول هنأ امهناث إل

 مهطأست ال تنأ هل لاقف ملسو هيلع هللا لص ىنلا امأو ٠ مهئاسؤر نم رجآلاب قرلاطب و نك ركل
 . لالضا' ةياغاذدو نيلتاسلا نوت ون ملام مهو ملأ ل كارعو كن ردش دل مهت 1

 ًاريدقت وأ ةقيقح 6 الإ عقتال مأ كاان نأ 3 لئاق لاق نإ | © ةيناثلا ةلأسملا ١

 دل لوألا كرو« ارعأ مهأست مأ هللا هجول ممدهتأ لوقي ىلاعت هناكل ون ؟انبه كلذ فيكف

 ركذ كرتو . تانبلا هل مأ دحاو وه رادقملانإ ( تانبلا هل مأ ) هلوق ىف انلق امك هيلع راكنإلا عوقو

 امتإو « ىلاعت هللا هجو ديري ال هنأب نيلئاق ممنوكو ىلاعت هللا نم هيلع راكنإلا عوقو مدعل لوآلا
 .ايندلا ىف رجالاو ةسايرلا ديرب

 مهأست مأ لاق ول هريغىف دجوتال ةدئاف ًارجأ ىلاعت هلو: صوصخىف له « ةثلاثلا ةلأسملا إل
 نإو ةدئاف هيف نآرقلا ىف ظفل لكنأ ىنم لولا مدقت دقو: معن لوقن ؟ كلذ ريغ دأ الام وأ انش

 مهتحاصم هيف مقل اص ىنا هب هد ام نال ةراشإ كلذ نإ انيه نهظي ىدلاو + اهلستال انك

 تبلطول امب مهتيتأ تنأ : لاقف رجالا هنمبولطملا ديفي .ىثلءفدنع الإ بلطيال رجالا نآلكلذو
 .م,سفنأب كودفلو مهاومأ عيمجكوتآل « مهو مه ةعفنلانم كتوعد املاك اوءلعو ًارجأ هيلع
 . ملعأ نلاو هديافلا هذه لضخ اكل الاماوأ ايش لاق ىلو : رج مهنم بلطت ال اذه عمو

 هيلع لأ أاللقإ ىلاعت هلوقو ءامأر بأ مهنم بلطي مل هنأ ىلع لدي اذه « ةعبارلا ةلأسملا ١

 لكاا لب امهنيب ةقرفت ال لوقن ؟ امهنب عمجافيكف ام ًأرجأ بلط هنأ لعل دي(فرقلاىف ةدوملا الإ ًارجأ

 ملأ أ الأ وه (ىفرقلا ىف ةدوملا الإ)هلوق نم دارملا نأ وه هنايبو دحاو مالكك امهالكو قح

 نيلماكلا هللا دابع نأو « ىلاعت هللا ىلإ ىنازلا ىف ةبحلا ىرجأ امتإو. ايندلا ىلإ دوعب ًارجأ هيلع
 هدابع ليمكتل مهلسرأو هوملكو هللا مبملك ن يذلا هللادابعو : نيصقانلا هدايع نه ىلأعت هلا ىلإب رفأ

 هلوق نعم وهف اذهىلعو اولمكي ملو هللا مبل سري مل[و مهملكي ىل | نيذلأ نم هللا ىلا برقأ اولمكف



 50 هيلا. :.رجنا مهلأستمأ : قاعت هلوق
 يدا م7655 6و مرتعو ع 6 هر تما ا 0 22 ١

 لاقو ؛هوجولا عغلبأ اذه ني.ىلاعت هللا نإ مث . نارجت ىراصذ ىف درو هنآل . هماقم موقيل دلو ىلإ

 هتك نال كلذوع لدا مهل تانبلا لعج نأ عم ؛ نينب مهسفناأل نولعحي و  تانب هل نولعج مهنإ

 نم لا دالواب ةدالولا نونم نكمي ةاردككلا ثانالا نال 5 دالوالا ةرثك ىلع نيعت تانيلا

 حيذيال منغلا نأ ىلا .رالرأ دكا ىاالابخإ مهنم نكمي ال ةريثكلا روكذلا امأو د

 اعف ؛ ريككشلا لإ رطب عفنأ قالا عوتلا ءاقبإ نأ تينءامل كلذ و . اردن الإ تالا

 نار رع متأو .صخشلا ثودحىف عونلا ءاقب ىف ىل ةجاح الو : ىل ءانف ال ىذلا مويقلا انأ : ىلاعت

 كلذ نع نعتسم كات هللأو 6 نوم ن"اوءربثتاو ) نا ثانإلاب ملاعلا ءاقو / لجاعلا تولا

 : هلل ءادتتبا ال هنأ ىلإ ًارظن كيرشلا ىنن ىلإ ةراشإ ناك مدقت اف اذه ىلعو . تانباا هل نولعتو

 هللا ىلإ تانبلا ةبسسن محل عقو فيك ليق نإف . هل ءانف ال هنأ ىلإ ًارظن كي رشلا قن ىلإ ةراشإ اذهو
 طانم ىه ىتلا لوقعلا ممل ناك موقلاو « لقاع ىلع ىخي ال حبلا ةياغ ىف صأ اذه نأ عم ىلاعت

 , لقعلا عابتا هيلإ ماعد لوقلا كلذ لوقن؟ لوقلا اذه داسفب معلا ىف فاك ردقلا كلذو « فياكتلا

 لقعلا ن'ال . لقنلل رابتعا الف قفاو اذإو « لقعلا قفاو اذإ الإ عت. ال لزعمب لقنلا نولوةيو

 ءىثش رهظ اذإ : لاقي اذهو «دلولا دوجو ببس هن”ال «ًادلاو ىمسي دلاولا اولاق مث . فاك كانه
 دوجو بيس ىلاعت هللا اوأاَهف ٠ طاخلا ةنوفع نم كلو ىلا نواوهف « كلذ نم دلوت ا 5

 هتيمسلا ُْق هللأ هيرست بوو ىلإ را مو / دلاولاب هوهدسف هأ راتخا هل او 1 هكمالملا

 درو ل ىسحلا اوسكالا ىلع هّئاوسأ ْق راصتقالا بو»>وو؛ صقنلا هود مب ةيمسكلا نع كلذ

 ىلاعت هللا ىلع ةيقيقحلا وب زاجلا ,امسثالا قالطإ زو اولاقف «لقنلا مهرابتعا مدعا عرشاا اهب

 . مهقافتاب أدولوم الو اننا هووهسل مو« أدلاوو أبأ 20 اقشاع هومسف « هتافضو

 . ةلالض كلذو

 .( نولقثم مرغم نم مهف أرجأ مهلأست مأ إل ىلاعت لاق مث

 دعب دوجوملا اومسو : القع هونظام اوعبتاو عرشاا او>رطا امل نيكرشملا نأ وه قلعتلا هجو
 ملمحي ىذلاام مهل لاَ 4 كارفالاو ةيدمسإ رفكلا مهمزل ًادلاو لد وأو » انو ًادولوت مدعلا

 اولوقي نأ مبعسي ناكاف ائيش مكنم هبلطل كلذ له ؟ هيلي لوسرلا عابتا كرتو , عرشلا حارطا ىلع

 روزلالوق ركل غوسي ىذلاىسلفلالوق متعبتا فيك : مهلوقنف ؛ ال اولوقي نأ الإ مهل قبب ملف معن

 ركز مأب ىذلا نوعبتتالو ؛ نولوقت اكىمف نكي ملْنإ ًاظفاولاعت هللا بتاج فافختتسالا تجوامو
 أ



 ةيآآلا . نونبلا كلو تائبلا هل مأ :ىلاعت هلوق 5

 ابار عرس جر 22 رب اس ىادص ثا هع

 فد نونلا حلو تانلا هل مآ

 :لئاسم هيفو :مهيلإ كلدوعص الو ةكنالم مهنأآل ؛ مم متءمتجا الو ةبتك الو ةنزخم متسل متنألاقف

 باوجلا اف , دوعصلا ىنن مل للا ىف نم مزلي الو  دوعصلا ىنن دوصقملا (ىلوألا ةلأسملا)
 ::ىلاعت لاق ؛ لكلل لماش ةيآلا رخآو عامتسالا ىن وهو ؛ دوعصلا ىن نم غلبأ ىننلا لوقت: ؟ هنع

 ! . ) نيءه ناطلسب مهعمم م - املف (

 : نيهجو نم لوقن ؟ باوجلا اه« هيلع عمتسي امتإو : هيف عمتسي ال لسلا ( ةيناثلا ةلأملا
 ىدحاولا هركذ ام (امهناثو) هيف نيدعاص (نوءمتسي) دارملا نأ ىرشخمزلا هرك ذ ام ( امهدحأ )

 امهالكو ؛ لخنلا عوذج ىلع ىأ (لخنلا عوذج ىف مكتباصالو ) ىلاعت هلوق ىف اك ىلع ىعم ىف نأ
 3 ()رييغتلاو راضضالا ند هيف ذك فيعض

 (اهدحأ ) هوجو هيف لوقن ؟ وه اذامو (نوعمتسي) لوعفم رك ذ كرت مل ( ةثلاثلا ةلأسملا

 هنأ نم نولوقي ام نوءمتسي ( اهيناث ) ىحولا هيف نوعمتسي ملس مهل له ىأ ؛ ىحولا وه عمتسملا

 مهل له : لوي هلاك اتا ل قفل كي لابلا ) نكي الل 'يعللا ندر الكي رق هن نأ و: عاش
 . لسرمب سيل همالكو . لوسرب سيل هنأ اوءلعي ىتح ءامسلا نم عامسالا ةوق

 ثيدح اوت أيلف ) ىلاعت لاق امك ءاوتأيلف لقي ملو ( مهعمتسم تأيلف ) لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا ال

 نالطب ىلع لدأ هيلع مهعامتجا نوكيل ٠ مهقدص ريدقت ىلع نوهأ نوكي ام مهنم بلط لوقت ( هلثم
 عامتجالا دنع كلذ نإف « هلثمب اوتأو ؛ اونواعتو هيلع اوعمتجا ىأ ( اونأيلف ) كانه لاقف ٠ موق
 الو: دحاو دعب دحاو الإ قتري ال هنأل ءرذعتم [هنإف ] عامتجالاب ملسلا ىف .اقترالا انأو ”نوهأ

 . هعمس امب ًايقر دشأ ناكىذلا د>اولا كلذ ( تأبلف ) لاققف . دحاو الإ ايلعلا ةجردلا ىف لصح
 ىهو ةفيطل ىلإ ةراشإ وع لوقن 9؟ هب دارللا 5 ) نيم ناطاسد ( هلوق 1/4 ها ةلأتسلا ٍْ

 انأ : لوقي نأ دحاول ناكل ممس امب ( مهعمتسم تأيلف ) مهل ليقو ؛هوعمس ام مهنم بلط ول هنأ

 هيلع لدي قلد ىأن نأ كح اولا ل ل لاقف ءايذك يردفف اذك ون اذك "اندم

 قيرطإ نولوقي ام داسفو ؛ كرشلا ىنن ىلإ ةراشإ (نونبلا مكلو تانبلا هل مأ ل ىلاعت لاق م“

 : اولاق مهنإف ؛ هل كيرش الف رداق هللاو , هزجعل كيرشلا ىلإ جاتحي اعإ فرصتالا نأ وهو. را

 عطقنال دلاوتلا الولو ء. صخشلا ىلعءانفلا زاوجل ناك امنإ نينبلاو تانبلا قلخو : تانبلا هلل نولعجت
 ىف نوكي ال اذهلو :دلاوتلا هللا ردقف . لصفلا هماقم موقي نأ ريغ نم  لصأآلا عفتراو لسنلا

 اذإ ٠ الا ثودحن ةرايعلا ماقت 05 2 ءابالل انف تود ال 03 ءاقيلأ راد رادلا نال 2 ةدالو 1

 اذا ل !ة روس لئاوأا ف ىلاعت لاق اذهو "تالا ءانف ناكمإ ةروص: ىف نوكي ان]دلولاف اذه تيث

 . ةيفرظلا حلصت ذتيخر ٠ قرلاب لسلا رسفي نأ اذه نم صلخم (1)
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 كبرت ري مدنع مَآ حد َنونقوي .ال ليس رادار تاومسلا 1
 ماو رنا هوجان ةارعلا 82 اا ىلا سا هس م2 ها 68 3 1 00

 ناطلس ر مههمتسم تأيلف ه هيف ١ وحدد لس مل مأ ١1/7 نورطيصملا مث ما

 د
 «؟8> ندم

 را 2

 : ل 01 2 هلغشي دحاو لكو٠ انا ىلع طا لاو ةطايخلا ىلع زايخلا

 هراتخاام (اهدحأ) هوجو هيفو « نونقويال لب ضرآلاو تاومسلا اوقلخ مأ) ىلاعت لاق مث

 نم ملام ناو ) ىلاعت هلوق ىنعم ىف دئنيح وهو اوقلخ مهن نونفويال مأ وهو ىرشخزلا
 (اهينانو) مهسفنأ قاخسيلو هللا قلخ هنأب نوفرتعم ره ىأ ( هللا ناوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ

 نرنق وب ال امإ وااو ةلخام أ كلذك سماللا نشل يده و دحار هللا 1 رآ توق ال ل

 سيل نالفو نمؤ سيل نالف لاقي لوعفم ركذ ريغ نم الصأ نونقويال ( اهئلاثو ) هللا ةدحوب

 هيفام نايبل ىدؤيو ىذؤ. نالف لئاقلا لوق كلذكو ءالوعفم ونب مل نإو هبهذم نايبل رفاكب

 الو ضرالاو تاومسلا اوقلخام مهنأ هريدقت نوكي ذليحو . لوعفم ركذ ىلإ دصقلا عمال

 كلذ دعب ىلاعت هلوق هيلع لدي 5 أ لكب منتج نإو ١] دا نونقوي ال لب ؛ لئالدلا هذبم نونقوي

 لوقو «.قافآلا ليل د ىلإ ةرانشإ ةيآلا هذهو (موكرم ٍبامحا ول وهب ًأظقاس ءامسلا نم امسك اون

 . سفنألا ليلد ( اوةلخ مأ ) لبق نم
 نم دارملا ( اهدحأ) هوجو هيفو ( نورطي.سملا مه مأ كبر نئازخ مهدنع مأ )) ىلاعت لاق مث

 نع ةيفخلا ةيهلإلا رارشآلا ىلإ ةراشإ هنأ ( اهئلاث ) بيغلا نئازخ ( اهناث ) ةمحرلا نئازخ نئازخلا

 5 هوجولا هذهو . اهب عمسي ملو ناسنإلا اهري ل ىلا تاقولخملا نْئا نرخ ( اهبهعيار ) نايعاللا
 ميلع درأل ةمثت ( نورطيسملا م مأ ) ىلاعت هلوقو ٠ 0 :لوقنم ىناثلاو

 1 نب زخ اوملعيف هللا[ ةمحر]ةءزخم اوسيل مهنأ ىلإ راش (كبر نئارزخ ممدنع مأ)لاق امل هنآلكلذو
 نئازخلاب ملعلا نإف  ةءازخلا ىلع انزيم نوك فأنا وجل ملعلا ىنتني ةنزخ مهن : وك .افتنا درجمب سياو
 دعس الو ؛ املع نيطلسملا ةناوخلا ةيمكباالو هنزخي محسن لاَقف ؛ ةنازخلا ا نزال دتع

 ليقو : باتكلا ىف لمعتسي وهو رطسلا ىلع لدي بيكرتلا نآل , ةنازخلا ةبتكب نيرطيسملا ريسفت
 ىلاعت هلوق ىف م ءاطلا عم ىتلا تانيسلا نم ريثك ىف كلذك و . داصلاب .ىرقو طلسملا رطيسملا

 . رطيص» [.ىرق دق]و ( رطيسع )

 ممن اشر رعو 3 ني.م ناطاسإ مهعمتسم تألف هيف نودمتنت مس مه مأ 0 ىلاعت لاق مث

 *, بيتاكلا وأ نزاخلا نم عامسلاب مآلا ىلع علطي دق اتاك الو ًانزاغ نوكي ال نم نإف ؛ ليلدلل

( 
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 لمتحيو؛مأو بأ ريغ نم اوقلخ مهنإ ليقو ؛ آئع ءىثلال اوقلخ ممإ ليقو قااخ ريغ نم اوةلخ
 مكقلخن ملأ ) ىلاعت د رق هيلو ذا ا سوو لاس لأ

 ىلاعت هللا لاق تالا ىنعع وه لب ىفنلا ىعع سيا ىناثلا مامفتسالا لاقي نأ لمتحو (نيرم ءامنم
 نحن 2 امترجش منأشأ متأأ «نوعرازلا نحن مأ هنوعرزت من ؛ نوقلاخلا نحن مأ هنوقلخت متنأ-)
 نم اوةلخ مأ ) ىلاعت هللا لاق انبه كل ذك تبثم ىناثلا فو ىفنم لوآلا ىف كلذ لك ( نوئشنملا

 نيح ناسنإلا لع ىنأ له ) ىلاعت هلوق ىف ؟ اذهو ؛ ذتيح ىناثلا اذه وه قداصلا ىأ ( ءىت ريغ

 ؟بارت نم قلخ ىدآلاو تايثإلا كلذ نوكي فيك لبق نإف ( ًاروكذم ايف نكي مل رهدلا نم
 ةرمأ ءادعا لإ رظلا تدنسأو ةفلخ ىلإ ترظن اذإ ناستإلاف  ءىث ريغ نم قلخ :بارتلاو لوق

 .نيهملا ءاملا وهو ريرعم 0 قادم ءىش ريغ نم اوةلخ مأدارملا لوقت وأ 2 ءىشريغ نم قاخهتدجو

 لك ةبترم رومأ ىه لوقن ؟ ةيآلا ىفىتلا ةثالثلا رومالا ركذ ىف هجولا ام( ةعبارلا ةلأسملا ١
 نوركني كلذلو ء الصأ اوقلخ امأ لاقو ء اهم مهفتساف رشحلاو ةيبادحولاب لوقلا عنمب اهنم دحاو

 نم اوقلخ مأ لوألا قللا ءافتنال رثحلا نوركنيو ؛ قاخلا وهو داحيإلا ءافتال ديحوتلاب لوقلا

 . ( اثبع رك انقلخ امنأ متبسخغأ ) لاق اكةداعإ الف .ىثل ال اوقلخ ممأب نولوقي مأ ىأ « ءىث ريغ
 نكي مل اذإ قاخلا نأ 6 رهاظ هجو هلف ءام نم الو بارت نمال اوةلخ دارملا نإ اللوق لعو

 مقر ٠ ءامسلا مهضعب لاق اذه« ءايبغالا ضعب ىلع ًاقولخع هنوك 1 نوكي لب ءىث نم

 اظعو آم ةغضم مث ةقلع مث ةفطن الوأ نوكي ىذلا ناسنإلا امأو قااخ ريغ نم دجوو ًامافتا
 هجو مهلع قخثيحب ( اوقلخ مأ ) ىلاعت لاقذ هلاوحأ ريغت ةدهاشم دعب هراكنإ نم دحأ نكمتيال

 كلذك سيل ةفطنالو ءام الو ًابآرث اذ نونوكي مهلع ةلاح قبس ريغ نم ءادتبا اوقلخ نأب مهقل

 ةينادحولا اوركني ىت> ءىش ريغنم اوقاخ اف . ًاقلخ هنم اوقلخ ءايشالا كلت نم ًائيش اوناك م لب
 انفلخ ( هلوق نه هللأ 0 اذهلو ) قاخ لعل نم رك ,كتارمأ نواب ف مقلي ( لاعت لاق اذهلو

 عضوملا اذه ىف نيروكذملا نيرمالا لوانتي ( نيوم ءام نم مكقلخت ملأ ) هلوقو ( ةفطن نم ناسنإلا

 متفلخأ : لاق هناك ن وكيف قلخلا ىفنب عومجلا ىفن نوكب نأ لمتحي ( ءام نم مقلخت ملأ ) هلوق نال

 بانارت هيفث قااخ ريغ نم ئىأ درع نهد اوةلخ مأ هنم دارملا لاق نم لوق ىلعو ؛ ءام نمال

 امإو ٠ انكم نوكي الف ًاقولخم ملاعلا نورك ىفنب نوكي نأ امإ عناصلا ىفن نآل كلذو أضيأ نسح
 ةلردامأو ل < امهالكو رب وم ريغ نم ن ملا عشتيف اج تاع نود ملا ند ك2 نركي انآ

 ناسنإلا تأ نأو « لمعلا ةرثك قلاخلا زجعش ق اخلل نوقلاخلا مثأ 0 ) نوةلاخلا ُم مأ ١ كاع

 مأ قاخلا هجو مهلع خو اوقلخ مأ « ةتبلا هلإ 1 تبث الف اوقلخ امأ مهلوق اف . قلخلاب ايعي هنأ

 ةرمحلا ىلإ ة 4 بذلت اذه (لوآلا قلخلاب | :دعفأ ىلاعت هلثمو ١ زجعلا هيلإ أو.سنف مهلثم قلاخلا اولعج

 ىلع لدب راثآلا فراتحااو  ةكتلتع روما ْ ولاق تي مهلع دز وهف ديعوتلا ىلإ ةسننلاب امأَو
 ردقب الث يح ( نوقلاخاه مأ ) ىلاعتلاةف ( ًادجاو الإ لالا لعجأ ) اولاقو تارثؤملا فالتحا
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 راه معرب و 0

 هم نفاخ آم أى م

 نايتإلا نع اوزمي قاخلا ناد ؛ هيف كش الو رجعم نآرقلا نأ انرك ذ دق ( سماخلا ثحبلا )ل
 . ةنساا لهأ رثك أ بهذم وهو هتحاصفل ًازجعم هنوكن وكي نأ امإف ؛ ىدحتلاعم هنم برقي املثم

 امب قطنلا نع مهتنسلأ هلقعو هلثمب نايتإلا نع ءالقعلا لوةع هللا فرصل ًازجعم نوكي نأ امإو

 هريغل لاق نمناف هريغ هيلع ردقي ال لعفب دح اولا نايت ؟ ٠ رودقملاب ناين إلا نم رداقلا عنمو ؛ هنم برش

 ةحافت لمح ىلع [هعم] قاخلا ردقيال العف لعفأ ىنإ لاق اذإ اذكو ء هنم دعبتسي لبجلا اذه كرحأانأ

 نّضعب بهذم اذهو : ىوعدلاب لصتا اذإ زجعم لعف دحاو لك نأ لع هنم دعبتسو اهعضوف نع

 .ًاعيمج امه زجتعم وه لاقي نأ لغو ةيف داسف الو نيملكتملا
 تسيل مأ نأ فالخال انه نمو « نوقلاخلا م مأ .ىث ريغ نم اوقلخ مأ ١ ىلاعت لاق مث

 ةزمهلاب امإ « ماهفتسالا نم مالكلا ردص ىف عقيام دارملا نأ ىلع نيرسفملا رثك أ نكسل « لب ىندمب

 ىذلا ماهفتسالل عضولا لصأ ىلع وه لاقي نأ لمتحيو ؛ له وأ ءىث ريغ نم اوقلخأ لوقي هنأاكف
 : لئاسم هيفو ؟ نوقلاخلا مه مأ ؛ ءىث ريغ نم اوقلخ مأ ؛ اوةلخ امأ : هريدقتو مالكلا ءانثأ ىف عقب

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اوبذك امل لوقن ؟ اهلبق امب ةبآآلا قاعت هجوام 4 ىلوألا ةلأسملا

 مهيذكتتلالاطبإ هتدص ىلع ليلدلا ركذ « كلذ نم هللا هأربو رعشلاو نونجلاو ةناهكلا ىلإ هوبسنو

 ف ءاشأ هزل ىف كرد نأل ندع لذ مهسفنأ ىفو هنوبذكي فيك لوقي هناك ٠ مهسفنأب د

 ديحوتلا ليلد كلذو اوقلخ مهنأ وه هنايب و « هقدص ه 9 مهسفنأ ىفف ةلاسرلاو رشحلاوديحوتلا

 . هديعت الف ا رامم ههجو انيادقو فخار هلأ ىلع لدت : ةيآ هل ءىث لط ف نان ال

 نأ انركذام لع لدي ورب هناكمإرو ىاثلا قلخلا زاوج لع ليلذ لوألا قالا نالف لااا

 . 00( نوك رشي امع هللا ناحبس هللا ريغ هلإ مأ ) هلوقب تامابفتسالا متخ ىلاعت هلل

 نووظل لوف ؟2|وكلج امأ ةلوق فد ملف ترك ذام ىلع مالا ناكاذإ 6 ةيناثلا ةلأملا 0

 مألوةيو()اوقلخ امأ هلوقب ردصي مل ملف : لبق نإف . هجو فالخلل هعم ىقبيال ارورظ كلذ ءافتنا

 ىف هنم بيرق روكذملا اذهو : ًارهاظ ًايفنم ًارمأ اذه لبق نأ ملعيل لوقن ؟ ءىثث ريغ نم اوةلخ
 0 ودلع مهنال ؛ نالطبلا رهاظ ًاضيأأ ( .ىث ريغ نم اوقلخ مأ ) هلوق لبق نإف . نالطبلا رووظ

 وكت سصأ نيف واخ ريغ مهنوكنال نالطنلا ىف ربظأ لوألا ]لود . ةفطنو ءامو بارت نم توفوا

 . ىرورض صل ركنم هركنف ةرورضللًاركنم ا

 مجنأ اهنم لوقنملا هوجو هيف لوقن؟(.ىش ريع نمر ىلاعت هلوق نم دارملا ام © ةثلاثلا ةلاشأ ١

 أدْملا رمأ تبث اذإ هنالو ريسفتلا نم فلس ايف هركذام ىلع ًاداتعا وأ اوبس ةلاسرلاوهو.ثلاثلا ىلع انه مالكلا فنصملا كرت (؟)

 . ةلاسرلا تابثإ لهس داعملاو
 ةناثلا ةلأسملا سفن ىف هلبق ىذلا نم بيرق لاؤلا اذه نأ ظحالب.()



 ةيآلا» للم كيد | وألف : ىلاعت' هلوف مها

 ناوعر فيطل قس ا ا 20 اذ ار لوعتلاو ١ هناىأ اف م لثمع أ وتأملف دئازلا ,صقانلا

 0 مل ىأ نالف ضرمت لاقي ىري ام ىلع سيل وهو ءىثلا ةءارإو فاكذلل لعفتلا

 لوقلا هروح لوقن وه ام] لوقب“ سيلو بذك َنَولَوَمَب اوناك مهتاك 0 را ضقت نم

 مهنأ اذه نايب ( نونمؤي ال لب ) ىلاآ هلوقو « قداصلا وه بذكملا نأ لع مل هب ةقيقملا ف سيلو

 3 نأ ىذتقي كلذ ناك امنودهاشي اوناك ةزجعملا لوصحو ىحولا لوزن نامز ىف اوناك

 لقألب كلذك اونوكي مل مثومهنع هللا ىضر ةباحصلا تناك اينينءؤملل موجنلاك اونوكيو مهر يغ دنع

 رهظي ملو رومآلا كلت اودهشي ملنيذلا نينم ولا داحآ نم اونوكب نأ وهو ًاضيأ اونوكب مل كلذ نم
 ٠ دوب ظاا كلذ مثدنع ر مالا

 أ ام لكما | وأب .نأ م ,ملع بجيف كلذك ناكاذإ ل يدلل ءاغلا/ ١س القز لاشمت هك رق

 00 الك ححصيل هب

 نوكيو العف وأ أرمأ ىعدي نمل لئاقلا هلوقي زيجعترمأ ( اونأيلف ٠) العلا ضعب لاق 6 لوألا إل

 اك] لب افلطم ارنا: لك مل هنآل هتةيقح ىلع قم انهه رمآلا نأ رهاظلاو ء هزي رابظإ هضرغ

 رأوا هب ناينإلا بحي طرشلا كلذ .دوجوو ردقتلا اذنه للعو ؛ نيقداض منك نإ اوت لاق

 توف برغملا نم ام تأف قارشلا نو نسل هللا نإ ) ىلاعت هلوق 0 مالك ىف زيجعتاا

 ْش . ممالك ىف الاخ ثروي آثع اذه: نسيلو ( رفكىذلا

 ثيدحلا لوقن . اثدحع نوكف ًاثيدح هاهس نآرقلاو ثدحم ثيدحلا ةلزتعملا تلاق « ىناثلا ل
 مما مداقتم ىنعمب مدق ثيدح اذه لاقي نأ عصي اذهطو ٠ , مدقلاو ثدحإلل لاقي. ءكرتشم مسا

 ٠ هيف عازنال كلذو هلوألا تسلسل

 فوط وابا نكللا ”ريكستلاو تفي رعتلا قف فوصوملا عبتت ةفصلا نولوقي ةاحنلا © ثلاثلا ١)

 لوقت ؟ اذه فيكف ؛فرعم فرعملا ىلا فاضملاو نآرقلا ىلا فاضم لّمو ركنم وهو ثيدح
 ةباغ ىف (لاثمأو الثمو أريغ نأ ببسااو امبلثه وهام لكك لذكو ةفاضإلاب ناقرعتي ال َريغو لثم

 ااا 1 اق ليز لثم .ىف لك نإف ىث لك لوانتب ديز لثم ايش تنآر اما تلق اذإ كناف: :ريكشلا

 :ءانفلاو لوبذلاو ءاقلاو .وشنلا ىف هلثم تابنلاو ؛ ناكمإلاو مجحلاو مسجلا ىف هلثم داملاف . ًائيش

 دنعو ركني ةفاضإلاد:عءوبف ريغ امأو ءفاصوأللا نمامهريغو كاردإلاو ةكرحلا ىف هلثم ناويحلاو

 ءامل رصحال ًارومأ لانتي هنإف مامإلا ةياغ فراص ديز ريغ تلق اذإ كنإف فرعتيامبر ةفاضإلا عطق

 ديعلا لجح ف رعتلا كلذك و دحاو باب نه ةرياغملاو ريخلا كوقت ابر ةفاضإلا نع ةتعطت اذإ امأو

 . ام ىف هل دارو ا دنع هلع ول: اتدالا (تياك
 ىلإ عجار كلذ نأ ان رك ذ دقو (هلوقت) رتل يأ نيقداص ا وناك نإ ( عبارلا ثحبا )

 كلك نها قم ىف نيقداض اوناك ولو“ 00000 عاق هنأ و نرورح هاو قواك هنأ نم قبب آم
 ,. لكدا ناونذك عينتمأ الو « نآرقلا لثمم نايتإلا مملع نامل
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 0 000 مو خر 03

 «.::نيفداس ايا اونأَلَك 0 نونمؤبالْل رق نول وشيم
 ره أ رست حا هه

 1 ا ام نوك نآل لوقن ؟ هب ردصي ام طةسأ لف ترك ذام دارملا ناكاذإ © ىلوالا )ل

 0020 ؛ لوقعم هنأ نوعدي اوناك مهف الوقءم هنوك امأو ؛ ني ال همدع مولعملقن ىلإ ًادنسم

 و ؛ لقعلا عب نحت اولاق مهف « هب هللا لاقو هب اولاق ام رك ذلاب ىلاعت هللا صفت . قح وبف نيغاط

 ٠ فالخلا امهف عقو نيذالا نيرمآلا ركذف نوغاط م لاق ىلاعت

 . لقعلا قو ىلع نوكي ال ام لك نأ ىلإ ةراشإ ( مهءالحأ مر أت ) هلوق < ةيناثلا هلأسملاإ)

 .هب ًارومأم القع بجاو[لك] راص لوف : القع هلوق بحي ام لاقي نأ ىغبني امو ؛لاقي نأ ىغبفيال
 ثيح نم دحاو باب نم امهو لمعلا وهو مل> عمج لوقن ؟ مالحالا ام « ةثلاثلا ةلأسملا ل

 وهو ملا نم مللاو . هناك» نم كرحتي ال لوقعملا ريعبلاك ن وكيف ءرحلا طءيضي لقعلا نآل . ىتعملا

 فيطل ىنعم هيفو . عنملا وهو ىبنلا نم ىبنلا لوقعلل لاقي كلذكو : هتايثو .رملا راقو ببس اضيأ

 ريصي هدنعو غولبلا ببس وهو . لسفلا همزلي و لزنيف مئانلا هاريام وه ةعللا لصأ ىف محلا نأ
 لقعلا لك ةوهشلاروبظ دنعو لقعلاب ةوهشلا نرق 00 فال نم ىلاعت هللا ن 15 0 ناسنالا

 زرتحي هب ىذلا لقعلاال ؛ لقعلا لاك ريذن هنأ ملعيل : ملا وهو هنراقرام ىلإ ةراشإلاب لقعلا ىلإ زاشأف
 نأ ىنني ال ناينإلا نأ انرك ذ امل ديك أت هيفف اذه لعو:«رانلا ءلوخدو كربلا طخ نارا

 . فيلكتلا محصي ىذلا نيزرلا لقعلا هب سمأي ام الإ لوقي ال لب « لوةعم لكلوقي
 ةراشإ اذه نوكي نأ (لوآلا ) هوجو هيف لوقت ؟ اذام ىلإ ةراشإ اذه 6 ةعبارلا ةلأسملا ١)

 نايذهلا نولوةيو ناثوالاو مانصأألا نودبعي ثيح العفو الوق مهنم رهظي ىذلا اذهب ىأ ؛ ةمهم
 ىلإ ةراشإ اذه ( ثلاثلا ) نونجموه رعاشوه نهاك وه مهطوق ىلإ ةراشإ اذه ( ىناثلا ) مالكلا نم
 عقوتي ملا دحأ نإف مبكاله صيرتب ممرمأت مهوقعأ ىلاعت هللا لاق صيرتن اولاق امل مهناف صبرتلا

 . كلهو الإ هيبن كاله
 هريدقت , معن لوقن ؟ لب ىنعمب عضوملا اذه ىف مأ نوكت نأ حصي لم ةماللل 1

 نم مم ال وق كلذ س دا ىأ كلذ مط و قع قلخديو المع هنودقتعي لب الوق رعاش هنإ : نولوقي

 لاا نوغاط موق مثهلب أرق نه ةءارق هنلع لدرء انوع اها هنوك نودقتعي لي لقع

 . فخ مهءالحأ مرمأت لب هلوق فو حضاو انهد

 نولوةب مأ ىلاعت هلوقب لصتم وهو ©« نوتمؤي ال لب هلوقت نولوقي مأ رإ ىلاعت لاق مث
 . هلوقت مأ ؛ رعاش نولوةت مأ « نهاكنولوقتأ انرك ذام ىلع هريدقتو . هب صيرتن رعاش

 ًارعاش وه ناكنإ ىأ ( نيقداص اوناكنإ هلثمثيدح | نا ماسق ألا عيمج نالطبل لاق مث

 فلتخم الو صصقلا صقي ودئاصقلاو بطخلا لرب نمو ءايكذالا ةنبكلاو ,اغلبلا ءارعشلا ميش

 ير
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 2و ا هر هكا 1 65 ياا 622 2 82-

 فرفش كر موق 3 مأ اذ مهمالجا مث سمات ما

 ةيآلا : ميمالحأ مه رمأت مأ : ىلاعت هلو 1

 ديز ىلإ كوكشأ لوقيو لجرب هددهب نمل لئاقلا لَم 5 سفنلا لعرمألا نيوهتل زمأ وهو لفاغي
 لل د كلذ ناكل ىكشت ال لاق ول هناثل كلذو ( ةدئاف ةدايز هيفو كلذ ىنمهح ال ىأ ىكشا لوقبق
 لاقل كلذك ناك ول ليق نإف , ىنعملاو ظفللا ثتيح نم مات باو ىنأف  هانعم هيفانيو قوخلا

 لئاقلا لاق اذإ .هناأل كلذك سيل لون.( اوربصت ال وأ اوربصا:) لاق: اوصيزت ال وأ: أوصبرت

 نوكي ىنكشا لاق اذإذ « هنم هفوخ مدع ًاديفم كلذ نوكي ىنكشتال وأ ىنكشالاثملا نم هان ركذ امف
 ىتح لعفاف كديفي هنأ مهوتت تنأ امتإو « هنع غراف انأ لوقي هناكف  فوخلا مدع ىلع لد

 ٠ كداقتعا لطبيب

 (اهدحأ) ًاهوجو لمتحي وهو ( نيصبرتملا نم كعم ىتاف ) ىلاعت هلوق ىف « ةسداسلا ةلأسملا ال

 هيلع ام اذه ماياآلا نم هريغ ىفو ردب موي اوكلهأ دقو كك اله صبرتأ نيصب رثملا نم عم ىنإ
 ىلاعت هلوق نأ وه اهناببو ًاهوجو لمت< مالكلا نأ وه ماقملا اذه ىف هلوةن ىذلاو نورثك لا

 هاتعم ( نيصيرتملا نم عم ىنإ ) هلوقف توملا نونملا نم دارملا ناكنإ ( نوذملا بير هب صبرتن )
 انأو ريذن انأ امتإو هادي تمدق امب ىبلع مدعل ءدحالل الو ىسفنل ال هانمتأ الو توملا فاخأ ىتإ
 2 رسي الو هصيرتم انأو ىتوم اوصبرتف( مكباّقعأ ىلع متبلقنا لتق وأ تام نئافأرىبر لاق ام لوقأ

 صبرتم ىنإف وم اوصبرت لبق اك نوكي نأ لمتحيو . ىدعب نوعقوتت ام لوصح مدعل كلذ
 رهدلا فورص نوك راكنإ هانعفرهدلا فورص نونملا بير. نم دارملا انا نإو ؛ باذعلاب مكتوم

 اذامو اكلبم هنولعجت ىذلا مكر هد هب قاتل اه صبا ىتح نيصيرتملا نم انأ لوقي هن اكف ةريؤم

 عم هصيرت لوألا ىف نأ ريغ ؛ نوصبرتي ام صبرتي مقلي ىنلا لوقنف نيريدقتلا لغو اذه ىدصت
 رظتنأ ًاضيأ انأ لوقي نم ةقيرطولع : ريثأتلا مدع داقتعا عم هصبرت ىناثلا ىفو ٠ عوقولا داقتعا
 لوعفملا كرت نآل اذه امنإو ؛هعوقو عقوتيام عوقو هيلع ًاركتم نوكي اذام ىرأ ىتَح هرظتني ام
 ريغ ةدارإو هكرت نم ىلوأ نونملا بير وهو ًاروكذم هنوكسل ( نيصبرتملا نم مكعم ىفإ ) هلوق ىف
 مهب صبرت, مل وهف اهريثأت مدع رهظيل رهدلا فورص صبزأ ( ىتناثلا ) باذعلا وهو روكذملا

 ىلع ائيش م صبرتي ملف هتماكعافتراو مهدعب هءاقب صبرتي هجولا اذه ىلعو . نيهجولا ىلع ايش
 . ( نيصيرتملا نم عم ىنإ ) لاقف اهانرتخا ىبلا هوجولا

 نرك ذ ام ىلع أضيأ هذه مأو « نوغاط موق مث مأ اذ< مهمالحأ مهرمأت مأ إل ىلاعت لاق مث
 عمسب تبثت نأامإ ءايشالا نآل كلذو ؟ اذهب مبمالحأ مه رمأت مأ ؟رك ذ مهلعلزنأ اهريدقت ةلصتم

 موق مه مأ؟نولوقي اوناك ام مهرمأت مهلوةع مأ ؟ىعمس رمأ درو له لاقف لّمعَب تينت نأ امإو
 ىف دحلا ةزواجم نايغطلاو ؟ المع هل ىضتقم الو ًاعمس هيلع ليلد ال ام نولوةِي و «نورتغي ٌنوغاط
 "لاك ةيفار ( املا غلط امل انأو ) ىلاعت هللا لاق : هوركم هرهاظ :ىث رض كلذك و ناصعلا
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5-2 

 خور ا مساس جاتت سس

58 

 - هت ساس رت ىمتص ل 2 ا 2-9 راني هس .2 رثار ومع ساه دن رخل م

 1 نيصن رتأا نم مجعم ىناف اوضنر لق 0 ىوتملا هدر هب صي رش

 نوكي مهنأ وهو ( نيقفشم انلهأ ىف لبق انك انإ ) نولوةيف ؛ فوخلاو ةيشخلا نم ايندلا ىف هيلع
 باذع اناقوو انيلع هللا,نف ) هللا فاختانك هللا ةيشخ نولوةيف هيلإ اولصوام ببس نع مهؤاست
 ناوخإلا ةقرافمو اهنم جورخلاو ائدلا تاوف ىلع مهفافشإ نوكي نأ وهو ةفيطا هيفو ( مومسلا
 . مأطخ اوملع ةنجلا اولزن امل مث

 هب صبرتن رعاش نولوةي مأ « نونحب الو نهاكب كتر ةمعنب تنأ اف ركذف ل ىلاعت لاق مث
 نأ نيب ىلاعت هنآل رهاظ اهلبق امي ةيآلا قلعت و( نيصيرتملا نم مكعم ىنإف اوصبرت لق ؛ نوتملا بير
 ىلاعت هللا قاخم نم ريكذتب رومأم هِي ىتلاو . مهيلهأ ىف نوةفشيو هللا نوفاخم ؟هرق دج را
 هيلع لوسرلا امأو . ريكذتلا بجوف هركذي نم قة ( ديعو فاخع نم نآرقلاب ركذف ) هلوقب

 ظ : لئاسم هيفو ؛ هب سمأ امب نايتإللا الإ هل سيلف مالا
 ١ ءافلاب هرك ذ نسف هلبق امب هقلعت ىلع دق ( ركذف ) هلوق ىف ءافلا ىف 4 لوألا ةلأسملا .

 ريغتتالف نهاكب تسل كنأ ىأ ملع دق ًاضيأ (تنأ اف) هلوق ىف ءافلا ىنعم 6 ةيناثلا ةلأسملا إل
 . ريكذتلا ببس كلذو ء روزمب تبل كلنإف (رك ذف) روزملا ةريس كلذ نإف ٠ مءاوهأ عبتت لذ

 نابجو هيف لوقن ؟(رعاش)هلوةب(نوتملا بير هب صيرتن )هلوق قاعت هجوام 4 ةثلاثلا ةلأسملاا)
 ظفح ممدنع ناك رعشلا نإف. مهتسلأ قتثو ءارعشلا ءاذيإ نع زرتحت تناكب رعلا نأ
 صيرتو ريصلا انليبس امنإو . هرعش ةوقب انبلغي نأ ةفاخم لاحلا ىف هضراعن ال اولاقو « نوديو
 رهدلا دبأ قبي هب تيتأ ىذلا عرشلا نإو « هللا نيد قحلا نإ لوقب ناكل هنأ ( ىلثلا ) هتوم
 انتهلآقح ىف هركذي ىذلاو : رعاش وه امنإ كلدك سيل اولاقف . ةعاسلا مايق ىلإ ىلتي ناك

 . كلذ هن ضيوف كاملا الآ نس نم هيصيسو ليسا الا
 وهو نملا نم لوعف تودلل مسا وه لق لوقن ؟ نونملا بير ىتعمام 6 ةعبارلا ةلأسملا ١)

 مطوق اذه ىلعو « هثداو> هبيرو رهدلا نوذملا ليقو «نونمب ىم اذهلو ؛ عوطق توملاو عطقلا

 امم ر نامزلا فورصف ًارعاش ناك اذإ هنأ دارملا نوكي نأ وهو ء رخآ اهجو لمتحي ( صبرتن )
 . هرعش داسكو هرمأ داب لكل نيئكيف هنهو ثروت و هنهذ فعَصَن

 وأ [هب] رومألا بجوي متلي ىنلا رمأو رمآلا ظفلب (اوصبرت) لاق فيك «ةسماخلا ةلأسملا )
 اوصيرت هانعم ديدمت وه امنإو رمأب سيل كلذ لوقن ؟ ًامارح ناككلذ مهصيرتو ؛ هزاوج ديفي
 كنع تسلا ىلاف تئشام لعفا هدبعل نابضغلا ديرسلا لوي ام دح ىلع مكب كالحلا صيرتت اناف كلذ



 ةنالا . ناملغ هيلع فوطيو : ىلاعت هلوق "هه

 ها 52-22 مى

 مهضعب لقا «؟4د 0 ا
 نإ ماع مل اه نإ ٠ه- ل

 3 مل ناَلع م لع هفرطتو
 ا ند 01 رادص هي اس

 هللا نق 1 َسقْفشم الها ىفلَق 1 نإ ولات 00107 نواءاسي سب لع
0 

 رص ل ه-

 ره رثَنَي مص 26 مرسل ا ع اس تر اس دم 2 ا ا ه-ِ 30 -

 ربلا وه 0 هوعلب لق نم :؟ انإ (1؟1/» مومسلا تاذع انقوو انيلع

 2 هه دم

 فضل 2

 هه

 هيفام لك ةرخآلا ىف برشلا ىف سيل ىلع: لاف : ايندلا ىف أم ىلع هتياكحو بارشاا ركذ نايرجل

 روفو دنع بضغلاو ةوهشاا ضوم بيس ىذلا مينأت :) نمو لقعلا لاوز ببسب وعللا نم ايندلا ف

 مثؤي الف ايندلاف برشلاب براشلاىرتعي اكهيرتعياللاقي نأوهو . ثلاثهجو هيفو ؛ مهفلاولّقعلا

 هيف نوكي ذئذيح و ؛ ركسلا مئأتلا نم دارملا نوكي نأوهو ٠ عيار هجو هيفو . مثإ ىلإ بسن ال ىأ

 مانيونكسيف ةدبرعلا دايتعا ميدعلقعلا نيزر نوكيوركسي نمسانلا نم نآل كلذونسح ٍبيترت

 .(اهف وغل ال ) لاقف 0 نم مهنمو ؛ ىذه نم ىلإ عمسي الو يدي و ىداج الر شالو
 لاعت لاق و "نمو وكلاب ئ أ( نونكم ؤاؤا م :*اك لل ناملغ مهيلع فوطي و ل ىلاعت لاق مث

 مركلم ىأ )م ل ) هلرقو ( نيعم نم س كو 0 باو 5 اب نودلخم نادلو مهاع فوطي )

 هوجو لمتح 0 وه اذهو مادختسالا ءىهنلاو رمألابمهيف فرصتلا ىلع مهتردقب مهل امالعإ

 ءايندلاناملغ نع ةرخآلا نابلغ زايتمانيب امندلار مخ نع ةرخآلار مخ زاتعا نيب 0 00

 وأ عفنلا عقوتل امإ مهسفنأ ظحل م,ملع نوفوطي كولملا ةداسلا ىلع اوفا اذإ ايندلا ىف نادلغلا نإف

 مالغلاو مهلإ م الو مهعفتلو ل ضحمتم مهلع مهفوطق ةيالا قاعات 0-- فو

 ىف ىأ ( ؤاؤل مهن اك ىلاعت هاكر 0 ابرو هريغ ىلع ةيزم هل هنأش اذه ىذلا

 جورخ الو مهل زوربال تا ردخلاك مهنأ نايل وأ مجاولا ءاقصو ةداَيَو دبل (ن 0 )و ء.ءافصلا

 : مهفانك أ َْق مهف مثدنع نم

 هللا نف , نيقفشم انلهأ لبق انك انإ اولاق :نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأو ١) ىلاعت لاق مث

 نويلعي: مهنأ ىلإ ةراشإ ( ميحرلا ربلا وه هنإ هوعدن لبق نم انك انإ . مومسلا باذع اناقوو اديلع

 دادزتق . امندلا ىف ميعنلا نم هل ناكام ىشي ال رفاكلا كلذك و : هتوركذيو ايندلا ىف مباع ىرج اه
 رفاكلا دادزيو « ةعسلا ىلإ قيضلا نمو ةذجلا ىلإ ن جسلا نم تاقثنا هسفن ىرب ثدحنم نمؤملا ةذل

 اوتاك اه نووكذتي مث ء ميحجلا ىلإ ميعنلا نمو.فلتلا ىلإ فرشلا نم ةلقتتم هسفن ىري ثيح املأ

 .٠ بلاط لكل نوييستسيو . براش لك نوقسي ايدلا ىف رخلا .ةاقسكال ىأ صيضختلا وأ كلدلل ( مل)ى ماللا(و)



 لك ةيآلا . محو ةبك افب رهانددمأو : ىلاعت هلوق

 - 2 - اا ع ا ه- هرثاسو ه5 -

 ىدلالا داي وعر «0؟١ بنوهمشل اه ملل ةيكاشب مهانددمأو

 52 ميئانالو اف

 ك1 رهوج هلإ قبال ضرعلا نإو نايعالا 6م اودب لاعتلا ها ماود ايندلا ْق نأ ١ 5 دقو

 نم لإ عل هللأ دنع مور ملا عأ ىقدن هّللأ ناو لا ءعالاما ود َن انعاللا ما ماود ةرخالا قو 2 هيف الإ

 ع : هلماع عم قا قايلاو قاب هللأ دنع امو تاحلاصلا تايقانلا

 امل انوا ممم وا لوك امأ ماتدز ىأ 6( نوهتشي امم محلو ةبك افب مهانددمأو ل ىلاعت لاق م“

 :فتاطل اهريسفت قو اه نوع زاتتب ىذلا نم كتاف كرردملا امأر محللاو ةبك افلاف لوك أملا

 ةداع ىلع اي راج كلذ نوكتيل ةدايزلا نيب ( مهتايرذ مه انقحلأ ) لاق ال < ىوآلا ةفيطللا ال
 راتخ أو" ؛ مبعاطقأو مهزابخأ ر ادقأ ىف نوديزب 1 نم دع ق- قف اوداز.اذإ اندلا ف كرللا

 ىف ةنسح ًافاصوأ عمجو « ني.هنتملا ماعط امهنإف محللاو ةهك افلا وهو عاونألا عفرأ لوك ا
 لك لاف سانلا ضعب دنع ىهتشم ريغ عونلا كلذ نوكي امبرف اعون ركذ ول هنال « نومتشي امم هلوق

 هب ءاهتشالا لب ؛ كلذك سيل لوقن « ملأ عون هيفو عوجلاك ءاهتشالا لبق ناف ٠ ىهتشيام ىطعي دحأ

 5 ودعا 3 لصاح ىمدشملا لب ملأت ىد ىوهتمشملا كود ءامشاإلا َّق هكرتال ىلاعت هللأو ةذللا

 « ىبتشملا ىلإ لوصولا نع هرجيو قداص ءاهتشاب امإ « نيرهأ دحأب الإ ملأتبال اندلا ىف ناسنإلاو
 .:ةرتخاإلا قف تفتنم اههالكوا هي ويش 00 هدنع ةيرشألاو ةمعطألا عاونأ لوصح امإو

 لاقف ىواشملا لوصحع قدصعل ناصقنلا ىتنو ) مهانت هلأ ام ( لاق كلا 4 ةيناث || ةفيطللا 72

 رثك أليق نإف ؛ دادمإلاو ةدايزلا وهو رخآق يرطب لب ؛ ىواسملا ىلع راصتقالاب ناصقنلا مدع سيل

 لكلا“ نع لغاش لغش هللاب' هللا ةصاخل نولوقي نيفراعلا ضعإو ٠ 2 ركذ نم "هللا

 ( نولمعي اوناك امب ءازج )ىلاعت لاق اذخلو . لمعلا ىلع اذه لوقن . هللا ىوس ام لكو برشلاو

 م هلو ةبك اذ اهيف مهل ) لاق اذهلو ؛ كلذف كلذب ملعلا ىلع امأتو ( نولمعت مت دك ١غ ) لاقو
 ”طفلزلا  ةيرعلا ند 7 :ام حاورأللو « هب هكفتتام سوفنلل ى 1 ( مبحر بر نم الوق مالس

 مهسل 0 َّق اوساج اذإ كل ولأ ةداع ىلع كلذ نوكيف ( أس 1 اف نوعزانتي ّ لات هلوقو

 نوطاعت ىأ ( نوعزانتي ( ىلاعت هلوقو «برشلا ىلع مهو موو هك اوفب مهلع لعد كلوش

 هيقو ةعزانم بذاجيال ةيعالم تذاع مهذاحب نوكي كدلَس .>و بذاجت || عزانتلا لاقي نأ لمتحو

 نورخاةذالو برشلا ةرثكب نورخافتي مهنإف ايندلا ف بارشأا لاحهيلعوهام ناب وهو ةذل عون

 الو هفيرح هبرشام لثم برشي نأ ًابجاو رخآلا ىري ,هدحأ برش اذإ اذهلو 0 ةرثكب
 ٠ هسيلجو هعدن لكأ ام ىلثم 0 جاو ئرب

 يم ف نس اكلا ىلإ وأ ةنجلا ىلإ ةدئاع (اهيف)انلق ءاوسو نأ الو اهيف وغلال ل ىلاعت هلوقو

 نكوعدي م



 ةيالا . ل سعرا لك ىلاعت هلوق "؟ن؟

 6 ردم 0

 ا نيمار نك اهب .ىرمأ لع

 10 لا لب ند مدي لامر داس هلآ عم ىضاملا ظفلب راخإلا ةجرلا اذه"
 . نارتقالا نامز رخأت .نإو نهقلخ موي نم انم نهجيوزت نم ىلاعت هللا رك ذ ام ىلع

 لولا ىف ءىرقو درفلاب امهف مهتيرذو عماب نيعضوملا ىف (مهتايرذ) ءىرق(ةعبارلا ةلأسملا)
 كل نسما نال كلذو ىظفلال ىوتعم معن لوقن ؟ هجو ثلاثلل لهف (مهتيرذ)ىناثلا ىفو(مهتايرذ)

 , كح ناميإلا ىف هعابتأ اوناكل داو فاأ هل دجو ول هنأ ىنعم ىلع دجوت مل نإو ناميإلا ىف هتايرذ
 عمجل قودلملا نم رثك أ عباتلاف دوجوملا ىف كلذو ةقيقح وه امنإ كح نوكي الف قاحلإلا امأو

 .”فاثلا قف ورفأ و لود

 لوقت ؟(ناميإب (1١).متايرذ مهانعبتأ و) هلوة ىف ناميإلا ريكنت ىف ةدئافلا ام يي ةسماخلا ةلأسملا

 مهانعبتأ لوي وأ لماكص لخم ناميإ مهناي رذ مهانعبتا : لوقي هناك ريكنتلا وأ صيصختلا امإ وه
 مكحريغص دلو هلو نمآ نم نأ ليلدب « دلولا ىف دجو, ال الماكن اميإلا نإف هنم ءىث ىأام ناميإ

 عبي مل هنإ لوقب نيبتو ًادنرم نوكيبال هنأب ليق ةيعبتاا ركشأو رفكلاب حرصو غلب اذاف هناميإب

 هناميإ نأ نيبت فالخلا اذهب نذإف ىلصالا لملاك هناميإب مكحام دعب رفك هنآل ًادترم نوكي هنأب ليقو
 نوكي نأ وهو اذه ريغ دارملا نوكي نأ لمتحيو ؛ ىرشخزلا امهركذ نامجولا ناذهو « ىوقب
 هللا دعو الكو ) ىلاعت هل هةو ( ضعبب مهضح) ) ىلاعت هلو ىف كهيلإ فاضملا نع ضوعلل نيوذتلا

 ناميإب سيل عابتالا نآل مهناعإ ببسب ىأ ناميإب مهتايرذ مهانعبتأ ريدقتلا نأ وه هنايبو ( ىتسحلا

 'ناميإلا نوك مدعو ديت نع .ىنت ةفاضإلا نكل ءابالا ناميإ وه امنإو « ناكن مو ناك فيك

 ريغ نم ءاملا مسا قالطإو حمصي نامرلا ءامو رجشلا ءام لئاقلا لوق نإف . قالطإلا ىلع ًاناميإ
 مهنا] مهعفني كي ملف ) ىلاعت لاق ك٠ مهبلإ فاضم ناعإ هنأ مهوب ( ناميإب ر هلوقف حصيال ةفاضإ

 هنأ ملعيل اهتدارإ عم ةفاضإلا عطقف انا نكي ملو فاضملا ناميإلا تيثأ ثيح ( انسأب اوأر امل

 . نسح هجو اذهو ءابالا ناعإالإ ايندلا ىف نامآلا بجويال هنأ ملعيلنيونتلا ضوعو يح ناميإ

 رانلا لهأ ركذ ىلإ درع اذه ىدحاولا لاق « نيهر بسك امب ءىرما لك ل ىلاعت لاق مث

 ال] ةيهر تيسك اب سفن لك ) ىلاعت لاق آنبترم نوكي الف نمؤملا'امأو .« رانلا ف نونهترم مهنإف

 دحأ لك ىف ماع ( نيهر بسك امب .ىرمالك) ىرشخزلا لاقو دهاجم لوق وهو ( نيمبلا بادحأ

 ماعدنأ هنم روظي ىذلاو نهرلاب قبرأ الإ هتبقر كف ًأريخ بسك نإف بسكلاب هللا دنع نوهر»

 هللاو ىتعملا نر 7 عاقل ومع لعق نيكرلا نوكت نأ نهوارخجأ ةجو ةب الا .قو..دحأ ؛ قح ف

 « ًادلخع راثلا ىفف ءاسأ نإو ٠ ادب ؤم ةنجلا ىفق نسحأ نإ . مئاد ىأ نهار بسك ام ىلا لك لع
 )١( ةحقص ىف ناد قبس 6 وهو عيرللا كااع وهو ةيريمألا ةعبطلا ىف تعسو كلذك ).76(
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 هادم ةه نإ داع 6 هرسو رة م م

 ءلدل نم مياس نه تاجا امو

 . ًائيش دقتعي لو دهشي مل نإو . هعبتا اك اح اص المع لمعي مل نإو هدلو هب قحلي ىلاعت هللا

 نامإلا ىف نيدلاولا دلولا عبتأ ىلاعت هللا ناف ( نامياب ) ىلاعت هلوق ىف 4 ةثلاثلا ةفيطللا

 نيمللا نم دترا نهو . هدالوأ مالساب مكح رافكنلا نم ْلسأ نم نأ ليلدب رفكلاىف هابأ هعبتي لو
 : هيلو ذك ّى ال هللاب ذامعلاو

 ىف نآل كلذو ( مم انقل ) ةرخآلا ىف لاقو ( مهانعبتأ ) ايندلا ىف لاق 4 ةعبارلا ةفيطالا ل

 ىعاسلا لضفل الصأ بآلاو ًامبت وه نوكي امنإو ؛ عوبتملا ةاواسم عبتلا ريغصلا كرديال ايندلا
 . هيبأأل ام لدم ةجردلا نم هل لعج هب هدلو هلضفب هللا قملأ اذاف ةرخآلا ىف امأو . ىعاسلا ريغ ىلع

 باوثنأ مثوتملامو ةلازإو مهاقل بيبطت#« مهانتلأ امو ل ىلاعت هلوقىف « ةسماخلا ةفيطللا إل

 الضف كلذ لثم هدالوألو ىعسلا لضفب هلمع رجأ دلاولل لب دلولاو دلاولا ىلع عزوي بآلا لمع
 . ةحرو هللا نم

 ىلاعت 0 0 كلذو ممرجأ نم لقي ملو 2 ميلع 8 هلوق ىف 4 ةسداسلا 0

 هيف 0 دايزلا عم لمعلا ىلع 1 ؛ ناك 5 ميلمع اَقب ىلع ليلد ( مهلمع ن م ماانتلأ امو)

 مهانتلأ ام : لاق 8 هيلإ دئاعلا مظعلا هيلع دئازلا ريبكلا رجالا هل ىذلا لمعلا ءاقب ىلإ ةراشإلا

 هنال و لماك رجأ وهف هلمعى لع هدبع هللا ىطعيام لك نآل .ىث ىتدأب الصاح كلذ ناكل « هرجأ نم

 رجالاب هيلع لضفت ىلاعت هللا نإ لاقي نأ لمتح كلذ عم ناك٠ مترجأ نم مهانتلأ ام : ىلاعت لاق ول

 :لئاسم هيفو .ًاعيمج هدلولو هل ناك هلمع نأ عم ؛ليزجلا رجآلا هاطعأو ؛ صقانلا لمعلا ىلع لماكلا
 (نيقتملا نإ)هلوق لع لوقت ؟ اذام ىلع فطع ( اونمآ نيذلاو ) ىلاعت هلوق 4 ىلوألا ةلأسملا إل

 هلوقب لصحب دوصقملا ناكو ( اونمآ نيذلا ) ظفل داعأ ملف كلذك ناكاذإ ( ةيناثلا ةلأسملا 0

 ؟ مه انقحلأو مهاتجوزو ريدقتلا ريصي ناكو (مهانجوزو ) هلوق دعب ( مهتايرذ مه انقحلأو ) ىلاعت

 ( تاحلاصلا اولمعو اونمآ نذلا) مثو ةيصعملاوكرشلا اوقتانيذلا مم نيقتملا نآوهو ةدئاف هيفلوقت

 بالا بكت را نإ مث , ةنجلا لهأ نم هدلو ريصي نامبإلا دوجوب ىأ ( اونمآ نيذلا ) اذهه لاقو

 هيفو ؛ بالا لبق نبإلا ةنجلا لخدي امبرو دلاولالب هدلو هب بقاعزال ةريغصىلع ةريكص وأ ةريبك

 . ءازجلا ىلإ ةراشإ كلذو هيبآل عفشي ريغصلا دلولا نأ رابخألا ىف درو هنأ وهو . ةيونعم ةفيطا
 ( اونمآ نيذلاو ) ىلاعت هلوق نوكب نأ زوي معن لوقت ؟كلذ ريغ زو< له 4 ةثلاثل ةلأس ا

 لل ةراغإ 1 وها نيدلاك و نوم مثأت اثارت أ نبع رو مماتجوز : هريدقت (نيع رو< ) ىلع ًافطع

 هلوقب دالوآلاو ناوخإلاو جاوزالاب مولمت انعج ىأ ( نيباقُدم ررس ىلع ًاناوخإ ) ىلاعت هلوق

 حصأو نسخ ل901 رتتعاللا زك 5 ةجاولا اذهو ( مهاتعبتأو ) ىلاعت
 ليش فيك لبق ناف ء



 ةيآلا مهيرذ معتاو اريج نيذلاو : ىلا عت هلوو م "5

 5 رم 0 همه سه سا ورز ياس رتا ىرثتو لا 2 ص م را - 2

 مهتيرذ مهم انقحلا نامياب مهتيرذ مهتعبتاو اونماء نذلاو
40 

 فامع و كلذ هيلع فطعي ضام لعفرك ذ ق.سي ملو لاح( نيثك-:ه)وض ام لعفب هرك ذ (مانجور)

 ىونعمو نايظفل نانثا هوجو نم باوجلا لوقن ؛ نسحأ ليفتسملا ىلع ليةت-ملاو ىضاملا لع ىضاملا

 ( اهناث ) ديز جرخو ورمع .ىحيو ديز ءاج لوقت . عضاوملا نمريثك ىف نسمح كلذ نأ ( اهدخأ )
 ىلع مالكلا نآل كلذو تانج ىف مانلخدأ هريدقت ( عنو تانج ىف نيقتملا نإ ) ىلاعت هلوق نأ

 هناكف . هناكم لخدأ دق نمؤملا نوكي تقولا كلذ ىف رانلا ىف رفاكلاعدي ىذلا مويا! ىف نأ ريدقت

 هنأ وهو ىوتءملا (ثلاثلاو) تانج ىف نودئاكن يقتملا نإ ( ماهج ران ىلإ نوعدي موب) ف لوقي ىلاعت

 .ةفزآلا مويفافزلا تارظتنم نهو : ًائيع ًارو>هدايعجوز مويلا اذه فوبف : كحلا ةازجيرك ذىلاعت
 فئاطا هيفو « مهتايرذ مه انقللأ نامإب !١)مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو ب ىلاعت لاق مث

 بولو لاعت هللإ ىبط اديفو ءةرخ الا ,كلدك ةرفوتم اننيلا فىه 5 ةوبآلا ةقفش نأ ( لوألا )

 هللا نأ تايدآلا ضعب ريسقت ىف ترك ذ دق لبق نإف « منيب عمجب لب مثدالوأب مه وال هنآب هدابع

 وه ىذلا نءالا ةتجلا لهأ نموه ىذلا بالا رك ذتي الو ء سكعلاب و ءانبالا نع ءابالا لبسي ىلاعت
 قحلأ اذو ضراعم امل دجوي لو ةنسملا ةوبآلا هدلاو ىف دجو ريغصلا دلولا لوةن .رانالهأ نم

 ريع لإ بسيني رفك نإف. لقتسا ريك اذإو رغصلا دنع ايندلا راد ف مالسالا ىف كلاولاب دلولا هللا

 ىنعمب خأ عمج ( ةوخأ نونمؤلا امتإ ) ىلاعت لاق اذهو بالاك نيما ملل مالسإلانآل كلذو : هيبأ
 ارنا سلا فحل نفرفكلا نداف ةحناو ةفادصلا ةوحأ دع هع تاوخالاو ةدئإلاولا ةوذغأ

 مهلغشي النأىإ ءابآلا داشرإ هيفو ءرخآ بأ رشلا ثيحنم هل راع هيبأ نيد هنيد فلاخنإف ؛ بأ

 عم ناتسبلا ىف جرفتلاب ناسنإلا لختشي نأ شافلا حيبقلا نم ن وكف دلولا ىلع ةقفشلا نع ءىش

 رولا نم ةنجلا ىف امب ةنجلا لهأ لغتشي ال فيكو ؛ نادلولا توق ليصخت نعو ناوخإلا ةبحالا

 كلذك ناكاذإو ( مهتايرذ مهم انقحلأ ) هلوقب مولق هللا حا رأق مم 0 ممدالوأ نع نيعلا

 ذوعن . ماركدااو ماثللا هوجو نوةفكتي هدالوأ كرتيو مارحلاىف هلام رذبي ىذلا قسافلاب كنظ اف

 ضيرملل زوي مل اذيو ؛ ةقدص هب هل بنكي الالح الام هدالوأ ثروي نءنأ ىلعلدب اذهو هنم هللا
 قيلت" 15 ١1قا فرعا

 ىف انأ ىلع الياد نوكي نأ ىغبني اذهف ( ١١ مهتيرذ مهتعبتاو ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةفيطللا ١)

 نيب مدقي نأ ىلع هتداع هللا رحب مل اذهلو . رثك أ بابسالا ةاعارم ايندلا رادف نآلمه- قحلن ةرخآلا
 ةرخآلا ىفو . هلكأي ال نجعلاو نحطلاو ةعارزلاب هل بيستي مل اف . ءامسلانم ًاماعط ناسنإلا ىدب
 نأ ىلع ًارهاظ اليلد كلذ لمحبي نأ ىغبنيف لبق نم هل ىعس ام ىلع هل ءازج ىعس ريغ نم كلذ هيتؤي

 اا ياللا ل ىف راقت يرحب اع رمق و يضرك ق ( يارد ماستاو ) ةيريمألا ةعطلا فاز:
 ريغ دالوأ نإ لب . ٍفيلكتلا طوقسل ابلصأل ةعبات ةيرذلا نأ عم , ةيرذلا ناءإ ديفت ىبف مهترذ مهتعبتاو صفح ةءارق فالخم ةيرذلا

 . , هلاسجم وأ هنارصني وأ هتادوجي هاوبأو ةرطفلا لعدلوي هولوم لك » ثيدحلا ليلدب ناميالا ةرطف ىلع مه نينمؤملا
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 كيد ذإ .ايندلا ىف ركيلع ىتنم امنإو ؛ ةنجلا :لضفب مكن 1 كل كر أ وا
 نمالف مويلا امأو . ( ناميالل ك اده نأ مكيلع نمي هللا لب ) ىلاعت لاق مي ةهلاصلا لامعألا مكتقفوو

 ىف لاقو ( نولمعت مت كا امإ ) رافكلا قح ىف لاق ليق نإف دعولا 0

 (لوآلا) ا نو امهنيب تلق ؟ قرف اممنيب لبق ( نولمحت منك ام ير

 لمع ام فاعضأ هيزجب هنإف نم وألا قح ىف اذه ركذي ملو . كلذ الإ نوزحجت ال ىأ رصحلل امإ ةملك

 (ىناثلا) برشلاو لكالاب ال كلذب:نميف هدبع ىلع هللا نع ناك نإ ذّديحو : هلضف نم هديزبو

 لوقتاك ةلثاياا ىف ةغلابملا ىلإ ةزاشإ ركلامعأ نيع نوزحت ىأ( منك ام)كانه لاقو( منك ا) انه لاق

 اتم تياثاسإ كلذ ناك( متنك اب)نمؤملا قح ىف لاقو اذه نايب مدقت دقو تامع ام نيع اذه

 عاطتقت الا نع ءىني ءارجلا نال( ن ولمعت مث دك امب) انههلاقو كانه ءازجلا رك ذ (ثلاثلا) اذه مكلمعب

 ىف لاق ىلاعت هللاف لبق ناف . رخآ ا نسحلا عقوتي ال هثازحب ىأف دحأ لإ نسا نم تال

 ا : ل ام عضا وملا كلت ىف لوقن « با وثلا ف( نولمعت متنك 0 ءازج) ضلوا

 ان ارود) فاد وردا 5 عاطقنالا مدعو ماودلاب معلا ديفي اثم ىنآاامإو ف

 نم ناف هيدإ فلكت الو هيلع ةفلكال ىذلا غرافلاو « معنم لاب صتخت ةّئره هناف ءاكتالا ( اهدحأ )
 ةئيهلاف ءاكتالل غرفتي ال مب ىف نوكي نمو: هدنع ه ىكتي الو هل سلخ هل فلكتب نم هدنع نودي
 هلوق نآل رهاظلا وهو ررس دحاو 0 نأ ( امهدحأ ) نيرمأ لمتح عملا م . .ريخ ليلد

 ظفلو ةفط_صم دحاو عضوم ىف نوكت ال لكلا ررس نال دحاول اهنأ ىلع لدي ( ةفوفصم)

 دارج هنأ ىلع ليلد ( ةفوفصم ) هلوقو ؛ هريغو تختلا فالخب رورسلا فور> هيف ريرسلا

 اصح ]2 ] هي 2 اص هيلع كتل دل عض وم لك ىف ليقل ةقرفتم تناك ول اهناف مظعلا

 لدي ام ًاضيأ اهيفو ةعبارلا ةمعنلا ىلإ ةراشإ ( مهانجوزو ) ىلاعت هلوقو ؛ عضوملا اذه ىف
 هدابع جوزي نيفرطلا .يلوتي وهو جوزملا وه ىلاعت هنأ ( اهدحأ ) هوجو نم لاخلا لاك ىلع

 مهانج وزو ) لاق ( اهناث ) .امإلاو دابعلا ةحار هسفام الإ لعفي ال كل ذك نروكم + نمو ةنامأت

 فرح ريغب نيلوءفم ىلإ هلعف ىدعتي جيوذتلا ةظفل نأ عم اروح مهانجوزو لقي لو ( .رو<

  فنأ ىلإ ةراشإ كلذو ( ابك انجوز ًارطو اهنم ديز ىضق املف ) ىلاعت لاق اهكتجوز لاقي

 لوعفملا نآل كلذو مهم روحلا ةذلل ال روحلاب ممتذلل اوجوز اميإو مهل جيوزلا ىف ةعفنملا
 مهجاودزا انلعج ىندي كلذ نال ء روحلاب مث مم قلعت جيوذتلا كلذك هب لعفلا قاعي فرح ريغب

 راتخلاو (ن لاب نرعصو لت تاج وذل ىلع راضتقالا مدع ) اتلا# ) روحلا وهو قيرطلا اذه

 نالوء نيملا ةجولا ىف ام. نينحأو ةهج و ىدالا ةروص قام نسحأ نإفء نسح لأ نك ترا

 ازملا نس> امأ ؛ حاورألا ىف ةداملا ةرفوو ءاضعألا ىف جازملا نسح ىلع نالدي نيعلاو روخلا
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 ا ا 114

 رام هدم طا اص هز هع 6 ت22 0 هركاا

 اورشثاوا 0000 د ل تا نيه

 0 أ 0 ا ا ع راسو 626

 0 انجوَرَو ةقوفضم ررس لع َنيتكّنم *: نوم م .*© ا ان

 0 نيع روحي

 دقو :نيعرتلاو بيهرتلا 0 دل ا ةتاقنلا لل د ؟تيمع تالوتلا اة لاك تاسأد دعب

 نوكي دق رس رك عضوم تناك نإو ةنجلاو ؛ عضاوم ىف (نيقتملا) ريسفت انركذ

 نوكي اك. نومعنتي اهيف مهنأ ديفي (ميعن و) هلوقف ؛ معنتم ريغ وهو ةبيطلا ةياغ وه ىذلا ناتسبلا ىف
 .ةروطانلا ن ركنا ذل جرفتملا

 :« لوغشم هلقو هرهاظ ىلع معنتلا ناثآ نوك دق معتتملا نأ كلذ ىف ديزي « نيبك اف هلوقو

 هكفلا نآل « كلذف ةدايز ديفي ( مر مهاتآ امب ) هلوقو ؛ ةبيطلا ةياغ ىلع لدي ( نيبك اف ) لاق امل

 مهمه وندل ال ( نيبك اذ 1! لاقف . بيد لقأب حرشيو 2: ءىش ىندأ هرسيف سفنلا سيسخ نوكي لق

 . مهر دنع نم ىه ثيح مهمعل ولعل لب

 مهنأ دارملا نوكي نأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتح « ميحجلا باذع مهبر مهاقوو ١ 1 هلوقو
 رخأ ةلمج كلذ نوكب نأ ( امهمناثو ) مهاقو هنأب فاثلاو ؛ ماتآ ام اهيل ما ف

 3 ميحجلا ادع ماقوو) امعنو تانج مولخدأ هلا نب هناك لوألا ةلخأ ىلع ةقوسنم

 ممانجوزو ةفوفصم ررسىلع نيئكتم , نولمعت متن كاع انه [اورشاولا ولك رب ىلاعت لاق م“

 لكاألا مث تانجلا وهو نكسملا نوكي ام لوأف 1 ىلع ميعنتلا باب 1 ناي هيف (« نيع روح

 ىف ركذو « بيترتلا ىلع هللا اهرك ذ ةعبرأرومأ هذهف « جاوزالا مل ا نشرفلا 26 برشلاو

 وهو ىرورض مسجلل نكسملاو نكتسملا ىلإ ةراشإ (تانج ر هلوقف هلاك لع لديأم اينم داو لك

 زل 1 ةناعو ةهاكفلا بنس نيبو ارومأب ضقتتب دق ميعنتلا ناكم نال (نيبك اذ) لاقف : ناكملا

 رك ذ كرتف قاطملا نذآلاو برشلاو لكألا ىف امأو ءاذه انركحذ دقو . هللا هات ام نوكي

 اممف نوكي امع امهولخ ىلإ ةراشإ (ًاثينه) ىلاعت هلوقو امهترثكو امبعونتل بورشملاو لوكأللا
 داغلا فا هنأ .اهنمو « ماعطلا هل أتم الف ضرملا نع فاخ لكألا نأ اهنم . ايندلا:ىف دسانملا نم
 لضفي ام هدنع دحأ لك نإذ ٠ عاطقنا الو ضر الف ةنجلا ف فتنم لكلاو لكالاب وخسي الف

 ةئيمت نم هيف 1 لكلا ةذل كرتي امر ايندلا ىف ناسنإلا ناف ء هليصحت ىف بعت الو مْنِإ الو ء هنع
 الف ,هيف ام راذقتساو ةجاحلا ءاضق نم هيف ام وأ ةنملا وأ بعتلا نم ليصحتلاو خبطلاب لوك أملا

 لوفي لاتعتهنأ ىلإ ةرامإ ( نولمعت مك امب ) ىلاعت هلوقو . فتنم ةنجلا ىف كلذ. كو انهم
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 ايش ىرب نم نآل كلذو ؛ ضال ًاقيقحت ا متنأ مأ انه زحف أ ) ىلاعت لاق مْ

 امو ىرملا لإ دئاع مال ام رماد لس تيك ًاطخلا كلذفا هاريام ىلع رمآلا نوكي الو

 ماهقتسا ؟ للخ كر صب قله م كلش ىرملا ف لع ىأ (اذه رحسفأ ) هلوقف ىنارلا ىلإ داع رسل

 لاق اسعإو « ق< سيل هنإ نولوةت متنك دقو قَح - ىذلاف « تراث امهنم دحاو ال.ىأ : راكذإ

 رمقلا قاقشلا نأب ٌكولوقي اوناكف رحسلا ىلإ تانئرملا: نونستي:ارناك مهنأ كلدو ( ركشفا
 ةياغلاماليإلا غلب و سمللا سحب كردملا ملآلا 0 مهب قلعت امل مويلا كلذ ىفو رحس هلاثمأو

 . رانلا نم صالخلا بلط مهنم حص ال الإو ؛ < اذه اولوقي نأ مهنكسمي مل

 ( نولمعت متنك ام نوزي امن مكيلع ءاوس اوريصتال وأ اوريصاف اهولصا رب ىلاعت لاق مث
 ىلاعت هلوقو 0 مكر اصبأ ق للخ الو: وحشي نسل هنأ قة<و اهراكنإ مالا اذإ ىأ

 ريصيال نمذإ !ةصانملا ب ومداد نايب (امهادحإ) ناتدئاف هيف ( اوربصتال 5 اوريصاف )

 كلذ نمءىث الو هح ربو هل ةيف هيض ناين انإو ةيحف بذعملا عفدي نأب امإ هسفن نع ءىثغلا عقدي

 هيلع ىضقيال هناف مادعإلاب ضخلات, ال و هعفديف بذعملا تنلذيال نم ناف ةرخآلا باذع قديش

 توافتي امنا. (ةيناثلا) هيف موديربصيال نمو . هين مودي ربصي نمنآل ؛ همدعك ربصاانذإف ؛ توميف

 ىف ءازجلاب امإ ريصلاب عفتنا امبر ربص نإ ايندلا ىف بذعملا نإف « ايندلا باذع نع ةرخآلا باذع هب

 عرحب لاقيف  مذي عزج نإو ؛هبلق ىوقأ امو هنأ ام هللاقف ءانتدلا ىف دمحلاب امإون.اةرخألا

 ( يلع ءاوس) ىلاعت هلوقو . ربصلا ىلع باوث الو حدم ال ةرخآلا ىف امأو ٠ ناوسنلاو نايبصلاك

 همدعو ربصلا : لوقي هنأك ( اوريصت ال وأ اوربصاف ) هلوقب هيلع لولدم هأدتبمو  ربخ ( ءاوس)

 هسف لوقت ؛ هلعفي ١ ىذلا ىونألا ىلع بيذعتلا مزلو . بيذعتلا ىف ةدايزلا مزأب لبق نإف ؛ ءاوس

 الو هيوني ىذلا رشلاو . هيلع باش هيوني ىذلا ريخلا نأ دافتسا هناعإب نمؤملا نأ ىهو . ةفيظل

 ؛ هيلع باثيال هلمعي الو:هبوني ىذلا ريا  دضلا لع راض هرفكي رفاكلاو : هيلع بقاعيال 5
 كلذ راتخا وهو« هب هربخأ ىلاعت هللا نإف ؛ 8 الو هيلع بقاعي هنم عّقي الو هدصقي ىذلا رش

 قمار 6 اورانج ًادبأ هيذعأ ًارفاك تافو رفك نم نإف::! لاق ىلاعت 'هنلاا ناك « هراتخاب هيف 5

 ًاقيقحت ًاماد بقاعملا هبقاع اذإف ؛ ؛ كلذ عمس ام دعب هيلع مادو رفكلا ب نكت را قف عاد هبيثأ نمآ

 ءالباظ ننوكي اللهب هدع وأ امل

 نمؤملا لاح نايب نم نآرقلا ةداع وهام ىلع 6 ميعن و تانج ىف نيقتملا نإ ) ىلاعت لاق مث



 ةيالا . منهج ران ىلإ نوعدي موي : ىلاعت هلوق "1
 2 ا تن مع رث َنَي ده دس يق هس ا

 61١ َنوبذكت اب اب منك ىلا دا 0 ا 0 مهج ل ل ىلإ د ع

 ميجرلاب فصولاف. ملاعلا لجرلا مرك أ كلوق فالخب مجرب سيل ىذلا ناطيشلا نع هلصف ديرت الو

 . ريغال دحاو هللا نإف . ريظعي سيل هلإ وأ قلخي مل هلإ نع
 ةيظفللا امأ . ةيونعمو ةيظفل ثحابم هيفو 6 اعد منهج ران ىلإ نوعدب موب ل ىلاعت لاق م“

 : لئاصم امفف

 هلوق هيلع لديام وهو هدعل ام و هاظلا لوقت ؟اذام بوصتنم موإ 4« ىلوالا ١

 اذهريغ لمتحو 2 نرد و ملا ىلا انلا هذه مهلاقي ثنوعدب مو هرب د7 (را دل هذه) ىلاعت

 نودحلملا ىأ كوعدنمويو نيبذكملل دءموب لي وق هرب رقت دّدم وب قموب نعاللدب 0 نوك نآئوهو

 . رانلا ىلإ هيف نوعدب موي وه مويلا كلذو باذعلا عقي موي هانعم ذئموي هلوق نأ كلذو

 نوب رهن ال اهتنزخ نآل « هج ران لوه ىلع لدي ) رآن ل ثوعدي هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا )

 ٍْ . اهتوبرقيال مهو اهبف مهنوقليو ديعب نم اهلإ ايلكأ نوف اع را

 عد عدلا ناب ناذيإلا ىهو رداصملا 0 ةدئأف تر 5 دقو. ردصم 1 4 هثلاثلا ةلأسملا ْ

 سيلاذه هل ًارتح:تسم فيفا برضلا ىف لئاقلا لوقي اء عدب سيل هيفلاقي الو عد هل لاقي ريتعم
 ةءارق ىلع الإ لجرب سيل ريقحلا لجرلاو : رداصملا ريغ ىف ودعب سيل اذه نيهملا ودعلاو برض

 مهل لاه هربدقت لاحلا ىلع او نو 4 كئاي> ءاعد نإف ( ءاعد م6 رات ىلا نوعدب )أرق نم

 اهيف منوفذمي امتازخ نأ ىلع لدي ) موج رات ا ا نوعدي موب. ) ١ ىلاعت هل و3 لوقنف هب وتعملا امأ

 نأ (اهدجأ ) هوجو نم هنع باوجلا لوةن (راناا ف نوبحسي مرد ) ىلاعت لاقو . اهنع ءادعب هو

 همعل ديعل نه أهيف م6 وفذعي مج ا ف هصوصخع نان نه أودرق اذإ م رانلا َْق م6 ويحسإ دكئالملا

 ميجا ىف نوبحسسي ) ىلاعت هلوق هيلع ل لديو : ىوقأو دشأ ران ىف عفدلاو رانلا ف بحلا نوكيف .
 ( يتاثلا ) لاخدإ مه نوكي كلذ دعب مث ا يأ (نورجس زانلا ف مث

 رخآ مهحسب 0 رانلا ىلإو , ةكئالم مثلمأ ىلوت, نامز لك ىف نوكي 0

 (.عبارلا ) رانلا جراخ بحانسلاو رانا َْق ل و.>حسي لسالبسإ بحديشلا نوب ن نأ ا ( ثلاثلا (

 رانلا مهعم نولخدي مث . مه ًافافختساو ةناهإ راتلا ىلإ رانلا لهأ نوءفدي ةك:الملا نكي نأ لمتحب

 . اهف مه ويحتسإ و

 . لاقي ريدقت ىلع نسم اهب منك ىتلا رانلا هذه ال ىلاعت.لاق مث



 عم الا د ب ل

 ا ين مله - سنار اس هام مثلك هس ا

 ١3١2١« نويعلي ضوح ىفمث نذل 1١١ َنيبذكملل ذثموي ليو

 الو (صانمنيح تال و) ىلاعت هللا لاقنامزلاب اهلا عّتسا صتخ تالنأ ةيظفللادئاوفلاة لج نمو

 لكدعب و ىرخأ ةايح ءانفلا دعب قبيالو ددجت دعب ددحت نامزلا نآل كلذو ؛ ءوس.لجر تال لاق

 لبق ىأ (نأش ىفوه موب لك ) ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو نامز نامز لكدءبو ىرخ أ ةكرح ةكرح

 انتوه دعب وتوم انت أح دعبف ءىث دعب انيق اهئاد ًاديأ رف قلخام دعي هنكلا يش قا م قلخلا

 نامزلا دءباملف لعفلا هللا كرتيالو مزال ب اقعوأ متاد باوث باسحلادعب و باسحانت يح دعب وةايح

 نرقتالنأ ىغبني ناكف ءافتنالا نع دعبأ ىلاعت هللاف ليق ناف . ةدايز ةيفانلا فورحلا ىف ديز ىفنلا نع

 ىهال نأ وهو متركذام دربال هيلعو ليوأت ( صانم نيح تال ) ىف لوقن . كانهال ةملكب ءاتلا

 مويلا نود نيحلاب صتخا كلذلو . روهشملا وهو . صانم نيح نيا سيل هريدقت سيلب ةهشملا

 . نوكي نيهلاو نوكي ال دق راهنلاو لبللاف راهنلاو ليللا نم مودأ نيحلا نآل ليللاو ليللاو مويلا
 باذع نأ ملع اذإ ىأ 4 نوبعلب ضوخ ىف مه نيذلا نيبذك-دلل موي ليوف ا ىلاعت لاق مث

 لهأ نامأب ناذيإلا وهو . ىنعملا لاصتال ءافلاف . نيبذكسلل آذإ ليوف عفاد هل سيل هنأو عقاو هلل

 ذئءوب لب وف) لاقاملف : نمي هعقوم نأب نيب مل (عقاول كبر باذع نإ) لاق امل هناأل كلذو .نامإلا

 : لئاسم هفو .بدكملا وهو هب صوصخلا لع ( نيبذكسلل

 باذعلا هب عقي نمل ناب ( نيبذكسلل ذئموي ليو ) هلوقنأب تاق اذإ © ىنوآلا ةلأسملا ١

 باذعلاكلذ لوقن . نو ذكيال مهنآل نوبذعيال رئابكلا لهأف . بذعيال بذكيالنف هيلع لزنيو

 ريذن كأي لأ اهتتزخ مهلأس جوف اهيف قلأ املك ) ىلاعت هلوق ىف اكاذهو رئابكلا لهأ ىلع عقبال
 اهف لخدب امتإو . ناو ءاقلإ امف ىقلي ال نمؤملا لوقتف ( انيذكف ريذن انءاج دق ىلب اولاق

 بيكرتو ةدششلا نع ءىني ليولاو : نيبذكملل ليولا كلذكف . مارك ! عون عم الاخدإ رهطيل

 ايوق ناك اذإ ىولي ىولو عفد اذإ ىول هنم. ةدش عون نع كفنيال ماللاو ءايلاو واولا فورح
 قدصملاو عدي بذكملا ناف ( نوعدي) ىلاعت هلوق هيلع لد. و . هيلع ىلوملا ىلع ةوقلا هيف ىلولاو

 فوصاملا نانقت قالا ادم زكا عم (ليو ) هلوق ىف ريكنتلا زاوج انركذ دقو .عدب. ال

 نآرقلا 00 ىف صخ هسفن ضوخلاو ( مالس لاق ) ىلاعت هلوق ىف هبجو ٠ ىضهو ءاعد هنآل
 ضوختن انكو ) ىلاعت لاقو ( اوضاخ ىذلاك متضخو ) ىلاعت لاق اذهلو . ليطابالا ىف عافدنالاب

 ضو 0 ريثكتال نوكي نأ ( اهدحأ ) نيهجو لمتحي ضوخلا ريكنتو ( نيضئاخلا عم

 هلوقو ( الإ ) ىلاعت هلوق ىف اك ؛ هيلإ فاضملا نع ًاضيوعت نيوتتلا نوكي نأ ( امهنناث ) ميظع لماك

 ممنيذلا ) هلوقو مهنه فورعملا مهضوخ ىف لصالاو ( ضعبب مهضعب )و ( الك نإو )
 ميجرلا ناطنشلا لوقت كنأ اكمذلا وه امنإو.. مهزيمب اع قدكملا اهضور للام قط رعت
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 ليق نإف . نامزألا ىف مازتلالا ليبس مهسفنأ ىلع اوكرتي ملو مهولا ةداج اوكلس مهنكل ىرخآلا

 انلوق لوقن ؟ همدع هلبق وأ هلبق همدعف ليق نإف « ءىثث هلبق سيل لوقن؟ اذام هلبق لوألا ددجتملاف
 انقدص . سأر فلأب ناويح مدآ لبق سيل انلق اذإ انأل « همدع هلبق كلرق نم ءأاذ مدلك رخل

 ءافتنال  مدآ دعب سأر فلأب ناويح وأ سأر فلأب ناويحلبق مدآ انلوق ا ل مزلتسيالو
 اذه ليق نإف ءانلق ام كلذكف « ًادبأو الزأ دوجولا ىف هلوخد مدعو ًارخآو الوأ ناويحلا كلذ

 .ىث لولا ددجتملا لبق سيل انلوق لوقن : ملاعلا لبق وهو دوجوم ءىث ىلاعت هللا نال حصي ال

 نامزلا و © نامر "لو هللا ناك ذإ نامزلاب هلو سلف لاعت هللا امأو ٠ نامّرلاب ءىث هلبق سيل .ةانغم
 ملو هللا ناك هانعم لوقن ؟ هريغ .ىثث لك لبق هللا دوجو ىنعم اهف ليق نإف ؛ لوآلا ددججتملا عم دجو

 'كتابثإ.نومورت امب الإ ءىثلا كلذ تبثي الو ءىشب ءىش تانثإ مترك ذ ام لاقي ال هريغ .ىث نكي

 سيل مصخلا دنع نإف . ددجتملا ىف عازنلاو لوألا ددجتملا ىلع ىنبم وهو مكضرغ نامزلا ةيادب نإف

 هانرك ذ امتإو . اليلد كلذ انرك ذام نحب لون انآل , ددجتم لكل بق لب لوأ ددجتم دوجولا ىف

 « مازلإلاو موزللاو داعبأألا ةيارنو ثودحلااب انلق اذإ .ىت انيلع دري ال هنأو : مازلإلا مدعل آنايب
 . مدع هل لق كلذكف الوأ ًاددجتم انا نإ لوقت تسسلأ لوي مزلي مث «لوآلا مالكلا ملسيف

 9 ناك ءاقتن'رل كلذ ناوكت اعز و تآماع ايفن كلذ نوكف ٠ نامزلا: نم].هليق نسل لد ال كوقتف

 ل عذب اداوج وم ىرخ أو نع رعوم ًادوجوم ةرا:نامزلاراصف اذه تدلع اذإ . لاثملا ف ان 0

 نامز هل لوألا  ددجتملاو . لوألا ددجتملاب ةزيمتم تراص اهلك ماياألا نم هريغو اذه انموي نآل

 ىنخلا مالاو ماهفاألا ضءب ىلا ةيسنلاب لكشم امهرمأ ناكملاو نامزلا نأ تفرع اذإ  هعم وه
 مالغ تلقو هتفضأ وأ هتفصو اذإف ٠ فرعي مل مالغ تلق اذإ كنإف , ةفاضإلاو فصولاب فرعي

 دب نكي ملو برق ديز مالغ تاق اذإ كلذكو . مهفلا نم برق دوسأ وأ ضيبأو ريبك وأ ريغص
 000[. ناتنإلا ف حلق اذإ كنان هي نست انع الإ :ىقلا فرعي الو.. نامزلا ةفرغم نم

 6 5 ل بي ناك نامؤلا ىفف . هنم هتيرق ةماقلا لب وُط ناويح تاق اذإو مهفلا نع هتدعب

 كله واق « قلطمب نامزز هل ردصملاو « ةيمزأب: نصتخ لاحلاو ليقتسملاو ىضانملا لعفلا نآل هب, صتخم
 جورخلا موي كلوقدافأ ام دافأ جرخ موي تلق اذإف ؛هريغو لوخدلا نامز نعزبمت جورخلا نامز

 مالغ تلق اذإ كنأ اك ىلوأ ًازيمت دشأ وهام ىلإ ةفاضإلاو جرخي موي نع زيم هنأ وه ةدايز عم

 انلوق كلذك ٠ ا ناكو ةدانإلا ق-هيلع تدز ديز مالغتلق اذإو دال مالع نع هتزيه لج ر

 نامزلا نأ ثحبلا اذه نم رهظف ؛ جورخلا موب كلوق نم ريخ ؛ مويلا كلذ فيرعتل جرخ موب
 هلوق .ىف ناكملا الإ هريغ نود نامزلاب لعفلا صاصتخال فاضي ال هريغو لءعفلا ىلإ فاضي

 امأو.: نامزلا فرظل: ناكملا, فرظ ةبءاشل للا ىلإ فاضي تيج نإف « سلجي ثيح- نسلجا

 . جراخ,هبف ديز مويلاةيو :كوخأ ديز موب لاقبالف. لغفلا اهنمضآ ةطسا وب حصي ام ىهف لجلا
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 هلوقت ىذلاو ؛ جوهتو ددرتت اماكم نع اهجورخ لوقت ؟ ءامسلا رومام 4 ةيناثلا ةلآسملا ١)

 كلذو . , ملوق فالخ ىلع ندا لايجلا ريستو) ىلاعت هلوقو ا هفعض تدلع دق ةفسالفلا

 ضرالا ةلزاز نأب نولوةي مثوال 0 زئاج هناكم نم ميظعلا لبجلا جورخ نأىلع اوقفاو منال

 ةلباق ءامسلا لوقنف كاذك ناك اذإو . !مركر حيف ضرأألا تحت عمت راخبب لابجلا نم اهبف ام عم

 0 لف اذ[ قركسلا هنط 0 9 ايم لبجلاو تايتمسلا نع ةجراخ اهجارخاب ةكرحلل

 / طاطا كو أ هتقفاوم ىلع ام خأ مرج |ب اهليقب ناآلف هعيط فاللخ ىلع اهسأ عم ةكرحلا

 ةليلج ةدئاندلفت (ًارر وه) هلوقاو 0 0 ف 5 ةكردلا ليقي ال ةريدتسملا 0 لباقلا

 ناآل كلذ« ءامنلا روم ةيفيكل اناس نزكي نأ لمسح ( لالا يي )ناسا هرم
 هدهانشن 5 ةهللا' كلت فالخ ىلإ ةراتسلاكءامشلا نأ رهظي اهتاكس ابو بريس , تراس اذ[ لا

 قيملا يار فرو وع ءادسلا لوس قلل عا تاك ف ا 2 نك اسلا ل الا ئرب هاف نقلا كلا

 برهم قبب الف كلذك ترام اذ] ءامسلا و« ةئيفيملا نك" |ر أرال رمغلا ىرب 6 لابجلا رينو ب0

 . ضرالا ىف الو ءامسلا يف ال عزفم الو

 ناذيإلاذ ةكحلا امأو : ىلاغت هللا ةردق انلق ؟ اهريسو اهروم ىف ببسلا ام ( ةثلاثلا ةلأبملا 2

 ايندلا ةرامعت اهاكموجنلاو ءامملاو لابجلاو ضراألا نآل كلذو : ايندلا ىلإ دوع ال نأب مالعإلاو

 ىلاعت هللا ابمهدعأف عفن أهف قبس م دوغ 3 قفتي م نإف . اهب مدأ 0 عافتالاو

 ىف دئاوف هنم لقاعلا ديفتسي نامزلا ف ثحبب تدعو تنك لئاق لاق ول 4 ةعبارلا ةلأسملا 2

 ناللف جرخي موب لايف نامزلا ريغ ءىش هيلإ فاض ال ىلعفلا نإف . هعضوم اذهو ىنعملاو ظفللا

 موي ) لاقو ( ءامسلا روم موه ) لاقو ( نيقداصلا عفني ا

 كرظ نامزلا لودتف 5 كلذ ف تيدا اف لجأ ىلإ فاخر كلذكو ( نضرالاو تاو 1

 ,:ناكم الإ تجر ال نماؤجلا نمنارهوج نأ كر, ناعالا فرط ناكل ك1 ا

 ناك نإ اولاقف : ميظع قلخ ريحت امهفو نامز ىف الإ ددجتي ال ضا رعآلا نم ضرع كلذكف

 . رهوج نم هل دب ال ضرعلاف 2 رع ناك نإ و: ذمالا شلات نا. ناكم هلِف انهرع ناكملا

 رهوجلاف . ًاضرع الو ًارهوج نكي مل نإو ٠ لساستي وأ ىمالا روديف ناكم نم هل دبال رهوجلاو
 نأ نإ نامزلا ىف ارلاقو كلذ نييلو ةيلإ ةراشإ ل ايفاوأبلل درج كا لس
 اددجتم ناك نإو ,لابقتسالالو ىطللا هنف' توق الف ةريتسلا نوم لا دست طا
 لسسلستلا اومزتلا ةفسالفلا نإ مث . مالا لسلتةيف رخآ نامز نامزالف ٠ نامز ىف وهف ددجتم لكو

 امهنيب اوقرفو ةنكمالا ىف سلتلا اومزتلي ملو ملاعلا 0 لوقلاو اذه بيَسب ؟وعفوو .ةئمزالاف
 دادتمالابو اهل ةباهن ال نامزأو مدقلاب اولاقو : أعيج امهف لساسنلا اومزتلا موقو قراق ريغ نف
 نود امهادحإ ىف انوقفاو ةقسالفلاو ًاعيج نيتلأسملا ىف انوفلاخ نإو مهو ءاحل ةيامن ال داعبأو
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 م” ين دع 2-2

 «١و ارسل سك هز 1

 ميدقت لصالا نآل . لضآلا ىلع سيا ىف بوصنملاو عوفرملا لعج دوصقملا لصح امل. اهالولو

 ًامزال ًايدقت لعافلاب هبمشملا عل وعفملاب هبشملا مدقو لصألا ىفالخ ىلع كلذ لءج نإ ىنو : لعافلا
 ْ . نك ااإلا ليفلا ف 5 وئاج ديز املطتم سيل ىف رهو ًاَدْيَد قلظنم نإ كامي نأ زوحي الف

 يضراعلةحتفلا وةرسكتلا ايف لصاألا لوةن ؟ ىرخأ ممتفت و ةرات سكت مل ىه « ىناثلا ماقملا إل

 . كلذك ىه ةقيةحلا ىف نكل ةاحئلا لو فلاخ رهاظاا ىف اذه ناكنإو

 قبسام جرخدق اناق ؟ ةحوتفملا نود ةروسكملا نإ ربخ ىلع ماللا لخدت مل «ثلاثلا ماقملا)

 امأو : كلذ ىفريغتلا نإف امنعرابخإلا ىلا ةجاتحملا ىه تاتبثملا نآل . لصأقاطنم ديز لئاقلا لوق نأ

 ىلإ جات دق هل عماسلا نإ مث ءاقبلا ءايشآلا ف لصآلا لاقي اذه و : ةرمتسم الودأ ىلعف تايمدعلا

 انالخ كير بل هلع ارا رع لوقف قاطنم اديز قإ] وهيل رقيق اقلام ف د؛لسيل لوقف هلع درلا
 .ةروسكملا نع ةعرفتم ىه اعإو سيل ةلباقم ف تسيل نأ و قلطنمل ًاديز نإ هيلع أدر لوقف

 باذع نإ لاقول ىلاعت هنأ هو ةزيزغ ةفيطل هيف (كبر باذع) ىلاعت هلوق ( ىناثلا ثحبملا 2

 نم ملء و هيلغ هللا للص ىنلا لب نما فاخن ناك ةييلاو همظعلا نع ءىنم مهأ هللأ و : عقاول هلئأ

 هتاف (كبر ,) هلوهب هتمأو هيف دحاأو نغ الضف ؛ أ ملاعلا نع ا للاعف 0 هقحلي نأ

 . نمأي برلا ظفل عهسي نيح
 دعاو باب نم عوقولاو عقاولا نإف . ةدشاا ىلإ ةراشإ هيف ( عناول ) هلو# ( ثااثلا ثحبملا

 هلوق ىف مدقت دق هيف ثحبلاو ( عفاد نم هلام ) ىلاعت لاق مث . نئاكلا نم ةدشاا ىلع لدأ عقاولاف

 (روج ملا نحبلاو .. رومغملاتيلاو.. روطلاو)] هلوقذأ انرك ذ دقو (ديبعلل مالظي كبر امو) ىلاعت
 راحبلا جو لابجلا لاقي نمختلا غفدب لق ًاياذع هسقن نع مُهدي نمناف عفادلا مدع ىلع ةلالد هيف

 0 رومعملا تيبلا لوخدو عوير فقسلا ىلإ لوصولا لب كلذ عفش الو

 : لئاسف هرفو ( ًاريس لابجلا ريستو ٠ آرون ءامحلا زاوق مور لاقم“

 مقاو هياع لدي ىذلا لعفلا وه كلذ نأ روهشملا لوقن ؟ مويل بصانلا ام «ىلوالا ةلأملا)

 نم هلام ) هلوقب هيلع لولدملا لعفلاوه هنأ هنظأ ىذلاو ( ًاروم ءامساا روت موي ) باذعلا عقب ىأ

 باذعلا نكل : مويلا كلذ ىف عمي نأ ىغذي اذه ىلع عقاولا باذ-علا نآل كلذ تلق امتإو ( عفاد

 (عقادل سيل) هانعم انلق اذإ امأو  رشحلا لبق ءامسلارومو « رشحلادعب ىذلا وه في وختلا هب ىذلا

 مفاد نمهل ام : لوقي ىلادت هناك (انسأب اوأر امل مهنامي !مهعفني كي ملف) هلوق ىنعم ىف نوكيف رومت موي

 الا نأ نوققحتت و ء ريست لاحبجلاو مكنيعأ ىف روم ءاهسلا تراض اذإ ام وهو مويلا كلذ ىف

 . عفدي الو ًاثيش عفن ال
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 010-0 د 2 7 0 همس ل

 كدي 0 7 ءال» عقاوأ 1 تاّذع نإ

 ع 0 ةفرعملا ا لإ ا

 هلوقو ( تايراذلاو ) ىلاعت هلوق ىف اك عومي مسقأ روسلا ضعب ىف « ةسماخلا ةلأسملا ٠

 مو (روطلاو )لاق ثيح ةروسلا هذه ىف مدارفأب امذعب ىو ( تاعزانلاو ) هلوقو (تالسرملاو)

 ىلاعت هلوق ىف اك. دوطلاك مظعلا لبجلا روطلا نم دارملا انلق اذإ امس الو . راحبلاو راوطالاو لقب
 تاكرحتملاب مسقأ اهرثك أ ىف عوجلا ىف لوقن ؟ هيف ةمكحلا اف لبجلا ىأ ( روطلا مهقوف انعفرو )

 ةاعازودانو روسسم اهدا رفا ةلادسما ىف لب ماج مسقلا عقي ىتح ةرمتسم ةتباثب تسيل ةدحاولا خيرلاو

 ىلإ رمتملا عونلا ىلإ ةراشإ ( تايراذلاو ) لاقف ريغتلاو لدبتلاب الإ لصحم ال اهنم دوصقملاو
 . ًارهدو ًانامز مئاد لابجلا نم دحاولاو ريغتلا ليلق تباث وهف لبجلا امأو ؛ رقتسملا نيعملا درفلا
 . لعروطلا ىفو هب مسقلا لعام حيرلاو (مجنلاو) هلوق كاذك و دحا ولا” كلذ ف مسقأف

 ثحابم هيفو هيلع مسقملا ىلإ ةراشإ 6 عفاد نم هلام . عفاول كبر باذع نإ ل ىلاعت لاق مث

 وه هيف ببسلاو ربخلا عفرتو مسالا بصنت ىه ( لوآلا ) تاماقم هبفو نإ فرح ىف ( لوألا )
 لوخدلابامصاصتخاو اهيف ًامزال حتفلا نوكسلف ظفللا امأ « ىنعملاو ظفللا ثيحنم لعفلاب تهبشش اهنأ
 ةلمججا لبق ةيتايثإلا ةلمما نأ لعا لوقنف  ىنعملا امأو ء انينأ نإ نزويلع اهنم بوصنملاو ءامسألا ىلع

 تايثإ ةدارإ هنم مهف قاطنمديز اولاق اذاف « تايثإلاىلع لدي فرح نع اونغتسا اذهلو , ةيئافتتالا
 ليقف تايثإلا وهو لصألا نع اهريغي ف ر>اهفديز ةتيثلادعب تناك امل ةيئافتنالاو « ديزل قالطنالا

 ًاديز نإ رئاقلا لوق نإ مث . قلطنم ديز لئاقلا لوق دعب اقلطنم ديز سيل راصف ؛ ًاقلطنم ديز سيل
 دنعو تايثالا قاطته ديزال وأ عضو امل عضاولا ناك« اقلطنم ديز سيل هلوق نم طينتسم قلطنم

 ليق اذهلو ةيفاناا ام هناكم قت دق كناآل هجو نم لعف وهو ريغم ظفاب ىتأ هريغي ام ىلإ جاتحي قنلا

 سيل ةلباقم 00 نأ دارأ مث ء كلذ زاج امللعف هنأالولو . لعافلا ريمض هب قحلأف . اوسيلو تسل
 لعف نإ نأ دقي ملو نإ لاةذىنلا ظفل ةيفانلا ىف نأ مك« تابثإلا ظفل اهف ةيئابثإ ةلجقلطنم ديز
 وه ىذلا 0 نم ةلجا 5 :اف : رييغتلا وهو لعفلا ىنءم نم هيف امل لعفلاب هبشي سيل نآل

 ؛ سيا ىه ولعفلاب ةريشالاب ةرمشم تراصف ةيتايثإ هيلع تناكا» ىلع ةل+جافهريغت ملف نإ امأو تايثإلا

 تملع اذإ لاعفالاب ةهيش» فورح اهنإ لعاو تيلو نكو نأو نإ ىفنويوحنلا هلو ام اذهو
 ميبصنلاو عفرلاب امثل ديز سيل لوقت « لوءفملاكر بخو لعافلاك مسا ال سيل نإ ؟لوقنف . اذه

 ناف اهريخاهربخ و سيل مسا فلاخاممسا نكن ٠ ريخو مسا اهل نإ كلذكف ٠ امرك ديز تاب: لوقت

 الإ ديفت ال امنآل لصالا فالخ ىلع ةدايز تناكاس نإ نآل « عوفر اهربخو بوصنم نإ
 لصآلا ريغت انال ل صالا ىلع ةدايز تناكامل س يلو . فرح ريغ نم ًادافتسم ناك ىذلا تابثإلا

 عمر اك رفح ماو



 ديالا . نرق نم مهلبق انكلمأ مكر: ىلا هلوق ا

 لاقف كانههللا او.طاخلكلاو . مالسلاهيلع سنوي روج ملا رحبلاو ٠ ليد تيبأاو . مالسلا هيلع

 ال الا نك دينو ءانن نفق اع لصت كش الإ ىف نإ ام ءايغدلا لف ام انكلبتأ ) ئتوه

 كيلع ءانثىص>أال . نيهلاصلاهللا دابعىلعو اينلع مالسلا» لاف قلي دع امأو ( كيلإ رظنأ ىنرأ )

 تراصف ( نيملاظلانم تنك ىنإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال ) لاقق سنوي امأو «كسفن لع ثينثأ اك
 مهل ناك ءايبنالا نإف باتكلا رك ذ امأو . اهم ىلاعت هللا فلخ . بابسألا هذهم ةفيرش نك امآلا

 57 .كلذىلع لدأ روطلاب هنارتقاو باتكلا ف مالكلاو مالك ىلاعت هللا عم نك امآلا هذهىف

 تيبلا هعمؤ عوفرملا فقسلا زك ذ امأو . روطلاب وهو هيلع لزني بوتكم هل ناك مالسلا هيلع
 هنأ ىلعو باذ-علا عوقو ىلع ناك امل مسسقلا نأ وهو ( اهناث ) هيلي دم نأش ةمظع ملعيل رومعملا

 نضع ىفف « هسفن نع باذعلا عفد ديري نم نإآلا هللا باّذِع نم بريم الل هنآل كلذو ٠ ؛ هل عفاد ال

 نصحتلا عفنيال هنأ نيب ةقياضتم ىهو فرط اه سيل ىتاا ةقهاشلا لابجلا لثم نصختي تاقوألا

 مصاع ال لاق . ءاملانم ىنمصعي لبج ىلإ ىوآس ) مالسلا هيلع حون نبا لاق !يىلاعت هللا ىمأ نم اهب
 . مالسلا هيلع حون نع ةباكح ( مخر نم الإ هللا رمأ نم مويلا

 .افخلا لمتحي ام لوقن؟ ءايشآلا ىقاب فيرعتو باتكسلا ريكنت ىف ةمكحلا ام ( ةثلاثلا ةلأسملا ل

 :ريزولا ىلع تلخدو ريهالا تيأر لاقيف. ماللاب فرعي سانجاللا نم اهاثمَأِب ةسيتلملا رومألا نم

 :لوقي , ةمظعلاب هفصو فصاولا ديريو ؛ هتربش عم سابتلالا نمؤي ثيحب ةرهششلا ريمآلا غلب اذاف

 هيف ببسلاو : مولعملا ريمآلا كلذ ديرتتنأو كولملا امس هيلعوأسلاج ريظن هل ام ًاريمأ تيأر مويلا

 ةقاحلا ) ىلاعت هلوفكا لاكش : هتمظع هنكب فرعيو ملعي نأ نأ نع جرخ هنأ ىلإ ريشن ريكتتلاب < كنأ

 ةدش نوك ةفرعملا نع ابجرخأ نكل ةفرعم تناك نإو ماللاف ( ةقاحلا ام كاردأ امو ةقاحلا ام

 , ريكنتلا دنع سبللا نمؤي ثيحت ةرهشلا ىف سيل روطلا انبه كلذكف . فورءم ريغ اطوه

 ىلإ قبسي ال ثيحب , بتكلا رئاس نع زيمت دقف ميركلا باتكلا امأو : رومعملا تيبلا كاذكو

 تلقح و نبللا نمأ ايلف كلذ الإ ياتكلا لفل ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نم نيعماسلا ماهفأ

 , ريكنتلاب رك نلا ىف ىهو ىرخالا ةدئافلل ًادصق ركذي مل وأ ماللاب ركذ ءاوس فيرعتلا ةدئاف

 نرك ليون انهو ؛اهلم تما .فيرعتلا ةلاان: الإ فقيدرعتلا. ةدئاف لصحت مل امل ءاشألا كلت ىفو

 روهشم ظوفحملا حوالا كلذكو نآرآلا هنم دارملا

 هانعم و هظفلب باتكلا ةمظعو ( روشنم قر ىف ) ىلاعت هلوق ىف ةدئئافلا ام «ةعبارلا ةلأسملا ا

 وه لاقف هيفام معي ال ىوطملا باتكلا نال كلذو : حوضولا ىلإ ةراشإ وه لوقت ؟ هقرو هطخمال

 مكل روشنم وه هانعف ظوفحملا حوالا دارملا اذه ىلعو ةيوطملا بنكلاكس يلو ( روشنه قر ىف )

 هنيعب ةفرعملا مدعل ريكتتلاف 3 لك لاتعأ باعك دازملا نأ اف: قلو. هتااطم نم.نخأ مكمن ال

 2١ كي ررذللا رغ نآل كِلدو :(ازوشن ءاقلي ًاباتك از: قامت لاق 4 هغصو نامل ووغنه قرع فاو
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 4 روطلا ةهروسس 0
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 - د روجسالا رحبلاو © عوفرملا فقَسلاو (4» رومعملا

 ها
 رحبلاو . عوفر لا فقسلاو : رومعملا تيبلأو . ”ناوشنم ىو ف ءاروطتسم» فاتك و. ان وطلا وز

 لوأو : امهيف رشحلا نايبو مسقلاب حاتتفالا يح نم ةمدقتملا ةروسلل ةبسانم ةروسلاهذه( روجسملا

 ىف ةروسلا هذهو(اورفكن يذلل ليوف)ملاعت هلوق اهرحآ ىف نآل . اهلبقام رخآل بسانم ةروسلاهذه .

 ىلإ ةراشإ ( ًابونذ اوملظ نيذلل نإف ) لاق ةروسلا كلت رخآ ىفو ( نيبذكملل ذئموي ليوف ر اهلوأ
 : لئاسم هيفو ( عقاول كبر باذع نإ ) انه لاقو باذعلا

 وه روطلا (لوآلا) : هوجو هيف لوقن ؟ روطسملا باتكللا امو ؛ روطلا ام (ىلوألا ةلأسملا)

 روطو) ىلاعت هللا لاق ىذلا لبجلاوه ( ىناثلا ) هيلع مالسلا هيلع ىسوهىلاعت هللا ملك فورعم لبج
 امأو ؛ دوطلاك ىظعلا لبجلا روطلا نأ ريغ لبجلاب مسقلا دارماو سنجلا مسا وه ( ثلاثلا ) ( نينيس
 ءامسلا فىذلا باتكلا ( اهناث ) مالسلا هيلعىموم باتك ( اهدحأ ) : هوجو ًاضيأ هيفف باتكلا
 ىلاعت هلوق ةدئاف نيبنسو . قوقرىف ىبف ناكا,ةيكو نآرقلا (اهعبار) قلخلا لامعأ فنةاحص (اهثلاث )
 نشرعلادنع ايلعلا ءامسلا ف تيب وه ( لوألا ) : هوجو هيفف رومعملا تيبلا امأو ( روشنم قر ىف )
 جاحلاب رومعم وهو مارحلا هللا تببوه ( ىناثلا ) كمالملان م هب نيفئاطلا ةرثكل ةراعلاب هفصوو
 ترويبلاب مسقي هناك سنجلا'فيرعتل هيف ماللا رومعملا تيبلا ( ثلاثلا ) نيفك اعلا هب نيفئاطلا
 تر لاقي ران دقوملا ليق . روجسملارحبلاو ءامسااو عوفر افقسلاو ةروهشملارئاعلاو ةرومعملا

 .ناويحلا رح ىمسي ءامساا ف فورم رحب وه لبقو « جومتملا ءام ءولمملا رحبااوه ليقو  زونتلا
 ( اهدأ ) : ًافوجو لمتحت ىه لوقن؟ ءايشاألا هذه رايتخا ىف ةمكحلا ام  ةيناثلا ةلأسملا ال

 ءانينأ ةثالثث تناك نك امأ ء روجسملا رحبلاو « رومعملا تيبلاو . روطلا : ىهو ةثالثلا نك امآلا نإ

 ىسوم هيلإ لقتتاف روطلا امأ هللا عم. باطخلاو قلخلا نم صالخلاو مهرب ةولخلل اف نودرفني



١ 

 ةباآلا . اورفك نيذلل ليوف : ىلاعت 5-0 انني

 0 وجو نك ءالخإ نس عافتنالا نع جرخ ؛ هعضوم ريغ ىف هسفن عضوو ظ اذإ

 : لئاسم ريشفتلا قو . هب كلما

 ' ىلعتلا هحو ىف كل اترك 3 ايفو: ىاقلا' هن قلعتي ايف « ىلوالا ةلأسملا ال

 ىلاعت لاق هناك. ماع بوبصم باذعلا لوقن ؟ بونذلا ةبسانم ام 4 ةيناثلا ةلأسملا

 برعلا نأ وهو رخآ هجوو . كئلوأ سو.ر قوف بص بونذك ًابونذ مهسوءر قوق نم بصن
 نيذلل نإف)لاق ىلاعت هنااكف , بيطلا مهشيع تقو كلذو ًابونذف ًابونذ ةبونلا ىلع راب آلا نم نوقتسي

 هيلع ناك ؟عء بيصن نم ةرخآلا ىف م نوكي الو. ءالم ىأ ( ًابونذ) اهتابيطو ايندلا نم(اويلظ

 وه امإو ؛ كاله الو باذعب سيل بونذلاف اذه ىلعو ءاهو 1 اوقتسا مءاحأ لاج

 لجالا ىتأي الغ غرفي ملام قزرلا نإف (نولجعتسيالف ) ىلاعت هلوةو . ةيبرعلاب قيلأ وهو شيعلا دغر

 دجلاو (نودعوي ىذلا مهموي نم اورفك نيذلل ليوف )لاقف ةروسلا لوأ ىف رك ذ ام داعأ مث

 . نيعمجأ هو هلآو دمح اندرس ىلع هللا لصو نيملاعلا بر هلل



 فض ةيآلا : اوملظ نيذلل نإف : ىلاعت هلوق

 مث حاس لس

 7 «هؤد َنولجمَتس دقو لم! ولد اوُلَظ يذل َنَ
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 دع زبر ل 2 ني ردسص ع 000

 656 »٠ نودعوب ىذلا مهموي نم اورَمَك َنَدَل

 اذه نبب ولو : هنع ءانغتسالاو لعفلا كرتبن وكي دق 1 نال : ةمرظع ةوق: نم هل ديال لعفلاب

 ىفىوق هلوق نيبو انهه ةوقلا وذ هلوق نيبقرفلا نع لئاس لاؤس نع باوجلا ضرعم ىف ثحبلا
 هللا نإ . بيغلاب هلسرو هرصني نم هللا ملعيل ) ىلاعت لاق دقف لبق نإف . نسحأ ناك-ا عضاوملا كلت

 أءإو ةرصنلا ىلإ جاتحم ريغ هنأ نايبل ىوق هلوق نآل كلذو ىنعملا نم ترك ذ ام هيفو ( زيزع ىوق

 هللا نإ لقي مل لف ء ام ةوق هيف ىفكي ةرصنلا ىلإ جايتحالا مدع نكل . رصانلا بيثيل ملعي نأ قيرب

 بلطت الو ةجاحلا نع هلئير ىعيبةنأ ةانعمو 2 كييرو ةرضاب نم لاق ىلاكت هت] فا لوم ؟ةوقلا وذ

 ىلاعت هللاف الإ و . نيرصنتسملا جايتحال ال نيرصانلا باوثل اهباطي امنإو مزجعيل هقلخ نم مهترصن

 ركذ املو ( نوروصنملا مهل مهنإ نيلسرملا اندابعل انتءلك تقبس دقلو ) لاق ثيح رصنلاب مدعو

 نينمؤلا رودصو مهرودصل ةيلستو نينمؤملا هللسر براقت هيوقت كلذ نوكي ىوق لاق لسرلا

 ىف دازف ام ةوق هل نأ ىلع الإ لدي ال انيب اي (ةوقلا وذ ) نآل كلذو (نيتملا ) لاق ( ىناثلا ثحبلا )

 ىثلا نتم نافىنعموأظفل دحاو باب نم.نيتملا 00 لزازت,ال تابث هلىذلا وهو ناي فصولا

 عم ةزعلاكةوقلا عم ةناتملاو ؛ ثدبلا ساسأ هيلع ىذلا رهظلا وه نتلاو « هتايث هيلع ىذلا هلصأ وه
 . زيزعلا ىوقلا لاقو (زيزع ىوق) لاف ةزعلاو ةوقلا ركذ عضاوم ىف ىلاعت هللا رك ذ ثيح ةوققلا

 ىذلا تباثلاوه نيت.اناآلكلذو « ةوقلا ىذو ىوقلا ىف ثحبلا نم انرث ذام ديؤت ةفيطل هيفو

 بلغي هنأ زيزعلا فو . مزمم الو ربقي الو بلغي ال هنأ نيتملا ىف . بلاغلا وه زيزعلاو لزازني ال

 لك الاب زكا كنود ةروقلا دع غلب ىوقلا نأ ايةناتملا نم 1 أ ةرعلاو ؛ مادقالا لزبو رمقيو
 فتاظل .ىلاعت هللا بناتك ىف تيار لمأتلا ق> تلمأت وارظنلا ق> ترن ولو: هنود[ هنا

 . نيدناعملا راكنإ حبقو نيزكنملا دانع لع كنت

 اورفك نيذلل ل )ب وف ؛ نولجعتسي الف مهم وكأ بونذ ف ع اوملظ نيذلل نإف الىلاعت لاق مث

 4 كودعوب ىذلا مهم و ني

 دل عضو نوكي هللا ريغةدا .ععض وم ىف هسفن عض نم نأ نييىلاعت هناآل كلذو هلبقال بساتموهو

 ةدابعب اومللغ نيذلا نإف  ةدابعلل نوقولخم ىنإلا نأ تنث اذإ لاع ًالاظ ناوكتف ؛ هعضومريغ ىف

 هل هم ب ولاطملا 80 ::الا نع جرخ اذإ ءىثلا نآل كلذو . مدقت نم كاله لثم ؛ كاله مل ريغلا

 توملاب اهب ًاعفتنم قي ال ىلا ةءادلا نأ ىرت الأ , هنع ناكملا لخي عضوم ىف ناك نإو 7

 رفاكلا ك كلذكف دم هنم عرفبو دد نفعتب"ىذلا ماعطلاو ؛ لبطصإلا اهنع خي ضرع وأ



 ةيآلا . قازرلا وه هللا نإ : ىلاعت هلوق قف

 ملسو هيلعهللا لصوبنلانأ ىور دقلوقن؟هيف ةكمحلا اف(هللا نإ)بئاغلا نعةياكحلا ىلعلاق لب قاذر

 لق ىنعملا نوكي نأ (لوألا) هوجو اهيفف ةرووشملا ةءارقلا امأو ترك ذام ىلع (قازرلا انأ ىنإ) أرق

 نع ملكتلا نم عوجرلاو تافتاالا باب نم كلذ نوكي نأ( ىاثلا) (قاررلا وه هللا نإ ) دمع اي
 هلإلا نآل كلذو اقازر هنوك ديفي هللا مسا نأ ىهو ةدئاف انهه هيفو « بئاغلا نع ملكتلا ىلإ سفنلا

 وه هللا ناك اذإو كيدوبعم ىأ (كتهلآاو كرذيو)ملاعت هلوقب انكسمتو ًارارم انلق اكد وبعملا ىنعمب

 نجلا تقلخ ام) لاق امل انههو ديسلا ىلع هتزر ذإ بسكلا ريغ ىف هلمعتسا دبعلا قزرو دوبعملا

 هللا نإ)ملاعت لاقف مبقزر هيلعناكو هتدابعو هسفنل مهصلختسا هنأ نيب دقف(نودبعيل الإ سنالاو

 ترك ذ ىنلا ةبسانملا تاصحخل قازرلا انأ ىنإ لاق ولو اقازر هنوك ىلع لادلا هللا ظفلب ( قازرلا وه

 لق هريدقت (مهنم ديرأ ام)ىلاعت هلوق دنع ًارمضم لق نوكي نأ (ثلاثلا) انركذام لصحي ال نكلو

 ىلع نوكيو ( رجأ نم هيلع مكلأسأ ام لق ) هلوق ىنعمب نوكيف ( قذر نم مهنم ديرأ ام ) دمعاي

 كلذو(ةوقلا وذ)لاق لب . ىوقلا لقي ملو علي ىنلا لوق نم (قازرلا وه هللا نإ )ىلاعت هلوق اذه

 بلط مدع ىف نكل و  ريغلاب ةناعتسالا مدعو قزرلا ةدارإ مدع نم مدقتام ريرقت دوصقملا نآل

 قر راسو هريغو ةدلو قدري سانلا نم اريثك نافءادحاو قززي عن ىعتسملا توك ىقكي ال. قذرلا
 ايارر] كك نع ىررتسللا نآإل ؛:كلطا) هنما لك قرا هنم ربك اذاق «قزرتسيو ديلا: ىزريكلملاو

 (قازرلا)لاقف ءقزرافصو ىف ةغلابملاب الإ هل لصحم دوصقملا كلذ نكي ملف . هقزر نم قزرتسيال

 ؛ ريغلا نيعي ةوقلا ةءاغ ىف ناك اذإ ىوقلا نال كلذو ؛ كلذ نودف ربغلاب ةناعتسالا نع ىنغيام امأو

 ال ل راف ةنامسا نيدتو كلذ نود ناك اذإو ؛ هن نيعتسي الرو هريغ نيعزال كلذ نود ناك اذأف
 ىوقلا ىنعم ةدافإ(ةوقلا وذ) لاف ةوةلا سفن نايب هافك (نومعطي نك 3 امو)لاق الو ؛ كلذ دعب

 لامج وذو لومتمو لام وذ ىدآلا ىف لايف نيبلا مزاللا فصولا ىف لاقي ال اذ نآل ىوقلا نود

 ةيدرف تاذ ةثالثلا ىف لاقي الو . أدب أهوزل همزايال امم كلذ ريغ ىلإ قيلخو نس>قاخوذو ليمجو

 لاعفألا نم ةذوخأ» تسيل ىباا ةيقيقحلا فاصواألا ىف دري ملاذهلو «ةيجوز تاذ ةعبرالا ىف الو
 هيف ضرعاهنأل ةايح وذو ملء وذ ناسنإلا ف لاققيو ملعلاوذالو ةاي+لاوذالو دوجولاوذ عمي ملاذلو

 نال الياق قلخلا وذو ًاريثك لضفلا وذ ىلاعت هللا لاقي لعفلا تافص ىفو « نيب مزال ال ضراع

 اذه ديؤي ىذلاو : نيبلا موزلاا نع الضف موزللا اهنم موفي ال ةبحصلاو هيرو هبحاص ىنعمب اذك اذ

 للا ىذ نيبف لعفلاب هسفن فصوو ىلع اذ هريغلعجل ( ملع لد ىذ لك قوفو ) لاق ىلاعت هنأ وه

 ىوق هنإ هللا مدخأف ) لاق ىلاعت هنأ ًاضيأ هديؤي و . ىوقلاو ةوقلا ىذ نبب كلذكو قرف ميلعلاو

 ىلاعت لاقو ( زيزعلا ىودا وهو ءاشب نم قزري هدابعب فرطل هللا ) ىلاعت لاقو ( باقعلا ديدش

 ةميظعلالاعفالا,مايقلا ناب دارملا ناك روصلا هذه ىف نآل ( زيزع ىوقل هللا نإ ىلسرو انأ نيلغال )

 ًادبتسم موقي نمو ؛ ام ردق ةوقلا نم هيفكب ريذلا ىلإ جاستحي ال نمو جايتحالا مدع انهه دارملاو
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 موس درس خد
 «هل)> نيبتملا ةوقلا وذ قازرل أ ره هللا نإ

 لغشلا كرت اذإ بكتملا دبعلاك« لغتسشي مل نإو « ىنغ هل لص> نك نوكيال ىنغ هل لصح لو
 «لعفاا تاذل لعقلا هنم دارب نم امأو «بسكتلا هلذش ناكاذإ ديسلا هنمىضر ًالطم دجوو هتجاحل
 ديسلا هب ىضري ال امي رف بلطم نم لالا ذخأب لغتشاف ماعطلا راضحإل هدبع ثعب اذإ عئاجلاك

 ظفلب ركحذف هسفن لعفلا ماعطإلا نم دوصقملاو لعفلا ظفلب لمي ملف ؛ىنغلا قزرلا نم دوصقملاف

 . عيونتلل ةلاز+لاو ةحاصفلا نم نيظفللا ىفام عم اذه ماعط نم مهنم ديرأ امو لقي ملو ؛ لعفلا

 نأ عم ركذلاب هصيصختو ماعطإلا ةدئاف اهف ء ترك ذ ام هب ىنعملا ناكاذإ 4 ةعبارلا ةلأسملا 0

 نم ) هلوقب ىفتك | لوالا بلطملا ىف ممع امل لوقتن ؟ ىظعتلا ريغ مهنم لعف بلط مدع دوصقملا

 نأ لاعفاألا تاجرد ىتدأ نآلل كلذو . ماعطإلا ركذف مظعتلا ىلإ راشأو ٠ مومعلا ديفي هناف (قذر

 قيرطب ىلعالا ىفن هعبتتسي ىلدآلا ىفنو , ماعطلا رمأ ةثيبت ىف هتيراج وأ هدبعب ديسلا نعش

 . لمع الو نبع نم ( مهنم ديرأ ام ) ىلاعت لاق هناك راصف ىلوآلا

 ىرتشي دق ديسلا نآل .هركذ امف بلاطملا رصحنت ال تركذ ام ىلع ( ةسماخلا ةلأسملا إل

 مومع لوقن ؛هيف حبرلاو ةراجنلل هيرتشي لب . مظمتلل الو قزر بلطل الو هنم لمع بلطل ال دبعلا

 : اير هنم يلط دهن هناا حل ادع رشا نم كاف كلذ كراس ( قود ند مهنم ديرأ ام ) هلوق
 ىفن مهوب ركذلاب صيصختلاو , لالا ىف ىفنلا ديفي ةيبرعلا ىف ديرأ ام 6 ةسداسلا ةلأسملا إل

 ديرأ اللقب مل ملف «لابقتسالا ىف الو لاحلا ف ال ًاقزر مهنم دي ريال ىلاعت هللا نكل .روكذملا ادغام

 لعفي الن الف لاق اذإ لئاقلاف , لابقتسالا ف ىفنللال و ؛لاحلا ىفىفنللام لوقن؟ديرأالو قزرنم مهنم

 لعفي.ام لاقولو ؛لئاقلا قدصي هلوقنم هغارف عمكرت اذإهنكل ؛ قدص, ال لعفلاف وهو لعفلا اذه

 «هبلإ رظناف ىصيام هنإ لئاق لاقو ةالصاا ف ناسذإلا ناكاذإ هلاثم ؛ ةروصلا نم ان ركذ امف قدص امل

 هنإ لئاقلالاقولو ؛ىلصتال كنإ تلق انأ لوقينأ حص هسفن ةالصعطق دقو رظانلا هيلا رظن ناكاذاف

 ىبنلا نكل ص وصخ هيف ةيفانلل نيظفالا نم دحاو لكف اذهت دلع اذاف ءقدص امل ةلاخلا كلت: ىف صب ام

 ةيلاح اهلك اهرومأو اندلاف ةرخآلا رمأىف وه لابقتسالاو ايندلا لاحلانم دارملا نآل ىلوأ لاخلا ىف

 هتوم دعت دبعلا نأ مولعملا نمو ءايندلا ةعاس ىه ىتلا .ةئهارلا ةلاخلا هذه ىف ىأ ( ديزأ اَم.) هلْوقف

 .كلذدافأ امل ديرأ ال لاقولو ماعلا ينل ًاديفم (ديرأ ام) هلوق ناكف لمعوأ قزر هنم بلطي نأ حلصياال
 وه دل وقف «نيرمآلا نم مدقت امل اليلعت ( نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نإ ) ىلاعت لاق مث

 ِتلظي نم نآل ؛ لمعلا بلط مدعل ليلعت: ( ةوقلا وذ) ىلاعت هلوقو قزرلابلط مدعل ليلعت قازؤلا

 دير اهيل وشي هن اك راصف اهل ةوقال ادد اع قروكي هزيغ نم اليغ سلط نمو .اجاَتخ !ريقف ناوك كرد

 ىنإ لقي ملو (ديدأام)لاق (لوآلا) ثحام هيفو ىوق ىتاف««لمعالو قازرلا انأ ىفإف قزو. نم مهم



 هبال . قر نم مد دنا ذا اي 62

 0 1 6 0761 0 0 و

 «ها/د 0 نأ را قذر ل 0 ديرا

 نع ىؤر ؛ , وفرع 1 نإ 1 احلا ١ 0 قرمسإ 0 رلا ل ااسرإب هدابعلع هللا

 0ع أ افخم ازيك 2 ل ىلص ىنلا

 0 باوج هيفو « نومعطي نأ ديرأ امو'قزر نم مهنم ديرأ ام آل ىلاعت لاق مث

 ةعفنم نال كلذو . ىل ال مهل هيف عفنلاو نومعطيل مهتقلخام لاقف ؛ ةجاحلا نع .ىني ضرغللقلخلا

 دبعلا نال كلذو . هلع لاملا كحفح وأ 4 لاثلا لي دخت امإ ءاهل تيدك نأ ديسلا ىد ىقاذحلا

 زاجتتسا ىلإ ديسلا جاتحال دبعلا الولف لغشلل ناك نإو . رهظ هيف ليصحتاا ض رغف بسكلل ناك نإ
 عون وهف جارخإلا نع هينغيو هيلع هلام ظفحي دبعلاو ؛ لام جارخإ ىلإ جاتحف هل لغنقلا لغفي ند

 بلط ىق ةداسلاك تنل ىأ ( نومعطي نأ ديرأ امو قزر نم مهنم ديرأ ام ) ىلاعت لاقف بسك

 ؛ ةدابعلل نيقولخم م: وكل ريرقت اذهلاقي نأوهو رخآدجو هيفو٠ ممدابعف كورلا مهلب ةدانعلا
 ةمظعال نوكي مهنم مسق نيمسق ىلع ديبعلا نكلل , ةعفنم نم هل دبال فرعلا ىف لعفلا نآل كلذو

 فارطلا مهتؤيو دالبلا ند فارطالا مهيطعيو ممةسي و كلملا ممعطي كواملا كيلاى؟ لامجلاو

 مهنه مسقو « هيدل كايشلا ىلع نيدلا عضوو ؛ هندي نيب لاوتملاو مظعتلا مهم دارطلاو « دالتلا' دعن

 اوركفتيلف ةعفنمنم مهيف دبالف مهتقلخىنإ ىلاعت لاقف اهحالصإلوأ قازرألا ليصحتفف مهم عافتنالل

 . قزر نم مهم ديرأ اف «كلذك اوسيلو قزر ليصحت مهم بلطي نأ ليبق نم مث له مهسفنأ ىف
 اف كلذك اوسيلو ماعطاا برق, ىذلا ىناوخلاو خابطلاك توق حالصإ مهنم بلطي نم مث لف وأ

 اهركذن فئاطل هيفو ءمظعتلا اوك رس الانأ ىف لولا مسقلانم ديبع مهنذإف ء نومعطينأ ديرأ

 كاع

 انآ اي ,. ل افرر دا نم ديربال نمو «نيتدارإلا راك ىف: ةدياقلا ام « ىلوآلا ةلأسملا ١

 باطوهو . هل بادكللا دبعأا نم بلطي دق ديسلا نأ وهو . لبق نم هانرك ذ املوه لوقن ؟ همعطي

 هلام هجئناوح ءاضق هه ىلظي ةنكل تينكلا نع ىعتسي فاو لامآدسلل نوكي:دقو : هتف قززلا

 . اذه الو كلذ دي رأ ال لاق ديسلاف هلام نم هيدي نيب ماعطلا راض-إو لاملا نم

 لوقك ءاقترالا باب نم كلذ لوقن ؟ ماعطإلا بلط ىلع قزرلا بلط مدق م( ةيناثلا ةلأسملا)

 نيطالسلالب ءارمالا همركي نالفلاقي و :سكعي الو ىوقأ وه نمالو ةناعإلا كنم بلطأ ال لئاقلا

 ديسلا ىدي.ني. ماعظ.ميدقت وهو كلذ نود وه ام الو اتزر مكنمبلطأ ال انهه لاقف : سكعي الو

 . مهنم بلطي ال بسكلا ناكنإو دابعلا نم بلطلا ريثك سعأ كلذ ناف

 هذه لصحت له ماعط نم مهنم ديرأ امو نوقزري نأ مهنم ديرأ ام لاق ول 4 ةثلاثلا ةلأسملا )

 لغشب لغتشا نم ناق لعفلا ال ىنغلا بلطي بسكتلاب نال كلذو ال لصف ام ىلع لوقت ؟ ةدئافلا



 ل 569 بآل .نودبمبل الإ نإلاو نجلا كفلخل احر لا ماو

 هبهريلو ودعلا دالب ذخأيل جرخةروصلا هذه لثم ىف لئاق لاقولو . هيلع 9 ءىشب نمل اذ

 : حرلا رجنا لاعب . ةعفنملا هيف ىذلا لغفلل ةلع ة ريدا هيض لهج وه فعالا ليلعتلاف . قدصأ

 نم موهفملاو 0000 ةمولعم ريغ قئاقحلا 0 اذه تفرع اذإ . هل ةقيقحلا ىف نكي ل نإو

 ةقيقحلا ىف عازنلاو أظفل ام ليلعتلا حبصي ةعفنم هيف ناك اذإ .ىتلا نكل ةيظفللا اهناعم صوصتلا |

 دنع ةدابعلا لوي هنااكو ىلاعت هللا مالك ىف ىجرتلا , ىعلاك ردقت كلذ نأ ره ( ىاثلا ) ظفللا ىف

 ثيح' ىأ ع ركذم هلثلا) ىلاعت هلق ى انلف اك ال هنإ مقل مكلاعفأ نم كلذ ناكول .ىثن قلخلا

 مكدنع 5 دامإ سكت عا ( مكودع كلب نأ بر ع ) هلوقو ًاوجرم م دنع ورك روصت

 لاق تقولا ىف م ًاضرغ ملصي الءايف تيك دق ماللا نأ وه( كلاثلا زر برق هنإ تواوتن ا
 كلذك و . ةنراقملا دارملاو ( نمتدعل نهوقلطف ) ىلاعت هلوقو ( سمشلا كولدل ةالصلا مقأ ) ىلاعت

 تضرفو مهتقلخ ىأ ةدابعلا ضرفب ىأ ةدابعلاب قاذلا تنرق هانعم نوكي ذءليحو روصلا عيمج ىف

 عقاتملا نع نغتسم ىلاعت هللا أر قيقحلا ليلعتلا زاوج مدع ىلع لدي ىذلاو ؛ ةدابعلا مهلع

 ريغلا ىلإ ةعفنلا لاصيإ] ىلع رداق ىلاعت هللا نآل : هريغ ىلإ الو هيلإ ةعجار ةعفتلل هلعف نوكي الف

 لعفي ىلاعت هللا نأب لوقلا مزل اذإو « ةلع نوكيل ال كلذ طسوت نوكيف لمعلا ةطساو ريغ نم

 اهنم « عاونأ لع ىهو دعت نأ نم دك أف صوصنلا امأو : ةلأسملا مهمزل ةلعل ال:طسوتمل وه العف
 ءايشالانأ ىلعلديام اهنمو هلاثمأو (ءامشي نه لضي) ىلاعت هلوةك هللا لعفب لالضإلا نأ ىلع لديام

 ىلاعت هلوقك « كلذ مدع ىلع لدن ىناا حيارصلا اهنمو ( .ىثش لكقلاخ ) ىلاعت هلوةك هللا قاخم اهلك

 ىلإ هيف ضوفم ءاصقتسالاو ( ديري ام مو ءاشيام هللا لعفي ) ىلاعت هلوقو ( لعفي امع لأسيال )

 .:رطمللا ىلإ ال ىلوضألا ماكنملا

 ا كاع ارك د مك انقلخ انإ سانلا اهيأ اي ) ىلاعت لاق « ةعبارلا ةلأسملا ١
 للع ىلاعت هللا ناف كإذك سيا لوقن ؟ فالتخا امهنيب لهف ( نودبعيل ) لاقو ( اوفراعتل لئابقو

 ( مك اتأ هللا دنع كمرك أ نإ ) كانه هلوقو ةدابعلاب مهقلخ للع انههو . فراعتلاب ًابوعش مهلعج

 هنم بولطملا نوكيف ؛ الع صاخأو دبعأ ناك قتأ ناكاذإ هنآ. هل قفاوءو انهه هرك ذام ىلع ليلد
 كلت ىف عفنأ نوكي هدارفأ ضعب و :ةدئاف هتعفنم ىذلا .ىثلاك: زعأو مرك أ نوكيف دوجولا ىف متأ
 نوكيف ةعفاملا كلتت ىف ةدئاف رثك أ هنم ىفاصلان برشلاو ريهطتلا اة ولع ناكاذإ ال هلاثم . ةدئافلا

 . غلبأ هجو ىلع هنم بولطملا وه ام هيف دجو ىذلا دبعلا كاذكف : رخآ ءام نم فريشأ

 ىلع ةقفشلاو هللا رمآأل مظعتلا : انلق ؟ امل سنإلا و نجلا قاخ ىتلا ةدابعلاام 4 ةسماخلا ةلأسملا)
 عضولاب ايف ةفلتخم عئارشلاف تادابعلا صوصخ امأو : امهنم عرشل خم مل نيعونلانيذه نإف « هللاقلخ

 ىذب قئاللا مظعتلا ناك املو ٠ ناكرالاو طئارششلاو ناكملاو نامزلاو ةرثكلاو ةلقلاو ةئيطاو

 معنأ دقف مالسلا مهيلع لسرلا لوقب ذخالاو اهيف عئارمشلا عابتا مزل القع لعيال مارك لاو لالجلا

 را رع



 2 ل[ دلل لإ ننال ا واحلا ثتعاخ امو ىلاعت هلو مو

 : لئاسم هيفا. ريسفتلا امأو : ةدابعلل الإ مهقلخ ناك اف هللا ةدابع | 1 نيج ميعياص

 ىف ىربكلا ةعفنملا نأ عم هللا مرك ذي مو نيفاكملا فانصأ نع اضيأ ةكمئالملا ( لوآلا ) 0
 اف ( هتذابع نع نوربكتسي ال ) ىلاعت لاقو ( نومركم دابع لب ) لاق اذهلو ةدابعلا ىه مه هداحبإ

 اك ولست نأ هر+ رلا صح ىف انركاد دق (لواألا ) هوجو نماهتع ناوجلا : لوقت ؟ هن ةكحملا

 نال سنإلاو _.رجلاب صتخم اذهو ؛ هل اوةلخام كرت نم ةرفكلا هلعفي ام حبق نايب اهلبق ام

 ءوسو مهحق ناب 1 نأ انبي امل نموا نم رثك أ مهنم رفاكلاو ؛رثك أ نجلا ىف رفكلا
 نوك وهو هب ركذي ام ام مثر < ذو لاق الف . نجلا ىلإ ًاثوعبم ناك هلي ىنلا نأ وه( ىاثلا ) ) مهعينص

 نولوقي اوناكمانصألا د دابع3أ ( ثلاثلا ) سنإلاو نجلا ركذ 1 الا هم صح هداعللا قاشنل

 نحو هتدايعأ مهقلخو هللا نود.عي مهف نيب رقم مهلعجو كتالمللا قلخ ن أغلا ميظع كافي هللا نأ

 نجلا تقلخ امو ) ىلاعت لاقف . هللا نودبعي مو ةكئالملا دبعنف هللا ةدابعل حلصن ال انتجرد لوزنل

 هيف عزانتملارك ذف موقلا نيب الم ناك مهيف ىمآلا نآل ةكئالملا ركذي لو ( نودبعيل الإ سنإلاو

 ؛ قاخلا نع نورتتسم  ,هو راتتسالا نم هلصأ نطأ نذل كيدللا لراح نا لبق ( عبازلا )

 ضعب لاق (سماخلا) اهصلخأو ةدابع رثك أ مهنوك و مهيف ةكئالملا لوخدل نجلا ميدقتف اذه ىلعو

 ضراللاو تاومسلا قلخ ) ىلا: لاق نامزلا و مرجلا ىف ريدقتلا هيف ناك قلخلا هللا ركذ الك سانلا

 ريغ ىلإ ( ىديب تقلخ ) لاقو ( نيموي ف ضرألا قلخ ) ىلاعت لاقو ( مايأ ةتس ىف امهنيي امو

 (نوكيف نك هل لوقي نأ ايش دارأ اذإ هرمأ اإ) ىلاعت لاقرمآلا ظفلب هركذ نكي لاهو : كلذ

 نم حاورآلاك ةكئالملاو ) صألاو قاخلا هلالأ ) ىلاعت لاقو 0 سعأ نم حورلا لق ) لاقو

 قلخلا ماع نم وه نم ىلإ ةراشإ ( تقلخ امو ) هلوقف نامز روم ريغ نم مهدجوأ مماللا ملاع

 قاخلا ملاع نم كلملاف ( ءىث لك قلاخ ) ىلاعت هلوقل لطاب وهو ؛ ةكئالملا هيف لخدي الف

 اهضعب ( لوألا ) هوجو هيف لوقن ؟ ةيكح ةيآلل سنإلا ىلع نجلا ميدقت 4 ةثااثلا ةلأسملا ١

 نكل ةيرهجلا ىلع لضف ةيرسللو « ةيرهجو ةيرس ةدابعلا نأ وه ( ىناثلا ) ىلوألا ةلأسملا ىف مم
 ءانبالل هللا ديعي دق هنإف ءايرلا اهلخديف سنإلا ةدابع امأو ٠ ميظعلا .ايرلا اهلخدي ال ةيرس نجلا ةدابع

 . نجلا كاذك الو مهنم ةفاخم وأ نجلا نم ربختسيل هللا دبعي دقو . هسنج

 ” 2 ق وهو الكتم نط رغلاب ناكل الإ نضرغل سْيْلا ىلاعت هللا لعف 4« ةثلاثلا ةلأسملا )

 ىلاعت هللا لاءفأ اولاقو . هب اوكسمت ةلزتءملا لوقن ؟ ةلعلاو ضرغلا هللا مال مبفي فيكف لماك

 ليلعتلا نأ ( لوآلا ) هوجو هيف لوقن نحنو ؛ كلذ ىركنم ىلع راكنإلا ىف اوغلابو ضارغأال
 جرخ اذإ هلاثم  ةقيقحلا ىف هل نكي مل نإو هيلع ظفللا هيلإ رظانلاقلطيام ىظفللا و ٠ ىونعمو ىظفل

 دوصقملا ىنعملا قف ء ريغ ال هسفن ركسع بعتي نأ هبلق ىف ناكو ودعلا: دالب لخدو هدالب نم كلم

 لاقي ةئسح ديفتسال وأ رجأ ءاغتبال الإ ترفاس ام انأ وه لاق ولو حصي ال ظفللا ىفو ؛ كلذ



 را ةيآآلا . نينمؤمملا عفنت ىركذلا نإف رك ذو : ىلاعت هلوف

 ا هدعر يت مهر 2 2-- 2, أ م م هربمص رك سوس اس 6 نس ,ص ني ]ا 0

 ضال نجلا تقلخ امو <« نينمؤملا عفنت ئرد نأ ناف رك ذو

 رجا و 03

 6( نوديعيل الإ

 0_0 ه2 0

 ممرفكو « مهنع ىلوتلا كرضي الو ؛ كيلع ام كينأ دق لاكن لاق غيلبتلاو راذنإلا ىف دهتجيف

 . دانعاو ضارعإلابنومولملا مهام]و , ريصقتلا ببسب مولم تسا كنإف نزح الف , كنم ريصقتل سيل

 لبقأو لوتلب . ًاقلطم ىلوتلا سيل ىنعي (نينمملا عفن: ىرك ذلا نإف رك ذو ال ىلاعت لاق مث
 هيفو «نينمؤملا عم ناكاذإ الإ عفني ريكذتلا الو ٠ مبنع ناكاذإ كرضي ىلوتلا الف : عداو ضرعأو

 لانمت لاق ايلف «"رثك أ ةباوث نوكي ةعفان هتاده تناك اذإ ىداهلا نآ هر , ةماعطلا رآ

 لب لاقف ء ميظع باوث مالسلا هيلع ىنلل نوكحي ال ذئنيخل ؛ لوقي نأ مثونمل عقي ناك(لوتق )

 , موقلا ةدايزك هلوق نم ىدهلا ةدايزو ؛ مثاده داز ممرثا ذ اذإف . ةرثك نينمؤملا ىف نآل كلذو

 فلأ دحأو لك للص اذإ/اليلق ًاموقو . نيتعكار وأ ةجكر دحاو لك لص اذإ اريثت امر لإ

 دتهم لك ةدابع ىلع هل ىداحلاو ,ددعلا ةدايز نع ةدابعلاك ةريكشلا ف ةدابعلا نوكت 3

 نينمؤملا عافتتا ببسب تيلوت نإو ىأ (ًارجآل كل نإ )ىلاعت لاق . ىدتوملا رجأ صقني الو رجأ
 : ًاهوجو لمتحي ( نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف ) ىلاعت هلوقو : نيدناعملا نع كضارعإ ةلاحو لب
 . اونمآ نيذلا امأف) ىلاعت لاقو ( ًانامبإ اودادزيل ) ىلاعت لاق اي مهنيقي ةوق داري نأ ( اهدحأ )
 كدعب نذلا نينمؤألا عفنت ( اهناث ) ( مهاوةت مماتآو ىده مداز ) ىلاعت لاقو ( ًانامبإ مهتدازف

 نم كدعب .ىحي نم هب عفتنيف رتاوتلاب كلذ كنع لقن ري ركتلاب ريك ذتلا ترثك أ اذإ كن اكف
 مل نإو . ًانمؤم راص هنآل ًانمؤم عفن دقف رفاك ناميإ دافأ نإ ىركذلا نأ وه ( اهثلاث ) نينمؤملا
 كلت ) ىلاعت هلوق ىف لبق ىذلا وه اذهو . اوءفتنيف نينمؤملا ةنس> ىف دازبو ةئس> دجوب دفي

 .( اهومتثر وأ ىتلا ةنجلا

 :ةريثك دئاوف اهف ةيآلا هذهو ( نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو ل ىلاعت لاق مث

 لاق امل ىلاعت هنأ ( اهدحأ ) هوجولف اهلبق امم اهقلعت امأ لوقنف . ءاصقتسالا هجو ىلع اهركذنلو
 ناسنإلا داحبإ نم دوصقملاف « ةدابعلل الإ سيل قلخلا نأ وهو ريك ذتلا ةياغ ىصقأ ىنعي (رك ذو)

 لغش نأ ًارارم انرك ذ انأ وه ( ىناثلا ) نامزلا عيبضت هادعام لك نأ مهملعأو هب مهرك ذف ةدابعلا
 ( مول تنأ اف مهنع لوتق ) ىلاعت لاق ايلف : قاخلا ةيادهو هللا ةدابع نيرمأ ىف رصحنم ءايبن الا

 امل قلطملا قلخلاو ةمزال ىهف ةدابعلا امأو « ىدتهملا مدعو سأيلا دنع طقست دق ةيادهلا نأ نيب

 دعب ةيادطلا تكرت اذإ لصأ ىه ىتلا ةدابعلاب تيتأ اذإ مولع تنأ اف . ةيادهلل قلطملا قاخلا سيلو
 ءوس نيببل ةيآلا هذه ركذ , بيذكتلا نم هلبق نم لاح نيب امل هنأ وه ( ثلاثلا ) اهبف دهجلا لذب



 ةيآلا . نوغاط موق مث لب هب اوصاوتأ : ىلاعت هلوق ا

 رع 61 هرثم ل م لى آ آ ق مثو هل رن 6

 «ه4» مولي تأ ملت نيف موف مث لب هباوصاَوتأ

 هللا ردقت ىف كا 0 ىتاغلا راسك 5 1 مدأو دك 0 ليئارسإ ى 1 ءاين :

 كد لأ همي تي ,رعس فالشأو مفك ماا ود ر لسسرب ملو ء لسرلا بيذكت

 نم ام هناآل كإاذك سيلو  رحاس اولاق مهلك مهنأ ىلع ليلد (اولاق الإ ... ىنأ ام ) هلوق (ثلاثلا)

 ررقملا امأ «لوقن نأ وه ( لوألا نع باوجلاو ) كلذ اولاق ام مثو . موق هب نمآو الإ لوسر

 .ةرورض أضيأ هبذكم وق هل لل نمو: « لوسر نيد ىلع ىن وه لب . لوسر هنأ لسن الف

 الوب ماعلا" ف رفكلا روهظ دنع كلذو ؛ قالا ةجاح دنع الإ لسرب ال هللا نأ وه (ىاثلا نعو)

 ا روض هب نامإلا نوك عم الوعر لسرال ىلاعت هللأ نإ مث. . لهجلا رك د الإ رفكلا رهظي

 هلبقي ال حوضولا ةياغ ىف هل نيبملا نكي مل اذإ لهاجلاو ؛ لقب الف سأيلا ناميإ هب ناميإلا ناكل الإو
 0 ةرده ا دقو 3 هجولا اذه ىلع قالا ىلع هللأ ءاضقب مزل ردو اذهف 4 ةلالضلا ةطرو ىفق بيف

 اك الإ نأب نقف تلف ؛ رذقلا ى رشلا و: ريخ رهف هللا ءاضق وه ام لك :كوقبا مانلا نضع نأ

 السل ةقءاملار . هللا 5 د 6 اهريعو رافساإلا ى اعاتم انواع : روت اهنا ننال ةحلضم
 ةللدك اهينوكو ؛ ىوقلا نالسسلاب ءاملاو ةغلانلا ةرارحلاب .ابتحلصم مآ ام] رانلا نكل ؛«برشلا

 ءاضقلا ىف ةعفتملاف « نيكسملا ةاش قرتيو ٠ ريقفلا بوث قرح نأ امهرلع هتداع هللا ءارجإب امبمزلي
 ( ديري ام مكحيو ؛ ءاشي ام هللأ لعفي ) لون نأ هلل روغ هل مالكلا اذهو ردقلا ىف ةرضملاو

 ناك امو (اولاق الإ ) لاق امإو ؛ مهلك لاق الإ لتي مل هنإف . ماعب سيل كلذ نأ ( ثلاثلا نعو )

 ك١ نيفدصملا رك ذب مل ملف :ليق نإف ( اولاق الإ ) ىلاعت هللا لاق ءهب نيلئاق مرتك لب ء مهتم ريثك

 .ةيلستلا دوصقملا نآل لوقن ؟ تبذك مهضعبو . تقدص مهضعب لاق الإ لاقو. نيبذكملا ركذ

 2 اوبذك كلبق أهاوقأ نإف 0 كموق كد ىلع نس هل 5 لاق ىلاعت 0 ٠ بدكتلا لع ىنهو

 . اودكا الصرو

 | حاس) مطوق وهو  لوقلا كلذ ىأ ( نوغاط موق مث لب هب اوصاوتأ ل ىلاعت لاق مث

 مهضعب لاقو ؛ هيلع أؤطاوت مه أكدحاو لوق ىلع اوةفتا فيك ىأ « بيجعتلا هانعمو ( نوني

 لكلا نأ وه عماج ىنعمل ناك امتإو ٠ وطاوتلا نع كلذ نكي مل: لاق مث. اذه الإ اولوقتال : ضعبل
 مهفلكي ملو ؛ ةعقب لهأ لهمأ اذإ كلملا نأ اي« هلسر اوبذكف اوفطو هللا اوسنف اونغتساف اوفرتأ

 مهدالب نيسحن و «نانجلاو روصقلا مذاخنال مييلع بعص هبأب ىلإ مهلطو ةلم لعل لعق مث 0

 ا كالم ةعاطب لوقلاو 6 نادصعلا ىلع كاإذ مهلم>يف 4 نانيكلا هوجولا نم

 هيلع هللا لص ىنلا نآل كلذو « ىرخأ ةيلست هذه © مولع تنأ اف مهنع لوتف ل ىلاءت لاق مث

 غييلبتلا ف ىريصقتل مهناعإ مدع نإ لوقيو . ريصقت ىلإ هسفن بسني قالخالا مرك نم ناكلسو



 فلا للا رخآ اهإ هللا عم اواعجت الو : ىلاعت هلوق

 00 مى رو ع 6

 ل م كلذ »نيم ري هنم َْل ف ر رع اه هللا ع 2207

 هرم نوني وأ حاس الات الإ لوس ن نم وهلم نم زم يذلا
4 

 ًاريشب وأ ا فلل لسريف هقفاوب وأ هفلاخ نم كاره ار سو 3 ا

 لسرملا مث« ميظع ريغ ناكنإو لسريقفاوملا و أ فلاخا لصح اذإو . امظع اكلم ناكنإو لسربال
 امأو .ةلاسرلا- كمن امل نيعملا لساملا الواو ::هراصحاف!لاوشرلا امأو  قضالا رهو نكمل

 ًاريخأت ( ريذن ) لاق مث ( هنم ) لاقف « هدابع نم ءاسشي نم رامتخا كلملل"نآل : نيعتب الف لوسرلا

 بوس هل تداح لك نآل كفلاذ رلا فرعت هب ام ىلإ ةراشإ (نيبم) هلوق (امثلاث) لسرملا نع لوسرلل

 ةراشإ(نيبم) هلوهف ءاهم فرعي ةمالع نم هل دب الو « ةلاسرلا مآ هب ئذلا وه لوسزلات : ةمالعو

 . ةرجعللا و ناهرتلا انإ مف اعلإ

 نيب ديحوتلا نآل كلذو . ديحوتلل .ًامامإ ( رخآ لإ هلل عم اولعجت الو ل ىلاعت لاق مث

 لع كرشملاو . الضأ هلإ ال لودي لظفملا# قر وطلا ئهادتح وتلا ةقيرطو ا كلورشقلاو لت

 اورفف ) ىلاهت هلوقف ءلطاب دحاولا نو ؛ لطاب نينئالا لوق لوي دحوملاو . ةطآ دوجولا ىف

 حنصف دحاولا نم رثك الا ىف (رخآ أهل هللا عم اولءت الو) لاق امو ؛ هللا دوجو تبثأ (هللا ىلإ
 1 يصور ىياقلا لان ريذن هنم كس ا ىنإ ) نت رم لاق اذطو« نيديآلاب ديحوتلا

 هللا نكل ؛ نكمي دوج وم لك نإف . ًانكمم لكلا لعب بجاو ال لاق اذإ لطعملا نأ ًارارم انركذ
 :هريغك هللا لعجو كارم أدعو تانكملاك هلوق ف.عاضت ىف هلعج دقف . دوجوم ةقيقحلا ف

 عم عئادلا ةلالد ريرقت ىف انركذ ام الإ هلإلا نوك ىف هلوق نم مزلي هلإ هريغ نأب لاق امل كرشملاو

 ايفان نوكيف . الصأ هلإ دوجولا ىف نوكي الف ءدحاو لك زي مزلل . هللا الإ ةهلآ امهبف ناكول هنأ
 نايف رتغم نيقي رفلا نم نخأآو لكو. لطم كرشملاو: كريم لطحملاظ: تلطغم نوكسفا 00
 ىذلا هلل دمحاو ء لهي ال وهو لطنم هسفن هنإ لوقي همصخ بهذم ىلع وه هنكل ؛ لطبم همصخ

 ذختم هللاف لاقي ال . ةلودجم ةملآلا نأ ىلإ ةراشإ هنأ ىهو « ةفيطل هيف ( اولعجت الو ) هلوقو : اناده
 نود نم اوذختاو ) ىلاعت هلوق ىف قبس دقو ؛ رهاظ هنع (باوجلا)انلق ( اليكو هذخماف ) هلوقل

 ش .( ةطلآ هللا

 . 4« نوح وأ رحاس اولاق الإ وسر نم مهلبق نم نيذلا ىنأ ام كلذك ل ىلاعق لاق مث

 هةف نأ ريغ : ةيلسنلل ت اءاكحلا ا نأ ىلع لدي ذا 0 دقو قرش 4 مولعم ريسفتلاو

 هيلع درب ذئحو ؛بذك“ لور لك نأ ىلع ليلد ةبآلا هذه نأ ىهو . اهكرتن.ال ةدحاو ةقبطا

 . هيلع أوناكام ىلع موقلا قبو. هلبق ناك ىذلا ىنلا:نيد ررق نم ءايزنالا نم منأ زاه (لوآلا-) ةلفشأ



 ةيآلا . هللا ىلإ اورفف : ىلأعت هلوق "<

 ملا 0 و ل ا ,مع ل ف

 را سم عل كلما رفف

 (ىلوألا 3 فئاطل هيفو . ديحوتلا 16 ربذن هنم كل ىفإ هللا ىلإ اورفق : ىلاعت 0

 نأ نم برقأو عرسأ باذعلاو كالهإلا لوةيهن كك الهإلا ةعرس نع ءىن.(اورفف)ىلاعت هلوق

 ناس (هللا ىلإ) ىلاعت هلوق (ةيناثلا) اورف و اعيرس هللا ىلا اوعزفاف ء عوجرلا ىف ءاطبالا لاخلا لمتح

 باذعلا لوه وهو امولعم هن :وكل ام : نيهَجَو كالا تنشأ هم ىذلا 5 و هيلا بوروهملا

 هنآك اهاع نوكيل امإو ( اودع هوذختاف ودع 5ل ناطيشلا نإ ) هيف لاق ىذلا ناطيشلا وأ

 فلتر  هناف هادع ام لك نأ وهو هنابب و . هاذغام:لك نم هبلإ اورق مكو دع هللا ادعام لك: لوي
 كل ال در كفاساو ا ناو قللا وعاف كيلع توق و" اندعلا ره ىذلا كلام نسأَر كتل

 ءاقب كيطتي وكرمأ عفري نكلو كرمعذخأ,ورف هللا لع تلبقأو هللاىلإ تررف اذإ امأو « ودعلاكلا
 هريغ اوكرتاو هيلإ اورفذ درف نيج وزلا قلاخ نأ تبث اذإ هانعم بيئزنال ءافلا ا و) ةعم ءائف ال
 ضراألاو اهانينب ءامسلاو ) لاق ىلاعت هللا نأ وه اهنايبو ةدئاف مالكلا عونت ىف (ةعبارلا) 1

 هنم كل ىنإ هللا ىلإ اورفف ) لاقو مالسلا هيلع ىنلل مالكلا لعج مث ءانةلخ ءىثلك نمو (اهانشرف

 نيماكتملا فالت+ال كإذكو . ًاريثأت مالكلا ف التخال نال كلذو  انيلإ!ورففلقي ملو (نيبم ريت

 اعون :اهلتفع مالكلا لغو . ةداجلا نعداح 00 و عم حتاصتلانم ناسنالا رثكي اذهو ٠ ًاريثأت

 000 امل ؛ عفني كءالكلمل هعف م اك: هريغلل وقي مث . تاءاكحلاب اهبفتو . ابيهرتاعون :ءاضعو

 ريتك و ءالكلا نم اعاؤتأ ركذ ىاعت 00 0 0000 علا ناملكتل اف التخأ نأ
 ىنلاوه رخآ , اكتم نم امالك رك ذم « تاياكحلا نم احلاص افرطرك ذو تايآلاو تالالدتسالا نه
 يا راك يد هام مكل ىلإ) هلوقو ارورفف ملل ل ]قفا ةردقت ل وق. نم نيرسفملا هاو ؛ هَ

 ( اهانينب ءامسلاو ) هلوقب 0 تننزن كلا هنا نأ ( اهاد_حإ ) فئاطل ًاضيأ هقو

 ع حيرلا مهيلع انلسرأ ) ىلا- هن هلوقو ( ملا ىف مهانذنف ) هلوقب هتبيهو ( اهانشر ةضرالاو)

 ءاقبلا هن اع بذعي نأ ىلع ردق بذع اذا ىلاعت هنأ ىلا ةراشإ ه-فو .( ةمعاصلا مهتذخ أَ ) هلوقو

 دوجولا هنم ىذلا تارثلا نأ ىلع كالت طول هناككا راتلاو ءاوطاو ءاملاو ٌتارتلا وهو دوجولاو

 ؛اذوع ىف راثلاو داع ىف ءاؤهلاو نوعرف موق.يف كلك ءاملاو ءانفلا بببست هلعج هللا دارأ اذإ ءاقبلاو

 هوو قا 05 دقو :ةهزاللا رضانعلا ىلا يدسرإلا عبدالا تاباكسملا تفئرت لذعلو

 تايالاميدقتب وسر انأ لقولاجلا مهفرع هلوسرل لاقهتبيهوهتمظعنابأ ذإ مش هم اشك ويكمفلا

 0 ا .رلا ىف ( اهن:) ةدئاف لوسرلا ركذن هفادرالف:ثاياكدلا درسو

 لعغررملا اندر 0 مهل لسرملا ىلإ ةراشإ (مكلزدلو قف البلا كد انهو هللإ ل سرملاو

 .ةلاسرلا ضأ 2 لخدأ» هيلإ لسرملا ا رك ذلا ىف هيلإ لسرملا مدقو « لوسرلل ناب (ريذن) هلوقو



 1 ةيالا . اهانشرف صرأاألاو : ىلاعت هلوق
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 نيجوز انقلخ ءىش لكنمو <45: نودهاملا معنف اهانشرف ضرالاو
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 ام) كانه لاقف . كلذكت سيل ماعنالاو هللا ريغل ةقولخ امنأ دحأ لاب رطخ ال ءامسلا نأ ىهو : ةليلج

 ءامملا فو(ىدبب تقلخ )كلذكو ةطساو ريغ نم ىلاعت هلل قواخمنا وحلا نأب اح رصت(انيديأ تلمع
 فذح ديب ةفاضالا تيثأ امل كانه نأ ى هو ىرخأ ةفيطل هيفو اهنع ءانغتسالل ةفاضإ ريغ نم (ديأب)

 مل كانه نآل (اهانينب)انهه لاقو انيديأ هتلمع لاق الو ىدبب هتقلخ لقي ملف . لوعفملا ىلإ دئاعلا ريمضلا

 ءامسلا امأو هتامع الو هتقلخ لقي ملف لومعم ريغ ناويحلا نأو قولخم ريغناسنإلا نأ دحأ لابب رطخم '

 . ةقولخم اهنأب احر صتريمضلا دوعب (اهانينب ) لاقف ةلوعج ريغ اهنأ معز. لاوجلا ضعبف

 تراص ثيحب اهانعسوأ ىأ ةعسلانم هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيف 4 نوءسومل انإ وب لاعت هلوقو
 ءاضفلا عساولا ءانبلاو ؛ ةالفىف ةقلك اهتعسو ءامسلا ىلإ ةيسنلاب ءاوهلاو ءاملا نم ات طيح اموضرأألا

 اهتاردتسا اهب حصي هلآ ةماقإ ىلإ نوجأتح منال نوءانبلا املع ردقيال ةعساولا ةبقلا ناف بيحي

 نورداقل ىأ ( نوعسومل انإو )هلوق ( اهيناث)ضعبب اهضعب لصتي. نأ ىلإ متازجأ كسامت اهب تبثيو
 نأ لمتحبو  ةرهاظ ذئح ةبسانملاو اهتردق ىأ ( ابعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال ) ىلاعت هلوق هنمو

 نورداقل انإو ..امسلا انينب : لوقي هن اكرشحلا وهو رخآلا دوصقملا ىلإ ةراشإ ذئيح كلذ نأب لاقب
 قلخم نأ ىلع رداقب ضرالاو تاومسلاقلخ ىذلا سيلوأ ) ىلاعت هلوق فاك اهلاثمأ قلخن نأ لع

 . قاخلا ىلع قزرلا ( نوءسومل انإ ) ( امتلاث ) ( ملثم
 هلوق ىفام مع دقو ضرالاب الالدت-ا 4 نودهاملا معنف اهادحرف ضرالاو 0 ا لاق مث

 ىف نوكي تينلا ءاشتب نال.« ءامسلا قلخ دعب نضرالا اوجد نأ" لغ ليلد هفو( اهانشارف ضرالاك)
 . اهودهام نودهاملا معنف وأ نحن ىأ ( نودهاملا معنف ) ىلاعت هلوقو . شرفلا لبق ةداعلا

 نادضلا امإ ناجوزلاو امهنيب امب الالدتسا نيجوز انقل ءىث لك نمو لب ىلاعت لاق مث

 ريظنو هيبش هل ءىث لكن اف نالكاشتملا امإو ؛ كلذك امهنم ناجوزلا و نيدضلاك ىثنآلاو ركذلا ناف
 سفج لكنف ناعون سنجلا تحت نوكي ام لقأو سنجلا .ىثلاب دارملا نويقطنملا لاق ءدنو دضو
 تاننلاو كردملا ىانلانمو دماجلاو ىئانلا ىداملانمو ؛ درجلاو ىداملا الثم رهوجلا نم نيعون قلخ
 . هيف ةرتك ال درف هنأ ىلع لدب كلذ لكو . تهاصلاو قطانلا كردملا نهو

 جوز هل نوكي ال جاوزآلا قلاخ نأ نوركذت مكلعا ىأ « نوركذت مكلاعل ل ىلاعت هلوقو
 رجعي ال جاوزآلا قلاخ نأ (نوركذت ملعل) وأ . ًاقلاخ نوكي الو اقولخم نوكيف انكم ناكل الإو
 : حاورألا عمجو داسجالا رشح نع
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 للا الا طربا ضرالاو سوء رلا قرف ةنملا ةيفلاك ىرت ءامسللا نأز( ازيتاث,) اهون

 حاوراألا نكسم ءامسلا : .مكجلا ضءب لاق ( اهثلاث ) ( اهكم# عفر ) ىلاعت لاق اء قيلأ عوف رملاب

 . ملعأ هللاو ءانب هنوكب قيلأ نكسملاو لامعأللا عضوم ضرألاو

 لماع (انينب ) هلوةف لماعلاوه لعفلاو لومعملا ىلع لماعلا ميدقت لصالا « ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 لوقت ؟ زجوأ ناك ء ديأب ءامسلا انينبو : لاق ولو لعفلا لع لوعفملا ميدقت ىف ةمكحلا اق . ءامسلا َق

 لاقف ليلدلا مدق . عناصلاب ملعلا تايثإ دوصقملا ناك ايلف , ةفرعملا ىف رظانلا دنع عنصلا لبق عناصلا

 . اننوفرعت ال متلك نإ اهب انوفرعاف اهانينب اهيف نوكشت ال ىتلا ةنيزملا ءامسلاو

 اهتينب لقي ملو ( اهانينب ) لاق فيكف , ديحوتلا تابثإ دوصقتملا ناك اذإ « ةعبارلا ةلأملا ال

 نأ نككمي اهتينب هلوقو داديتسالاو فرصتلا ف كي رشلا مدع ىلع لدأ (انينب) هلوق لوقن ؟هللا اهانب وأ
 اوناكىللا ةحلآلا نأب ًاماهيإ ثروي.ال (اهانينب) ىلاعت هلوق نأوه ريرقتلا مامتو . كيرشت هيف نوكي
 اولعج بك اوك امإو هتوحنم مانصأ امإكلت نآل (اهانينب)هلوق ىفريمضلا اهلإ عج ري ىتلا ىهاهنودبعي

 .٠ ايش ءامسلا نم تنب ام اهنأ نوكشي الف ةتوحنملا مانصآلا امأف . اهعئابطو اهروص ىلع مانصألا

 ا[ لاش نأ نكم امإو : اهتبناب ىه توك الق اهلا ةجاتح ءايسلا ف ئهف بك اوكا امأو

 الف هنوعديو نولوقي ام ريغ نحو نحي انينب لاق اولاق ام ,هوتي ملاءلف ؛اهنك امأ تلعجو اهل تيذب

 .اهتابو ءامسلا قلاخن وكي الف ةبترملا ىف ءامسلا نودو .امسلا ريغ وهام لكنآل ءاكرش انل نوحلصي
 (اهانينب) هلوق نأ تبثف كيرشلا ىنأ ةمظعلاف . هتمظع صنلا دافأو ميظعتلا عمج دارملا نأ مع نذإف

 . هللا اهانبو اهتينب نم كيرشلا فن ىلع لدأ

 ىلع مالكلا نأ (لوالا) نيبج و نمباوجلا انلق ؟ ميظعتلا ىلع لدي عملا نإ تلق مل :لبق نإف
 دنع ريبكلا نإف ؛ بئاغاا ىلع دهاشلا سيقي ناسنإلاو . ناسنإلا وه عماسلا و . عماسلا مهف ردق

 ى نوكيو انصأب:اندابع هلعف ىأ ائلعف كلما لوقف ءهسفنب رشابيالو همدخو هدتجءىّثلا عش. نم

 ناكو دحاو نم عقو اذإ لوقلا نأ وه ( رخآلا هجولاو ) بئاغلا قح ىف كلذكف ٠ ميظعت كلذ

 جرخ اذإ 5« ضعبلاب الإ عقءال لعف ىلع عمجعمتجا اذإو اذك انلكانلعف لئاقلالوقي ًايضار هب ريغلا
 ؛ هيلإ لكلا دصقو هب لكلا اضرل اذك ةدلب لهأ هلتق لاقي هولتقو عببس لتقل ريثك عمجو ريفغ مج

 لوقي ؛هل ًاداقنم دحاو لكن اكو هدر دال نوكيال ءىش لعفب ىمأ اىفيك ىلاعت هللاف اذه تفرع اذإ

 ىلاعت هلوقو « سفن هدري الو دحأ هركتي ال ثيح انعمجأ مظعلا كلملا لوقي اذهل . انلعف تلعف لدب

 لمتحيو ( باوأ هنإ دي.آلااذ )ىلاعت هلوق رسف هبو روهشملا ره اذه ةوقلا ديالاو ةوق ىأ (ديأب)

 انيديأ تلمع امم )ىلاعت لاقو ( ىديب تقلخ امل ) ىلاعت لاق هنأ هليادو : ديلا عمج دارملا نإ لاقي نأ

 لاق ثيحو(ئديب )لاق (تقلخ)لاق ثرخ اذه ىلعو لوآلا ىنعملا ىلا ةقيقلا ىف عجار وه و( ًاماعنأ

 ةدئافل ل وقن ؟(اني دي أ تءلعام)لاقو انيديأأب اهانيفب لقي مل ملف لق ناف. عمجباب عملا ةلباقمل(دي أب )لاق (انينب)
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 .ةرصب نبل نالفاوأ رصن "ال. نالف لوقت 6 : كلذ هاش نم. ىكلبىلا( يهم 40

 اف بصنلاو رجلا, (موق) ءىرق < نيقساف ًاموق | وناك ممنإ ل نم حون موقو رب ىلاعت لاق مث
 كل لوةت «ىسوم ىفو داع ىفو ىلاعت هلوق ىف مدقت ام ىلع افطع رهاظف رجلا امأ لوقن ؟امههجو

 نآل ؛لبق نم حون موق انكلهأو : ريدقت لمف بصتلا امأو ؛ نالفو: نالف“قوإ ةزبع نالفق

 لوي هن كر هاظ هانعم (لبق نم) هلوةف اذه للعو . للا ىلع فطع وهف كالحلا ىلع لد مدقت ام

 لق نم ةربع ل حوأ موق ىو : هريدقتف واللا هجولا ىلع امو ( لبق نم حوت موق انكلمأو)

 ريغو داعو هوم

 ناك مدقت امو :ةنادحولل ناب وهو « نوعسومل انإو ديأب اهانينب ءامسااو , ىلاعت لاق مث
 ْ : رشحلا انايب

 اهنم اوقلخام هللا نود نم نودبعتام نأ نوفرعت متنأو ( دبأب اهانينب ءامسلاو ) انهه هلوق امأو

 ليلد ءامسلا ءانبو ؛ليلدلا ةماقإ ىلإ ديدهتلا دعب دوع اذه لاقي نأ نكميو , كارشإلا مصي الف ًائيش
 ا ضراألاو تاومسلا قاخ ىذلا سيل و أ ) ىلاعت لاق يك ًايناث ماسجالا قلخ ىلع ةردقلا ىلع
 : لئاسم هيفو ( مهلثم قلخي نأ ىلع

 ةلمج ىلع فطعلا ناكاذإ و . عضاوم ىف راتخي ريسفتتلا ةطي رش ىلع بصنلا « ىلوآلا ةل أملا )

 هريدقت (دومتو داع ىفو) ىلاعت هلوق ىف اهان رك ذ ىتلا هوجولا ضعب ىف لوقت ؟ ةلما كلت اف ةيلعف

 .ميهاربإ فيض ثيدح كاتأ له ) هلوق ىلع ًافطع . دوم ِثيدجح كاتأ لهو داع ثيدح كاتأ لهو

 رورجللاو راجلاف هجولا كلذ ريغ ىلعو « هيف ءاهخال ةيلعف ةلمج مدقتام نوكي اذه ىلعو ( نيمركملا

 ( مهانذبنف ) ىلاعت هلوق نآلو . ىلوأ بصنلاب ام ىلع ًافطع ناكف عفرلا ىلإ هنم برقأ بصنلا ىلإ
 راصف تايلعف اهلك ( اوعاطتسا اف ) و ( ةقعاصلا مهتذخأف ) ىلاعت هلوقو (انلسرأ) هلوقو
 اراك يشل

 ىلاعت لاقو ( اهانب امو ءامسلاو ) ىلاغت لاق ٠ تاومسلا ىف هائبلا ركذ ررك 4 ةيناثلا هلأسملا )

 هوجو هيف لوقت 5 هيف ةمكحلا:اف (هلنب ءاهسلاو ًارارق.ضرالا ليج) ىلاجت لاقو (اهانب ةايسلل مآ )
 ىبف ضرالا. امأو ٠ ءزج هنم مدعي مو ءىث هنم طقسي مل ةمايقلا مايق ىلإ قاب ءانبلا نأ ( اهدحأ) ٠

 ةيلإو:, تيباثلا ىبلبا ءانبلاك' ءاهسلاو , لقنيو ىوطن و ظشن . ىذلا شرفلاك ئهف :ريغتلاو لدبتلا ىف

 ,تقو نم ًاضرأ داعو ًارح راصام اهنم مكف ىضارالا امأو ( ًادادش ًاعبس ) ىلاعت قوق ةزاشأالا

 ل دي
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 نبرصتتنم أون امو مايق

 57 وهو الإ ا نمااش لاجالا 5 هللا ردقام وه دارملا نأ رهاظلا نذإف ( 00 1

 كلاق الإ و . نيرادلا ىف ما كل لصتح دقف تنسحأ ناف كلجأ رخآ ىلإ عتمت هل لوقي لجألا

 : تفصل نم. ةرخاالا. قف

 لمعتسياتع نأوهو ثحب هيف ( نورظني 01

 داتعتساالا ىنغم همف.لوةنف نع ةماك عم لمعتسا انبهو ( ًايتع نءرلا ىلع دي م ) ىلاعت لاق ىلعي

 ناك لع لاق ثيحو ( هتداع نع نوريك_:سال ) هلوقك ناك( ( مهر مثرم ان

 ةعقاولا اهنأ ( امهدحأ ) انه اههانركذ نامجو هيف ةةعاصلاو ءانيلع ربكتي نالف . لئاقلا لوقك

 مدعو مهميلست ىنعم امإ نيينعم نما لإ هراشإا( نورظت مثو) هلوقو ديدشلا توصلا ( ىناثلاو)

 . عفدي ال هنأ لإ ةزاقإ 9 تاو ناالفا كب رضي باوريضيللا لئاقلا وق اك عفدلا ىلع مهتردق

 ىلع ناكولو : هورظتتاو مايأ ثالث لبق نم هب او ان 0 باذعلا ن نأ ىتحَم نا

 عاجشلا زرابملا لوقي 15« جاتحلا لجاعلا ذحأ ةلفغ ىلع اوذخأ مهنأ مهوتي نأ مهوتاب ناكل ةلفغ

 . ىنرظتناف كايإ ىدصقب كت ريخأ

 نع مهزجم نايبل هنأ (ااهرحأ) ليبحاو ليت 4« مايق نم اوعاطتسا اف ل ىلاعت هلوقو

 ىلعو «برع نأ نع الضف ىثمع فيك مايق ىلع ردقي ال نم نإف : ةغلابملا ليبسىلع رارفلاو برها

 نآل  ةردقلا نود ةعاطتسالا نإف ( اوعاطتسا اهث ) ىلاعت هلوق ( اهادحإ ) ةيظفا فئاطل هيف اذه

 الرد نك اكد 3 | نف «لالقتسالاو ةردقلا مدع نع .ىني وهو بلطلا ةلالد ةعاطتسالا ىف

 ةيولطم ةردق ىلإ ةراشإ 0 لبق 3 لعفلا عم ةعاطظتسالا نوذلكتملا لوه !ذطوأ هيلع ردقب نم

 ءاتلاب أرق نم ةءارق ىلع ( كبر عيطتسي له ) ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو هنم ةذوخأ» ىلاعت هللا نم

 ( مايق نم )ىلاعت هلوق ( اهيناث ) مايق ىلع اوردقام لئاقلا لوق نم غلبأ ( ٌ اطتسا اف ) هلوقو

 زجاعلا نأ انيب امل بره هلوق لدب (مايق) هلوق ( اهثلاث ) ديك أتلا نم هيفام تفرع دقو « نم ةدايز

 ىأ «ماألاب مايقلا ماق نم دارملا نأ وه ( ىناثلا هجولا ) برهلا نع رجعي 1 ىلوأ مايقلا نع

 .هب مايق نم اوعاطتسا ام

 لتاقي هيلعردقيال نمو . برهلاو ةمزهلا اوعاطتسا ام ىأ (نيرصتنم اوناكاموإب ىلاعت هلوقو

 كرف نأ احد رعد اذ نارتستنم اواك ام كلذ عمرهو حورلا نع عفدي هنآل هنكمام لكب رصتنيو

 هلوقو هريدقت بحي هنوك عم كك رت باوجلاو رصتقيالو رصتنا ام هلوق نم غلبأ رصتنم وهام لئاقلا



 هنشسيييشيضش هفست

 6ع ةيآالا . مهل لبق ذإ دوم ىفو : ىلاعت .

 5- مودم ل أ 0 0

 6473 نريحللا يح أ وهتم مل لق : ذإ 0 فو

 ًاثينش :رذتام تزاص ناهز طرا حلاو ا اك ار سمأ ديز ف ءاج لاقب نآ درع
 ءاج ل كاوقت © ردتاأل نأ هج حاصر ه5 1ع شو اهانلسرأ ىأ أ ةيحالصلاب ن اياد املا كرد
 انلق:نإ اذه ؛ناكمإلاو ةيحالصلاب لاؤسلا لبق ىأ الئاس ىتتتج ٠ ًائيش كلأس مث ًامايأك دنع ماقأو:
 . رذتام ىه هريدقت فوذحم أدتبم ريخ هنأ ىلع عفر هنأ لمتحيؤ ؛ روهشملا وهو بصن هنإ

 لبقتسملا تدرأ اذإو.« نآلا ىأ ديز جرخنام لاقي ملكتلا لا ىفنلل رذنام ( ىناثل ثحبلا)ل
 ىنلاعم مالكا ةلاح حيرلاو , جرخب لو جرخام 0 ىضالا امأو ؛ جرخي نل وأ جرخعال لوقت
 لوقن؟ رذتا لاخلا ؛ظفلب لاق فكن ميمرلاك هتلعج الإ ايش كا دا تناك ملسو هيلع هللا لص
 ( ديضولاب هيعارذ طساب.مهبلكو ) 0 لاق اذهلو ؛ عوقولا لاح ةيكسحم اهنأ 1 ةردقم ةياكحلا
 .لا.قتسالاو لاحلا ىنعم هنم ناك ام لمعي اعز 1 0 ىضاملا لعافلا مسا أ نأ عم

 ١ صيصخت لوخدو ةغلابم (هيلع تنأ ءىث نم. رذتام)ىلاعآ هلوق ىف لع ( ثلاثلا ثحبلا)
 .ىث) هلوقل فصو(هيلع كنار نآل عقو كوه لوقن؟ ار 0 * لك نمد ىلاعت ةللرقاف
 1 اهنا 1 هيف لخدي.الو ميم ا د هلعىأت :ىث:كاوأ هلع تتأ ىت لك لاق 5
 امو اهبلع تن أردف لابجلاف نإف . حايرلا اهلع بهت ىتلا م اجاللا هيف لخدي امتإو املع

 ةرومأمتناكامناأل كلذو مهشورعو مهتينبأو داع وهو ًادصق هيلعتنتأ دارملا لوقن؟ميمرلاك اهتلعج
 عم ميه اراك هتلتج الإ ءاشالا كلت نم ايش كا اف ها د ةدصاق تناكاهن كو 5 كد 3

 لولا لوقت ركن ريع نم ظفللا ىف ىدلا ىعملا نع اكد ذل رركملاو ةدرابلا حيرلا رصلا نأ
 ىهو زوجعلا مايأ ىفتناكف ةدراب تناكاهنأ ( امهدحأ ) نالوق هيف لوقا ثح ىفام هيفو ثحشحو
 راقلاو :زاجشالا قرت اهدرب ةدش نم ةدرابلا خرلاو راذأ لوأو طاش رخآ نم مايأ هناك
 هلوق سف ةدشلابو درابلا ال ديدشلا وه رصلاو ةراح تناك اهأ ( ىناثلاو ) امهدوستو امهريغو
 :رحلا نم ةدش ىف ىأ(ةزرص فار ل

 هلوقف نآل ( 0 الإ هيلع تتأ .ىث نم رذت ام ) ىلاعت هلوق ىف 8 لا ثحبلا ل
 ف ءاشأ لع أت لاق ىلاعت هن "كف نان اولا ت اثإ عم كرنلا ىف رذتام ) ىلاعت

 ١ كلذك 5 لامع نايتإلا ىفن نوكي اذك هلعج الإ .ىث ىلع 0 0 0 ٌءاَقلا لوقو
 0 ىفو ) ىلاعت هلو ىف مدقت ام وه داع ىفو هيف ثحبلاو ( دومت ىفو ل ىلاعت هلوق
 مرلهمأ أم وه هنم دارملا: نيرسفملا ضع لاق 4 نيد دن! ودم 0 00

 وهو ءدوسآو مههوجو رفصتف مهناولأ ريغتت مايالا كالت ى تناكو ةق انلامهلتق دعب ماي ا ةثدلث هنن

 هلوق دعب ناك وتعلا نأ ىلع لاداذ ءافلا فرن ( مهءر رم مآ ل اوتعف ) ىلاعت هلوق نال فرعض
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 اولاقب الإ لوشر نم ”متلبق نم نيدلا ىأ ام كلذك ) تا هدو ا - اق ق كاب "قل

 ( نينمملا عفنت ىركذلا نإف ركذو : مولع تنأ اف مهنع لوتف ) لاق نأ ىلإ ( نونجم وأ ر 1 |
 كبر ذخأ كلذكو )لاق نأ ىلإ ( كيلع هصقن ىرقلا ءابنأ نم كلذ ) تاياكحلا دمب لاق دوه ىفو
 تاباكحلادعيركذو دي دهلا كل ؛ ام اهدعب ركاذف( ديدش ملأ ا نإ ةملاظ ىهو ىرعقلا ذخ أ اذإ

 فيكف علقتو ل تا حقا ىللا نه تسلل ىأ (ميقعلا ) ) هلوقو « ىلستلا ديفيام انهه

 ف لعافلا دك :ناك اذإ: كلذكو 0 :ءع ناك اذإ ثينأتلا ءات هب قحليال ليعفلاو سقلت تناك

 ع امل عفا نيمح 1 بج لعاقلاو لوءقيلل ءاج امل ليعف نأ ةيبس ان كذ دقو . روصلا ضي
 كثنومازيمت لبق لودفملا نع لعافلا زيدل زيمت ول هنالل هيف ركذملا نع تن وملايمتيال نأىلوأف لعافلا
 ريكذتلا مث لعافلا لعفلا ىف لصح ام لوأف هيلإ جات مالكا نم .زج لعافلا 00 دل

 ال 1 1 را لوفر لوتفم و ةلعافو خاف كود ؛لوعفملاو نعافلل, ةقصلاك ريضي تيئأتلاو
 ءافاا نيب ةلصاذ فلأب لعاف ليقف ةملكلل جزام فرحب لعج لوعفملاو لعافلا نيب زيمعلا نأ ًاضيأ
 فر< ناكث ينأتلاو ماللاو نيعلا نيب ةلصاف واوب لوعفم ليقو ؛ ةماكلا لصأ نم ىه ىتلا نيعلاو

 ىف زيمملا نآلو . رثؤي مل ثينأتلا فو ةجاحلا ةدشا ةملكلا مظن ريغ امهف زيمملاف ةملكلا رخآ ىف

 لعافلاب صتخم .افلا دعب فلالاف امهدحأب امهنم دحاو لك صتخم نيرمأب ناكل وعفملاو لعافلا
 دنعو ثنا زي هدوجو دنع فرحي تيتاتلاو ريكذتلا ىف نييعلاو ل 0 صت# واولاو ميملاو

 لصفنم رمأب الإ لوعفملا نع لعافلا هيف زاتمب ليعف نكي مل اذاف ريك ذتلا ل صأ ىلع ظفللا قبب همدع

 0 ل 2 فرعا ذل نع اههاحأا داق ال 0 كلَذك
 : ثح أيم هيف ميمرلاك ةاعج الإ هيلع تنأ ء ءاوش له رذام رب ىلاعت هلو 5

 مهقعلا ةفص دعب خيرلا ةفص هنأ ىلع بصن ( فدخل ) ناهجو هفو هيأ 1 هلو

 كد ةلم ,ذت امو ل#جاب فصوتال ةفرعملا اك وك فكل زق ن ان دعص و ارك دجاول 1 ا

 ًاريدقت حيرلا ةداعإب نوكي هنأ (امهدحأ) نيج و نم هيف باوجلا | لوقن ؟تاركنلا الإ امم فصوي

 دلل ال ركن فررمملا نأ وه (اممتاث) دن ءامأ اخو ميقعلا حيرلا مهلع الترا كلوف كدلك

 اهتدشلىبف اهلثم عقو الو عت ىنلا حايرلا نم نكست مل ىتلا حيرلا انلسرأو : لوي هن اكةركنم حيرلا
 لب ) ىلاعت هلوق اهتلبج نم ةلجلاب اهفصوو ةركسنم اهركذ نآرقلا ىف اهركذام رثك أ اذطو .ةركسم
 هجولا ) كلذ ريغ ىلإ اهر< ( ةيتاع رصرص حير )هلوقو ( ميلأ باذع ايف حير هب ملجعتساام ره

 :اذك هلاح ىأ هتمهفو هتالعف ائيش مهفيام ىتءاج لوقت لاحلا ىلع بصن هنأ حصالا وهو ( فاثلا

 لعفلا تقو لاحلا ىذ عم ًادوج وم نوكي نأ ىغبني لاملاو رذتام لاسرإلا لاح نكست مل ليق نإف
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 مع ةيالا . ميلا ىف مهانذبنف هدونجو هانذخأف : ىلاعت هلوق

 هس تا 5 517 او مس جا طاع لالا 1 ا

 5 وأ ذإ داع ىفو «::* ميلم وهو ميل ىف ماندبنق هدونجو هاند

 ملةماصض ل تريق رل_ هع

 «؛اد ميقعلا دل يلع

 امالك نوت#لاو رحاسلاف 00 وه ناك نإ هنودصّه و هنم نوبره نجلاو. ء مهم ترقنأو أ

 دارأ هنأكتف . هرايتخا ريغ نم هنوتأي نونلاو : هرايتخاب مهيتأي رحاسبلا نأ ريغ . نجلا عم هرمأ

 الو ءريخ هلا هدنع كيبل ناك نإف ا رحتطسر أ نيلا رس ره لاقف مئانكللا عدلا ١

 . يوتا نط كاد دق

 ؛ هب قأامضعإ ىلإ ةراشإ وهو 4 ميلم وهو لا ىف مهاندينف هدونجو هانذخأف ب ىلاعت لاق مث
 .ردبلا وهو ملا ًاعيج مهاقلأو هناكرأ ذخأو هللا هذخأو ؛ هوعفنب له ءايلوألا ذختاو:لوقب 1
 ةراغلاو مالسلا هيلع ىموم فرش ناي هيف لوقن ( ىلم م ) ىلاعت هلوقوت ةروهتم ةاكللاو

 كئادعأ كاله ديرأ ىفإ : هلوق درجمب هيلع مالي امب ىنأ هنأب لاق ىلاعت هنأله هفرش امأ . نينمؤالل

 ء كلت هييس ناكف ( ىلعالا عبر انأ ) لاق كف لوعرف امأو اذه الإ نساذل نكي ملف ١ نيملاعلا هلإ اب

 هنأ بيع نالفو . مهذويف سانلا ٌرشاعي وأ لئاق وأ.قراس هنأ هبيع.نالف : لئاقلا لاق 6 اهو
 رجالا مذو اههردأ حدمل 55 ضع ىلإ امبضعي نيررعلا ةيسن نوكت:ف . رشاعي ال هسفنب لوعشم

 نمو « هحيبستب ىلاعت هللا هاجت ( ميام وهو) توحلا همقتلا' نم نأ بيسي وهف نينمؤملا ةراشب أنأو

 ؛ (ليئارسإ ونب هب تنمآ ىذلا الإ هلإ ال هنأ تنمآ ) لاق نيد هناميإ هعفني مل هبيذعتب هللا كلهأ

 . لوبقم ريغ رفاكلا ناعإو .روفغم سأيلا روهظ تقو نمؤملا بذذف « هيلع مالي ام ىنأ دق امهالكو
 اهان رك ذ ىلا هوجولا نم انرك ذام هيفو« مبقعلا حيرلا مهيلع انلسرأ ذإ داع ىفو ل ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو ٠ مالسلا هيلع سوم فل ف

 ؛ءايبنالا لاحت هريك ذتو ا ىنلا تلق ةياقت انهما د وصقللا نأ نايف 4 ليلا ةلأسملا 0

 تاءالا رك ذ ىف لوقن « مالسلا امهيلع ىسومو ميهاربإ ركذ امك مءايبنأ دومثو داع ف رك ذيملو

 نم اهيف ناك نم ةاحنو طول موق ةياكحو : هتراشبو مالسلا هيلع ميهاربإ ةياكح : تاياكح تمس

 نال :؛نمؤملاو 0 ركذ ثالثلا تاياكحلا هذه ىفو ؛ مالا هيلع ىموم ةياكحو . نينمؤملا

 طول موق ىف امأو. رهاظف مالسلا امهيلع ىمومو ميهاربإ قح ىف | امأ . نيريثك اوناك مهيف نيجانلا

 50 م ًاضيأ اوناك نيكدلمللا نكلو «دحاو تدي لهأ اوناكن إو .نيجاثلا نآللف
 ةدع ل راك ام ةقاد نيج اناا ىلإ ةيمفلات نيكسابملا ددع ناكف ءحوأ موفو دومثو داع

 لوالا ثالثلا تاياك-حلا ركذف . مالسلا هيلع طوا موق نم نيجانلا ىلإ ةيسنلاب نيكلبملا

 ليلدب ةيلستلل روكانم لكلا و: ودعلا كالهإب ةيلستلل ةرجأتملا ثالثلا رك ذو ,.ةاميتلاب ةفسلل
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 هن و ىلوتف 508١© نيمم م ناطأ ب َنوعرف لإ هَلسرأ ذإ ىموم فو

 مثلا | ان طاخحا ه6 |("

 «؟ 42 نوني وا رحاس لاقو

 (« نيبم ناطاسب نوعرف ىلإ هاناسرأ ذإ ىسوم ىفو ل ىلاهت 00
 اك افرام ا نرك نأ ليتك و هولعم لع .ًاقوطعم نوكي نأ لمتع (ئسوم فو. ) هلوق

 نم نال ؛ىموم ىفو ميهاربإ ىف كلذ دارا نوكي نأ (لوالا) هوجو هيفف لوألا امأ ء روك ذم
 ناب كل اثلا] وعرة وا ىديزم ف وا: ةربغ هموقال ؛ طول ف كمل( قالا ) كلذ لعي ميهاربإ ركذ

 لكلاو «نوعرذو ىسوم ىفو ؛ امهموقو طولو ميهاربإ ىف انك : نلاع لوقوع كاف رك

 لطراللا فو ) هلوق لع كاطع هنأ (اهدحأ) هوجو .ًاضنأ هيفف ىلاثلا:امأو : ضعي نم هضعف يرق
 ففظع هنأ (اهناثز امهننن ةساتملا مدعلو : رك دلا ىف هدعبل ديعب وهو(ىموم ىفو) (٠ :نيئقولل تابآ

 :مهطوق ةقب رطىلع ىسوم ىف انلعجو ىأ ( ىسوم ىفو) ؛ ( نوفاخي نيذلل ةيآ اهيف انكرتو) هلوق ىلع
 اال نلف اذ افلح ع ولخ الو توقأ وهو 1 راو افيس تادلقت و ا( اد راناطامو أذنت اهيقلَع
 ايف لوقت نأ ( اهثلاث ) ةيرقلا ىلإ دئاع ( ايف انك رتو ) ىلاعت هلوق ىف ريمضلا نإ نيرسفملا 1

 هصق ىو :نوكف مهنصق ىف وأ ةيآ مهتاكح ىف انك رت دعبل ناك ةياكجلا ىلإ عج

 اكابر نأ ايسر ا رز مواعملا لع ةفطعلا وهو. لوألا لاخلا نمااينازق وهو: 0

 ها 0 ذإ 00 فو) هريدقت و٠ ميهأر ] فدص ثيدح كاتأ له ىلع

 ىسوم فخ .ىف امن أبني ل مأ:) ىلآعت لاق 5: مالسلا امّلع ىسومو مهارإ ا نع ل نإ مج

 ؛ ناهرالارو ةجملاب ةوقلا ن اطلسلاو ( ىسومو ميدارإ فص ) ا او ( ىفو ىذلا ميهاربإو

 ىلا ةعطاقلا نيهاربلا نم هعم ناكام هنم دارملا نوكي نأ لمتحي هنأ انرك ذ دقو . قرافلا نيبملاو

 . نيلسرملا رمأو رحاسلا ره نيب قرافلا زجعملا دارملا نوكي نأ لمتحو ؛ نوعرف اهب جاح
 موقلا ىلإ ةراشإ نكرلاو . ةبحاصملل ءابلا ( لوالا ) هوجو هيف 4 هتكرب ىلوتف إل ىلاعت هلوق

 هجولا اذه ىلع لديو . اذك ىلع هركسعب نالف لزن لاقي  هموق عم ضرعأ : لوقي ىلاعت هناك

 ىلوت ىتعمب وهو ( ريدأ ر لاق ( ىعسي ربدأ مث ء. ىصعو بذكف . ىرقلا ةيآلا هارأف | ىلاعت هلوق
 00 الا: دلو كلعا ىأ (ىلوفز ىاثلا | ( هتك ري ) .لاعت فلوق ىدج ىف( ئداف نم ) لوقو

 ازد دك دلل ىساوم لبق : لاق هن اك« هناوقي ىنوم نمأ.لوت(تلالا وز هدن< .ىوفت ىعي دكيح

 ا( دولتك ٠ كرد ريع لوعفملا نووكي دئكح و« هسفنب هرمأ للوقف . داسفلا ضرالا ف نهظدالو

 ' ولعأ راتلاج ولا اذه لعو.« ةريزاو ناك هنإف : ناماه هتك ر نع دارملان وكي نأ ل متحو « ةيوقلاه سفن

 ةردسلا ناو ا ىأ(رج اع ) هلوقو ٠ نو رحاس اذه ىأ © نونحي وأ رءاس لاقوإل



 اخ تأ ةنآلا .٠ نيدألا نم جنب اريغاب توا كا 0

 هذ رااسصم 2 نه < هرثهرمدع م 8اس 26 اا ل لا ا

 نوفا ىيذأل هناء 3 9و «830 نيملسملا ن 0
. 

 3 م 6-8 له م سس ه دع

 ه0 ميلالا باذعلا

 ريمضلاو ) كلم 1 نم 1 0 57 هير ةلانإف . ل وج نيا دكر 1 ناب امهيناثرإ

 ؟ هاو ذم نكت ملنإو ةمولعم ىهو ةيرقلا ىلإ دئاع

 كا اذإ رفكلا نأ ىلإ ةراغإ هيف 4 نيملسملا نم تاب ريغ اف اندجو اف 02 ىلاعت هلوقو

 ةميقت لا ةقيرطاا ىلع قاخلا رثك أ ناك ولاف فالخب . نينمؤملا ةدابع هعم عفنت ال اشف اذإ قسفلاو

 ةبذغ لاك نيه اصلا دوجوو نديك ىلاعلا نإ هلام َّق ليقو 2 كوثزيو نورس 5 ريدسإ ةمذ رش مهو

 عفانملا نع الخ نإ ندب نإ 5 ةراضلا هيلع ةدراولا موهسلاكقاسفلاو رافكسلاو ةراحلاو ةدرابلا

 0 امهالك هيف دجو نإو ء امتو هشيع باط عفانملا هيفو راضملا نع الخ نإو كلله راضملا هيفو

 أ معأ ملسملا نأ قالا ةرهاظ نمل ىعع 1 نأىع ةلالدلاو دايعلاو دالبلا كاذكف.بلاغلل

 0 د ادا ىلع لدي هال 0 نم ملا ىع اذا 06 هكنم 00 هل ص اذ اىلع ماعلا قالطإو ناقل

 نأ اذه نمد مزليو نيلدملا نم 5 الإ ممم معالا اندجو كف نينةؤملا انج رخ أ لاق ىلا 5 هن 1

 هل لوةيف؟سانلا نم تيبلا ىف نم : هريغل لئاق لاق ول امك اذهو « نينم وأ نم مهريغ كانه نوكيال

 . ديز ريغ ناسنإ لكن ع تيبلا ولخ هل ًاريخم نوكيف ؛ ديز ريغ دحأ تاناو.+لا نم تييبلا:ىفبام

 . < ميلألا باذعلا نوفاخت نيذلا ةيآ اهيف ان ؟رتو ل ىلاعتت لاق مث

 را لقو؛ كلذ 8 راو ميضارأ تقشنأ نكذم 5 وره لبق ٠ فاالخ ةنآلاةقو

 ا عفتذملا ىأ ) ميلالا باذعلا نوفاخت نذلا 0 هلوقو 3 زاجحلاو مادشلا نيد ىهو مثرايد 5 هه مه

 :مه لاق قرف ظفللا ىف امهنييو ؛ توبكتعلا ةروس ىف ( نولقعي موقل ) ىلا: لاق اي . فئاخلا وه

 2 ىف لهف ( نوفاخي نذلل ) انهه لاقو (نولقعي موقل) كانه لاقو (ةئيب ةيآ) كانه لاقو (ةبآ )

 ءلزؤلملاب اودع كل مقنب ةنأ ) لاا هلوق هيلع لدي هجو غلبأ رو كانه لوة:؟ قزف

 لاق كلذكو . ةيقاب ةيآ كل اهسفن نم : لاق ىلاعت هنأكتفاضيحبتال نم نإف اف اهنف كلذ!

 نأ انرك ذ ام هيسو . رهظأ كانه ةبآلا تناكف . فئاخلا نم معأ لقاعلا نإف ( نولقعإ موقل )

 ابنه ناك نم" ان رخأفا) اكدت اهل وق ىلإ ءىرت الأ بلقلا ةئلسس ان هر موقلا فيوخ كانه دصقلا

 ناب ريغ نم ( كلهأو كوجنم انإ ) كانه لاقو ( نيدلسملا نم تدب ريغ اهف اندجو اهف نينمؤملا نم

 ٍ : مم ررسأب نيئمؤااو نيملسلا ةاجنب فاو



 هبال. نبذ رسل كبر دنع ةموسم : ىلاعت هل وف اذ

 هسا تل 120656 - كك و 210

 0 3 و 0 5 َنيفرسملل كب هر دنع ةموسم

 و 0

 6562 ع مولا

 ةيفيكيلاطسنالو : هب 57 هبدرو صنخااو .لقتلاب أ بجي 1 لقعلا ل لسا 1 ا

 ةداعلا ىف امنآل : اهريغ نم بحيأو برغأ ءامساا نم اهَوَرن نيط نم ىتلا ةراجحلا نأ مولعملا انو

 رانلا ف تكم نم انه:دبال

 ار رع تتاوتكم ( امدحأ ) ):ةوجو فممكن كيرلا هلوق

 هقول .ا هاف: لاو ل امس فالخ مميذعتلو مهمسأب تا امنأ ( اناث ) 5 ) ه. لمي دحاو مسا

 اهلتسرأ لاقي -ماوسلا ىف لاقي لاسزإلا نآل نيمزجيلل ةلسرم ( اهثلاث ) اه ريغ و ةينبآلا ىف عافتالل

 نإ هراثإ (ةموملا زخلاو زر لاعت هلوقا ردت ذي وءايلسرأ يدع ايمود لود نأ وجنف عر

 هلوقو ( ةرطنقملا ريطانقلاو ) لاق ا« ىنغلا لع لدأ نوكيل بوكر لل هدول نع ةاتغتسالا

 سانلانم أدحا و تباصأ اذإ ةرراجحلا نإ نو.عيبطلا هلوةبام فالخن ىلإ ةراشإ ( نيف رسسللا) ىلاعت

 لوأ ىف ىأ (ةموس» ) هلوقف هبيصتف امل صخش قفتي مث اهعبطب لزنت امنإف قافتالانم عون كلذف

 ةراجحلا تناك اذإ ليق نإف ؛ نيفرسملا كالهإ دصق 0 كلذ ناكامإف اذه ملع اذإ لسرأو قاخ ام

 02 صل نأ عم ( مهبلع لسرنل نيمرجم موق ىلإ الكرز انإكرا الاف قلك نيف ردملا ةقرشم

 مرج ةنمو مظنلا ىلع ةلالد هيف مرجلا نال مظعلا بنذلاب ىنآلا وه مرجما لوقن ؟ ةغللا ىف مرج

 مرج ريصن رئاغضلا:ق ولو :كفرتسأ نمو ٠ 50 ىنآلا وه:فرسملاو ؛ هرادقم ةمظعل ءىثلا
 ةعفد ولو ةريبكلاب ىنأ هنأل فرسأ دقف مرجأ نمو. ًاريبك راص مضنا اذإ ريغصلا ىلإ ريغصلا نال

 رصملا فرسملل اهم وس ىلاعت هللا نأ ىهو . ةيونعم ةفيطل هيف نكل .مهف اعمتجا نافصولاف .ةدحاو

 الار 7 الملا رمأف نوف رسم مهنأ ملعب . ىلاعت هللا دنع ةلبةتسملا رومآلاب لءلاو مرجلا كرترالىذلا

 مهملعن ( موق ىلإ انلسرأ انإ) اولاَقف نيهر !وناكمهو رضاحلاب قلعت مهلعف ةكئالملا اءأو. باع

 اًوشاع ول مهنأب انلع اذهنم:مزاو فري و ريو نمؤيال نلت قلخ ةراجح مهيلع اسر( نيمرخب)
 لهعلا ففي رتل 000 فيرعتل وأس نجلا فيرعتل ماللا ليق ناف « مارجإلا ىف اوداعل نينس

 لدام لوقن؟مهف رسإ ام لبق ناف ؛ةموسم ةراجح ف رسم لكل سيل ذإ نيف رسملا ..ال ول ة ةماو دو ىأ

 . دحأ كغلبم غلس مل مل. ىأ.( نيملاعلا نم دحأ نم.اهب مكقيسام ) ىلاعت هلرق هيلع

 : نات دئاف هيف ( نينم ثا نم اهيف ناك نم انج رخأف  ىلاعت هلوقو

 اتيلف رجافااو ربلا بيصي لوقي قافتالاب لوةينم ناف رايتخالا و ةردقلاناسب امهادحأ 0

 : رايشخالا ىلع لد نسما نعمل هللا زيم



 / 0 نيط نم ةزاجح "رع ا ىلاعت هلوُث
 ه1 8س خب يح

 «.+د نيط نم راجح مل لسن

 مهظنل كح ال هنالل ؛ 5 5 نم موق ىإ نسل ا: لؤي نأ هلو ( طول عرق ىلإ امرأ انآ

 مهظفل ىكح ا ىلاعت هنأ ىرث الأ : ةريثك تارابع هلو هانعم مهمالكىكحي لب . ًادحاو كلذنركي ىتح
 خال ان نس 0 مالسو ل نيغضوملا ىف لاق . ريسفتلا ىف هوجولا دحأ ىلع مالسلا َّق

 كلذ نإ اناقو . تويكنعلا ىف كلذ انرسف دقو (« نيط نم ةراجح مهملع لسربل ل هلوقب ا

 : لئاسم هيفو طثاللا ىلع ةراجحلاب ىرلا بوجو ىلع ليلد

 ةشبرب نئادملا بلقي ناك مهنم دحاوو . ةك,الملا نم موق ىلإ ةجاح ىأ 4« ىلو الا ةلأسملا ١

 ريطتللا' لولا ماي و ؛ ريطتللا: لجازلا كالهإب رن دحلا صلي دقإ رداقلا كلللا لوش ؟ اف

 ضوعبلاو دارجلاو لمقلاب ريثكلاقلخلا كلهأ ثيل .هرمأ ذافنل ًاراهظإ . ًاريقحلا صخشلا ةمدخم

 ردب لهأ كالهإب ةكئالملا نم فال آ ىمأ ثيحو .ةردقلا ىف رهظأ ناك. ةايحلا اهب ىتلا حيرلاب لب

 : ميظع كلم ةعاط تحت نوكي نم نأ ىهو « ىرخأ ةدئاف هيفو مالا ذافن ىف رهظأ ناك مهتلق عم

 ودعلا ناك املكو هل هنم امظعت كلذ نوكي :ه ركع رباك ١ هنيعبف كلملاب نيعتسيو ودع هل رهظيو

 ةسمخ مالسلا هيلع انيبنو ةرشعب اطول ناعأ ىلاعآ هللا نكل : متأ ميظعتلا ناكرف وأ ددملاو رثكأ
 امو) نامل هلوق سيق قب هثم ان 5 ىخب ال ام توافتلا 0 نيددعلا نيبو « فال

 . (ءامسلا نم دنج نم هدعب نم هموق ىلع انلزنأ

 ىعسي سانلا ضعب نال لوقن؟(نيطنم) اهنوكب ةراجحلا ديك أت ىف ةدئافلا ام (ةيناثلا ةلأسملا )ل

 نارفي نلفلا ب عدي نما ساونا ملعاو « مهوتلا كلذ مفدي ( نيط نم ) هلوقف ةراجح درباا

 اولاقءةامرلا اهذختي ىتلاقدانبلا ةّئئهو دربلا ةئيهلع تارودم نيطنم ةراجح الإ ءامسانملزنيال

 اهقوست حايرلاو ايف ةرامع ال ىتلا ةميظعلا تاولفلا نم رابخلا دعصي راصعإلا ناره كلا تل

 لزن 0 فطارلاو اطر نط يصف( ىدق اوه ىكإ كلذ ل وصرو ىتض و ل0

 تارودم تارك لزفي هتبأر هيلإ ترظن مث قوف ىلإ ءاملا تيمر اذإ كنأ ليلدب ؛ رادتسا قرفتو

 رجالاك ةراجح هتلعج . وجلا ىف ىتلا نارينلا هبرضت نأ قفتا اذإ لوزنلا ىف مث . رابكلا ءىل اللاك

 اني هيئات ىلا عضاوملا ىف ًاريثك لزني دقو . هك اله هللا ردق نم بيصيف لزنيف ؛ خوبطملا

 قءاوصلا ىف ىذلارجحلا( نيطنم ) نوكيالام نآل ( نيطنم ) لاق اذهو ؛ هب ىرديالو ىريالف
 كللذ هلاق.ام' ىلإ .ركتفلا دنتني لقعلا ماك ناوكم نماو ء فسعت اذه رظم تح أ ريتك نكي ١

 ىلإ ءاهتنالا نم ديالو لسلستلا مزلي رخآ ثداح عقو نإف عقو اس. راصعإلا كلذ لوقيف . لئاقلا

 هلو رك ذام لعشب نأ هل راتخلاو ًاراتخم العاف نوكي نأ دبال ثدحملا كلذف ؛ ثداحبس يل ثدحم

 مرجلا لإني نحل ا فكل رابغ الو ران ريغ نم رخآ هجو ىلعنيط نم ةراجحلا قاخم نأ

 اد ءممد



 2.01 نم ضب 9 انلسرأ انإ 0 : للاعت دوق عا

0 

 انإ .اولاق
00 
 7٠١« نيمرجم موقلإ آن زا

 هذ

 او ودعا نكلوك راو ةفنخ هم سج وأ كاك ول لاوقت ؟ 5ك لجعملا ؟كطخ امو : لاجءتسالا

 شاخإلا اذهام . يظعلا سنآلا اذه دعب ىأ , ككبطخام لاق هوسن آ ادلف : ًائيشلوقي ناكام سانيإو

 ٍ ميلالا

 كلذو . معن لوقت ؟ ظافلالا نم هريغ ىف دجوت ال ةدئاف بطخلا ىف له « ةيناثلا ةلأسملا إب

 لدي ال كلذ لكو . احنائمأو لعفلاو مالاو لغشلا اهنم برقي ىتلا ةدرفملا ظافلالا نإ .ثمح نم

 ىضقني هدي ىلعنم , .ظع ىلع لدي نأشلا مظعو ؛ ميظعلا رمآلا وهف بطخلا امأو : رمآلا مظع ىلع

 7 ار نك طاب ل لا م ١ (مكبطخ ام ) لاقف

 . زاجيإلا عم ميظعتلا داما كطمذ اها رب وكلا مزلا ميظعلا مكرم ا طخلا

 انإ ) ىلاعت هلوق ليلدب هل ( اولاق ) لوقنف « نياسرم مهنوك د

 ءدوه ةروس ىف ةروكذم اهطسبب ةباكحلا نأ انيب امل انهه رك ذي ملامإو ( طول موق ىلإ انلسر ١

 00 ل دع نيلزنم مهنوك ًّ ع (كير لاق كلذك ) هتأر مالا! ولاق انا لوقت وأ

 مهنم هلاؤس باوج ناك« نيمرجم موق ىلإ انلسرأ انإ ١ مهوق نأ اذه ىلع لدي ءىلاعت هللا لوق

 دكلل المرا ان] ) !ولاق كانه ؛ دوه ىف ةكحل ا 7 ةياكحلا هذه 4« ةعبارلا ةلأسملا ال
 اولاق ًاضيأو , بطلا نع مهلأس ام دعب ( انلسرأ انإ ) اولاق انهو . هورشب و عورلا هنع لاز ام

 ؛مطوق نم ةياكحجلاو ( نيمرجم موق ىلإ انلسرأ انإ ) 1 اولاقو ( طول موق ىلإ انلسر أ انإ ) كانه

 « جرخ ورمعديز لاق : ديز نع ًايك احلئاق لاق اذإ لوقنف . ًاضيأ لاؤسلا درو كلذ اولوب مل نإف
 نأ امإو ؛ فتالوق ديز نم ردص نوكي نأ امإف « جرخ أركب نإ ديز لاق : ىرخأ ةرم لوقي مث

 فت ال هل اولاق ام مهنأ زاج فاخ امل هنأ وه(لوآلا)تع'باوجلاو .ذبز هلاق ام انك احن وكي ال

 موق ىلإ انلسرأ انإ ) اولوَةي نأ مهل ناك« مهم نولعفت اذ ام محل لاق الف ( طول موق ىلإ انلسأ انإ

 ربل تجرخ لوةيف ؟تجرخ اذامل لاقيف ؛ تيبلا نم تجرخ :لئاقلا لوقي اك« مهكتابل ( طول

 مهءارب ملعتل ؛ هللا رمأب؟مبكلمن (مكبطخام) باوج ىف اولاق امن مهنأىهو « ة ونعم ةدئاف انهه نكل

 دق ةياكجلا لوقن ( ىناثلا ) نع امأو . لاسرإلا ظفل اوداعأف ءىدرلا لامهإو . .ىربلا ماليإ نع

 ةياكح نوكي دقو . ىكحملا هظفل ىحيف . تررم ورمعب ديز لاق : لوقت اء ظفللا ةناكح نوكت

 ةظفاب ةءاكحلا كلت ريغ ىف ىرخأ ةرم لدبت نأ كلو ؛ جرخ ورمع لاق ديز : لوقت هانعمب همالكلا

 اهو ٠ رجعم ظفل نآرقلا انهه كلذك ؛ تيكو تيك تلق ؛ جرخ ركب دنز لاق امل لوةتف : ىرخأ

 -مزليف ءازجعم هظفل نكيلل مهملع الزنم ناكءاوسو : مهنم ناكءاوس مالسلا هيلع انيبن مدقت نم رذص

 اولاقو (نيمرجب موق ىلإ انلسرأ ان ) هل اولاق مهن اكف . ظافلالا كلتب تاباكحلا هذه نركست ال نأ



 2 ةءالا . كبر لاق كلذك اولاق : ىلاعآ هلوق

 م هر هاد ل 4 رج ره تمارا )1 هده ا 2 وح سس 2

 امأ طخ اق لآق .» ميلعلا يكحلا وه هنإ كبر لاق كلذك اولاق
 هل وار وز ةدم

 1 ا كا ب 1ك 8 - : 3

 ..ىنهداع 0 ًاضيأ هجولا كلصو . دوه ةروس ى ىلا ةيآلا هيلع لدت . الي واي اهوَقب تناك

 ان ل مقعلا (فاثااو) ل ا اههدحأ ) امبعامتجا نم نيمصول كلذ تدعدساو

 , ةعدالا نم رابخألا لييس ىلع فيضلا نم ردصي اي. مهنم كلذ نأ اهنم ًانظ . ةباجإلا نم ًابيرق
 هللا لوق كلذ امنإ و . ءاعدب سيل انم اذه اولاقف . ًادلو كقزريو الام كيطعي هلا : ىعادلا لوقك'

 . ( ميلعلا ميكحلا ره هنإ 2 موب اهداعبتسا اوعفد مث كبر لاق كلذك اولاق ب ىلاعت

 (ديحب ديمح) دوه ىف لاقو ( ميلعاا ريكسحلا ) انهه لاق م لبق نإو  أرارم امهريسفت انركذ دقو

 نضام تا رهو قب داعبتسالا عقدي ام.]وزك دف .طسبأ كانه ةناكملا نأ ايبا 00

 هلعفل هدم ال ةأ ىلاعلا قئافلا أ ىلإ ةراشإ (ديجي) مط قو 5 هيا لاعفالا هنم قودحت ىذلا

 قلعتي ديملاف . نير وسلا ىف ىعارم بيترتلا اذه نأ ىهو ةفيطل هيفو . هملعو همكح ىلع هيبنتلا نم

 هجولاك ل ذإ ًادصاق هيلعل ىغبني اك« هلعف ىذلا وه ميكحلا كلذك و ؛لوقلاب قلعتي ديجلاو « لعفلاب

 هنإف ١م“
 ل هيف يكَح هل لاقي : امشهن نعلسي ثيحب اهلتقل ًادصاق العف لمف اذإ أمأو . ميكح هل لاقي ال

 ان وهو ةيح لتقيف هبنج لبع بلقني ن٠ ًاقافتا دوصقالا اةفاوم هدف قمت نم فدل

 . دصاقلا قفو لع لعفب

 : لئاسم هيفو « نولسرملا اين مكبطخ اف لاق ) ىلاعت لاق مث

 نأ زاوجل هورمثب اسمي عنقي ملل ( نوركشنم ) هلوق ليلدب ملاح ملع امل < ىلو ألا ةلأسملا )ل
 كي ملا ادا ا رسا ىنأ مالسا' هيلع ميهارإ لوقت ؟ ربغ ال ةراشبلل مطوزت نك

 عامتجالاب ف رشنلا نم انعنمم ىذلا كللغش امو . ةلجعلا هذه ام جورلا ىف لجعتسا اذإ هفيضللؤقي

 نم وه امب اوتأ مهنإ مث  مهلاقثتسا موي هتوكس نوكي نأ ةفاخم مهجورخ دنع تكسي الو . كب
 عالطإ ىف مه ىلاعت هللا نذإب كلذ ناكو اسال ء قودصلا قيدصلا نع رسي ال ىذلا قيدصلا بادآ

 قمح ءاببنآلا وبأ وهو , لدبلا ريخ ةراشبلا يدقتب هبلق بجو.« ميك الهإ ىلع مالسلا هيلع ميهاربإ

 اذه ام لاقل مترك ذ مناك ولو . ءافلاب هرك ذ ىضتقا ىذلا امث ليق نإف ؛ حيحصلا ىلع مالسلا هيلع



 ةبآلا . ةفيخ ميم 0 ىلاعت هلوف 14
 طا و

 5 0 يلع هال 0 كنعد ارا هن ع مهم ا
 تر ل لا 2272 مودم

 14: يقع روك ا واهبجو كيم ةرص ىف هنأ مما
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 هلوقب دوجألا رايتخا مث هنم ءايحلا هعنمي و هيلإ جاتحام عفدب قأيو د 0 1

 موق ىلإ ماعطلا مدق نم نآل (مهلإ هبرقف ماو ماعطلا ىلإ مهلقنال مهمل ماعطلا ميدقت مث (نيمس)

 لصحي امير ماعطلا ناكم ىلإ مهلقن نإف ناكملا هيلع فلتخيال هرقم ىف ًارقتسم دحاو لكن وكي

 الأ ) لاق ثيح رمآلا ال ضرعلا مث ىلعألا للع قيضيو ىندآلا برقيف سولج فالتخا كانه

 ل ب 6 مادلطلا هيك راو وري ريغ هاك اينآ رو رسما فيضملا :نوك م اراك لكي لو ( نولكأت
 ماعطلا ىف هتيب لهأ رظنو هرظن نوكيو ًاريثك ًاماعط نورضح نذذلا نيفاكتملا ءالخبلا ضع ىف

 . هيلع لدي هنع هدب فيضلا كسب ىم

 هنأ فيضلا بدأ مث ميلع مالغب ا 1 اوال يس يي حرا ريالا هلوق

 دنع رذعلا رابظإ بوجو مث اواكأ, مل ثيح مهفاخ هنأ هيلع لدي : ةلك املا قح ظفح لكأ اذإ
 رضخلاو امن وك نم كلذ و رذعلا ىف ةرابعلا نيسحت 2 فخنال ) هلوق هيلع لدي كاسمالا

 فيعض هنوك ( ىناثلا ) هب ًارضم هنوكل هل حلصياال ماعطلا نأ (امهدحأ) نارمأ كانبف ماعطلا هيدل

 نأ نسملا لب ىل حاصيال ظيلغ ماعط اذه فيضلا لوقيال نأ ىغبذيف ماعظلا كلذ مضه نع ةوقلا

 هلع لش انيق ا ىفو ماعطلا لكأ نم عنام ىل :لوقيو ىرخالا ةزابعلا أي

 ؛ بارشلاو ماعطلا انلحلصياال اولوقي ملو نواك أ, نم اوسيل مهنأ هومهف ثيح (مالغبهورشبو ) هلوق

 وسلج مهنأ هيلع لدي ًاضرم تروي هنافةعفدأهرسسناعناسنالا :ربختال نأ ةراغبلا ف رخآ بذأ مث

 0 وهونيعوتلا فرشأ اوركذ مث كرشبت اولاقمت مالسلاه يلع مهار ١ اا

 ةنسح ةقلخلا ةلماك تنبلا تناك اذإ تذبأا نود نوكي دقن.الا نافف ا هاوفص و وح هل

 "”اوراتخاو ةمالسلاو ةوقلاو لاما رن سلا نففاصو الا رئاس اوكرت مهنإ مث ءابضل ,نءالأو قلخلا
 ىلع ةراشبلا. ميدقت ةدئاف انرك ذ دقو . توعنلا 50 أر ملعلا نأ ىلإ ةراشإ معلا

 مهنم ًاريخ 3 ىنأيو . فاخ ىلإ مبكليي ىلاعت هللا ن أ لعل ؛ طول موق مبك الهإنع رابخإلا

 42 ميقع زوحم تلاقو اههجو تكصف ةرص ىف هتأرما تابقأف ل ىلاعت لاق مث

 اهتدالوب اهجوز عم اودكتا اكل“ مهتمدخ ىف تناكاهناأل كلذو اهلهأ ىلع تابقأ ى أ

 رابدإلا لطفاب لقب موا لحاللا ىلع لالا ظفلب كلذ ىلاعت هللا رك ذف منع 00 تدختسأ

 0 لويس فيح ءافقلا هداع ترج 6: ةحبص ئأ (هْرَص ) ىلاعت هلووو : كف اللملا نع
 ةحيصلا :كلت لاقي نأ لمتحو ٠ بجعتلا وأ .ءايحتسالا دنع نه ةداّتعم ةحبص نحضي نهلاوحأ



 كر ةيالا . لاف هلهأ ىلإ غارف : ىلاعت هلوق
 6 20 0 اللا را

 م نولك نال الأ لَ مَِلِإ رك يمل لجعب 8 هلهألإ | غارف

 مل ول مل-و هيلع هللا ىلص ىنلا امأو « مهبل] ضرعتلا ةمرجل 0 نوكيال نيلهاجلا ىلع اوملس

 نأ ىلإ هانك رت ةكراتم كم ىرهأ ىأ مالس لق لاقف مهلإ ضرعتلا ةمرحل اي كد را مهلع

 ملعي ملو ًامالس كفلبن اولاق امل مه لوقف ًامالس غلبن ىنعمب انلوق ىلع امأو . رمأب هللا رمأ ىتأي
 ةورالإ و قرش ةياداد زا دق هدم 0 نإف هللا نم ناكنإ ىأ مالس لاق نم هنأ مالسلا هيلع ميهاربإ

 هدارمع ملعأ هللاو . هيف لاقي نأ نكمي ام اذه . هريغ مالسب فرشتأ.الو ىفرش هبو مالس هنم ىنغلب

 .. امي لتق:دق وا ىوقأ اًمهنإف دايعالا اهيناع:ىاثلاو لاو

 نأ ىلع لدف ( ,هركن هيلإ لصتال مهيديأ ىآر الف ) دوه ةروس ىف لاق < ةثلاثلا ةلأسملا
 ار م مالس ) لاق انهه لاقو مهنم لجعلا هيب رقت دعب الصاح ناك مهراكنإ

 بيقعتلا ءافب ( نواكأت الأ لاق مهلإ هيرقف نيم لجعب ءاخ هلهأ ىلإ غا رف ل ىلاعت لاق م

 ال وأ لصح نأ زاج لون ؟هيف هجولا 6 طر راكنإلا لوصح دعب مهم ماعطلا بي رقت نأ ىلع لدف

 ريغ ةئيهو لكش ىلع اواك مهنأ وه اذه ىلع لدي ىذلاو « مهك اسمإ دنع داز مثركن مهنم هدنع

 هريغو مالسلاهيلع مهاربا كرتشاو . نيركنم دحأ لك دنع مهسفنأ ىف اوناكو سانلا هيلع نوكي ام

 هيلع ميهاربإ نإ مث ءانم دحأ لكدنع كسفنأ ىف (نوركنم متنأ) لاق لب مكتركسنأ لقي مل اذهلو هيف

 ةلاهلا نكسل لكلا ىلإ ةيسنلاب مهنم ناكام قوف ,هركسنف كاسمإلا وه مهنم رمأ ةدهاشمب درفت مالسلا

 هجعأب 0 كانهو ك0 دما نيس م انهه نإف انهه هر 1: طسأ هجو ىلع ةيكح دوه ةروس ٌّق

 ندا رارسلا لماع ١ هلخا 1 . طول موق لاق كانهو نم موق موقلا نإ انبه لقي ملو ؛قاحسا وهو
 ايد 7 هدا هك كاناعف طسبأ ةفاضإلا هجو ىلع كانه ةيكحم ةياكحلا نأ ملعي

 هءاج نم ال وأ مارك إلاف .ةفايضلا بادآ نم هي اوتأ امو ةفاضإلا بادانم هب ىأام نابب ىلإ دعنلو

 00 نسحلاءاقللا ىهو مار «الا نم عاونأ رخآلا ىلعامهدحأ مسيو هب عمت نأ لبق فيض
 ( ًامالس ) هلوق ىف بصنلا هيلع لد ىذلا نسحلا هجولا ىلع فيضلا نم مالسلا مث هل ؤيهتلاو هيلإ

 عفرلا هيلع لد ىذلا نسحلا درلا مث , هنم مظعأ وه نم اقليم هيوكلا وأ ردصملا انك مرتك
 ىرمأ لاق لب مكيلع مالس لقب مل مالسلا هيلع ميهاربإ نإ ءافو هيف نوكي ال مالكلا نع كاسمإلاو

 نم سيل ردغلا نكد ؛ مارك إلاب الم ناكنإو كلذ نإف ركنم مكمالسو مالس كلوق وأ ةملاسم

 هلوق هيلع لد ىذلا ىرقلا ليجعت مث مالسلا مهلع .ايبنالاب قيلتال هللا ءادعأ ةدومو ما ركلا ميش

 ع فلل كل 0 ىلع لدي ناغورلا نإف ( غارف) انهه هلوقو ( ءاج نأ ثبل اف لامن
 هيفخضنأ ىغبذي ايش رضحأ اذإ فيضملا نإف ءافخإلا مث كلذك ًاضيأ ىفخلا حاورلا وأ ىلا رظنلا
 ةظحل فيضملا ةينغو ءاوتاه لهب مو وه غار ثيح هسفنب ر اضحالا نم هعنع ال ىك فيضلا نع



 ةيآلا .اولاقف هيلع اولخد ذإ : ىلاعت هلوق "1

 أدتبم ربخوأ هل ليوو مكيلع مالس لئاقلا لوف ىف لمتحب ةركن أدتبلا نوك و . يلع مالس هريدقت

 ةمالسلا نع ءىني وأ هب لسي الوق دارملا نوكي نأ لمتحو « مالس هباوج لاق هريدقت فوذحم

 , كفرعأ ال ىنأل كسيو ىي 38 ال ةملاسم ىنعمب مالس ىرمأ هريدقت فوذح أدتبم ربخ نوكيف

 ميطخ ان وكم موق متن و ةقداسلا نع ءىذي 00 هريدقت ؛ مكلوق ادملا نوكي.و أ

 ىلع امأ لوقنف قرفلا امأو ٠ عفرلاو بصنلا ىف لاقي نأ لمتحي ام اذهو ؛ ىلع لكشأ 20

 ظفللا ث.ح نم امهننب قرفلا لوقف ةيحت دا 22 نيعضوملا ىف مالسل ا نأ وهو رروشملا ريسفتل

 . ىنعملا ثيح نمو

 00 6 ا نرد ندعم نوع اك [عكنلع مالس لوذق ( ظفالاثيح نم امأ )

 املس لحأ ,دقت ىلع ا همر نوكي نأ ل291 نال ةلصأ لع _كاووتلاك ةنإ: كت نم

 « ناينلا كلذ ريغ ىنعملا .نم ظح كلغ 0 الو ؛مالسلاب ديزأ نم تتايبل نوكي كيلعو

 لع ادي يرض لوقت كنأ 6: مالتي ملسأ ماتلا مالكلاو . مالكلا نع جراخلاك نوكيف

 ناك اذاف ٠ هيفرظلا در نايل لوءفملاو لع افلاو لعفلا نع 6 حطس || ىلع نوكي ح طساا

 ىلإ ةيلعفلا ةلجلا نع لدن اولاق . عوقولا' ريثك ةيعدالاو مال! ناكو كلذك 0

 'اهنم دب ال ةدئافل كيلع ريضتقخ كيلع مالس لوقف : مالكلا ىف ًأظح كيلعل لمجنو ةيمسالا
 مفرلاو ليع) هليصتلاف اذه ملع اذإ . بصتلا لاح ناك اك ةركن مالسلا كرتيو . ةيربخلا ىهو

 ىلع لصألا مدق ( 55 لاق | 0 اولاق ) اقف هنم ذوخأملا ىل اع مدقم كايعاألااو 0 هرم

 ىقأف ,نسحألاب مهلع دري نأ دارأ مالسلا هيلع يهاربإ نآل كلذف ( ىنعملا امأو ) . هنم عرفتملا
 ل01 ناو هع قبال دير يلج الق قاف ةرارمسالاو: ماردلا لع لدأ اهنإف ةمالا ةلمللاب

 ماودلا لقعلا تينثاآل نآلا دوجوم هللا تلق ول اذهو ؛ ثودحلاو ددجتلا نع ءابنإلا نم هيف دبال

 01 ]لاق اله اننال لفاعلا هركم داكل نآلا هلا دجو لئاق لاق ولو: ددجتلا نع ءىنال ذإ

 اولاق مهسإف قرفلا رهاظف ةمالسلا وذ لوقلا دارملا انلوق ىلع امأو « مناد رمتسم كيلع مالس لاق
 نوركنم موق متنأو مالس وذ مكاوق ىلا( هداسجإ 000 ءاربإ مهل لاقو مالس اذ الوق

 نيبعمج هيف لوقتف  اهيلست هيلع اوملس مهو ةكراتمو ةملاسم أ ل :لق نإ ولع ىمآلا سبتلاف

 دابع نم مهنو 5 لمي ل وهو ميلع مالس لاق ول هناف هللا د دابع بلق ةياعرو هللا بناج ميظعت نص

 نرامأ مالسلا ناف مهنمأ دق لوسرلا نوكييف كلذ ريغ ىلع اونوكي نأ زوي ناك دلما هللا
 متلس متتأ لاقف هللا نع ةباين هللا نذإ ريغ نم ىمأللل العف نوكيف لسرملا نامأ لوسرلا نامأو
 ىلاعت هللا نأ وه اذه ىلع لديو لاحلا نيبقي نأ ىلإ اناني قلعتال ةكراتم يرمأ فقوتم انأو ىلع

 معو هيلع هللا ىلص ىنلل ىنعملا اذه لثم ف لاقاو ( ًامالس اولاق نولهاجلا موبطاخ اذإو ) لاق

 اول نآرقلا ف نيروكذملا رايخالا نال كلر“ امدلَس لق لشي لو ( مالس لقو مهنع حفصاف )



 0 كل هل ل

 5 0 مي سا حبلا ع تس ا ا لا ا علا ل ا

 ءامذ نورك مرق مجالا نال اولا هيلع ولحد

 مالسلا هي هءلع 5

 هلض نما نوكيو كلب | م فام ةراضا ند جرخم مالغب هورشب مل لاق هدابع ىلع هنم ةقفش

 . مالسلا مهيلع ءايبنالا جورخ

 : لئاسه هيفو ©« نوركنم موق مالس لاق ًامالس اولاقف هيلع اولخد ةإ 9 لاس لاق مث

 ىلإ ةراثثالا نم نيمركملا ىف ام ( اهدحأ ) هوجو هنف ذإ ىف لماعلا ام ( ىلوآلا ةلأسملا 0

 ىلاعت هناك ن وكيف مهمرك أ مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ىلع ءانب نيمركم مهن وكب مهةصو انلق نإ لعفلا

 ىفاام ( اهنامث ) لوخدلا تقو هفيض مركي نأ ميركلا نأش نم اذهو . اولخد ذإ اومرك أ : لوقي
 اولخد ذإ مهفاضأ لوقي هناك نوكيف ردص» فيضلا نإ انلق انآل . لعفلا ىلع ةلالدلا نم فيضلا

 نآلا عمساف ؛ مهلرخد تقو مهثيدح كاتأ ام هريدقت كاتأ هيف لماعلا نوكب نأ لمتح ( اهئلاثو )

 هب حرصم لعف هنآل ىلوأ اذهو ؛ مالعالل لب ةقيقح عضوملا اذه ىف ماهفتسالل سيلله نآل ؛ كلذ

 . اولخد ذإ ركذا لاقي نأ لمتحيو
 الوأ نيبن لوقن ؟ ةروهشملا ةءارقلا ىف نيمالسلا بارعإ فلتخا اذامل 4 ةيناثلا ةلأسملا

 ًاهوجو لمتحيف بصللا امأ ٠ بارعإلا ىف فالتخالا هوجو نيبن مث . عفرلاو بصنلا هوجو

 هارإ نزع ام كلذ ناكو 1 اريفغ هير ارثكا اموت كاب نأ رده امل ىلاعت هلل

 هريدقت ردصملا لعذئنيخ هيصنو ؛روهشملا وهو ةيحتلا وه مالسلا نم دارملا نوكي نأ ( اهدحأ )

 نم ماكتملا هب لس مالك وهو مالكلا عاونأ نم ًاعون مالسلا نوكي نأ ا

 10 نارك الخ و مثإلا نم اوملس ًانسح اولاقف هيلع اولخد امل م ."اكف مثأي وأ اوغلي نأ
 ًاطاوس هيزرضا كاب نم اذهب نوكي.الو ١ اماللك ىاللق لام لاش لكلا وقال ا .نآل لوقلل

 موطاخ اذإو) ىلاعت هلوق هرسف مالكا وه لوقلا انههو . طوسلا وه سيل كانه بورضملا نال

 علعف لوعفم نوكي' نأ( اهثلاث ) :( امال امال النق ) :ىلاغت هوقو ( اعالج 1و ينل
 دنع هللا لسر مهنو " ملعل كلذ ناك ول دارملا نإ اذه ىلع لاقيال ٠ ا كغلبن هريدقت فوذحي

 سجوأو مهركذ لاقاملو. ماعطلا معاإ برق ناك الو (نوركنم موق) لو#ي ناك اق مالبسلا

 مههاربإ مهأس نأ ىلإ ىلاعت هللا نم اولوقي ملو (آمالس كغلبن ) اولاق 0 لاقي نأ ناج. لوشن انآل
 الف جيردتلاب الإ ميظعلا رمآلاب نال ميكحلا نال كلذو . مالسلا ىل نوغلبت نم مالسلا هيلع

 ميهاربإ جعزنال ىلاعت هللا نم مالسلا وه ىذلا ريظعلا ىمآلا هيلإ اوهض ولف . ةميظع مهتبيه تناك
 نيخ لإ هلاقتلا عتاو مهلاؤس نع مههار © اب لغتشا مالسلا هيلع ميهاربإ نإ مث . مالسلا هيلع

 لمت لوقنف عفرلا امأو ٠ بصنلا هجو اذه مالسلا هنمنمع لاؤسلاو مالسلا نيب ,هركنف غارفلا

 فوذيع_ هرج انتبفان رك ذئئخ و: امنا .نوهشملا نهر ةنجتلا وه ىذلا ءالشلا هتف نار1



 هلال مهأر 00 كاتأ له: 0 0 0

 «542 نيمر 0 ميهار . فيض 001 دح َكينأ ل لَه
 رع

 مولعمردصم ةفدص هنأ ىلع 1 لاف اللا دعو ب مم دج ول ةردق :ناجلا 1 ل

 نآرقلانإ لاف كم نأ هلا ردا فنإ هل رقاق ريمعلا نم دارملا نأ انلدانأ هفجووءدو 0

 .هف كشالر اور امو ( نوهطت نأ ايار ) اماعلا كلما © قطن اوم
 الع ىنلا بلق ةيلستىلإ ةراشإ 4 نيم ركملا هاربا فيض ثيدح كان اتأ لع اب ىلاعت لاق 1

 ار خيش هنوكل مهارإ راتخاو ؛هلثث تاك مالسلا مهملع ءايننأ 0 ا ناك

 ىرج ام هموقل راذنإو .ء انكم لا | نضعلت ف هتنس ىلع 5 )او ةالصلا هلع :لآ ل

 : لئاسم هيفو . نيلضملا نيبنذملا ىلع ةزراجحلا لاّرإ' نمو“ فضلا نم

 ةباكخ ىف ةدئاف ىأف راذبإلاو ةيلستلا نم تركذ ام ذارملا ناك اذإ « ىلوآلا ةلأسملا ١
 1 ءاسغالاو ةلهجلا ىلع ءالبلاو ءايبنالا قح ىف جرفلا ىلإ ةراشإ كلذ نوكيل لوقن ؟ ةفايضلا

 . ندي الاخ نم مه 1

 0 د هيلع ميداربإ دنع نكي ملف (اوبشتح مل تح نم هللا مهاتأف ) ىلاعت هللا لاق

 . هتناكم عافترا عم باذعلا َلاَدنإ

 مالسلا هيلع ميهاربإ مهبسح امل لوقت ؟ اونوكي ملو ًافيض مهام فيك 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 0 ىداضلا نيققحا تاملك ىف لاقي . هل ًامارك | هباسح ىف ىلاعت هللا هيذكب مل ًافيض
 ْ ٠ ان زك انالرك ورتكلاو

 0 عمجاب دحاولا فصو في كف . عنج نيهركملاو دحاو ظفل فيض 4( هئلاثاا ةلأسملا )9

 طر اقدم قدورلا ؟ لممك نوكف ردصم هنآلو تفيض موق لاقي ؛ موقلا ىلع عقب فضلا

 ارك امإو ( نومركم دابع لب ) ىلاعت لاق اك نيم ركم ًادابع مهن وكل امإ نيمركملاب مهفصو

 ى سالجالابو ؛الوأ هجولا ةشاشبب انلق ؟ مهمر 5 انا ليق نإف : مهايإ مالسلا هيلع ميهاربإ

 نيواكلاو لك الاب فضال فياكتلا مدعب و ..انلاث ىرقلا ليجعتو .. انئام اهفطلأو عضاوملا ل

 أ فو . ةرمع لاق قر كلاثاو" ليت اكيمو ليزتج ةثالث لوق "ف كفتلكا رم ةدع !وناكو

 ةرقع انك

 مل مهو ( نيمرجب موق ىلإ انلس رأ انإ ) مهوق ليلدب باذعلل اولسرأ مه 4 ةعبارلا ةلأسملا ) 0

 ميهازإ ىلإ مهئيحب ىف ةمكحلا اف طول موق نم اوناك امبإو. ؛ مالسلا هيلع ميهاربإ موق نم اونوكي

 م مالللا 0 ميهاربإ نأ ( امهدحأ ) نيمجو نم اهنايب و . ةعلاب دك هش لوقت ؟ مالسلا هيلع

 لدرت ناك اذإ ه 5 تحتو هنتدبع ىف ىذلل كلملا مارك .إ نمو هتجمهوق. نم طول ناكو نئاسرملا

 نأ وه (اههناثو) هيأز اهف ذنخو كتلاسر ءربجاو كللبا انالف لع رتعاسل لومي ريغ لإ الوبر

0 



 5 35 يالا“: ضداالاو تاكا ىلاعت هلوق

 ع 05 نودع وت راغإ ) ىلاعت هلوق هدب وي قالا ناو دعوت م ىأ (نودعوت ام ) ( اهدحأ )

 (اهناث) ىه وه هيلع مسقملاف ةنجلا وه كلذ نإ اناق نإ (ندعوتام) هوجو ىف هلئلق ام لك دوعي اذه

 اذه ليلد (هنغا كف وي ) ىلاعز ةلوق قر ةاثرث ذ ايفو ىح نارقلا نإ ىأ تآرقلا ىلإ عجار ريمضلا

 مكن ام لثم هب هللا دنع نم لزانلا كلملا هب ملكت هانعم ( نوقطن مكنأ ام لثم لسا ل

 ( ابعار) ( عقاول نيدلا نإو ) ىلاءت هلوةىف م نيدلا ىلإ عجار هنأ ( اهتلاث) هركدنتسو نردظات

 هلوق ىف قحلاب مويلا هللا فصو هيلع لدب ( نيدلا موي نابأ ) هلوق 1 روك ذملا مويلا ىلإ عجار هنأ

 ( نولجعتست متنك ىذلا اذه ) لاقي ىذلا لوقلاىلإ عجار هنأ ( اهسءاخ ) ( قحلا مويلاكلذ ) ىلاعت
 : ثحا.م ريسفتلا ىفو

 (اههدحأ) نابجو هم لوقن؟ مدقتملا مالا اف مال نأ بيقعت ىعدتس) .افلا 1 لوألا 0

 (امهيناث) نيملاو مسقلاب مث ؛ نيبملا ناهربلاب قل ( نودعوت ام نإ ) لوقي ىلاعت هن أك مدقتملا ليلدلا

 ءافاا نوكي اذه ىلعو ( ضرآألاو ءامساا برو ) مث ( تايراذلاو ) لوقي ىلاعت هن اك مدقتملا مسقلا

 هلوقق . ورمعب تررمو لاقي نأ حصي ذإ لعفلا داعي اك مقل فرح هعم ديعأ فطع فرح

 (ءامسلا بروذ ) هلوقو ٠ مسقلا فرح ةداعإ ريغ نم فطع أر تاالماحلاف ٠ ار تايراذلاو)

 وه مدقتملا رمآلا لاقي نأ لمتحو « نيمسقلا نيب لصفلا عوقو هيف ببسلاو . هفر> ةداعا عم

 وهو  ةدئاف هيفو ( تانج ىف نيقتملا نإ ) هلوقو ( نونتفي رانلا ىلع مهموي ) هلوق ىف باوثلا نايب
 برو لوقي هناكف ؛ نيبلا فدشكلا نم مدقتام عم نيهلاىلإ ةجاحال نأىلع اهيبنت نوكست ءافلا نأ

 دكؤف ترك ذاك رمآلا نإ هللاو اذه هاوعد ريظيام دعب لئاقلا لوي 15, قل هنإ ضر“ الا ءايسلا

 . نيم ريغ نم هتوبث ىلإ ريشي و . نيهللاب هلوق
 ءامسلاو ) هلوق ىف ءامسلابو حايرلا ىهو ةيضر'الا روم”الاب لبق نم مسقأ ( ىناثلا ثحبلا ١

 ىدآلاب الوأ ملكتملا مسقي بيترتلا كلذك لوقن اهرب مسقأ انههو . امبرب مسقي ملو ( كبحلا تاذ

 اذإو رفكيال هللا و . كتايح ولئاقلاق اذإ سانلا ضعب لاق اذهلو ؛ ىلعألا ىلإىقت ري هب قدصي مل نإف

 لئاقلا كلذ هلاقام فالخ ىلع رم“الا ناكنإو ؛ دامشتسا اذهو رفكي كلشال كتايحو هللاو : لاق

 رهاظ سيل هرك ذام و: نهاظلا لعفلاب وأ « بلقلارمأ ى رداظلا ظفللاب وأ ء بلقلاب ام]رفكتلا ل

 ىف بيترالل اديفم ركذلا ىف ريخاتلا لعل هيأ لئاقلا كلذ نو تجيعااو : هللا رع 2 مظعت ىف

 . هريغو ءوضولا

 ىلإ فيضأنإو لثمو قه هلوقل ًافصو نوكي ذئذيحو عفرلاب لثم ءىرق « ثلاثلا ثحبلا ل

 ًافيرعت هديشب آل هن'ال ءؤرتعلثم الجر تيار لوقت : ةببركذملا فضوزاوج نع هج رخال

 هتفاضإل ًاحوتفم نوكينأ (امهدحأ) : نيهجو لمت و « بصتلاب (لثم) ءىرق و ماجإلا ةياغىف.هن'ال
 وكينأ ١( اًممنان) ةلعتشي نم تراظاوأ هرم لتاقاوز لاقي نآناج الإ كتعضصارس ان

 1 انوا رد 28
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 ةيذزا نير : الفأ ؟سفنأ ىو“: لاتجلوف ١1

 را لا اس يمص 602-

 «؟١ نودعوت امو مقزر املا ىو 010 ٌنورصِبت ذأ فل

 2 دا ساه 2 2-6 هردعرس هه دعا اهلل... ...رص نص مع

 0١< نوقطنت منا ام لثم هنأ ض رادو .امسلا بروق

 لوقن 500 1 ركام لاقو ( ثادآ نضرالا قرار لا 5 انهم ( ةيناث ا 2
 ىف ىربو لاح ىف ىلاعت هللا نع لفغيال نق وملا نآل عمجا ظفلب ركذ ( نينقوملل )ةبآلا 0 كل

 اة اولا هنالاكدل لكلا نوكسف ةريثك رومأب الإ هنتي الف لفاغلا امأَو: ةلاد تان ءىم لك

 ىلاعت هلوقك وهو . سفنألا ليلد ىلإ ةراشإ © نورصبت الفأ 3 ىفو إل ىلاعت لاق م
 اهروهظا .ضرأألا ىف ام قافآلا لئالد نم راتخا امنإو ( مهسفنأ ىفو قامآلا ىف انتايآ مهيرفس )
 ىو ) هلوق ىف ا ليلدف اهفانصأ ذعر قلتم ال[ اهفاتك أو اهفار طأ ىف نإف اهروهظ ىلع نمل

 مَع نوكل رهظأ امنآأل باطخلا ةخيصب ىتأ امنإو :نينمؤملا عم نوكي نأ لمتحيو ماع ( كسفنأ
 ةراجحلا لاقي : مكيفو دارملا نوكي نأ لمتح (كسفنأ ىفو) ىلاعت هلوقو متأ هسفن ىف امب ناسنإلا
 دارملان وكينأ لمتحو ؛تاكرحلاو سحلاو ةايحلا عبنم ىهىاا سفنلا اب داري الو ةبلص اهسفن ىف

 . اهروهظ ىلإ ةراشإ ماهفتسالاب ( نورصبت الفأ ) هلوقو تايآ مكتايح امب ىلا مكسوفن فو

 ىف ) ( اهيناث ) رطملا 0 ىف ( اهدحأ ) : هوجو هيف 4 مكقزر ءامسلا ىو إل ىلاعت هلوقو

 ةبح ضراألا ف لصح امل هالولو ءامسلا نم اهلك ق ازرالا ريدقت ( اهئلاث ) بوتكم ( كقزر ءامساا

 اهل ل نيالا املإ حابح روما هل ناسنآلا نألل كلذو نسح تيترت ثالثلا تانآلا قو ::تاوق

 مر ا 5 تك هدعل دج وتو هقحات 0 تاوجولا فا ةيراق 0 هسفن ىف وه دجوب ىت>

 ناسنإلا سفن وف مث ( تايآ ضرالا ىفو ) لاقف اهقبس نم دبالو ناسنإلا جاتحي هيلإو ناكملاىه

 (مكقزر ءامسلا فو ) لاقف قزرلاب هؤاقب مث ( مكفنأ ىو ) لاّمف ضارعألاو ماسج لا نم رومأ

 ١١١ نسانلل ناك امل ءانبلا الؤولو

 كلا احل ال دوعاوملا هلا (اهدجأ راهو جو هف « نودعوت امو ل ىلاعت هلوقو

 ةنجلا نم اَمِإ ( نودعوت امو ) ىأ دعوي دعوأ نم لوعفملل ءانبلا نآل داعنإلا نم وه ( اهناث

 امأو « ًاماع ًاداعيإ نوكيف ( تانج ىف نيقتملا نإ ) هلوقو ( رانلا ىلع مث موي ) ىلاعت هلوق ىف رانلاو

 ار دك ولل كانا ضرالا فوز لا ىلاعت دناكاذ وكيف رافكلاعم كك الظلاا نيكي تل 5 مئادخلا نم

 ايندلا ماطخل م ني تانآلا رهظأ ىف مه تانآ مكسفنأ ى مف نورفاكلا اهمأ متن ا ةيفاك

 لجالل قملا متكرر اكل مالا قع متلمأتو مترظن ولف « قازرألا ءامسلا ىفو فال

 : لوألا تلال 3 ندعو َُك ءاقتا لطابلا متبنتجالو قيرط لكب لصاو هبإف . قزرلا

 هوجو هيلع مسقملا فو 4 2 7 نرقطتت م ام لثمقل هنإ ضراألاو اهسلا بروف 2 ىلاعت لاق مش
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 ا هيلا - نيف رتل تان نسر ل1 فر. لات هلو
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 5 : َنينقوالل ا ضرألا فَ

 ئذلا (نتعطاو ) (لئا ا ( عناقلا ) نإ لبق دق لوقن ؟ ؟ تالا مرتعملاود) لأب ل ىشلا

 ( عئاقلا نكل لأسيال امهالك ( رتعملاو عناقلا ) نأب ليقو . زيعضوملا نيب قرف الف . لأسيال

 نأب ليقو ؛لأسي الو ددرتلاو مالسلاب ذخالا ضرعتي ( رتعملاو ) هتيب نم 3 ضرعتي ال
 قحتسم وأ عاس ةبلاطم ريغ نم قرفي ةندبلا محلف اذه ىلعف . لأب ( رتعملاو ) لأبي ال ( عناقلا )
 ةاكزلا ىلإ ةراشإ ( لئاسلل ) هلوقف : مامإلاو ىعاسلا وه لئاسو بلاط امل ةاكزلا و « ةيزج ةبلاطم

 فاللخ ىرخالا لبق اهادحاو اهب عوطتملا ةقدصلا ىلإ ةراشإ عونمملا 6 ) مد ( هلوقو

 محللا ءاطعإ

 نوكي نأ ( امهدحأ ) : نيهجو لمتحي وهو ( نينقوملل تابآ ضرالا ىفو )ل ىلاعت 0

 ىلع محدن ( نينقو ملل تايأ ضرالا ىفو 0 ,دلانإو . قداصل نودعوت امعإ ) هلوقب اقليم

 اهامحأ ىذلا نإ ) لاقنأ ىلإ (مدقش اجا نسر ذأ قار كنأ ةثابآ زمو.) ىلاعت لاقإك نت رتل

 ةقفشلا اورهظأف هومظعف هللا اوفاخ مهنإف . نيقتملا لاعفأب ًاقلعتم 5 نأ (امهيناثو زا( ولا
 هل نوكي نم نإف « كلذ ىف قلا مهتباصإ ىلع مهسفنأ ىفو ؛ ضرالا ىف تايآ ممل ناكو  هدابع ىلع
 ةغلاب مح سانلا سفنأىف هل. نمو. ىقتيو ىشخف ةماتلا ةراعلا هل ناوكب ةيجعلا تانالاوك د لا
 نود اهدحب ةمعنلاب ةدابعلا دبعلا لباق اذإو . هتدابعل عوجملا كرتيو دبعي نأ قحتسي ةغباس معلو
 ةثالثلا تاي.آلاو . هلام لخبي ال ءامسلا نم قزرلا نأ ملَع اذإو « ريصقتلا ىلع رفختسيف 1 3
 مالكلا دوع دوكي (ضراألاو .امسلا بروف) ىلاعت هلوقف اذه ىلعو . مدقت ام ريرقت اف ة و
 : لئاسم هيفو  رهظأو ىوقأ لوآلا مالكلا ضارتعا دعب

 لكلل ةلصاح تايآلا نأ عم مهل تايآآلا نوكب نينقوملا صصخ فيك  ىلوآلا ةلأملا إل
 نهرا هب فأي ام رخآ نيعلا نأ ان ك دادف لوقت ؟(( اعارحإ ةحملا سودا 0 لاق
 ىلإ مصخلا هيسني نأ أ نم هل دب ال قدصي مل نإو كلذف قدص نإد ؛ ناهربلاب ىنأي الوأ هنأل كلذو
 ىلإ هيسنيو لدجلا ةودب هل فرتعي هقدصي ملو هيف حدق ىلع رد#ي مل اذإ هنال لطابلا لع رارصإ

 ( ًاورذ تايراذلاو ) هلوقبنيعلا نآل مهدفتمل ا تايرآ اذإف . نيعلاىف هي رطنيعتيف ةرياكملا

 نإو ( نينقوملل تايآ ضرالافو اهف ) لاقف دفي ملو تا.الا رك ذو تانيبلا ةماقإ قبس ىلع تلد

 تابآ اهيف لعج ىبلا عضاوملا نم اهريغو سب ةروس ىف امأو . ةدئاف اهنم دباعملا رصلل لصح ىل

 ظن زلات انآ نضرألا نإ لاقي نأ, نا هلق تانالا ذو نيملا اهف 0 نموا
 مهل كلذ لصح ات انعالااو داما تايآلا انم نأ مجالا وهو.( ناثلا با وجلا ) اف

 اورو ظن هات م



 هللا ياسا قع مهلا ومأ ىفو : ىلاعت هلوق 20

 1 قدم 1 نوب دق عنملا نإ م « ةيلاطملا نم عراش علا هعم ا ءْم هل

 ةأكرلا وهو بلاطلل ق> هلام ىف ىلاعت لاقف بلاطي الف ق> هيلع قس : هنن تاواطملا نوكل نو

 ىلع أبلط هنم بلاطلا مرحتو اهب بلاطيال كلاملا كلذ ناف اه. عوطتملا ةقدصلا وهو بلاطلا ريغلو
 ال فد ر ذاكر هلام لاق هن اك دك حن وكس انراتخا الاونم لات لب :.ةاكزلا و ةز1ل اليس

 اناا تارا  نيكااملاو .ءارقملل هزارفإو هرادق”و كلذ وه هضرغب الإ نوكت اللام لا ىف

 فرظلا نكا ةيفرظال ىف ةملك نإف مهقوق فرظ 1 ( لئاسللقح مهلاومأ فو ) هلوق نأ وه

 , قحللًافرظ هنولعجيوالإ هنوءمحيالو لاملا نوبلطي.الم لاق ىلاعت هناكف فورظملل الإ بلط»ال

 نوكيالو قوةحلل ًافرظ محلام لج هلام فرظلاو فورظملاوه فرظلا نم بولطملا نأ كشالو
 تزود أ هل نوك 0 كلذوال انقو ؟ غلبأ ناك له لئاسلل مهلاه ليقولف لبق نإف حدم اذه قوف

 ادع وا ةاكرل ]| ىدأ و نيد شاع و راو 0 اذا قكل 00 هتقدص نوكن ال. 0 راند

 امهنعزع ىح اممم هسفن دحاو فمضأ ول موصلاو ةالصلاو امك اذهو رثك أ ىدؤملارادقم نوك

 نإف قفرت هيف لغوأف نيتم نيدلا اذه نإ» ةئلظكَع هل وةب ةراشإلا هيلإو ٠ امهيف دصتقا نم لثم نوال

 وه لئاسلا نأ ( ام و ل اسلا ىفو «قبأ ًارهظ الو عطق ا لا

 دبك لكل » هيلي ىنلا لاق ةمورحلا تاناويجلا نم هريغ حور ىذلك مورحلاو ىدآلا وهو قطانلا

 ففعتملا مورحلاو ؛لأسي ىذلا وه لئاساا نأ« رهشالاو رهظالا وهو ( اهناثو ) « رجأ ىرح

 0 راش هطم الف انغ«ساآنلا ضعب. هب 00

 بيترتلا لوآلا هجولا ىلع لبق نإو مو راك عناقلاف (رتعملاو عئاقلا اومعطأو) هلوقك ( ىف

 هجولا ىف بيترتا هجو اف ٠ ملا ملا ةجاح عفد ىلع مدقم قطانلا ةجاح عفد ناف ؛ نسحلا 1 َّق

 دوجولا ىف مورلا ةجاح عافدناىلبق هتجاح عافدنا لئاسلا نأ (امهد-أ) : ناهجو هيفلوقن ؟ ىتاثلا

 هتجاح عفدنت الف مولعمريغ م ءرلاو . هتجاح عفد. مدقيف هلام ةلةا بلطي و هلاقم هلاح كفار هناا

 هاك ةراقإ كلذانأ وه (امهيناثو) عقاولا بيترتلا ىلع يل ذل ناكف" هيلع عالطالا دعب الإ

 (كلاثار الوؤ مو الثاس نوكيف نيجاتحلا نعوه لأسي مدحي مل اذإو لئاسلا ىطعي لوقيف ءاطعلا
 انيلعو انيا] مبعوجر نإ لئاقا لوق نإف ؛ ىبكدحلا مالكلا ىف ةروجمم ريغ ةيظمللا نساهلا نأ وه

 ظفللا وهو مدج هل مالكلاو ( مماس> انيلع نإ د . مهمايإ انيلإ نإ ) ىلاعت هل وةك سيل ماس

 رهاظلا همسج روني نأ ىخبني هفرعملاب هحور رون ىذلا ناسنإلا نأ اكو : ىنعملا وهو حور هلو

 هلوقف اذه تفرع اذإ ؛ اهظفل ةكاكرل سوفنلا ىف رثؤتال ةيبكح ةملك برو مالكلا كإاذك . ةفاظنلاب

 اناوق نم ظفللا ثيحنم نس>أ ( مورحناو لئاسلل قح محلاومأ ىفو نورفغتسي مث راحسالابو )

 مورحلا ىلع لئاسلا مدق ليق نإف . لئاسلاو مورحملل قح محلاومأ ىفو . نورفغتسي ممراحآلابو

 ( عناقلا نال ( رتعملاو عناقلا ) ) هلوقى لئاسلا لع مورا مدق مو فوجتولا نه تارثا د. امل اتبه



 م: ن0 اللا مورتعاو لكك نك مهلاومأ قو :ىلاعت هلوق

 رو مهرص ل 3 0 م -

 »1١942«6 مورد و لئاسلل قح مثاوما قو

 سمشلاو )ىلاعآ هلوق ريسفتىف هضعب مدقت دقو . هعضوم ىلإ هرخؤتفماللا ثحب امأو.. ةءاسلا هذه

 , نيرفغتسملا راسا هتدئاف : ىرشخعزلا لاق « ةدئاف نع لاخ ريغ ( مه ) هلوقو ( اهل رقتسمل ىرجت

 وه نالف لاقي . ريغ ال نورفغتسملا مهف , رفغتسع سيل مريغ نأاك. رافختسالا ىف ملاكا ىأ

 فاطع املىلادت هللا نأ ىهو ؛ ىرخأ ةدئاف هيف نكسلو . ديج وهو هب درفت هن اك لعلا ىف هلاكل ملاعلا

 تايثإلاىنعم دكؤي ملولف (نودجم ام ليللا نم اليلق اوناك )هلوق ىلع ( نورفغتسي مث راسالابو )

 لإ د ىبام تادلف نول: لوقت نو دعس ام اتليلق راح ولا, و امم كرت نأ حلصل (مم) ةيلكب

 لاز نسحب وهو ىذؤي ام اليلق تلق اذإف  ناس>إلا ليلق ءاذيإإلا ليلق هنأ مهفي دق . نسحب سانلا

 اهو لمت رافت الا ”ناسإلا ريتك ءاذيإلا ليل :فلوو سم سلفا روسو ل
 راخالاب ىأ ءلعفلاب ةرفغملا بلط(ىلاثلا) ؛( انل رفغا انبر ) موب ركذلاب ةرفغملا باط (اهدحأ)

 اهمرغأ وهو ( ثلاثلا ) تادابعلا نم اهريغ وأ ةالصصلا وهو . نارفغلل الط رخآ لعفب نوتأي

 . ةرفغملا نوةحتسي راسألاب مهن اكف ؛ هداصح ناوأ ءاج اذإ عرزلا دصحتسا باب نم رافغتسالا

 عمتجت رخسلا تقو لوقن ؟ رحسلا ىلإ مهترفغم رخؤي مل هللاف : ليق نإف ؛ ةرفغملا ناوأ مهتأيو
 لوالاو ؛ ىدبعل ترفغىفإ :مهنم ٌامىلع هللا لوقيف ؛ دوهشملا تقولا وهو راهلاو ؛ ليلا ةحئالم

 . ربشأ نيرسفملا دنع قاثلاو رهظأ

 . 4 مورخناو لئاسلل ق> ملا ومأ ىفو ل ىلاعت لاق مث
 نأ كش الو .هقلخ ىلع ةقفشلا رك ذي هسفن ىظعت رك ذ دعب ىلاعت هللا نأ از رمان

 ىفو ) هلوقب ةقفشلا ىلإ راشأف ٠ ميظعلا ميظعتلا هنم دجو راعألا هرجو ىف رفغتسملا عوجملا ليلق
 . لئاسم هيفو « قح محلا 0

 لاقو ( هللا مكقزر ا اوقفنأ ) عضاوم ىف لاقو . مهيلإ لأملا فاضأ « ىلوألا ةلأسملا ١
 عف امادنفما ارك لد تحلل ركذلا ناك عضاوملا كلت ىف نأ هيدس لود: ( نوعفني مهانقزر اعَو)

 ىلعحدف انهه امأو . اوطعاو رقفلا اوفاخت الف مكقزري هللاو هللا قزر وه لاقف . عناملا عفريو ثحلا
 . ةجاح صرحا ىلإ نكي ملف هولعف ام

 ىقبي ال ذتيحو ةاكزلا وهو اعرش ملع ىذلا ردقلا وه هنأ قملا ىف روهشملا ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 نب كلذك لسع لكذال حدم ةفص سيل ةاكزلا وهو ق> هلام ىف ملسحلا نوك نآل ؛حدم ةفص اذه
 تاء نإو هنع طقس ملأ اذإ هنأ ريغ مولعم ق> هلام ىف مالسإلا عورفب بطاخم هنإ انلق اذإ رفاكلا
 لوقت: ؟ ًاحدم هنوك موفي فيكف ؛ عقوملا عقبال مالسالا ريغ نم ئدأ نإواةهكرت لع قرت

- 

 ةنكمال ىذلا وه مورلاو ( اعرت5 تلطت نمي ياش رف انأ ) اهدحأ ): هوجو نم هنع تاوطا
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 00001 لالا , 91 ف اك دعاتو فان ايضعيو فورحلا ضعب نيب نكس . نالقتسم
 السعف لك رأ ؛نسضرقل نيا ص كلذك الو :ثكمو نكس كلذك و , ناتوافتم نافلتخي نكسملاو

 نكمتملاو . قاصلالل اهنألف ءايلا امأ « ةكرامشم ىفو ماللاو ءايلا نيب : لوقنف اذه تفرع اذإ , دجوي

 0000 دا اعلا اه : لافااذاف  .نامزلا ىلإ هيسنلاب الفلا كلذك راء لصتم هن قصتلم ناكم ف
 راالاب الصتم ًارافغتسا ىأ ( نورفغتسي مث را<الاب و ) ىلاعت هلوق اذكو « راهنلاب الصتم ًاباهذ

 ؛ عل 0 دل ىف اهي نوكي لوف : لق نإف ا نرتقم اهف نتاكلا نال اه ًانزتقم

 دوجو ىل لع لدآ كلذو: 0 ع ريخأ راعالاب ترفغتساو ليللاب 3 لاق 2 كلذ

 «لعفلاب نامزلا شاوتحاىعدتسي هنآل ؛ليالا ف تق هلوق نم تقولا ءازجأ نم ءزج لوأ عملعفلا

 ىلع لدي اهف تقّقأ هلوقو « دلبلاب أطاح ناك هنأ ديفي ال ءاذك دلب تأ : لئاقلا لوق كلذكو

 مناقلا نآل ؛ هيف تق : هلوق نم معأ ٠ را#اإلا, توعدو ةدللاب تقأ :لئاقلا لوق ندم هي ايتلحاجإ

 مش را<الابو ) ىلاعت هلوقف اذه تءلع اذإ ءدب لك نم هيف اما سيل هب مكاقلاو ؛ هب مئاق هيف

 ءزج لوأ عمو ؛ نوءج,ال ليالاب مهنإف : ةدابعلا نع ًاتقو نولخب ال مهنأ ىلإ ةراشإ( نورفغتسي

 0 ا م نأ ريغ نم نيرفغتسم مهنوك نايب هيف نوكيف « نورفغتسي رحسلا نم

 انامزأ نامز'الا نم نإف انايب اندز : لبق نإف « بنذلا تقولا اولخم مل راس الا ىف هابتنالا تقو

 نامز ىف راج لعف لكنإ :لوقن « ب لاقيو « عملا مويب تجرخ لاقي الف « ءابلاب ًافورظ لميت ال

 « ةعما مويب تج رخلمعتسي لو ؛نامزلا كلذب نرتقم لصتم ةممجلا موي جورخلاف ؛ ءهب لصتم وهف

 0 هلطاورلت رار تح زج اعلق نإ كن ليلدب «دييقتلاو قالطإلا امهنيب قرافلا لوقن

 / امهيف نكي مل امل ليللاو رامنلاف ء نسمح سد مويب وه م1 ير : تاق ولو

 ةعجلا مويو «زاوجلا كلذلاز امهتصص+خو امهتديق اذإف . امهيف ءايلا لامعتسا زاج دييقتو صوصخ

 مويب تجرخ تلقو ؛ ريكنتلاب صوصخلا لاز ثيحو ؛ءابلا لامّتسا زحجب مل صوصخ هيف ناكامل

 ريغ سمأ ايف دجو ةليللا,كلتو « ةعاسلا هذهو « ةعملا مو. لثم نأ هيف رسلاو «زاوجلا داع اذك

 ماك ل د د روصخا لع هيرثك نوما ةفدقطا قرب ىقلا ةةيضاوصخو : تايضواع- وهو نامؤلا

 ؛ لجرلا وه هيف ماعلاف لجرلا اذه تلق اذإ هلاثم , لامجإلا ىلع ةروصح اهنكل ليصفتلا هجو ىلع

 نم.جرخو . صوصخلا نم برقي هنكل . ًاصص ريدصي ناكام:. ليوطلالجرلا تلقول كنإ مث

 «كلذكف دهازلا تاق اذإف «لاهجلا نع جرخي هنكلل ًاصصخع رصي ىل ملاعلا تلق نإف . راصقلا

 تاصصخلا كلت لوانتي اذهتلق اذإف . مهريغو دلاخو ركبو ديز ٠ انااوع حم ورمعنبا١تلق اذإف

 نزتقم ثدح لعفلاو « نامزلا ريغرومأ هيف نيعتملا نامزلا نذإف ٠ كلذ ىف الإ عمتجت ال اهعمجأب ىتل

 ماعلا نآل ٠ صاخلا ىف وهف ماعلا ىف لصح ام نال : حيحصف ىف امأو ؛.نامزاا نع .ىثان 00

 ىفو ؛ ةعمجا موي ىف : لاقي نأ حصف . .ىثلا هيف ىذلا ىف لخديف ىف امأو « صاخلا ىف لخاد ىمأ



 ضل اب ودع ةاجلا هذ سمس هم 5 هدص ل

 عماسلا ناسنالا لمي امب رو . ةلقلاب هفصي مث مهتءارالوأ روك ملا ناك ن وءجبه. اؤناك لاق واف لاعت

 نوكي اليلق هلوق مدق اذإو نوءجم مهنأ ببسإ نينس# مهنوكو مهمناسحإ لوقيف مالكلا دعب امع
 هعو#لوقيالو عوجشلا ليلق نالف لوي اهعا ري نم ةدئافلا هذهو ؛ عوجم لا ةلق مهفلا ىلإ قباسلا

 نكي ول عوجم ا نإف . ةرثكللا وأ ةلقلافضوب عوجهلا نايبال عوجملا ةلق ناب ضرغلا نآل . ليلق

 . رهاظلا ىف ةرثكلا الدب ناكل نكست مل ول امنآل عوجملا ةلق كلذك الو ىلوأ ةلقلا فن ناكل

 لك نم دجوي دق راهنلاب .ليلقلا مونلا نآل كلذو ( ليللا نم ) ىلاعت هلوق ىف ( ةيناثلا ةدئافلا )

 نوكيال عوجملا لبق نإف , لبقم دبعتم الإ ةعاطلا ىف هرهسيال مونلا نامز رهف ليللا امأو : دحأ

 لوقنف نسح صيصختلا ةدارإو ماعلا رمآلا ركذ انلق عوجملا هل لاقيال ًآراهن مونلاو للاب الإ
 لوقتالف عضاوملا ضعب ىف الإ نسحيال ماعلا ةدارإو صاخلا ركذو . ًاحيصف ًاقطان ًاناويح تيأر
 ركذ ( ليللا نم اليلق اوناك) ىلاعت هلوق ىف لوقنف اذه تفرع اذإ . ًاناويح ًاقطان ًاحيصف تيأر

 ريغ وأ نو_مسي وأ نورفغتسيو نو>بسي لولا نم اوناك::هدعب نوكي نأ لمتح ماعلا وه ارغأ

 .هيف لاكشإ الف هريغلو هل لمتحلا ماعلا رمألا كلذ ضصخ هناكف نوعجم لاق اذإف «كذ
 مث نودهتجيو نودجبتي اوناك مهنأ ىلإ ةراشإ 4 نورفخغتسي مه رادالاب و إل ىلاعت لاق مث

 ميركلا ةريساذهو ريصقتلا نمزورفغتسيو هنم صلخأو كلذنم رثك أ مهلمع نوكي نأ نوديرب

 1 ا ميئللاو « ريصقتلا نم رذتعيو هلقتسيو مركلا هوجو غلبأب ىنأي

 ؛ عبطلا ىضتقم عوجملاو ؛ اليلق نوءج مهنأ نيب امل ىلاعت هنأ وهو . هنم فطاأ رخآ هجو هيفو .

 «لاؤس باوج ىف ًاهبنت ىرخأ ةفيطل هيفو « ليلقلا مونلا نم ردقلا كلذ نم ىأ (نورفغتسي) لاق
 ليللا نم ًاريثك اوناك : لاق امو رهسلا ةرثكب مهحدمب ملو . عوجم لا ةلقب مب>دم ىلاعت هنأ وهو

 نأ ىلإ ةراشإ لوقن ؟ عوجملا ال داهتجالاو ةفلكلا وه رهسلا نأ عم . هيف ةمكحلا اف : نوربسيام

 لاغتشالا مهثروأ عوجهلا كلذو . اليلق نيعجاه مهنوكب ىلاعت هللا مبحدم ثيح : ةدابع مههون

 :رابكتسالاو مهسفنأب باعإلا نم مهعتمو , را“ ألا هوجو ىف زافغتسالا وهو . ئرخأ ةدابعب

 : ثحايم هيفو

 لاق لوقن «فرظلل تسيل ىهو . انهه فرظلل تامعتسا اهنإف ؛ ءابلا ف « لوألا ثحبلا ل

 نيب رشعل تجرخ فرظلا ىف لاقي ؛ ضعب بانم امضعب بوني رجلا فورح نإ : ةاحنلا ضعإ

 ةنيدملاب تقأ : لوقت «ناكملا ف كلذكو . ىفو ءابلاو ماللا لمعتسيف ء ناضمر ربش ىفو ليللابو

 . ةفلتخم ناعم الا فوزحلا لوقن ؟ هيف:قيقحتلا ام لق نإف ءاهيفو:اذك ةدلبب هتنأزو ؛اهفو اذلك

 لعفلاو مسالاو ؛ ىنعملا ةدافإب ةلقتسم ريغ فورملا نأ ريغ «كلذك لاعفالاو ءامسالا نأ انك



 الا . ليلا نم اليل اونا لات هلو 00

 ىرشخمزلا ركسأو ؛ لتاقمو كاحضلا نع لوقنم اذهو مهنع مونلا ىفن هانعم: اليلق اوناكلاقي نأ

 تبرضام اديز لوقت الاهلبق|مف لمعي الام دعبام نآل ةيفان نوك: نأ زوال لاقو « ةيفاث ام نوك

 امتإ ىدعتملا لعفلا نأ وه كلذ بيسو ؛ برضأ مل ًاديز لو: املبق اهيف مل دعبام لمعي نأ زوو

 اذاؤ ورمعل هلعف ق اعنا تدل ا ندع لير ترضخ تلق اذإ كانا ايثإلا ىلع هل الج ىفنلا َّق لعشب

 تبث اذاذ ١ ثابث إلا ىلع لو ىنذملا نكس هيلإ ىدعتي و هب قلعتي ىتح لعف هنم دجو : هبرضام تلق

 مسا نكل ؛ لعفلا لمع لمعي هناف لعفلا ىلإ ةيسنلاب لعافلا مساك تابثإلا ىلإ ةبسنلاب ىفنلاف اذه
 0090 الرو عا ريغ تاراض دير لوقت دف : لكمت ال ىحاملا ىنم ناك اذ ملعاقلا

 ةقيقح لوعفملاب قلعتي الفد وجولا مقوتمالو ًادوجوم قبب مل ىضلملا نال ءنآلاو موبلاو ًادغ ًارمع

 ىف ىفنلل برض ا لوقنف اذه تفرع اذإ : لمعي مل هفعضل لعافلا مساو لمعي هتوقل لعفاا نكل

 نكسل ىضاملا ىلإ لبقسملاباقي ناكنإو برضأ مل امأو ؛ فعضف ىضحلاو ىفنا هيف عمتج اف ىضاملا

 ناب اذه لمعان أدغ ًارمع براض ديز لئاقلا لوق ىف دجويام هيف دج وف ليقتسملا ةغيص ةغيصلا

 | تلا اع]) ( نودحم زر هلوغي ايوضتم نسل اللقا لوعي لولا كلذي لئاقلا نأ يع ةلوق

 هعيمج ليللا توي لب الصأ نوعجوام ىأ ) ن وعجمام ليللا نم )لاق مث . نيليلق اوناكىأ اوناك

 نيذلا الإ ) ىلاعت هلوق ىنعم هيف ذئنيح هجولا اذهو « ضيعبتللال سنجلا نايبا نوكي نمو هعيمج

 نيذلا ىنعم هيف ( نيقتملا نإ ) هلوق نأ انركذ انال كلذو ( مهام ليلقو تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 هلوق ىنعم هيف ( اليلق اوناك) هلوقو . تاحلاصلا اولمع نيذلا ىنعم هيف 0 دقو ودم

 . ( مهام لد ءاقو ) ىلاعت

 دس ةنص البلف نركي نأ لمتح ةدئاز زام نأ وهو روهشملا لوقلا ىلع ىاثلا ثحبا ١

 : . اليلف ًاعرجي وعجم هريدقت

 ناك هريدقت ةيردصم امو ناكر يخ هنأ 7 بوصنم اليلق لاقي نأ نكمي « ثااثلا ثحبلا ال

 نذل لا مالا لدي تاب زم كلذ نوك و: عوجطلا وه اوناك ل عاف نوكيف اليلق ليللا نم مهعوجت

 لولا ىلإ جات اللف ٠ ا ديز ناكلاقي م اليلق مب عو# ناك لاق هن 1 م لصتم م,ءوجت

 هجولاو اهيح و نم كياذا لباعلا لوق نيب نوقرفيفلدب هنإ هيف نولوقيال 0

 باب نم هنإ انلق ثيح نحو لد. ىتاثلا فو ةفص لواألا ىف نولوةيف نس> هبجو ديز هلوق نيبو

 ريخأتلا دنع هلثم وحنلا ىف سيل ميدقتلا دنع اليلقفالإو , ًاحالطصا ال ىنعم هب اندرأ لاهتشالا لدب

 اكو 0 لدي ليلق هعوجت نالفو كا ]| هع وجم ليلق نالف كلوق ىت>

 لوقنف ىنءملاب قلجع اكامأ . ظفللاب قاعتي ام اذه « ليللا نم اليلق هيف نوعجم ام ناك هاتعم ةلرشرم

 هيف لب ؛ تايآلا رخاوأ ىف نورفغتسي و نوعجه عقي ىح عجسلا درجل سيل ركذلا ىف اليلق مدقت
 دنا رهسلا مولمحت 0 مهداهتجا نايب دوصقملا ناكو :؛ مهل ةحار عوجملا نأ نه( لوألا ) ناتدئاف



 ا ٍ ةنآلا . ا ا 0

 «١1/د 0 ل اليلق | ونا دف 0 كلذ لك را

 5 نايل نر 0 لإ هزاع م < كلذ 000 ل

 جلا موكل مالي مئنحلا اوتتيحإ نسل لال
 ملو مهاثآ ام لاق فيكف نوذخأي لئاقلا لوق ىنعم ىف وهو لاح نيذخآ 4« ةيناثلا ةلأملا ل

 هلوقو ضارقنالا نع .ىني ( مهاتأ ) هلوق نآل ىنعملا قفاويو ٠ نراظفللا قفتيل مهتؤي ام لقي

 انرسف اذإ امس الو هل. ةيامن الو ددجتم موي لك ةنجلا ىف هللا ءاتيإو ماودلا ىلع هيبنت ( متي )

 انركذ امىلع امأ لوقن ؟ سمأديز هاتآ ام مويلا لبقي نالف لاقي نأ حصي فيك . لوبقلاب ذخالا

 افأو ء مولا كللمداو نمل الع اد دقوا مهاطعأ اه ناوكلمتي هانعم نال درال ريش

 اهرامت ىنج نكي مل هنأ ريغ ايندلا ىف وهو ةنجلا نمؤملا ىطعأ ىلاعت هللا لوقنف هورك ذام ىلع

 كلت ىلع الخاد هنوك كلذ ىفاني الو ؛ هاتآ امن ًاريخ ذخأي امبرو ذخآلا ةئيه ىلع ابلخدي وبف
 0 ناك ول نأ مزلي ام] متركحذ امو نمآ انأ اذإف ًافئاخ كتئج لئاقلا لوقي.. ةئيحلا
 ريغ مهاب رطخم ملو كلذ ىلع اهولخد مه اسإو كلذك نسبا وا ليف نع مهاتآ ام ىلع ًارصتقم

 1 هلوقو ' 0 0 اوذخأي اهاولخد 5 هللا مهت وبام نوذخأيف مهاب ا هللا مههتؤيف
 . "سي ةروس ىف هانركذ دقو مهاتآ ام مهذخأ وه ( لغش ىف مويلا ةنجلا باخصأ نإ )

 نال مهوخد لبق ( امهدحأ ) نيهجو لمتحت لوقن ؟ اذام ىلإ ةراشإ كلذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0
 ءاإ ليك( ات ) راودسحا ادن مطوخد لبق ىنعي لوخدلا ىنعم هيف ( ت انج ىف ) ىلاعت هلوق
 نيدلا موي ىلإ ةراشإ كلذ نأ وهو ء رخأ هوجو هيفو . اهوذخأف ةنجلا ىهو ىنسحلا مهاتآ ام هلل

 ةراشإ ناك امل ( نيمتملا نإ ) ىلاعت هلوق تالا امضي قبس دقف ( فئاطللا امأو ) مدقت دقو

 يا حلاصلا لمعلا عم ناميإلا نكل اونمآ نيذلا لاق هناك ناك كرشلا نم ىوقتلا ىلإ

 هلإ ال لاق امل هنألل» ىوقتلا 0 ةفيطللا ) اونسحأ مهنأ لئاقلا لوق نم 00 كلذلو
 ىنعم :ىف لبق اذهو :ناسحإلاب ىنأ دقف هللا الإ لاق امل هنالف ناسحإلا امأو ؛ كرشلا ىقتا دقف

 ( هللا ىلإ اعد نمم الوق نسخ نموا ىلاعت لاق ناس>إلا ىفو هللا الإ هلإ ال 0

 07 هلإال ةماكب نايتإلاوه ناسحإلا نإ ( ناس>إلا الإ ناسحإلا ءازج له ) ريسفت ىف لبقو
 . نامزالتم انه: لي نالصافتيال ذئنيح انه

 ناك متاح لوقت « نين-* مهنوكل ريسفتلاك ( نوءعجمام ليللا نم اليلق اوناك ١ ىلاعت هلوقو

 : ثحايم هنفو . هدوهجم كرتي الو هدوج وه لذس ناك.

 بصنتق ليللا ضعب ماق لوقت ؛ اليلق نوعجم هريدقت فرظلا لع بوصنم اليلق ( لوالا ١)

 وهو رخ خآ هجو هيفو روهشملا وه اذه ةدئاز امو نوءجم هلوق وه ناكر بخو فرظلا ىلع ضع

 0 را



 ةيآآلا. نويعو تانج ىف نيقتملا نإ : ىلاعت هلوق 5
 00 هرثاا را ني رث ودع يي

 مهر مهتاء ام نيذخأو «٠1د نويعو تانج ىف نيم أَن
 1-2 ص 4-2 ه-

 قحلا لاح نيب نيمرجيلا نيرتغملا لاح 0 « نويعو 0 ف نيقتملا نإ رثل ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو ٠ قتلا

 قتي نأ اهالعأو ؛ كرشلا ىتتي نأ اهاندأ تاماقم هل قتملا نأ انركذ دق « لوآلا ةلأسملا ال
 ةنجلا لخديو الإ رفكلا بنتجا فلكم نم اف «ةنجلا قتلا تاجرد ىندأو . هللا ىوسام

 . ابميعل قزريف

 ىرخأو ( نوقتملا دعو ىتلا هنجلا لثم ) ىلاعت لاق اي اهدحو ةرأت ةنجلا 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 هير ماقم فاخنملو ) ىلاعت لاف اهانث ةراتو ( تانج ىف نيقتملا نإ ) لاق ماقملا اذه ىف ا؟ اهعمج

 نا الاو لراملا لاصتال اعالف نيحوتلا دنعادنجلا امأ لوقت '؟ هيف ةكملا اق ( ناتج

 اهنانج ىلإ ةفاضإلابو ايندلا ىلإ ةبسنلاب امناألف عملا ةمكح امأو . ةدحاو ةنكك رامنألاو

 دنع ىلاعت هللا انبه لوقت انأ ريغ نمحرلا ةروس ىف اهزك ذنسف ةينثتلا امأو ؛ ددع اهرصخ ال تانج

 اومأو مهسفنأ نينم ملا نم ىرتشا هللا نإ ) لاق ثيح ءارشلا دنع كلذك و : ةنجلا دحو دعولا

 دعو ول ام فالخلاو ةدوجوم دعولا ىف ةدايزلا نأ ىلإ ةراشإ اهبعمج ءاطعإلا دنعو ( ةنجلا م نا

 نأ ىضتَم :(نويعو) للاعت هلوق ( ةثلاثلا ) دوعوملا نود هنال ةنج ىف هنإ لوقي ناك مث : تانمب

 لالخ ىف هانعم لوقن . تاعئاملا نم كلذريغوأ ءام ىف ناسنإلا نوك ىف ةذلالو اهنف قنملا نوكي

 قو تانج نيب الإ ءانعم سيل ( تانج قفاز ىلاغت هلوق.نأ' لياذب رابعألا نين كلذو, نول

 ةفرعم اهنأ عم ؛ ريكنتلاو نويعلاف لوقلا كلذك اهنيب نوكي امنإ و « راجتالا ىه ةنجلا نآل اهلالخ

 . ةيلوجرلا ىف مظع ىأ لجر نالف لاقي ميظع ل

 3 0 هذان لقا 5 نيذخأ ١ ىلاعت هلوقو

 اذه انش اتا ف نيضياق ) مرد ) نابجو هيف لوقت ؟ نيذخآ ىنعم ام اهنم 4 ىلو للا 72

 ىلاعت لاق اك ضار لو.ق نيلباق ن:ذخآ ( اهناث) هل ةياهن ال ام ء هدا ا داك وق وش ال

 انا هلرق نأ وهو (كلاث ةجو:هيفو): ىرتتخؤلا: هركاذ !ذهو ,ايلبقي + ىأ ( فاتدضلا دخابو)
 كل انك ددلب دخل لاقت اذلو كلقلا ىلع لدب ( نيذخآ ) هلوقو بسك ىن كسلا لع لدي ( تانج

 0001 1 الق مك هذحأ نان را راد. ىرتشا خل لاه كلذدكو . اه اكليتم الع ءاذإ اذك
 لود سيل اهبف مهوخد نأ نا.ب هتدئاف ذئئيحو « اضرب لوبق الو ًاس- ضيق كانه نكي مل نإو

 هلوةو ىلاعت هللا نم هسفنو هلام هارتشا ىذلا ل وه لب . كلذ هنم درتي فيض 0 ري عدس

 اذه ىللعو ءىل « ىلاعت هللا ٠ اطعاب اناكاتع] اخ . احوتفو ةونع نس ١ كلذ مذخأ لأ نايبل نوكي ( مم

 ل ا كالا ىلإ هسا 1 هج 0



 ١6 ةنالا ٠ لوتتي را اك 0 0
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 لاقيو ( نيدلا موي نايأ ) لاقف مويلا فرظ نايأ لعج انههو ؛ رخآ فرظل ًافرظنامزلا نوكي نأ

 ةعا موب 00 م ريدقتلا باو لاو , ةعمجا موي ىتد م لاقي الو ةعمجا موب لايف ديز مدقي ىبم

 م ىتلا نآأو ماهفتسالا ام عقي ىلا ىأ نم بكر تايكرملا نم نايأو « نددلا موي نوكي نايأو
 نيدلانإو) هلوةل باوج مهنم اذهو ىنب بكر املف ناوأ ىأ لاق هنااكف ناوأو ىأ نم وأ نامزلا

 . نم نولاسي لقي مل ثيح (نولئسي) هلوقف كا كرتو ءازوتسا عقي نايأ اولاق ماكف (مقاول

 . ءازهتسا نولأسي انعإو باوجلا سيل مهضرغ نأ لع لدي
 نع ًاباوج نوكي نأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتحي « نونتفي رانلا ىلع مث موي إل ىلاعت هلوقو

 مهي م كلذك معلا لوصحل بلاط مهفتشم لاؤس اولأسي مل ممأ اك ذتيحو عقب ( نايأ ) مهلوق

 مهلهج نم ىوقأ ىناتلاب مبلبجو ( نونتفي رانلا ىلع مث موي ) لاق ثيح نيبم ملعم بيحب باوج

 موب بيجملا لاق ولف ديز مدقي ىم لئاق لاق اذإف ٠ ىنخالاب باوجلا نوكي نأ زو الو ؛لوآلاب

 ةروص ىف مالكلا ناك اذإ الإ باوجلا اذه حصي ال« قيفرلا مودق موي ملعي الو هقيفر مدقي

 فالخإلا اذه ىتم ىلإ اهفلختو ىتادع دمت رك لاق اذإ لئاقلا نأ ابار نك الو

 كنا دن زا لوألا الو باوجو لاؤس ةروص : نامالكلا : كيلع 0 ماشا لإ كوع بضغيف

 مما زهتسا ةلباقم (نونتفي رانلا ىلع مث موي) لاق انهه كلذكف : باوجلا هب ديرب ىاثلاالو ؛ لاؤسلا

 . هماسمت مالك ءادتبا كلذ نوكي نأ ( ىتناثلاو ) نايبلاب نايتإلا هجو ىلع ال داعيإلاب

 هنم ديال رامضإلا لوقت ٠ رامضإلا ىلإ ىضفي اذه ليق نإ ٠ ( متت اوقوذ ) ىلاعت هلوق ىف

 , نوقرحي هانعم ليق نونتفيو لاقي . رامضإب الإ هلبق امب لصتم ريغ ( مناف اوةوذ ) هلوق نال
 بسانت ىلع ةملكنأل رانا ىلع بهذلا برجملا ضرع رانلا ىلع نوضرعي هانعم لاقي نأ كوالاو

 لاقب ام 5 ةيرجتلا ىه ةنتفلا نآل قيلأ راثلا ىف وأ رانلاب ناكل نوقرح دارملا ناكولو ؛ كلذ

 ( مكتتف اوقوذ ) لاق انههو ؛ نتفلا ردصم ئمملا كلذ 'يعف ةراجملا ةيرجم نأ نمو حا

 .( متت اوةوذ ) مه الوم ( نونتفي ر نال ىلع مث موي ) ت تلعج اذإد ليق نإد « ناحتمالا ةئتفلاو

 كراس متنا يك دازملا نر نأ لمتح : انلف ؟ 4 نولجعت سل هب متنك ىذلا اذه )ل هلوق ف

 ريغ ىلإ ( اندعت ام انتأف ) هلوقو ( انطق انل لحي انبر ) مهنع 0 ىلاعت هلوق ىف كلوقلا ميرصب
 نوكي نأ لمتحيو .لاجعتسا عون هنإف ( نيدلا موي نامل د ولأسي ):ىلاعت هل وقنانبه هيلع كلا
 . ةيوقعلا لجعي هنإف داسفلا رابظإو دانعلا ىلع رارصإلا وهو ىلعفلاب لاجعتسالا دارملا



 ةنآلا .٠ ا 0 0 4/١
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 :َرغ فمَن 6٠١ ال ف 0 َكفأ ن نم هنع كف وب

 <ككد 0 0 0 ا 0 »١١«

 متأو فيكو لالضااىلإ مهتوم دعب انءابآ بسننال انإ ملول ىنعمالف ىدبي تيملا ههركي أئيش انملع

 هللا وه ضرالاو تاومسلا قااخ نولوةتفاديحوتلا ىف امأو ٠ رباكألا روبق لع بئاكرلا نوطبرت

 مس وهيلع هللا لص ىنلا لوق ىف امأو . كرشلا ىلإ نوعجرتو ةحلاآلا هلإ وه نولوت مث ريغال ىلاعت

 مظتنملا مالكلا ىلع ردقي فيك نوذجلاو ؛ كلدج ةوت انيلغت كنإ هل نولوقت مث نون ه]نولوةتف

 املا ردا نم كلذ ريغ لإ ندا

 كفؤي ىأ نينمؤملل حدم هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيفو « كفأ نم هنع كفؤي رإل ىلاعت لاق مث

 ها( اثر ر ىوتسملا لرقلا ىلإ دش ربو لوقلا كلذ نع ف رص نم ف رصت و فلَتحْلا لوقلا نع

 ءىرقو ؛ نآرقلانع كفؤ (اهعبار) رشحلاب لوقلا نع كفؤ (اهثلاث) لوسرلا نع كفؤ, هانعم مذ

 1 فدك : كفأ نم دنع كفاك ءىاقو 6 مر قارا نمدع نعم

 ( فاتخم لوق ىفل ) هلوق نم دارملا نأ ىلع لدي اذهو « نوصارخلا لتق ال ىلاعت لاق مث

 ءاعد نوصارذملا نعل هانعمو ء نوصرخيو نونظي مث لب نيمزاج ريغو ىمأ ىلع نيتباث ريغ مهنأ

 . هوراع مييلع

 ىرخالاو ةيظفل امههادحإ ناتلأسم هو « نوهاس ةرمغ ىف مث نيذلا ١ لاقف مهفصو مث

 ١ 0 انعللاو . ريخ دعب ار نوكي نأ :لمتحي .( نوهاس) لوقف( ةيظفاما انمأ,) ةيبودعم

 جلاب لهاجلا فصو دصق ىلعال رئاج لهاج ديز لاقي انك ٠ نوهاس ةرمغىف نونئاك ره هريدقتو

 0 هل فرظ (ةرمخ ىف)و ًاربخ ( 0 )ذنوك نأ لمت و د .> الالب

 0 فل كلذك دوعءقلا فرظ نامل هتب ىو « ريغال دعاقلا وه ريخلا نيكة حرف كندر

 . ةلخاب ةفرعملا فصو زاج امل اهالولو « ةلخجاب ةفرعملا فصو ححصي ىذلا وهسلا فرظ نايبا

 نوك كلذ ققحي لطايلا ىف كامهالاو وبسلاب صارخلا فصو.نأ ىبف ( ةيونعملا امأو 0

 صارخلا هيلعقلطأو صراخلا صرخ اذإ نظلا الإ هيلإ ليبس الام نال كلذو . مذ ةقصصارخلا

 نم كلالامأو كلذ نيعو رك ايسعلاو هك اوقلا صارخ ى لاش ١5 . نصقن دنفم كلذ ناوكي ال

 1 نوهاس نولهاج -(

 أوعقو مهنأ ديفي ( ةرمغ ىف ) هلوق دعي: ( نوهاش) للاغت هلوقو رراعاو نيمختلا ق مهقي رط نيعت

 م نيذلا « نوصارخلا لتق ) لاقف مذ وهف نيقيلاو ةفرعملا ل َّق

 نكممي الو لاعفالا فرظ لعحي نامزلا ليق نإف « نيدلا موي نايأ نولئسي ا ىلاعت لاق مث



 هع ةبالا . ع كا 0

 لق أ نإ ٠ كبت تا, نأ 0002 اول َنذ نيا 1
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 قالطإ ميصي ىتح 0 ىلإ وحال مالكلا اذه لاق هن اكف . همالك بيسي ملكتملاب موقي قدصلا

 لمت (نودعوت ) ىلاغت هلوقو «.أناوق ابس هنوكل قداصلا قالطإ قفا وه لب ؛هيلع قداشلا

 . دعوي الديعوبركنملا عمنيدلانآل قحلاوهقاثلاو . دعوأ نم نوكي نأ لمتحو ؛ دعو نم وكي نأ

 دعوملا فرشحلاب داعيإلاف اذه ىلعو . نئاكءازجلا ىأ « مقاول ندلا فبإو ل ىلاعت هلوقو

 (عقاولنيدلا نإو ءقداصل نودعوت امنإ) هلوقب نيب ىلاعت هن كف :(تاعيلا وه ءاركلاو فاشل

 : قوي تاقلا نأو قوتس تانك لإ

 : ثحايم هريسفت ىفو © كبحلا تاذ ءامسلاو ل لاق مث
 أرط ذارملا نوكي نأ لمت>يف اذه. لغو ؛ 0 ليك كيحلا تاذ ءامملاو ( لوآلا إل

 بيس .لاكشاللا نم ءايسلا ىفام دارملا نوكبنأ لمت وا كباحلا فلاش اك اتارغو ابا

 ةقطنموروصلا ب ادكأ هب لوقي ىذلا رسنلاو برقعلاو نينتلا قيرط اهيك اوك تمس ىف نإف ؛ موجنلا

 هلوق هلثمو , بك اوكلا ةنيزب ةنيزملا ءامسلا هب دارملاف اذه ىلعو . قئارطلاك كلذ ريغو ءازوجلا

 ىللعو : كبحلا نس> قيفصلا بوثلا ىف لاقي اهقافص اهكبح ليقو ( جوربلا تاذ ءامسلاو ) ىلاعت

 . هيف ليق ام اذه امتوقو امتدشل ( عجرلا تاذ ءايسلا )ىلا مل وع

 هريسفت ىفو 4 فلتخم لوق ىلا من1 ) ىلاعت هلوق وهو هيلع مسقملا ىف 4 ىناثلا ثحبلا ١

 نولوةت ةرات « ٍلسوهيلعهللا لص دهع تح ىف . فاتخم لوق 00 (لوأآلا) ةمكحم اهلك ةفلتخم لاوقأ

 .رحاسو رعاشو نهاكهنإ نولوةت ةراتو نون دجلا ىلإ هنويسنت ةراتو بذاك هنإ ىرخأو نيمأ هنإ

 راكنإ ريغ نم كلذ نولوةب اوناك منال : اذهىلع نيهلا ىلإ ةجاحالذإ فيعض هنكل لمتحم اذهو

 لرق ىلع تبثيال نمو مأ ىلع نيتباث ريغ ىأ فاتخم لوق ىنا ت1 ( ىناثلا ) نيميب دك ىتح

 اميإو عداقتعا ىف نيمزاج ريغ مكنإ ءامسلاو : ىلاعت لاق هناكن وكيف هداقتعا ىف ًانقيتم نوكيال
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل اولاق امل مهنأ ىهو ةدئاف هيف لوقلا اذه ىلعو كدانع ةدشا مزجلا نورهظت

 تايراذلاو ) لاق لدجلا نع رجعت نو لداح ا كلوق ق فداص رغ كنأ 7 كنإ

 رك ف و دانض ىلإ نام امك هنا مثأ لب :ىلاعت لاق مث , ًادناعم تسل و قداص كننإ ىأ ( ًاورذ

 رشحال نولوقت كنالف رشحلا ىف امأ . ضقانتم ىأ ؛ فانخم لوق ىفل مكنإ ( ثلاثلا ) مهيلع مالا

 روعش الو توملا دعب ةايحال ناكاذإف . ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ نولوقت مث توملا دعب ةايح الو

 ولف ًاباذع توملا دعب نأب نولوةي نم اذه حصي امنإو ؟ ممومتةلاخ اذإ ؟ءابآ بيصي اذاق . تيبلل



 ةيآلا 4 قداصل نودعوت ام نإ : الل اعر هلو# ١5

 2 ا سال 2

 رك ل 6

 راتخم مسقع مسقتت ةث وافتملا ةمسقلا كلتو « فالخلا ةياغ امهنيب ةسيسخلاو ةفيرشلا نإف ء سوفنلا

 . ( ًارمأ تامسقملاف ) لاقف راتخم رومأمو

 1 كام الف (أ ورذ) امأ لوقنف ؟ و>نلا ثدح نم تابوصنملا هذه ام 6 !| هلأ أملا )

 نأ لمحو دق 3 نالف لمح : لاقي اك ءهب لوعُمم وهف (ًارقو) امأو ء ردصم هنأ لع رصت

 امأو . واولا حتفب أرق نم ةءارق هديؤي طوس هيرض : لاقي ردصملا ماقم أ[ نوكت

 وهف ( ا 0 اها و كسلا اذ 0 هريدقت , ردصم ةفص هنأ لعبوصنم 0 وف(أرسي)

 : لاقي اك ءردصملا ةروص ىلع ىأأ لاح امإو لاملا وأ قزرلا م ق نالف : لاقي ا ءهب لوعفم امإ

 (ًارقو) ناك نإ“ لبق نإف ؛ ةرومأم يأ (ًار 0 كلذك- 1 ر وريصمىإ .:ا ريض هتاف

 ةفص ان 0 ام ىلع تالماملا نأال لوقن ؟ ًاراقوأ تالماحلاو : لبق امو . عمجب مل لف هب الو عفم

 بهتف ؛ باحسلا قيستف ةباحسلا قوسآو بهن احر نإف ءدحاو رقو ىلع دراوتت ىهو ٠ حايرلا

 لوقلا كلذكو : حايرلا فالتخا ببسب ةرسيو ةنمب هنع لو>:ت امبرو ءاهقوستو هر

 0001061 1 روم املا نود وكب ةعاجج نال هادي لومقم وجب الق اذإ نم :تانضملا ف
 الا ”اقخو !زكو تذاع احا :الاو 4 61 كلا ريدم ى وه اوقع وأ

 ىف رومآلا بيترت نايبلف حايرلا تافص اهنإ انلق نإ لوقن ؟ ءافلا ةدئاف ام 4 ةنماثلا ةلأسملا 0

 ةعبرأ رومأ انإ انلق 3 راطق آلا ىلع راطمألا مسقتف باحسلا .ىثنت تابراذلا ناف ؛ دوجولا

 بحسلاب مث تايراذلا حاب 1 مق لدهن ةت كدب مسقملا ىف بيترتلل ال مسقلا ىف بيترتلل ءافلاف

 (تايراجلاف ) هلوقو ( تالماحلاف ) هلوةو « تامسقملا ةكئالملاب مث تايراجلا نفسلاب مث تالماحلا

 مث «نفسلا ءارجإفرحلا ف امأ و . بح.لا ءاشنإف ربلا ف امأ . دئاوفلا نم حايرلا ىفام نايبىلإ ةراش

 راركتت ىلا ءاررألاو ؛قازرالا نم نفبتلا ىرجو بخسلا ل لع بترتام لإ ةراش ا

 لاق م. هنع لفاغوهو حبرت مهضعبو حبربالو ىهتشي 5 سانلا ضعب نفس ىرجتف ىلاعآ هللا ةمسقب
 . ( مهتشيعم مهني انمسق 0 لا

 قداصداعيإلا هانعم ةيردصم نوكي نأ لمتحي (ام) (قداصل نودعوت ام نإ ل ىلاعت لاق مث

 الز ةشدك قدصاوذ هانم قداصلاو +: قداص نودعوت ىذلا قل ةلوضومنزكتا نإو

 ضخ فطل نالف لاق نم نأ ايف . ةغلابم ةدافإ هيفردصملاب لعافلا هب فصوب امب ردصملا فصوو

 نارك كلذأ ريغ: وأ مصخلا رهاق ناهربو قداند مالكلاق نم كلذك غلاب نق نرحب نأ دع حو

 فاطل هل ءىث * ف.طللا لاق هن أكف فرطل هلوق لدب فطل رهلاق اذإ هنأ أ وه هيف هجولاو كاي

 0211 ناثلا ىو .انطل هلكاةامقب تاظللا ة راك نيلب نأ :واَرأف م نيش[ ىو تفطا:كقيطللا ٍِق



 0 هبال: اىزذ تاي راذلا و ا

 دزعأ 0 قر مقل 11 1 ىضتقي 7 نكد 0 0 ا كلذ ةدئافف ٠ . لاطلا

 تانك اسلاب ىمآلا لوأ ىف مقأ ؛ةينادحولا ت ال مسقأ ىتلا ةروسلا ىف (ةعبارلا ةلأسملا)

 لاقو ( تاب راذلاو ) لاقف « تاكرح ملا 50 1 ا ميرألا نول ىو ( تافاصلاو ) لاق ثيح

 (تايداعلاو)لاقو (ت تاقبا !اف.. 00 10 ىلاءتهلوقهديؤيو (تاعزا هللا ) لاقو( تاالس رااو)

 00 نارا 05 ُْق لعن نأ 1 1 3 قيل ةكرحلاب كلذو )2 قيرفتو 2 هيف يس ناإل كلذو

 حايرلاب قرفتملا باحسلا فيلأت لع رداقلاف «قرفتو عمجت ىتلا ىهو نيب ام ىلع حايرلاب م مقأ

 0 هتئيشع اهرات ىتلاقرطلا نم قيرطب ةقرفتملا ءازجألا كيل : ىلع رداق . ةلسرملاو ا

 لاق 7 هريغو بارتلا ورذ: حايرلا ىه ( لوالا ( لاوقأ تايراذلا ىف ( ةسماخلا ةلأ اسملا )ل

 ةكئالملا ىه ( ثلاثلا ) ع | ءاذإ 3ر1 لرد نم. اوكلاب ره( ىاشلا حايرلا هورذت ) ىلاعت

 حصأ لوالاو ؛ تايراذلا بر (عبارلا)

 ارتعأ نوكشا نأ نان حاسما ونا ةنوكن ا نأ ناجع كلا رندا (( ةسداسلا ةلأملا 7

 ١ حايرلا ىه تايراذلا 37 ماللسلا هيلع يلع ا ا لواللاو ) تارائتعا عبرأ هل

 ؛قازرألا نومسدي نذل ةكئالملاىه تائبنقملاو «نفسلاىه تاي راجلاو ؛ تاحسلا ه تالا

 لويسلا ترج تم اذإ ىتلا هايملا راخ ىه ىتلا بحسلا لمحت ىتلاحايرلا ىه تالماحلاو . الوأ

 2 اههلمح دعا بحساب 2-1 ىلا حايرلا 0 تايراجلاو 2 لايج نم لقثأ را ىهو 0 ةميظعلا

 ةعبرأ روءأ هذه لاقي نأ لمتح<و:. راطقأ الا لع 0 قرفت ىتلا حايرلا ىه تامسقملاو

 موخ ىف اهضعي'تقزفت ىلا ءازج “الا نأال كلذو ؛ ؛ ةداعإلا متت اه ةعب رأ رومأ ةلباقم ىف ةروك ذم

 ىلا ةراكتيلا ةفئاغللا نذل هو كارلا ن2 فا ايضتنو 8 روعق ىف افكر: ناضل

 نأ ىلع 0 ا نمد تامراذلا عماجلا ىعل ) تايراذلاو ( لا هلودف 2 نادب الا نع لصفنت

 عمجت ىنلا ىه ( ًارقو تالماخلاف ) ىلاعت هلوقو . ضرأالا هجو نع بارتلا ورذت ىتلا ىه ةيراذلا

 هسمرتو 0 ند هلقذت لب 3 لمح حايرلا هعف رب 3 بارتلا نإف 3 لج ام وجلا نم انجل

 تاي راجلاف ( هلوقو٠ ءىش 43م عشب ل > وجلا َّق هلفذو هلمح هناف 2 بادسلا فال عارم َّق

 ردعب لحاوسلاىلإ راحبلا راع نم ةليقثلا دخلا ىرك نم ناف 2 ءاملا نم عماجلا كَ ةراشإ ) ا

 راحبلا طسوو ءاوهملا وجو « ضر الا نم عملا نأ نيبت اذإف « ربلا ىلإ رحبلا نم ءازجأالا لقن ىلع

 نع كراش ( لا لاق 6 8 هللأ ع نم حررلا نكيل حورلا فن قد عمتجا اذإو“ نكم

 0 دسجلا ىف حورلا خفنت ىتلا ةكئئالملا ( أرمأ تاهسقملاف ) لاقف (ىبر رمأ نم حورلا لق حورلا

 نإف ؛ انيب افلاخ فلاخم ربغ ةيمسجلا ءازج الا ىف ناسنإلا ن ال « تامسقملاب مركذ امعإو . هللا

 ىف ريثكلا توافتلا نكل ؛ رادق“الاو دادع”الا ىف'ةيراقتم سانلاو الجرو ًاسأر دحأ لكل



 0 نحف 0 هلو# 534
 ةنلا ٠

 لئالد اهلك اب ىلاعت 75 8 ىلا نامألا نأ وهو ( ثااثلا ) نامز 07 ضل ف 0 1

 دل ركشأ لازأ هال ىلإ هر كلا كك قو :٠ ا 0 اهلا لوق هلاَخُم نامالا هروص َّق اه

 لد اهلك ءاماألا هذه كلذكا 2 مسقلا تا كالْسلِاَو ركشلاا ماودل دمقم بمس ضو معنلا نا

 عرش اذإ ملكتملا نآل لوقن ؟نامالا جرخي انجرح ملف ليق نإف . ةداعإلا ىلع ىلاعت هللا ةردق ىلع

 ىعصي نأ ند رم 4م !| ىعطصيف ميظع مالكي ملكتي نأ كيري هلأ عما س )| ملعب 2 ا 4م دلو َق

 مولا لبق |.ف 10 نيعلا ة هروص ل 1 جردأو فاخلاب اب أدبف ربعك سيل م العلا نأ ملحد تثيدح هم !|

 ف مالكا انفرد ها دف , نيهلا ةروص قف نوملا نايبتلاو « نيملا ن اهرباا مهل جر هعاوم ىلع

 . تافاصلاو ة ةروس

 تابثإل مسقلا ناك فورحلا ريغب !مئادتبا ىف هللا مقأ ىنلا روسلا عيمج ىف 4 ةيناثلا ةلألا 0

 ىلاعت هنإ مث , ناميإلا اهب مت ىلا ىهو ء رثحلاو ةلاسرلاو ةينادحولا : ىهو ةثالثلا لوصالا دحأ

 اهف لاق ثمح ) تافأ صلاو ١ هو را كلت نم ةدحاو ة هروس ّق الإ ةينادحولا تان 8 مسقب م

 0 الا لِ هس ىلع( ادخاو ًاهإ ةملآلا 56 ) نولوشي اواكذنإو 98 ل كلذ (د>اول 3 نإ)

 نوح رصي | وناك ملا أ فيراصتو . ىلا وقأ فيعاضت َْق موكل كارشلا ف نوغلا با اوناكو

 قاخ نم مهللأ دعب نئاو ( ىلاعت لاقو ( قلز هلبأ كلا انوبرقمل مثديعل اعإ) نولوهي اوناكو 3 0

 ىنتك اف «لوآلا بولطملا راكنإ ىف ةقيقحلا ىف اوخلابي ملف ( هللا ناوقيل ضرالاو تاومسلا
 « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم قدص تابث :إال مقأ اهنم نيتروس ىفو ءنامالا نم رثكي مو «ناهرلاب

 ( ميحاص لضام ىوه اذإ ىجنلاو ) ىلاعت هلوق وهو ءدحاو انمادع] ا قدح وهذ فوكاو

 كلذو ( ىلق امو كبر كء دوام. ىجب اذإ ليللاو ى حضلاو ) ىلاعت ةلاوق رهو: 0 ةيناثلا ىو

 «ريكحلا نآ رهلاو٠ 2 سي) لاعت هلوق ىف ك٠« 0 0 اذكر كانا ىلع مس لا نآل

 ا : نآرقلا سو هيلع هللا ىلص ى لا تا زجعم نه ن أ هيف مكحلا انركذ دقو (نيلسر أ نان

 ا 0 م هيلع مسقملا ناك ل قاب 1 ناهربلا ىلإ ةعقا وو اشالا مسقلا ف نول هن

 مسقلا ةروص َْق كاذ ءافدسا م 2 نيلعا نع احراج كلذ َْق مثراكنإ . روكا هب قلعت امو

 كا

 عومجب مسق موا نسمح نوس ىق ةثوملا ةمالثلا عومجب كلا هللا مسقأ ( ة ةعلاعلا هلأ ا

 « كلذ ريغ لإ نبب رقما 0 ىدايع نم نيملاصلاو : لمعي مف 2 لصأ ة ةروس َّق 05 ا دملا ةمالملا

 / لقعي ن بلاغلا مآلا ىف نونلاو واوناب ةمالسلا عومج نآل كلذو . فرشأ ركذملا نأ عم

 وضح دف رمآلا نوهظ: ةروص ى الإ حوت نايل سيل ءاعأآلا هذه مسقلا نأ انركذ دقو

 هدفا املا وروف ورحلا مسقلا روص ىف كلذ لوصحل ةلاسرال الو ؛ هب مهم فارتءالا

 باذعو'.حلاصلا باوثل رشحلا تابثإ نكل ؛ ءازجلاو رشحلا تابثإ دوصقملا نوكب نأ قب



 ١ع ٍ تايراذلا ةروسد
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 ل :
 لندن 3
 وير ا ورم 0

 «عهاأ 5 ثار ناك او «؟» ا تالماكاو ؛ ١ 3 تاب راذلاو

 5 5 1 3 لس اذذا ل ل جب ملص

 <«: |رضأ تاس

 (ميحرلا نرحرلا هللا مس )

 ( ًارمأ تامسقملاف « ًارسي تايراجلاف . ًارقو تالماحلاف : ًاورذ تايراذلاو ل

 كلذ ) لاقو هلئالدب رشحلا نيب امل ىلاعت هنآل كلذو «ابلنقام رخآل بسانم ةروسلا هذه لوأ
 ىلإ ةراشإ ناميإلا ىلإ مهئجلتو ربحت ىأ ( رابحي مهلع تنأ امو ) لاقو ( ريسي انيلع رشح
 تايراذلاو ) لاقف نيملا الإ قبب مل مهيلع نآرقلا ةوالثو ناهربلا ةماقإ دعب رفكلا ىلع مثرارصإ

 ام[ )الوأ لاق تح ناسانتم اهرخآو ةروسلا هذه لوأو( ىداضلان ودع ون انمإ1

 ريسفت ىفو ( نودعوب ىذلا مهموي نم اورفك نيذلل ليوف ) اهرخآ ىف لاقو ( قداصل نودعوت

 ْ ا تايآلا

 ةميظعلا بلاطملاو ةفيرشلا لئاسملا نم مسقلا ىف ىهو ةمكسلا انركذ دق « ىلو ألا ةلأسملا ل
 تاقوالا نكي قاوناك زامكلا نأ (ل والا ) هوجو اهفو انهه اهدحتو : تفاضل 5. 5

 هسفن ىف فراع هنأ ىلإو ةلداجما ىلإ هنوبسني !وناكو ليلدلا ةماقإ ىف ابلاغ قلب ىنلا نوكب نوفرتعب
 مصخلا هيلع ماقأ اذإ سانلا ضعب نأ اي. لاقملا قدصب ال لدجلا ةوقب انيلغي هنإو « هلوقي ام داسفب

 ملعي هسفن ف وهو كلذ نع ىزحجتو لدجلا قيرطب هيلع ىبلغ هنإ لوقي ؛ ةجح هل قب مو ليلدلا

 الو "لوقأ ا مالا نإ هللاو لوقف «نيفلا ريغ قيرط نهربملا رلكتملل قبي الف ىدبب قلل نأ

 رخآلا ليلدلا مث اذإف «رخآ ليلد ركذ نم :رخآ ًاقيزط اكلسا ول هال كلذ: لظاناب كاناسل

 وأ توكسلا الإ قبي الف لدجلا ملع ةوقب ريرقت كلذ نإ لوآلا ىف لاق ام لثم هيف مصخلا لوقي

 ةيذاكلا نامبآلا نع زرتحت تناكبرعلا نأ وه ( ىناثلا ) ناهربلا ةماقإ كرتو نام لاب كسفلا
 كلذ هدزي لو فيرش لكب ناميالا نم رثك أ قلي ىنلا نإ مث« عقالب رايدلا عدت نأ

 هلانلو نامإلا موش هباصال الإو٠ ًابذاك ام فاخحيال هنأب ملعلا مه لصحم ناكو ٠ ًاتايثو ةعفر الإ
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 را و او كيب

 ع 0 0 ماو نآرقلا ىف ام 0 لا لبهلوقو

 كيو 1 تف اذإ .٠ ! يف هي ركل لويبو كلنأ هن نيب ىل ( لاوقلاب :ركستق ) ( ىلاثلا ) ةجمتملا هنفام

 نك نارقلا ف اه ىطتقم ةكذف دارللا ( كلاثلأا) هنأ لوقت 0

 لعجا ىأ هب متلي ىنلا عافتنال نآرقلا ركذ نوكي ذئنيحو . ريك ذتلاو غيلبتلاب ةدراولا سماوالا
 نآرقلا مهملع لت ا 75 لوآلا ىلعو . مركذن نأب هيف تربخأ ام ممرك ذو ؛ كمامإ نآرقلا

 ةمظع ىلع ةلاد ةيشخلا نوك نيبب ام نم ( ديعو فاخب نم ) ىلاعت هلوقو « هببس اوزك ذتيل

 لاقو ؛ هديعوو هباذع فوخلا لعج اةدنع (ىفاخن) لاق ثيح « فوخلا هيلع لدي ام رثك أ ىثخلا

 ةلوقو « ةثالثلا لوصأألا ىلإ ةراشإ ةآلا هذه ىفو؛ ميظعلا هسفن فوخلا لعج امدنع ( نوشخا )

 هلوقو (نآرقلاب ) لاق ثيح نآرقلا هيلع لزنم ريكذتلاب رومأم لسرم هنأ ىلإ ةراشإ ( ركذو )

 لاقول هنإف ؛ ةينادحولا ىلع لدي ( ديعو ) هلوق ىف ملكتملا ريمضو رخآلا مولا ىلإ ةراشإ ( ديعو )

 فرعأ ملكتملاو ( ديعو ) لاق اذلف بوص لك ىلإ لهاجلا مثو بهذي ناكهللا ديعو فاخي نم
 كل] نآ ةرردلا لذأ قاانب دقو : هيف كارتشإلا لوقو هي كارشإلا نع" دعبأو  قراغملا

 اهرخآ ىف لاقو ( ديجملا نآرقلاو ق) لوألا ف لاق ثبح ىنملا ىف نابراقتم اهرخآو ةروسلا

 ..( نآرقلاب ركذف )

 نيلسرملاديسو نييبنلا متاخ ىلع هنالصو ؛ نيملاعلا بر هلل داو ةروسلا هذه ريسفترخآ اذهو

 . نيعمجأ هتايرذو هجاوزأو هصحو هل آو ىنلا دم



 مؤذ ١ نال نولوقي ع مع نم : ىلاعت هلوف

 ملعهنإ ؛ نر منك "ا دق كمجرم ان 1 مر الودك دق اذهو لا هاظ وهو

 ذوفنو هتردق لكل ريسب هيلع رشمللا نأ نيب امل هنآأل كلذو رشخلاريرقت ( الث ) ( رودصلا تاذب

 ورمع ندب ءزجو .ديز ندب ءزج نيندب ءرج .نيب زبع ىدع لماشلا ملعلاب كالذ مامي نكنلاو هدر

 هلوقف اذهىلعو . انءلع ناكمل ءازجالا انيلع قالو . انتردق لاهكل .( ريسي انيلع رشح كلذ ) لاقف

 انما. انا نالنكو انعم 0 ىف نولوةي ام نيع ملعت نم هانعم ( نولوقي ام ملعأ نحت )

 دارها نوكي الو ةيفخو ةلاض اهنإ اهف نولوقي ىتلا ءاز اا ني لود ة ( ضرألا ىف انللض

 ىأ (نولوقي ام ) هلوق نم دارملا نوكيف ةيردصم ام نوكست نأ زاج لوالا ىفو مهلوق لعن نحت

 ملاعال ذإ ( ملعأ نحن ) هلوف حصي الف ليلدلا اذه ىلعو ؛ ةيربخ نوكت رخآلا هجولا ىفو ؛ منلوق
 . هوجو رم ًارار» هنع باوجلا ملع دق لون ( معأ نحن ) لوقي ى د و ودق ا رجالا كلل

 نأ قحأ هللاو ) نلاكعت هل و َْق امك لعفلا ليضأ ف كارشدلا ىضتقمي ال لمفأ نأ ) مدد (

 ملعأ نحن هانعم ( اهناث ) . ( هيلع نوهأوهو ) هلوقفو « ( ايدن ن->أ ) ىلاعت هلوق ىفو ( هاشخت

 امو ) ىلام# هلوقو ربشأو حضوأو ربظأو حصأ لوالاو . هيلعي امي ماع لك نم نولوقي ام

 لابقإلاب هيلع نم امل هنآل كلذو . ًاضيأ ةيلستلل هنأ ( اهدحأ ) : هوجو هيف ( رابحي مهيلع تنأ
 نأ امك, ثعبلا وهو رخآلا لغشلا نع فرصي مل هنأب ربخأ ةدابعلا وهو ىورخألا لغسشلا ىلع
 ءامهنم رخآلا لغشلا ىلع لبقأ هل لوي امهدحأ ىف هرخي رهظف نيلغشب هديبع ضعب ىأ اذإ كلملا

 551 أ (رابجب بتنا مو: حعبسو ؛ ريصأ) لاةف ء امهنم هنع تزج ىذل |لعردقي نم ثعبن نو

 ًافوطع مهلعو ًافوءر مهب تنك لب كقلخ ءوس نم !وزأمشأف ربكت وأ كنم ربحت بيسي عاما
 بيس لوآلا لغشلا نع فورصم ريغ حيبستلاو ربصلا ىلع لبقأف . اوعنتماو تغلب و تغلابو

 قلخ ىلعل كنإو ) لاق نأ ىلإ ( نونجع كبر ةمعنب تنأ'اه) لاحت اهلاوق ىعم قاده كلا 00

 ًايداهو ًارذنم هلسرأ هنأل كلذو . ةيادحلا نم هيلع امب ىنأ هَتِس ىنلا نأ ناوب وه ( اهناث ٠) ( مظع

 رفكلا نم مهظفحت ىأ ( ًاظيفح مهيلع كانلسرأ امو ) ىلاعت هلوق ىف اك اذهو . ًاربجمو ا
 نم: لوي نم باوج ىف ؛انيلع نالف مويلا: لئاقلا لوق ىنعم ىف ( مهيلع تنأ امو ) هلوقو رانلاو

 نال كلذو . دعب باذعلا لوزن تقو مدعل نايب وه ( اهئلاث ) .كيلع ىلاولا نم ىأ ؟ مويلا يلع

 ملعأ نحت : لاقف : بادعلا تقو: اذه َنِإ لوي ناك اونمؤي لو رهظأو ردعأو رذنأ امل هِي ىنلا

 نمؤي هنأ ملعت نم مهنم قب نم اونمؤي مل نإ ىناذعب ركذف طلسمب مهيلع تنأ امو نولوقي امب
 ركذف) هلوف اذه ىلعو :لاتقاا ةيآ لوزن لبق تلزن ةيآلا نأ نيرسفملا لوق اذه ديؤيو , طاسآ مث

 ( اهدحأ ) رخأ هوجو هيفو ؛ ديعولا موي فاخي نمي مهنه قا نم ٠ ىأ ( ديعو فاخي نماناونلا
 مث ؛ ةدابعلا لع ل لبفأ هانعم ( مبسو نولو يام ىلع ربصاف ) ىلاعت هلق نأ هودرلا 0 انأ
 نيلهاجلا نغ ضرعأو « نينمؤملا عفنت ىرك نلانإف ؛ ني:هؤالارك ذولب « ةيلكلابةيادطاكرتتالو لاق



 هل 0 0-0 ١٠

 ع ا أس مل هيا د هركو اى 62 0م م مدل 762

 معا نحت «4«» ريس انيَلَع رشح كلذ اعارس مهنع ضراالا ققشت موب

 «؟و ا نم م ناءرشلاب ف رابجب مهيلع تنأ او دول وهب ام

 نم كارلا ( تنعو يع ) هلوق ا ندم انزإ) ةلاوقبا قلي ام. نسب هوس ىف ان نك !ذادق

 انإ ) مدهف رثحلل نايب ( انيلإو ) هلوقو لود قولا ل ةواشأ | تيعو ) الوأ ءايحإلا ءايحإلا

 ةمظعلا ىعم ةدكؤم رومأ ( تيمنو ىحن )و.روهشم ىأ انأ انأ لئاقلا لوقي هتمظع فيرعتل ( نحن

 . دوصقملل نايب (ريصملا انيلإو)
 0700007 وه هيف لماعلا 4 / اعارس مهنع ضرآلا قل موي 1 ىلاعت هل

 نأ نيجر اخال 0 ) اغار هلوقو ) 0 منع ضرآلا قدشل وا ) دوجرخب أ لعفلا نم

 لاقي انك ريقلا نم 0 3 قةشتلا ناك قمتشتلاب نيل وعفم مهنوك دب كيفن ) منع ) ىلاعت هلوق

 عي رس عمج عارسلاو نيعرس6 لإ 2 لوعفملا ةئه عا ريصيف هنع ف وهف هنع 0

 . ميرك عج ماركلاك

 كلا ةاناشإ نوم نأ لمتحيو . مهنع ققشتلا ىلإ ةراشإ نارك لأ لك 4 رم كلذ 02 هلوق

 21 0 رثسل رشح را كاذ 00 نوكي نأ لمت< و. عار هلوقب ه.أع لولدملا جارخإلا

 : ظافلالا نم مدعت 6 مع

 ىلع ال نيه ع وه كل صاصتخالا لع لدي فرظلا ميدقتب 4 رس اجل 0 ىلاعت هلوقو

 اهضعب ءازجالا عمج ةءايقلا مويو عملا رشحلاو ( ديعب عجر كلذ ) مهلوق باوج ةداعإ وهو انريغ

 مهرلا وق رفتملا ممالاعمجو 7 0 2 لك نيب عمجي ىأ حايشالا 4 حاورالا مو ندا لإ

 7 : 1 عم | دحاو لكلا ومما

 (ديعو فاخب نم نآرقلاب ركذف ؛ رابحي مهلع تنأ امو نولوقي ام لعأ نحنرإ ىلاعت لاق م

 هب ىمأ ام ىلع مهل ضيررحتو نينمؤملاو مل-و هيلعهللا لص ىنلا باقل ةيلس7 ( اهدحأ ) : هوجو هيف

 انإف انلإ ىوكشلا كلغشي الو هانلق اع لغتشا ىأ . حيبستلاو ريصلا ن 1 هيلع هللا لص ىنلا

 قي لقت ال ىأ اهل. بسام ( رابح مهبلع تنأ امو ) هلوقف اذه لعو. ) كاعا درا 0

 تشثعب امكن اف ٠ حيبستلاوةالصلاوهو ةياأدهلا نع ىناغشإ ا فيكف مه.دهال مهل تجر

 ىذلا مويلا رظتناو حبسو ربصاف تغلب دقو « غيلبتلاب ترمأ امنإو : مهردقو مهيعاودىلع 0
 ملعلاب ديدهتلا فرهاظ ( ريصملا انيلإو ) هلوق نآل فيوختو ديدهت ةيلكىه ( اهناث ) منيب هيف لصفي

 نم عنتمي ال هلعفي ام ملعي ال كللملا نأ تق ةكتل وكلا: لإ ةعج ها نأ ملعي نم نآل كلمعب

 (ملعأ نحن)و (ريصملا انيلإو) ىلاعت لاقف . عنتمي هدوعهيلإو هبيغ هدنعو هبلعي هنأ لعاذإ امأ . ئابقلا



 ١م ةنالا ٠ تي و ىحن نحت انإ : ىلاعت هلروق

 نروكي اللف تانساألا نم بودسإ مر 5 ديز راص ام دنع ديز ةلذم ناب ديرب لئاقلا ناك اذإ ؛ ًايلاو

 كلذو هيلذمو دير لاح  ريكذتلا لئاقلا ضرع نآللا ؟ ذل هلردي اوضتم الاو ورحت نا

 كلذكف لاو فناك موي ورم يرض هلوقي بوصنم ورمع ناك موي نكل ؛ برضلا و
 ىداني) هلو#ب ءادنلا اذهنيب م « قعصيو عزف, نم وكت دلشلا (ىدانملا ىذاخ موي عمتما) لاقانهه

 تيبح هوان نوكيلإب نماتلا ضعي هيسال ترا مح ادي نوكي الى ىأ تاوعتسلا
 نأ كشالو : نوددسا كك او( قرسشملا ف نم لإ هيسنكا ب رعملا ىصقأ ىف ند لإ اسال

 ىلاعت هللا ةدابعب سفنلا لءفثي كلذو . هعامةسال 8 مهما ناسا اول ناوكل نأ بحي توصلا اذه لثم

 مك ىدانملا دانيموي عمتسا د ريصاف) هلوق نم ةليلج ةدئاف رهظف هيف ركفتلاو هركذ 8

 ىلاعت هلوق ىف امك ارارم هللا اهرك ذو ااح فرع دقو . فيرعتلل ةحيصلا ىف ماللاو (نوعمسي

 هلوقو ( ةدحاو ةخفن ) هلوقو ( ةدحاو ةرجز ى م امباف) هلوقو ) ةدحاو ةحيص الإ تناكذإ )
 : هوجو هيفف اذه ىلعو ؛ امنوعمسي قحلاب ةحيصلا ىأ ةحيصلاب ًاقلعتم نوكي نأ د ) قحلاب )

 اوعمتجا موقايب ديز حاص لاقي امنوعمسي ق> وهو رشحلاب ةحيصلا ىأ ملا قلل(

 دازألا وهو ىعمتجا ماظعايب ةحيصلا نوءمس ذئايح هريد#تو 0 اذه ملكت لاعتسا دح ىلع

 نيمو 001 نيقيب نالف حاص لاقي « نيقيلاوه قحلاو نيقيلاب : ىأا قاب ةحشلا (ى اثلا) قحلاب

 اعامس عمتسا لاقي ٠ ةحيصلل ةفصلا ىرججب ىرحيوهو هريغو ىدصلاك ال ًانيقي حايصلا هنم دجو ىأ

 ةحيصلا هانعم نوكي نأ ( ثلاثلا ) ةققحا ةحيصلا لاق هناكف ةيوق ىأ ةوقب ةحيص حاصو ؛ بلطب

 ىأ ةداعسلابعجرا و ةمالسلاب بهذا لاقيو ؛ 0 و نفح نك لاقت ذود ولااوهو قالا

 هذهؤ ق اصلالا ىنعمم رقي فن كفو قاصلالل ةَعيقلا ىف ءايلا نإف دانا هب ةنأ لبق كاف": 0 00

 ًامئاق دجوف ديزي باهذلا قصلأ ىنعم ىلع ديزب بهذ لاقي ءابلاب ققحتت دق ةيدعتلا لوقن ؟ عضاوملا

 رددملا ةيدعت وه ىعمتجا ماظعايب حاص نم ةحيص نوعمسي دارملا انلوق ىلعف ؛ الو عفم راصف هب
 قملا ىلع توصلا عفرا ىأ ( قحلاب ةحيصلا ) هلوق كلذك و ء ورمعب ديز باهذ ىدعأ لاقت ءالإإ

 ًاقاعتم قملا نوكينأ (ىئاثاا هجولا) ىلاعت هللا ءاش نإ رخآ عضومف هنيبن دعوم هلو ؛ رشحلا وهو

 هتعمس لئاقلا لوق وه ( لوألا ) ناهجو هيفو قحلاب ةحيصلا نوعمسي ىأ ( نوءمسي ) هلوقب
 ىلاعتهل وة فيغض وهو قحلا: هللاب :ةحبصلا ن 00 ىأ مسق قحلاب نوعمسيىف ءابلا (ىاثلا) نيقيب

 جورخلا موي مويلا كلذ ىأ موي ىلإ ةراشإ كلذ ( امهدحأ ) : ناهجو هيف ( جورخلا موي كلذ )

 ىدانملا ءادن ىلإ ةراشإ كلذ ( امهناث )

 ( ريصملا انيلإو تيمنو ىحن نحن انإ ل ىلاعت لاق مث



 ةيآلا 3 قحاب ةحيصلا كوعمسا مود 0 كاع هلوق ١

 4 جورخلا 1 كلذ قلاب دا رس

 ا مر وكم هل ردم ةلمتع هوجو قب لوقت ؟ ىدانملائذاتي ىذلاام 4« ةثلاثلا ةلأسملا)
 نجلاو سنإلا نم نوفاكملا مثو امهريغ وأ ةكئالملا وأ ىلاعت هللا وه نوكي نأ امإ ىدانملا لوقت

 اوءلظ نيذلا اورشحا ) ىداني (اهدحأ) هوجو هيف ىلاعت وه انلق نإف . ىدان.ال مثريغو؛ رهاظلا ىف

 هلثمو ( مالسب اهولخدا ) هلوق عم ( دينع 0 ) ىداني ( اهناث ٠ ( (مهجاوزأو

 اوذخأو) لاقو ( رت ناكم نم ىداخملا اذان مورز لاقت اذه لغ لدن (هراعق ةودخ) لاعت هلك

 اناوق ىلع امأو ؛ كلذ ريغو (قئاكرش نيأ مهداني) ىلاعت هلوقل امهريغ ( اهثلاث ) «(بيرق ناكم نم
 الدوال. 0 ةيااباا ماظعلا امتيأ ليفارسإ لوق ( اهدحأ ) ًاضيأ هوجو هيفف هللا ريغ ىدانملا
 نم كناكم ىلخدتل ( كبر ىلإ ىعجرا ) سفنلل لاقي سفنلا عم ءادنلا ( اهناث ) لصفلل اوعمتساو

 هدفك قا رك ) لا, لاق اك« راثلل , ءالودو ”ةنجال الود 5 يدا( اهنا راعلا دادجلا
 هلوق ىف ىلاعت هللا نيب ام وه لإةب نأ لمتحف فاكملا وه ىدانملا انلوق لعو ( ريعسلا ىف قيرفو

 ىدانملا هلوق نآل . نياوآلا نيهجولا د-أ دارا انأ رهاظلا نأ الإ كلذ ريغ وأ ( كلاماي اودانو )

 يلا لاقيف : هركذر ل نإ و ةلاح نفع. رغم ًايدانم مويا 0 كلملا نوت و تفرد

 اذهو (ايقلأ) هلوق ىف ةروسلا هذه ىف قيس دةف دانم ىلاعت هللا نأ امأو هركذ قبس دق نكي ل نإو

 (يرق ناكم نم) ىلاعتهل وق و كل ذك سيلف فلكم ا امأو ءاذن وهو ( منهج لون موي. ) هلوقو ءادن

 لمح دعب الف اذه ىلعو دحأ لك هعامتسا ىف ىوتسي لب دحأ ىلع نخي ال توصلا نأ ىلإ ةراشإ

 ىلاعتهللا نموهو ءادنلاروهظلي ناكملا سفن بيرقلا ناكملا نم دارا سيل ذإ ىلاعت هللا لع ىدانملا

 اا كلذ كيلو ليرولا ( زج نع هلإ ترفأ ن< و) ةروسلا هذه ق لاق اذ اذه ؛ توف

 نم انيب ام قيقحم اذه « جورخلا موي كلذ قحلاب ةحيصلا نوعمسي موي ل ىلاعت لاقث
 ا نانو فصلا وب قعيصت ال حب نالفاتلا نم نكن ال ىأ عمتساو هلوق ىف ةدئافلا
 مهف ءاوس هيف مهو تنأ هنه دب ال عمسلا نإف , هعوقول ًاظقيتسم عمتست نأ لبق نك ىأ عمتسا

 دب ال ام الإ كيف رثؤي الف عامتسالا دعب عمست تنأو نوقعصيف عامتسا ريغ نم نكل نوعم-»

 موي عمتساو ) هلوق ىف موب نم لديشأ ير دعزلا هلاق ام (اهدحأر | ) اهوجو لدتح (مويو) هنم

 كوجر ى أ (جورخلا موب كلذ ) ىلاعت هلوق هيلع لدي يذلا ل عفلا امهبذ لماعلاو ( ىدانملا ىداني

 ( ىدانملا ىداني موي كلذ ) هلوق ىف ام هيف لماعلا نوعمسي موي نأ (| 0 را م

 ىف لماع ىدانيو انركذ اك ىداني موي ىف لماع عمتسا لاقي نأ الاثر انك دب امافيف ماعلا

 نكل ىداني وهو هيلإ فاضملاب ابوصنم نوكي نأ زحي مل نإو ىداني موي 1: كلذ نوبي

 ورم ناك مويو « ورمع هبرض موي هتلذمو ديز لاح ركذا لاقي « هب ًابوصنم نوكي نأ زوحي هريغ



 ١ ةيآلا . دانملا ىداني موي عمتساو : ىلاعت هلوف

 همست هالله نس ىدغر

 62 دا لادا و عمتساو

 - سن

 : . هضعل 1 2 ا ليلا نمو « عتم

 ًافطع ن 1 نأ لمتح لوقت ؟اذ ام ىلع فطع (دوجسلا رابدأو) هلوق ( سماخلا ثحبلا ل

 رادار ورغلا ليبقو سمشلا عواطلبق كبر دمحت حبس و) لاق ىلاعت هنأ5بورغلا ليقام ىلع

 سال | ىهو ةدئافلا نم ان انركذ أم هيفف اذه ىلعو ( هحبسف لي الا نمو ) هلوق اهنيب ركذو ( دوجسلا

 حبس ا دوجسلا نم غارفلاتقو ء ءاخ اذا سم.شلا عولط لبق حب .س : لاق هنت اك. ةموادملاب

 ىلإ ةراشإ كلذ نوكف هحبس بورغلا لبق دوجتسلا نم هي . بورغلا ليق جب عبس و

 نوكي اذه ىللعو ( ( هحيسف ليللا نمو ( ىلع د نوكي 5 لَم تو حيبستلا لإ ليللا فرص

 :(دوجتسلا رايدأو هحبشف') لدللا ضار مرتقب تاهج ةزوامل1 ذا 0
 4 بيرق ناكم نم دانملا داني موب عمتساو 07 ىلاعت لاق مث

 دبعاو) ىلاعتهل وةك ىدانملا رظتناو هللا هيزنتب لْغتشا ىنعي ؛ حييبستلا ةياغ نايب ىلإ ةراشإ اذه

 : لئاسم هيفو ) نيقيلاب كيتاي ىتح كبر

 هلوعفم كرت, نأ ( اهدحأ ) ةثالث ًاهوجو لمتحم انلق ؟ هعمتسي ىذلا ام 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 عيمس لجروه لاقي ؛ نيلفاغلا نيضرعملا ءالؤه لثم نكت الو ًاعمتسم نك دوصقللا رك 0
 ىج ونااإمل عمتسأ (اهناث) عنمو ىطعي نالفو . ساكو نالف لاقي 5 هنيعب عومسم دار الو عييطم

 دان عا لل عمتسا ( امتلاث ) كيلإ

 نإ ؛ لوألا ةلأ لا ىلع ىبموهلوقن ؟ لعف ىأب بوصنم (ىدانملاداني موي) 4 ةينا كا ةلأ ا

 ىدات موب نوجرذ : هريدقت (جورخلا موب ) ىلاعت هلوق 9 لديام م هلماعف هل لوعفمال عمتسااناق

 انرث ذاملمت<و (ىداني موي) ىحوي امل (عمت :ساو) هريدقتف ىحوب امل هلوعفم انلق نإ و . ىدانملا

 ىلع فطع عمتسا ليق نإف ؛ هعمسا ( ىدانملا ىداني موي ) ىحويام ىأ ىح بام وهاو: رخال

 ( ىدانملا ىداني موب ) ىحوب امو. ايندلا ىف 0 عامتسالاو .انندلا قوهو حبسو رصاف

 ايندلا ف لص ىأ ةنجلا لخداو لص لاقي نأ زاو+ل.كلذ مزالب سيل لوقت ءايندلا ىف عمتسي ال

 عملا لمتحيف رظننا ىنعمب عمتسا نأب لاقي نأ لمتحيو ء انهه كلذ كف , ىقعلا ىف ةنجلا لخداو
 مع 0 ىذلا لاول و٠ : ىرثتنا م ماظعاب : ىداذملا ءادن وهو ةحبصلا غيل اناق نإو ؛اام تدل

 ىف نم قعصف روصلا ىف خفنو ) لاق ىلاعت هللا نأ وهو ذئانح هلؤقتارخأ تاوجو تمارا

 « ةحيصلا عو#و و اوملع نيذلا ُم هللا اعل نس نإ امل ( هللا ءاش نم الإ هر قف نمودتا وكلا

 00 ف رق ادعز ن رك 2 قع نأ مع و ,ضموأ اقرب ىري نك مهجيزت ملف اهل اوظقيتساو

 كلذ (عمتسا) لاقف عمت 11ه 0 الو لفاغلا لع ىثْغي امير ةوشب دعر اذإذ لفاغ رخآو ءهل

 . مويلا كلذ ىف قعصي ا الى



 هدرا :اهحف لدللا نمو : لاعت تلْوف ١م

 012 1 ادق رادتام أ كا هللأ لسة رادقت نكاذ ريغ نماهي 1 دم ا ل نع
 ا 5 لله ةداعلا ىق هقاقلا ةءارقبا أر ءأ كلذ ناك نأ لمت 0 ل2 انلوقأ لعو ؛ كبر

 هلل دمخأ : اهف 0 ىأ هللا دم لص لوقي هن "0 ل وه لقب ىلص وأ ل ناللف

 ىدعتي حيبستلا نآل لصالا وه لوقنف فرح ريغ نم ةيدعتلا امأو ؛ هوجولا دعبأ وهو . نيماعلا بر

 لوق ىف 5 نوكي نأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتحيف ماللا امأو ”ءوسلا نم ديعبت هانعم نآل هسفنب

 نوحبسي ىأ رهظآلا نايبل نوكي نأ ( امهناثو) هل تركشو 2 و ؛ هل تحصنو هتحصن لئاقل

 ةصلاخ هللا كذبا هلأ

 ريغ نم ( هحبسف ليللا نمو ) ىلاعت لاق مث ( كبر دمح حبس ) انهه لاق  ىباثلا ثحبلا 0

 انرتقم هللا حبس ريدقتلا انلوق ىلع دحاو نيعضوملا ىف رمآلا لون ؟ نيعضوملا نيب قرفلا اهث اب

 هلوق .ةلالدل الوأ ركذي مل لوعفملا نأ ريغ هحبسف لئاقلا لوقك هللا حبس نآل كلذو ؛ كبر دمح

 انلوق ىلع ىناثلا :باوجلا « كبر دمحم ركذي مل هيلع قيسام ةلالدل ( ًايناثو ) هيلع كبر دم

 ىف كبر دمح لصو ىأ « هيزنالاب ًارمأ ىتاثلاو «ةالصلاب ًارمأ لوآلا نوكي لص ىنعمب حبس

 هلوةف . زكفلاو رك ذلاو لمعلا ىلإ ةراشإ اذه نوكي ذئيح و. قيليال ا. ههزن ليللابو تقولا

 هلوقو ءركذلا ىلإ .ةراشإ ( كبر دمحت ).هلوقو ؛ةالصلا وهو لامعالا ريخ ىلإ ةراشإ ( حبس )

 0 6 نع ههذن ىأ نطابأا ءاقصو ؛ تاوضاألا وده ني ركسملا ىلإ ةراشإ.(ةحبسف ليللا نمو)

 (دوجسلارابدأو ) ىلاعت هلوقو .لالجلا توعنو لايكلا تافصب الإ فصتيال هنأ ملعاو ؛ كركفب

 هلوقف ؛ حيبستلا ةمادإب ملا ىلإ ةراشإ هنأ وه رخآ هجوو ءهريسفت ىف لاقي ام ضعب مدقت دق

 ؛ ةالصلا تاقوأ ىلإ ةراشإ ( هحبسف ليللا نمو « بورغلا لبق و سمنشلا عولط لبق كبر دمحب /

 هزت وهللاحيبستك 7 الف ةالصلا وهو دوجسلا نم تغرفام دعب ىنعي ( دوحسلا رابدأو ).هلوقو

 كبر ركذاو ) ىلاعت هلوق ةدئاف ديفيف 7 ىف كتاقوأ عيمج نوكيا دوجسلا رابدأ مواد لب

 . ( دوجسلا رابدأو ) ءىرقو ( بغراف كبر ىلإو « بصناذ تغرف اذاف ) هلوقو ( تيسن اذإ

 كلا انيك ان انيفت نه لوعن ؟ اههج ام 2 هلوق ىف ءافلا .( ثلاثلا ثحبلا ١

 نال كلذو  هحبسف ليللا نم امأو : لوقي هناك طرشلا نمض, .هناأل كلذو « ليللا نم حيدستلاب

 0 ملا لخ ناقل لود كامن ةتااكو. ءاوجادكيوجو رت :هدودو دنع نأ ديف 5-6

 سكسعلاب لوقت وأ . حيبستلا تقو وهف عاطقنالاو. نوكسلا لف ىليللا الف . «٠ لغاوطلا ةرثك و

 . ههزنو كبر.هيف ركذا لب ةلفغلل هلعجت الف ليللا امأ لاقف «ةلفغلاو تاء لاو موناا لحم ليللا

 .ةياغلا ءادتبال نوكي نأ ( امهدحأ ) نيهجو لمت<ليللا نمو.هلوق ىف (نم) 4 عبارلا ثدبااإ
 علنا لاش اهمدعو مونلا ةيلغب كلذ فالتخال ةياغ هلركذيرف دف اذهىلعو . هحبسفليللا ل وأ

 كلام نم : لاقي حيبستلا كلإ ًافرط ليلا نم فرضا ئأ ضيخبلا .نوك نأ: (امهتاث) كرظتنأ للا
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 لبقأ هل ليق ء اودتهي ملو مهاده اذاف قلخلا ةياده امهيناث و ؛ هللا ةدابع امهدحأ نالعش هل ٍلسو هيلع

 مأست الو نولوقي امع ههزن ىأ كبر دمحم حبس ( اهنناث ) قحلا ةدابع وهو رخآلا كلغش ىلع

 رشحلا وه ىذلا نكسمملا نع زجعلاو كرشلا نع ههزنو ىلاعت هللا ةمظعب مهركذ لب مهعانتما نم

 هناف « ليللا لتارأ ىأ 0 تقو امهناف .بورغلا لبقو عولطلا لبق

 كليق نم لعرلا ن 0 نم م ان م هنأ اذه هجوو «برعلا عامججا تقو ًاضيأ

 : اذه ّلعو كرذوأر ودا م ىلع اوريصو 0 اًوذوأ

 لوسرلا لغش نأ انركذ ام ىلإ ةراشإلا ىهو ةليلج ةدئاف ( دوجسلا رابدأو ل ىلاعت هلوقلف

 ناهربلاب كبر هزت تدبعو تدام بدع ىأ ( دوجسلا رابدأو ) هلوف ةيادهلاو ةدابعلا نارمأ

 دارملا نوكي نأ ( اهثلاث ) دوجسلا رابدأ ةيادحلاو دوجسلاب ةدابعلا كل لصحيل موقلا عامتجا دنع
 داريو قلطي ربك انلوقف« مهمالكب ظفاتلا ىنعمب تءاج ةدودعم ًاظافلأ نال كلذو ؛ هللا ناحبس لق

 لاه لاقيو . هللدما لاق نمل لاقي لدمحو ؛ مكيلع مالسلا هلوق هب داريإلسو ؛ ربك أ هللالئاقلا لوق هب

 ناسنإلا نم رركستت رومأ هذه نأ اذه هجوو ؛ هللا ناحبس لاق نأ. حبسو هللا الإ هلإ ال لاق نمل

 ربك أ هللا لاقوأ هللا الإ هلإ ال لاق نالف لئاقلا لاقولف  اهنع رابخإلا ىلإ وعدت ةجاخلاو مالكلا ىف

 امأو ؛ لوآلا ىفام رركست مدعل كلذل ةديفم ةدحاو ةظفا لاعتسا ىلإ ةجاحلا تسف .مالكلا لوط

 مهءازمتساوأ هلوقنم مهجعتو لوسرلا مهيذكت نأ ىهف « هيفوه ىذلا مالكلل هجولا اذه ةبسانم

 ريصاف) لاقف مهيلع ءاعدلاو مهبسو مهنعلب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لختشينأ ةداعلا ف بجو ناك
 (توحلا بحاصك نكتالو) هل دمخلاو هلل حيبستلا مهملع ءاعدلا لدب كمالك لعجاو (نولوقيام ىلع

 كبر ىلإ عدا لب ( ًارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذتال بر ) لاق ثيح مالسلا هيلع حونك وأ

 :«تحارم ةنفوأ كسفنر قف كابر رك ذيل عتشاف ممرارصإ ببسي كلذ نع ترجض اذاف

 ١ هل نوحبسيو . هلل حبسي ) ىلاعت هلوق ىف ماللا عم ةرات حيبستلا هللا لمعتسا « لوآلا (

  82قرد ريع نمادثلا و ( كر دن 0 ميظعلا كبر مساب حبسف ) ىلاعت هلوق ىف ءابلا عم

 ؟اهنيب قرفلا اف ( ىلعالا كبر مسا حبس ) هلوقو ( ةركب هوحبسو ) هلوقو ( هحبسو ) هلوق ىف

 لوقنف ( كب ردعحب حبسو ) ىلاعت 0001 !ذه ىف ىلوأ ميدقتلابو مهألا ىهف ءابلا امأ لوقت

 هناك ن وكيف . هللا دمحم انرتقم ىأ ةبحاصملل ءابلاف ؛ هللا ناحبس لق حبس نم دارملا انلوق ىلع امأ
 ىأ هدم هنرقأو ههزن ىأ كلذل هيزنتلا دارملا انلوق ىللعو . هلل داو هللا ناحبس لق لاق اك

 لوعفم ان وكف اذه ىلعو 3 4حعمس ا ةيدبالا ةدامسلا نإف هحيبسكل هّللأ كقفو ثيح ةزحتلا هجم
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 ىو» بورغلا

 ُُظ ةرامع مويلا نآل 34 ةخللا خو َّق موهفملا وه نوكي نأ نكميال ماي اللا نم اال نأ وه هررشو

 نس ل تاومسلا قلخ لمقو 2 بورغلا ىلإ عولطلا نم نضر قوذ 1 نك نامز نع ةعللا

 مويو مظع رورس نوكي نبا كلملل داوي موي لاقي تقولا هب داريو قلطي مويلا نكل رقالو سم

 ذنعام مهفاف لاعفاآلاىلإ مويلا ةفاضإ نملاحلا تلع اذإ «تقولاو نيملا درج مويلاب دارأ هناأل لقاعلا

 اولاق ثيح . دوهيلا ىلع درلا ةيالا نم دارملا نيرسفملا ضعب لاقو ( مايأ ةتس ) هلوق ىف مويلا قالطإ

 تبسلا موي حارتساو ةعمجا موي اهرخآ مايأ ةتس ىف هنم غرفو دحأالا موي ملاعلا قاخ ىلاعت هللا أدب

 كرشملا ىلع درلا دارملا نأ رهاظلاو  مهملع ادر ( بوغل نم انسمامو ) ىلاعت لاقف هشرعىلع ىقلتساو

 أانمعتام ىأ(بوغل نم ذك امو ) ىلاعت هلوقو أمني امو ضراألاو تاوعشلا قلخ كدة حلا

 (لوآألا قاخلاب انييعفأ ) ىلاعت لاق امك ديدجلا قلخلاو ( ايناث ) ةداعإلا ىلع ردقن ال ىتح لوآلا قلخلاب

 نحال نال كلِذو ؛ هلي أع اودع ١ وأ مهنم فيرحت امإ وهف ةاروتلا نم هولقنؤو دوهلا هلاق ام امأو

 نامزلا ناكل دحالا موي ءىدتبا تاومسلا قاخ ناك ولف «ضعب نع ابضعب زبمتم ةئمزأ نينئإلاو

 مزليفرخأ ماسجأ ماسجألا قلخ لبق َن ف ماسجالا نع كفنال نامزلاو ماسجالا لف ا

 ناف 3 ورلخلا ةياغ ةمشملاو ةفسالقفلا نيد نأ كيسعلا نمو 4 ةفسالفلا بهذم وهو ملاعلا مدعب لوقلا

 0 نم د>او وه لب هةفص ليقي هل اكن هللأ نأ لوقيو لضأ ةفص ىلاغعت هلل تبشر الل ىفسلافلا

 نم ماسجالا ةفص هلل تبشإ ىمشلاو 2 هتاذو هنيعو هتق.ح وه هتايحو هتردقو هبلعف 5 هوجولا

 اذه ىف دوهلا نإ مث  ةافانم امهنيبف لوزنلاو دوعصلاو سولجلاو ءاوتسالاو نوكسلاو ةكرحلا
 مدقلا ىهو مهب لئاسملا صخأ ىهىتا ةلأسلا ف ةفسالفلا بهذمب اوذخأف نيتلأسلا نيب اوعنج مالكلا

 ةلأسملا ىف ةهشملا بهذمب اوذخأو ؛ةدودحم ةنمزأو ةدودعم ًامايأ ماسجالا قاخ لبق اوتبثأ تيح
 .اعمجناكملاونامزلافاواضأو[اولضو]اوأطخأف شرعلا ىلعءاوتسالا ىهو مهب لئاسملا صخأىه ىنلا

 ىلع ربصا هانءم نإ نيرسفملا نم مثركذ مدقت نم لاق « نولوقيام ىلع ربصاف إب ىلاعت لاق مث

 2 2 د اذهنإ (نولوةيامىلع ربصأ) ام انلقام ىلعو 2 ءاقلتسالاب بعتلا ثد دح نم نول وقيام

 . رحب ل مهمالكو دوهملا ركذو ؛ روكذم هنآل برقأ هانركذ امو ( كبر دمخي حبسو)

 . ( ليالا نم ًافلزو راهلا فرط ةالصلا رقأو ) ىلاعت هلوقك نوكيف « ةالصلاب
 . راهلا ىفرط ىلإ ةراشإ © بورغلا لبقو سمشلأ عولط لبق ) ىلاعت هلوقو
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 عمسلا لأ وأ هئاكذب رومآلا جرختسي ىذ عاو بلق اذ ناكنمل ىرك ذل كلذ ىف نإ لوقي ىلاعت

 عاو ريغ ناك ولو ( بلق هل )لاقي نأ حص ىم دارملا كلارق ل2 اها زن 5 دف ردا نم عمتسيو

 هن 1 ريدقتلا نال َكلَذِو ا بند : سلا نوكي اظهر ا دام لوقت 2 3 اذه ررظ.ال

 لل نىدآلان م بيترتلا لوقت 0 1 ملعتيو عمتسي ىك ذ باق هل 0 لكل ىلا د هيف 7 لاق ىلاعت

 لكل لصحال ناكنإف « مالا رورظا باق هل ناك فيك دحاولكل 0 ذهيق : لوي هن اك ىلعأللا

 نآل عمتساوأ لقي مل ثيح ( عمسلا قلأ وأ) ىلاعت هلوق انركذ ام ديوي و لصاح عمتسي نلف دحأ

 لب هعمس كسب ال نا ةلصاح ىركذلا.نأ هاتع عمسلا ءاقلإ اأو هسا تلطا نع ءىني عامتسالا

 نذالا حن قد رج لع لصح هنإف لك املا توصلا َّى عماس سلاك عامسلا دصق ملْنإو ٠ ةلاكرإ هلسرب

 ناك 0 ةايضاغن ىف كنان ل يا بلطي و عامتسابالإ عمسيال قخلا توصلاو عامسلا دنصقي مل نإو

 عمتسا ءاوس هلاح ناك فيك ةدودسم ريغ نذأ هل نيلف لمحت مل نإف اهرورظل هبلق ناك فيك باق هل

 عمسلاءاقلإ نأ ىلع لدي وهو لاحلل (ديبشوهو) ىلاعت هلوةف لبق ناف : هعامسف دهتحي ل وأ داهتجاب

 0 أم باق هل نا ةلصاح 1 ذل نأب | انلق انالل هان لا خلع ححصي اذه لوقن ٠ فاك ريغ هدرجعي ٠

 00 "هم اء كوالا ىلع امأ ءام اهلا نه هلاس رضاح وهو يد لأ اذإ هل لصحتف هإ لصخ

 نك هيلقب روضحلا دنع 0 هيلقي رضاح وهو عمسلا ق للاخ رك كلا لصح عاو باق هل

 هب 0 وهو ) هلوق نأب انلق اذإ ا ه همدع ضرف دقو ؛ عاو باق هل

 ناويه ماروقتاو نآرقلا ىلإ ةراش | كلذ لاقي لأ ره هنامب كلذ ريغ لمتح وهو رك ذ ام درب الف

 عفدير| م 0 مث 0 ذم مث ءاج فلل حي لب « دمجلا ناوملاو' فز ةرودسلا كرف لاق ا ىلاعت هللأ

 باذعلاو نا وُ هلأ هدر بغرو ًاعقاو يا رم نوكأ ًاقدا اص 0 م هنو" نيبو مهجعت

 (باق هل ن اكن كا ذل) ٠ رك ذ قيد ىذلا نآرقلاىأ ( كلذ ىف نإ) لاق مالك | متأو الجاعو الج

 كاياكرأانإ ) ىلاعت لاق اك هنم ميجعت ىذلا واذنطا عأ ( ديهش وهو) لاق مث مث ؛ عمتسإ 1 وأ

 : . ( ًاديبشش مكيلع لوسرلا نوكيل ) ىلاعت لاقو ( ًادهاش
 « بوغل نم املا مو ماي أ هنن 3 2 امهنبامو نضرالاو تاؤمسلا انةلخ دقلو رإ) ىلاعت لاق مث

 سانجأ ةثالث ماسجالا نإ انلقو (ةدجسلا ملا) ىف كلذ ريسفت انرك ذ دقو ؛ ىرخأ.ةرمليلدلا داعأ

 هاد مش »6 اههاخ نضر كلذكو عضاومو 10 ,صصخو اب 1 00 مث © تارودسلا ) اها (

 هيلع لدي ىذلاو راوطأ م ىلإ ةراشإ ( مايأ هيمن َْق ( |بناَتَضَأَو | ,مايعأ قاخ امني م كلذكو



 هيلا نسا قه لجأ: ىلاحت هلو ١
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 را ا

 (؟ د كيهمشت وهو

 لوقت ؛ هاضتقم لبع رماالا بترت ةديفم ذتيح ريصت امنال . ءافلا اذه لع لديو ؛ مهتوقو مهشطإ

 مهم دخأ ممرملاعت لاو انه ل ديز هءاعق اضن ورم ناكو 5 هيلخف ا نم ئوقأ طز ناك

 قل انك دام لع لدن اضيأ وهو ديدشتلاب ( اوبقتف ) ءئرقو« ضر الاى ءابقن اوراصق ( اشطن

 .٠ اه را - بقت نم وهو 3 ثحبلا تيفعلا نال ثلاثا هجولا

 .( صي 75-5 نم له 2 ىلاعت هل وذ (ثل اثلا)

 :«لوعفم وه لاقي 0 هل ديدشتلاب أ ٍش 0 02 امتع

 مل ىأ راكنإلا ىنعمب ماهفتسا ًاعيمج تآارقلا ىلع ( ىتاثلا ) ( صيحم نم له ) صيخلا نع اوثحب ىأ
 عم اوكلهأ مث لكك دمع موقل لوقي ىلاعت هنآك فنأتسم مالك وه ( ثلاثلا ) صحت مهل نكي

 لدعم ( صيخنا ) نأ ريغ ديحلاك ( ضيختاو ) هيلع نودمتعت كل ( صيخمنم لهف ) مهشطب ةوق
 كل ديحملاو 2 قيضو هان فق صيد ص.>ى أوعقو محلوق هيلع كلدبي ؛ ةدشلا نع برههو

 . ارظن رمألا نع صاح لاقي الو . ًارظن قيرطلا نع داح لاي رايتخإلاب مه ناكنإو

 ( بلق هل ناك نمل ىرك ذل كلذ ىف نإ )ل ىلاعت لاق مث
 منهج ءلمو ةنجلا فالزإ نم هلاق ام ىلإ ةراشإ وه لاقي نأ لمتحو كالهإلا ىلإ ةراشإلا

 1110 دايك لو هارت ذ ردم اهسفت قف هو ةزك ذنلا"و رك ذتلا وه ردصم مسا ىركذلاو « امهريغو

 عاو ( بلق هل ناك نمل ) ىأ « ىعولاب فوصوم بلق دارملا ليق (باق هل ناكنمل) هلوقو ىرك ذو

 . حوضو نايبل وه لاقي نأ: لوألا ؛لاكلا ىف عم لع لدي ريكسلاة بريك ىأ لام نالفل لاقت

 اك راو اك هطعأ لاقي 15 لقاك ريغ ناك ولو اه فلق هل ناك نا هق افعال نأ نكنلادعب مآل
 حصيب نلل ىر 500 لاق لاس هن انف تنك را و اريح عن نذل ةيلل ا ره و اعود
 ثيح (ىمعوكب مص) ىلاعت هلوق ىف اك. الصأ هل بلقال رك ذتي ال نفف ذئنيحو ( بلق هل ) لاقي نأ

 هنمو : هل بلقال هناك رك ذتيال نم كلذك اهنم بلطي امل ةديفم مهنيعأو مهتسلأو مهناذآ نكن مل

 روص مه ىأ ( ةدنسبشخ مهن اك) ىلاعت هلوقو داماك مثىأ ( لضأ مث لب ماعنالاك) ىلاعت هلوق

 .ركشلل ناسل الو رك ذلل بلق مهل سيلو

 ا عامتسالا ىف ةيانك عمسلا ءاقلإو عمتساىأ (ديهش وهو عمسلا ولأ رق ىلاعت لارقو

 لاق نم لوق ىلع لبق نإف ؛ عامتسالا لصح هلسرأ اذإف هكسمأو هعمس ظفح هناكف عمسيال نم

 هنآك ريصي هنأل كلذو ( عمسلا قلأ وأ ) هلوق ىف بيترت نسح رهظي ريثكنلل بلقلا ىف ريكنتلا



 0 ةيالا ٠ نرق نم 0 انكلهأ مار ىلاعت هلوق

 اس ىدع رب تاسصم 86 2 02 527-22626216 --

 د 38 أويقنف امشطي م ماد مث نر نم مهلبق انكلها مو

 ملل ؛ ملو(مه) 1 5551 8-0 امال ذر قامت لاق م ل دال ضو

 1 مه لاقي رشم امنع لا هلوقنأوه (لواآلا)هوج و نم هنع (با وجلا ) ؟ هيف ةمكحلا ام

 م ةمكملاو تافتلالا باب نم هنأ وه (ىناثلا) ًاتافتلا اذه لع نوكي الف (اهولخدا) مهل لاقي أ
 ب مهتبيغ فو دوب ملا ممروضح ىفف ؛ مثروضحىف هب مههرك أ : لوقي ىلاعت هنأك؛ افرلا نيب

 لوقي ؛ ةك.ئالملا عم آمالك نوكي نأ زاج ( مهل ) ىلاصت هلوق لاقي نأ وه ( ثلاثلاو ) روصقلاو
 «نوءاشي ام مهدبأ نيب اورضحأف . اهف نوءامشي ام مح نأ ا 70 « مهتم دع ١ رلكوت : كتالنلل

 0 الو؛ محلا , رط# الام ىذنعف | انأ اأو

 ىف امك نوكيف . ةدايزلا هانعم نوكي نأ لمتح ( ديزم ) ظفا نأ انك ذ ذادق ( ةيناثلا ةلأسملا م

 ةديزت ام اندنع ىأ ؛لوعقملا د نورك < نأ لمت<و ( ةدايزو ىسجلا اون.>أ نبذلا) ىلاعت هلوق

 . نوهشي ام نوكي امو: نوجرب ام لع

 م مهلبق انكلهأ مم نا

 باذعلا نم رحل لجعب ام ممثرذنأ ؛ىلآلا باذعلاو ميظعلا مويلا نم مهيديأ نيب امم ممرذنأ امل

 ىذلاو٠ عضاوم ىف هريسفت 0 دقو ٠ مهمدقت نم لاح ىل نيبو ؛ كردملا كالهالاو كلهملا

 باقعلاو لجاعلا باذعلاب راذنإلا نيب عيمجلل كلذ ناك اذإ ( اهدحأ ) رومأ عضوملا اذهب صتخب

 نوكيل لون ( ديزم انيدلو ) هلوق ىلإ ( نيقتملل ةنجلا تفلزأو ) ىلاءت هلوق 0 لف :لجآلا

 ًابيهرت ةرخآلا ىف دباعلا روكشلا لاحو « دناعملا روفدكلا لا> ركذف . عمطلاو فوخلاب ءاعد كلذ

 باذعلا نم بير ىف مم *:أ اق: «مكادلا ىدبالا باذعلا 0 ىف متل 5 كاك لاق مث. | راو

 [" « ةلجاعلا نا نيب عمجب مل ملف : لق نإف . ملاثم ءأ كلهأ ىذلا كلبملا لجاعلا

 هرم نمل د ان هلع معنأو لبق نم ملسأ نم لاح رك ذي ملو . ةلجآلا ىف امهني عمج

 اا [وءهن 7 3 ملف ممثلا َّق نييلقتم اوناكو ٠ ملإ ]| تلصو دق تناك ةمعنلا نالللوق: : كلهأف

 مريخأف أ ؛ اعيمج نرمالا ع نالفاغ اوناكف ةرخآلا اك 1 ممرذنأو كالطلا نع نيافاغ اوناك

0 

 . « دالبلا ىف اويقنف ١ ىلاعت هلوق : ( ىناثلا

 نم( ةاولاب رخطلا»ازراج نيذلاو دوم ىف لاحت للام رع هنأ هد
 رافسالا ىفاوراس ىأ. اوبقن ( | اهوبقنو قرطلا اوقرخ مهتوق

 رافسالا ىف اوراس مث ىأ . كم لهأ دارملا نوكي نأ لمتحي اذه للعو . ًابربمو أجلم اودحي لو

 ممدافأ ام دارأ ضرآلا ىف ءابقن اوراص ىأ ( دالبلا ىف او.قنف ) (اهثلاث ) راثآلا نم اهبفام اوأرو



 ةيآلا . ايف نوءاشي ام محل : ىلاعت هلوق مْ

 0 ع شاورما ناهس س1

 هد ا اذ كلو | مف نوهياشي ام ممل «ع4د دواخلا موب كلذ

 نم ىلع امالس نو كود٠ ءصل و ؛ مدا م مقالخأ ا اولختالو 1 0 35 0 1 1 ٠

 (ًامالس ا الرق ل الإ) ىلاعت هلوق هن هلع لديو 0 مالسأا نولوشي و 00 أمف نم ملسإو ٠

 نكي مل نإو « معنف الوةنم ناك نإ هجولا اذهو ٠ ؛ مهلعا -,مف نم ملسلو ؛ اهف نم ىلع نوءلسي ا

 كر مم ليد هدأ لوفعم ا ل وهف الوقنم

 دق نمؤملا ليق نإف . هترس> مهلق 0 قت مهنع عطقني اعر كلذ نأ مهاق ف لخدي ال

 نأ ) اهدحأ ) نيهجو نم هنع (باوجلاو) يك كتل ىف هذال اف“ امف دلخ ةنجلا لغد اذإ هنأ مع

 هلوق دنع هلوقي الوق كلذ سيلو . ًارابخإو ًامالعإ ايندلا ىف هللا هلاق لوق (دولخلا موب كلذ) هلوق

 باقلا نانئمطا (امهناث) . (دولخلا موي) مويلا كلذ نأ انموي ىف انربخأ ىلاعت هن أكف ( اهولخدا )

 نلل 0 ارش دال رإ افون نك ءاوش قلطملا تامرلا داري © نك دب مولا لاق نأ لمتكو
 0ك «نامزلا 4 دب رق 2 الصاح رورسلا ناكل ليللاب هل دلو ولو 5 ميظعلا نورس نيك نبا ناللفإ

 . ةمادلا ةماقإلا ناهز كلذ : لاق ىلاعت

 .« ديزماش د دل و ١ مف نوءاشي ام مهل زل ىلاعت لاق مث

 الق ثيح مومأر ١ هل ماد ب م هل كلذ سلا

 د10 يا لك نع يلج دمع مار كلل اي ه2 1نم نودملا تاق : 00 32 ]هلا

 ةحلاصلا مهلا عأ رجأ هنأ نيب مث (نودعوت ام اذه) هلوقب . كلل اذه ىهل لاق مث . ناسحلا ن
 ضوعب ًائيش كلم ىذلا كلاما فرصت نإف (نرلاىثخ نم) هلوقو / ظيفح تاوأ ع 1

 ّى داز مث ضوع ريع كا ا ا ا ا و نم هيف منأ

 نم هنأ فك موا تالا هنأب حتف نم نذل مار 5 كلذ لأ نيب 17 اهولخدا ) هلوقب مار يا

 اوفاخت ال ىأ ( دولخلا موي كلذ ) لاق مث ؛ما م ىأبدق نروكي آل ؛ نيلخادلا بحرب

 : اهنم هدعل جورخال لوخد اذهف ءأ مه مكيوبأ جرخأ ثيح لق نه حل 5

 منك اي ها ف مكءاقبو مقا زرأ عاطقنا اوفاخت ال لاق ( نودلاخ اهيف ) مهنأ نيب امل مث

 نوءاشت ا مكس هل نوم ف دقذبإ الو 2 دواخلا ل لإن 2 جاتحبو 000 روعل ناك نم اندلا ْق

 صر لف ظن اس ليرتملاو ؛ هيلإ ل رصولا دعو. ..ىهنملا هللا كو :« نوءاشت تقؤ.ىأ ف

 امأو ؛« برترثلا وه اذه ؛ هدنع ام ةلمضف ىلع كلدي هدنع نم ةمظعو . هيلع دحأ علطإ الو « هيذل م

 5 ناعم هيقق )ع ريسفتلا



 ضي ياا ايس: هن

 ١ ةياالا . مالسب 1

 السا ريرت ودم

 مالت اهولخدا

 بذغملا تومب ررضلا لوزيسف هللا ريدقتب هيلع ردق نإو ررضلا راد لا ربت 2 هلا ردقب مل

 تناك ىأ ( نيغلاب ) ىلاغت لاقو «هياذدعل نخآ الو دازأأ انك داو الف ىلاعت هلا امأو: بتحمل ١

 ىلإ ةراشإ ( بينم 8 ءاجو 0 ىلاعت هلوقو « نيعلا ىأر ىرن ثيح روما روهظ لبق مميشخ

 ملع اذإو ؛ عفتني الو ىشخما نم برقلا كرتيو بره. دق ىئاخلا نآل كلذو . ىرخأ حدم ةفص

 ملو (ءاجو) لاقف شاخ [ريغ] وهو ىثخلا فا يرش فقتل هنأ ملعىلاعت هككح تحت هنأ ىشخلا

 ىلاعت هلوق ىف اه رك ذ اهو و لمتحي هيف ءابلا (بينم بلقب ) ىلاعت هلوقو ء ق آلا بهذي 5 بهذي

 هبهذأ اذإ هب بهذ لاقي أك. املس ًابلق رضحأ ىأ ةيدعتلا ( اهدحأ ) (قحلاب توملا ةركس تءاجو)
 هلهأ عم ىأ هله ًايزالف ءاجو . هجرس عم ىأ هجرس سرفلا نالف ىرتشا لاقي ةيحاصملا ( اهناث )

 لاقوملاعت هناكف هل ءاجرلاب ءاجو نالف لوقبالإ نالف ذخأ ام لاقي ببسلل ءابلا اهفرعأ وهو (اهتلاث)

 باقلاو ؛ بينملا هبلق ببسب ءاجخل هللا ىلإ الإ عجرم ال هنأ ملع هبلق ىف ةبابإ بيسب الإ ءاج امو ءاج

 و كارل ميلس أ )م اس بلقب هبر ءاج ذإ ) ىلاعت هلوق ىف ميلسلا 0ك

 كلارشلا نم :ئرن هلا لل ف ا ًاينم ناكف هللا ىلإ عجريو هللا ريغ كرتي كرشلا نم مس

 0 ناكف

 4 مالسب اهولخدا ّ ىلاعت لاق مث

 امنإ مهل ليقو اهبرقو اهتسح له اكن امل ىأ ( ةنجلا تفلزأو ) ىف ىتلا ةنجلا 5 داع يمس

 : لئاسم هيفو اهوخد ىف رحل نذأ ( نودعوت ام 0

 د ذإ رهاظ وهف ءاتلاب (نودءوتام) دارك نإ للود د نم عم نأ اطخملا (ىلوالا " أملا)

 . اهولخدا نيقتملل لاقي ىأ نيقتملا عم باطخلاف ءايلاب ءىرق نإو . نيدوعوملا عم باطخلا نأ

 راظتنالا نم هيقو. * 3 لظ |/  ىلع فقوت كلذ نأ ىلع لدي اذه « ةيناثلا ةلأسملا ل

 1 بابلا هل حتفي هتاتسب 0 أاهركم اعد نم نإف ء. كلذك سيل لوقن . مارك الاب قيلب ال ام

 انه نكي مل نإو « هلخداف ىن سب تغلب اذإ لوقيو ؛ هبحرب نم بايلا ىلع فقي الو ؛ هعضوم ىف

 2 هللا مساب لخدا : 0 موق هباب ىلع في نم فالخم همارك اب لخأ دق نوكي دحأ
 :ةقاوكللا و 0 ةمالسلاب ايحاصم لخدا : فيضملا لوقي ا( مالسب ) ىلاعت هلوق ماركإإلا

 ,كِيلع السم اهولعد] انعم . «ةمالسلاب: نينوترقم نيملاس أ , لاذللل ىدم" ىف ةيعاضالل هال:

 ىلإ نينمؤبلل اد داهرإ كلذ نوك ناره 1 آهجو ىدنع لهتحمو: مكيلع هتكتئالمو هللا لسيو

 ريغ ات وين اولخدت الا) ىلاقت لاق كح ءايندلا قءابلإ اودهرأ كم ويلا كلذ ىف قالخالا مراكم

 نكلاولا ؛مكلزنمو م ؟ نا ده رده: لاق ىلاعت هن اكف ( اهلهأ ىلع اوملستو ا! ا 0 5 ويب
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 ةيآآلا . ظيفح بأ وأ لكل : ىلا ىلاعت هل و ١1/0

 ةقاودلا نورك 0 قا رطل نإ نأ يد نم اعدم 000 1 ل رقلا

 ءايوقأ ةكئالملا نأ عم ( نوةفشم مهبر ةيشخ نم 0 ىوق لك هاشخم يظع هللا امو هفعض نم
 ةبسنلاب كيف فعض ال ذإ مهل ًاءاظعإ 1 ىأ ( هاش نأ ىقحأ هللاو 8 !١ يصور, كات للقاو
 ع نوفاخي) لاقو لاقو ممل ةملءال مإف افمض فخت ال أ (نارح الو فضال 0 لاقو مهلإ

 ببسي ىأ ( اونزحت الو اوفاختال ) لاقو ةفيعض هللا ةمظع ىلإ ةبسذلاب مويلا ةمظع ناك ثيح

 ب هكا نامت كاقاوأ نع ةعوفدم اهلك تاهوركملا نإف ةرخآلا نم كةحاي هوركم
 "دل رم هلطلل تددح نإ )نوره لاهو ةفعيم و هيدحول (. ناولعقي' نأ كفاعأ ى] ) لإقو

 لصاحو . هيف فعضا نكي مل ثيح (ًارفكو ًانايغط امهقهرب نأ انيشقع) لاقو هيف فءضلال نوره

 فاختن اعرو دل ف أذهو تا فعض نم ةيشخ تام هند>و فوحلا لاييدا لإ

 حلا كصوت نأ عم ( نمحرلا ىشخ ) انه ىلاعت هللا لاق ( ةيناثلا ) ةيفاك ةرثكسلا نكسا هنع ىعدملا

 لاقو ؛ةمظعلا ببسب فوخلا نم ةمحرلا هعنمت مل ثيح قتملا حدم ىلإ ةراشإ ةيشحلا لباقي ابلاغ
 مذ ىلإ .ةراشإ ( هللا ةيشخ .نم ًاعدصتم ًاعشاخ .هتيأرل لبج ىلع .نآرقلا اذه انلزنأ ول) ىلاعت

 نيبيل هللا رك ذف هاشخ ال لهاجلا نأ ىلإ ةراشإ هيف ناكف رصحلل ان نآل ( ءايلعلا هدابع نم هللا

 ديزنو سي ةروس ىف كلذ انركذ دقو , ةمحرلا وهو عناملا مدعو ىضتقملا مايق عم هتيشخ مدع نأ

 نال كلذو : عناملا ىلإ ال ةيشخلا ىضتقم ىلإ ةراشإ نمحرلا ةظفل لوقت ناره رح اج ايه

 ثيح نامحر ايندلا َّى وهو قزرلاب ءاقيلا بهأو ميحرلاو 0 قلخلا دوجولا بهاو انعم لا

 نأ نظي دق قزرلاب ءاقبلا نآل مح هريغل لاقي ا قزرلاب قبأ ثديح ميح رو « ةمحرلاب م

 نامحر ًاضيأ ةرخآلا ىف وهو , ًانالف قبأ ىذلا وه نالف لاقيف ؛ رطضملا معطي نم تأ, كلذ لثم

 هللأ مسي ) لاق انلق ثيح ةحتافلا ريسفت ىف كلاذ ان زك ذو 3 انقزرب 0 اندجوب ثيح

 ا رجا ندلا ىف امحر ٠ اهلك كح اندلا ىف اناعر رك ىلإ ةراشإ ( ميحرلا نحرلا

 ىف ىرخأ ةرم نمحر وه ىأ ( ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر هللا دما ) هلوق دعب رىرخأ ةرم لاق مث

 ميحدو اننا م ) كلذ دعب هلوقب هيلع انللدتساو « ًايناث انقلخي ةرخآلا

 نوكي ال ناسنإلا دوجو هنم نوكي نف اذه تملع اذإ ٠ مويلا كلذ ىف كلاملا وه نوكيو انقزر

 اذإف «قايح لدبت وأ قزر عطقت نأ كنم فاخأ هريغا لوقي لئاقلا نإف « هريغ نم ةيشخ هفوخ
 هلع لاقو 5 مدعلا هدب دوجولا هديب نم نإف 2 ىسحح نأ ىعش دوجولا هنم انا ىلاعت هللا ناك

 زو ريغتلا لح هدجو هللا ريغ ىف ركفت اذإ ميكحلا نآل كلذو » ةيكح لك سأر هللا ةيشخ 2

 5 نإ هللا ريغ نال »ع رارضإلا نه نكمتي نأ لبق هم دلع هللا ردي امترو٠ نع ةفرط لك ىف مدعلا هلع



 1 ةال1- ظقح لأول ك0 لاهل

 ءادنلا رحب يفد و مالتسا اهولخ أ نمحاولا ىف نمت ٠ لاقا ىلاست ةنءاك ىداتم هيأ ابا 21

 هريدقت رجلا فرح ةداعإ ريغ نم ( باوأ لكل ) ىلاعت هلوق ىف لكن ع لدب نم ( اهناثو ) عئاش

 مولعم فوصوم ( ظيفح باوأ ) ىلاعت هلوق ىف ( اهثلاث ) « بيغلاب نمحرلا ىشخ نمل ةنجلا تفلزأ
 نمر لا ئثخش نم) ىلاعت هل وقف, كلذ ريغ .وأ دبع وأ تاوأ ضصخش لكل لوش هلاك روكردم 5

 نوكي نأ نوجال لاقو , ىربقخرلا اهركذ ةثالث/ وذو هذه فوط وملا كلذ نع كد ( كيل

 هانيب اكروكذم ريغ مولعم فوصوم هب فصو دق ظيفحو باوأ نال ظيفح وأ باوأ نع الدب
 ىءاج نملجرلا : لاقيال ام فصويال نمو امم ًافوصوم نم نوكدتف . هنملدملا كح ىف لدبلاو

 ناك اذإ لئاق لاق نإف : ىرشخمزاا مالك مامت اذه . ىنسلاج فءاج ىذلا لجرلا لاق اه ءىسلاج

 لوقن ؟ امهم فصولا زاوج ىف ناكرتشيال اذايلفا تال وّصوملا. نم امهنوك ىف ناكرتشي ىذلاو نم

 وه هموهفمث ءىش لك ىلع عش ميم مسأام : لوقنف هف رماللا نيءتي هنمو . ام ىف هئيدن لوقعم لهل

 معألاو.ىثنكمملاو.ىش بجاولاوءىث ضرعلاو .ىشرهوجلا نإف ءايشالا معأ وهيئثلا نك

 صتختام هنمكل ربظاذإ مث ءىث هنإال وأ لوقت اجبش دعبلا نم تيأر اذإ كنآل مهفلاف صخاألا لبق

 ىلإ عاجش لوقت .ةوقاذ هتدجو اذإف لجر وه تلق ركذ هنأ كللذ ناب اذإو ناسنإ لوقت سانلاب

 ةفص نوكي نأز و<الف ءىثلك لبق ام موهفف مبفلاف صخألا لبقوهو فرعأ معالاف ؛ كلذ ريغ

 فصويال قئاقحلا ناآللف و>:لا ثيحنم امأو « لوقعملا ثيح نم اذه فوصوملا دعب ةفصلا نآل
 ةقيقحلاو فوصوملاب موقيف صولا نآل ىنءاج قطان مسج لاقت اك قءاجإ مسج لاقي الف ء اه

 هل ءىنث هانعم ملاع انل وقف ءاذك هل .ىث هانعم نوكي ريخلل ًافصو عقيام لكو اهريغب ال اهشفنب موقت
 الف ءىث درجن ام نكل اذك هل وهو رخآ أ عم .ىث فصولا موهفم ىف لخديف ةيملاع وأ لع
 ناب اذإو ةفص نوكي نأ رحب ملف اذك وذ هانعم ىذلا رخآلا مالا وهو فصولا هب متيام هيف دجوي
  ةلقاعلا قئاقحلا نم امهريغ وأ كلم وأ ناسنإ هانعم نف مهفو مهر يغ ىف ام ءالقعلا ىف نف لوقلا

 فيرمن هموهفم ىف لخدبو فاصوأألاو قئاقحلا ىلع عقي ىذلا امأو ٠ تافص عت: ال قئاقحلاو

 . نم نود اب فصولا زاجم ىف لخدب ام رثكأ

 نكل « ةغللا لهأ دنع دحاو امهانعم فوملاو ةيشخلا ( لوآألا ) ةيونعم فئاظل ةنآلا فو

 اهيلاَقُت ف ىش خ فورح بيكرت نال كلذو ؛ ىشخلا ةمظع نم ةيشلا نأوهو قرف امهنيب
 نم ةيشخ فرخلاو ؛ نابيهم ًاعيمج امهو نسلا ريبكسلا لجرلاو ديال خيش لاقي ةبيحلا ىنعم همزاي
 ةيفخلاو ةفيخلا هيلع لدت فعضلا ىلع لدب اهبيلاقَت ف فو خ بيكرت نآل كلذو ىثاخلا فعض

 فئاذلاك فعضهيفئخلاو (ةفيخوأعرضت)و (ةيفخواعرضت) نآرقلاف درو املامهانعم برقالولو
 ثيح ةيشخلا ظفل رك ذ عضاوملا نم ريثك ىف ىلاعت هللا نأ ىهو ةفيطللا كلل نيبت اذه ثملع اذإ

 اذه انلزنأ ول ) لاقو ( ءابلعلا هدابع نم هللا ىثخم امنإ ) ىلاعت لاق ىثخلا ةمظع نم فوخلا ناك

 «0م-رخنا مد



 هللا ١ تا وأ لكل ن وينع وت ام اذه ٠ ىلاحت هل وف مارت

 6 د

 فش ظيفح باوأ 0-9 0 أم 0

 (عو 7 2 3 هع ا ١و6 يي اص سلس د ه تن

 بلئم 0 0 بيغْلاب نمحرلا ى 0 نم

- 2- 2 ٍِِ 

 ىلع ّض نو نأ لع اا هك 3 1 ا ا هنع ةديعل ١ انا مف لاقي ال ثمح ًايسنال أ فقع

 اد ىنعم نوكي هجولا اذه ىلع لوقت 9 ترغلا ةءاغا كلذ نإوك لاخ ترق“ هريدقت لاخلا

 لوصحلاو برقاادارلا نوكي وأ بارتقالاو بارقإلا امج ناينعملا لصحيف ؛ ديعب ريغ ىهو.تنبرق

 ريغ) هلوقو ؛ ( تفلزأ ) هلوب لوصحلاو ديعب .ريغ هلوةب ىناكملا برقا ناينعم لصحيف ناكمللال
 'ندصملا ىلع بصن ريغ نإ انلق اذإ (لوآلا) ًاهوجو لمتحت ثينأتاا بع ( تفازأ ) هلوق عم ( ديعب

 ىنعع ليعفل د ب ) ىلاعت هلوق ىف مك هيف ريك ذتلا (ىناثلا) ريغ ًاناكم هريدقت

 ردصم ةفص هن أ ىلع ردصملا ىلع ا بوصنم ريغ لاقي ن ١1 كلاشلا لوعفم ىنعع ليعف ىرجي لعاف

 ؛« ناكم. ةنجلا نأ انركذ دق اناف انتردق نع ىأ ءديعب ريغ ًافالزإ ةنجلا تفلزأ : هريدقت:فوذح
 .امهنيب ةفاسملاىوطن انإف انثردق نع ديعيريغ فالزالا لاقف ؛هنم برقي اميإو برقيال ناكملاو

 نال كلذو نيمالك نيب ةضرتعم ةلمج ىه ىرشخمزلا لاق ( نودءعوتام اذه ل ىلاعت لاق مث
 ( باوأ لكل « نيقتملل ةنجلا تفلزأ ) لاق ىللاعت هناك نيّتملا نع لدب ( باوأ لكل ) ىلاعت هلوق
 لكاا لدب اذهو لاتشالا لدب كلذ نأ ريغ ( مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل انلعجل ىلاعت هلوق ىف اك

 : هلوقب هيلع لولدملا فالزإلا ىلإ أ نودعوتام باوثلا اذه ىأ باوثلا ىلإ ةراشإ (اذه) لاقو

 كلذ نأ ههجوو لقتسم مالك وه لاقي نأ لمتحيو : هب مدعوم فالزإلا اذه ىأ ( تفلزأ )
 : 2 هنإ تلقام اذه لاق ىلاعت هن كو كل اذه دوعوملل لاقي هب دعوبام ال ىنعملا ىلع لوم

 هىرق نإ كلذكو .نودعوت ىف ريمصلا نع الدب © ظيفح باوأ لكل ل ىلاعت لاق مث

 عجري ىذلا وه لبق ؛ عاجرلا باوآلاو ؛ ريمضلا نع الدب باوأ لكل اذه هريدقت نوكي ءايلاب

 باواألا لاقي نأل متحو . ضقنلا نم هتب وت ظفح ىذلا ظفاملا ظيفحلاو ء رفغتسيو بونذلا نم

 لك ىريف ركفلاب هيلإ عجر ىأ هركذ ىف هللا ظفحب ىذلا ظيفحلاو . هركسفب هللا ىلإ عاجرلا وه

 باواللاو ءاعنلاو ءاخرلا دنع هاسنيال ثيحن هظفح 0 مث هنم لف هب 0 0

 11 | ةردو هقو6 ظفملا ديدع بردلا ريثك نكي ىأ ةثااملا تاب نم ايه ظيفدلاو

 اذإ ىذلا وه ظيفحلاو ؛هاوسام ىلع لابقإلا ىف هاوه ةعباتم نع عجر ىذلا وه باوآلا نأوهو
 ىذلا وه ىقتملا نآل « قتملل ًاريسفت اذه نوكيو هاوقت اهب لمكيف هكرتيال هاوق فرشأب هكردأ

 عجريو هريغب فرتعيال ىذلا وه باواألاو : هريغب فرتعي ملو هركني ملوليطعتلاو كرشلا ىقتا

 . ةأذع ام :ئق لإ هنع عجب م ىذلا وه ظيفحلاو . ىلاع هللا ريغ ءىش لك نع

 ( اهدحأ )هوجو. نم هيفو 4 بينم بلقب ءاجو بيغلاب نمحرلا ئشخ نم رج ىلاعت لاق مث



 اا 0 ”نيهلل هلا فلا" لاثل كلر":

 ءءاركل ور نا فرش نانا نإ أ لاشعت من6 0 لا اما كوس د تا

 ل لاقي «ىاكملابرقلا ىنعم ال «لوخدلا ىف لوصحلا نم تدرق (ناثلار هنم قدي و هلإ ىتك

 برق لاي ؟ هتجاح زاجنإ لياخم هنم ىأر اذإ مث . كلذ نع ديعب كلملاو . ًاريطخ ًارمأ كلملا نم

 اف امم اهنال ءلوصحلا ةديعب تناك ةنجلا كلذ كف « هتبرق ىتح كلاح هيلإ ىهنأ تلز امو كلملا

 لو هيلع هللا ىلص لاق اك« ىلاعت هللا لضف الوا اهليصح ىلع فاك-لل ةردق الو . اهل ةميق ال

 ىلعو «انأ الو لاقف ؛هللا لوسراي تنأ الو ليقف ؛ ىلاعت هللا لضفب الإ ةنجلا لخدي دحأ نم امد

 لاقي ىت> ةفاسملا ىف ةديعب نكست ملو ؛ لوصحلا نه تبرق هريدقت « لاحلا ىلع بصن ريغ هلوقف اذه

 . نم ؤملل اهمرقيف ضرأألا ىلإ ءامسلا نم ةنجلا لهن ىلع رداق ىلاعت هللا نأ وه (ثلاثلا)تب رق فيك

 . ( سفنالا ىهتشت ام اهف ) ىلاعت لاق اك « اهنساحم تحمج هان . تبرق اهنإ انلق نإ امأو '

 لمتحب وهف :لوخدو لوصح بيرقت تبرق انلوق ىلعو هجولا اذه ىلع 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ىف امأو « كلذ لبق نكي ملو مويلا كلذ ىف ىأ ( تفازأو ) ىلاعآ هلوق نوكي نأ (امهدحأ) نيهجو

 كلذ لبق لوخدلا نالف لوصحلا ىفامأو لوخدلا تقو ةنيز اهيف هللا ديزي امبرف نساحنا عمج

 كلذ ىف تنرقف ةرخآلا ىف هب دعوو ايندلا ىف ةنجلا نينمؤملا لوخد هللا ردقي 0 ادكتسم ا
 عمج ىعمب امإ . اندلا ف تفل زأ ىأ ( ةنجلا تفازأو ) ىلاعت هلق نعمل ركل نأ (امهناثو) مويلا

 ةئسح ةملكب لصحن اهنألف لوصحلا بيرقت ىنعمب امإو : ءىثث لك اههف قاخو ةقولخم اهنالف نساحملا

 تفلزأ ىأ تقولا كلذ ىلع لإ الوم كلذ نوكي الف ىناكملا ببرقتلاب فالزإلا ريسفت ىلع امإو
 . نيهتملا مويلا كلذ ىف

 نأ عم نيقتملاب صاصتخالا ىف ةدئافلا اف « ىناكملا برقلا ىلع لمح نإ 4« ةئلاثلا ةلأسملا ١
 أ ناكم كانهو دحاو لاكم ف ناصخش نك لوقنف ؟ ةدحاو ةصرع ىف رفاكلاو نمؤملا

 ديدشاا ميلسلاو نيلجرلا عوطقم هلاثم . دعبلا ةياغ ىف ل نع برقلا ةياغ ىف اهدحأ ىلإ وه
 وهو عوطقملا نع ديعب كلذف دملاب ديلا هيلإ لصت ال ءىث اممترضحو عضوم ىف اعمتجا اذإ ودعلا

 نم دس هب طيحأ امدح ناكم ىف ناصخش عمتجا اذإ لوقن وأ 2 اعلا نم تدرقلا ةناع

 نع ديعب وه لاقي نأ حصي دسلا كلذ هب طحي ملرخآلاو دملاب هدي هلانتال ءىث هبرقب عضوو ديدح

 ىلع ًايصن نوكي نأ لمتحت (ديعب ريغ )ىلاعت هلوقو ؛ دودجماو ظوظلا نم بيرقو دودسملا

 دك أتلا ديفي ديعب ريغ هلوقف اذه لعو ءدبعب ريغ ًاناكم ىأ ىنم ديعب ريغ سلجا لاقي فرظلا

 بيرق موي ةريسم ىلع وه ىذلا ناكملا ناف . ءىث ىلإ ةبسنلاب ًادنعب وكت نق تب رشلا نذل كا .

 دجسالا برقأ امبأ لئاق لاق اذاف : ةنيدملا تاهزنتم ىلإ ةبسنلاب ديعب و ةيئانلا داليلا ىلإ ةيسنلاب

 لاق نإ و« بيرق ىضمألا دجسسملا هل لاقي ؟قرشلا- وأ" برغملا ىصقأب وه ىذلا دلنلا وأ ىعتألا
 ارق تبرقىأ (ديعب ريغ . .. ةنجلا تفلزأو) ىلاعت هلوقف ؛ ديعب وه هل لاقي ؟ دلبلا وأ وه برقأ امهأ



 ةيآلا . نيقتملل ةنجلا تفلزأو : ىلاعت هلوق ١

 هه سي رتو ثنو هددم 4 0

 651١0 كحل ريغ نيمتملل ةنلا تفلزاو

 اا تق ةولا (فاثلاو) اقام مالظب انأام ( لوألا )هوجو هيف ؟ ؟ اذأم (موي) ىف لماعلا

 ةدئاق اق ليق نإف ظ هنأ مدقت دقو: نامل ا ىف مالظب انأ | م : لي موا 0 موب انأ ام

 رصاق نإف ؛ كلذ موتملا نآأل ماعلا ىننلا نم قيدصتلا ىلإ برقأ صاخلا قنلا لوقت ؟ اا

 هقزرب هقلخ موا هنأب : لوي الو . هل ًالاظ نورك منهج فريعضلا هديع هللأ 0 0 : لوقت رطتلا

 هديبع ريغأوأ هسفن مظي هنأ مرت الو رانلا لادا هع لظا هنأ مموتيو أل 0

 امف 3 ريو ( راثلا دع كودو دج هزوجال ارثك 5 لخدي نم هنأ مثوتي دو ٠ روك كلا

 قيدصتل نايب ( تاللتما له ) هلوقو . مهوتي ال ام نود مثوتي ام تف «لطلا رثك هلة ال ا

 را 00 هنأ ( اهدحأ ) ناو جو هيف ( ديزم نمله ) هلوقو ( ماهج نآلمأل ) ىلاعت هلوق

 :هبورضملا لوس ٠ ًاشحاف 0 أم ةماعلا وأ 0 ًابرض هريغ صل نه 1 نيلخادلا

 قبب الف « لصحب نأ نم دبال ءالتمالا نآل ( نآلمأل ) ىلاعت هلوق هيلع لديو ؛! رخآ ءىث قب له
 لئاق لاق ول ذنيحو « ةدايزلا بلطت اهنأ وه ( ىناثلاو ) ديزلا بلطت ىتح لاخ عضوم مهج ىف

 نأ ( اهدحأ ) هوجو نم هنع (با وبجلا) لوقن؟ ( نالمال ) ىلاعت هلوق ىنعم اذه عم مهفي فيكف

 : مهبلطتةرافكلا ىلع ظيغتت رنمج نأ ىهو . ةفيطل هيفو : لكلا لاخدإ لبق عقب ابر مالكلا اذه
 هلآ 1 رامكللا نم دج أ ءاعب اهنظل اهءالتما 0 باطتق ؛ نينمؤملا ةاصعل عضوم اهيف قبب مث

 لمي اذهىلعو ٠ نكستف اهظيغ هناقيإ 0 مترارح هناعإ دربيف . نينم ولا نم ىداعلا لخديف

 ك0 رايج نم واو ؛ همدق رابجلا عضي ىد ةدايزلا بلطت موج نأ رايخاأللا ضعي ىف درو ام

 مث . امسفن ىف ةعس الوأ بلطت منهج نركن نأ (ىناثلا ) هلل عضاوتم ليلذ ىلاعت هللا ىو. اه ىلع

 .ىلم اذإ ليكلا نإف ء تاجرد هل ءلملا نأ (ثلاثلا) رافكسلا نم دحأ ءاقب اهنظل نيلخادلا ىف ًاديزم

 را نذل هيرك اني الو هريغ عسي سبك اذإف « ًالتماو ءلم : لاقي نأ ص ا

 ديزملاو « بيذعتلا ْف ةدايزو مملع ناكل اةييضت ةدايز بلطت مث . هللا اهاللم ميج ى كلذكف

 : هيلي زت دحبأ قب له م لوعفملا ىنعم نوكي نارا

 4 ديعب ريغ نيقتملا ةنجلا تفلز 00 2 ىلاعت لاق مث

 كاسم هج ريا لواللاو : تيوك دم أ: ايار نكي
 ' را هو اتم نرثي ةكمالاو ناكَم ةتما نأ عم ؛ بيرقتلا هجوام ( ىل والا هل ًأسملا)

 الاد ىف رفد نموا الو لعن الو لا ال ةنملا نأ. (لوآلا) هوجو نم هنع (تإَوجلا) لوقت

 «بررقتلا وهف ةنجلاو نمؤملا نيب ىتلا ةفاسملاىوطي ىلاعت هللا نكل .اهدعب عم اهبلإلاقتنالاب مويلا

 ى ةدئافلا اق, ةنللا نم نم ولا ففالزإ نم كوأت نمؤملا نم ةيجلا ف الزإ سيل اذه ىلعف لبق نإف
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 ١ع ةنآلا .'تالتما له 5 لوقت 0 ىلاعت هلوق

 هس ف ت7

 2١2 ير نم 1 1 و تاالمأ ه 0 1 6

 ص ه-أ

 0 م تقال 1 1 "كلذ ف 3 ) 0 ماله نأ 0 ١ ناو ثيح حلا ظفل رابظإ

 ماهفتسسا لب زه نه ليف م عصر ُّق قم و ء مع هق ط 7 قبل لوقتو حيفا ىح ا

 0 بيذعتلا 0 تبدسل نك ال هل روح هل 00 مف قلأ ىأ 2 مويلا كلذو 0 راع

 : لوقت مود ؛ مالظب انأ 2 لاق ثءح نامزلاب ىفنلا صص*+ء ىلادت هنالل كلذو ' تام اذهو ملظلا

 ملو (ديبعلل مالظب انأ امو) لاق ثيح ديبعلاب صصخو . ًاضيأ نامزآلا عيمج ىف مالظب انأ امو ىأ
 ريغ َْى ًالاظ نوكي نأ هنم مزلب ملف 3 قاطي و ملظلا عاونأ نم و ىنلا صص+ كلذكف 2 قاطي

 5 قيدصتا الا ىلإ ترق هنأ ضصدصختلا ىف ةدئافلاو صصخ نإوديعلا ريغ قبح ىو كفا
 [ءالظ هنوكىبن هنألا ىف ىلع لدي ال ركذلاب ,صيصختلا نأ لغلدي اذه (تلاثلاو) ميمعتلا
 لاق 5« ممريغل 0 وك ىنن هنم مزاي ملو « ديبعال أم ًامالظ هنوك قفز 0 ىن هنم مزاي و

 0 ملاظ مهم و ( ىدالا قَح ْق

 ىداهب تنأ ام) لاقو . ةفاضإ ريغ نم ( ديبعلل مالظب انأ 0 انهه لاق 4 ىناثلا ثحبلا ١

 لو مالكلا لون ؟ 1 أمه قرفلا 000 ةفاضإلا هدو ىلع ) رومقلا َْق نم عيشسم 1 امو )ع ىمعلا

 ل دا ّ لئاقلا لوقي 2 صيصختلا ضرغل ال م مآل يدع مث 5 مومعلا 2 الوأ 6

 فايو ًارمعو ًاديز لوي ؟ نم عنميو : نم ىطعي : لئاس لأس نإف ؛ يمعتلا هضرغ نوكيو عنميو

 هلا ا ىطعي ناللف لوقيف 5 صوصخلا 00 الوأ ع دقو 5 صيصختلا ضرغل ال صصخم اب

 نو ديبعلا طظفاب ىأف ) مومعأل ناكل هيلع رمصت 5 ول مالك( .مالظب انأ امو) هل وهف اذه ا اذإ

 هللاىبص ىنلا امأو « يلاعت هسفن نم ملظلا ل مهنوك ىلإ تاق موك | لب . مهم ًاصتخم ملظلا مدع

 امو ) ىمعلا ىداهم تأ امو ( لاو صاخلا كلذ قس دا 1 كدا 5 ًايداه هيت َْق ناكف ة مسو هيلع

 . ( هدبع فاكب هللا سيلأ ) ىلاعت هلوق كلذك و ء داهم تنأ ام : لاق
 ةرسحاي ) ىلاعت هلوق ىف او . رافكلا هنم دارملا نوكي نأ لمتحي ديبعلا ( ثلاثلا ثحبلا ل

 41م دارالا نوكي نأ لمت<و 5 3 مالظب انأ امو مهبذعأ ىعي (لوسر نم مهئأي | دايعلا لع

 فياكت ٌّق دل 2 رفاكلا تآّر و لوقلا تأدب ول 3 لوك لاذ هللأ نأ وه ههجوو نينمؤألا

 تأب ١ نم ل ناكنإف 8 مويلا اذهلج ال تار ذل نم مهمعنم قل 2 نيزمؤملا ىدايعل ًالاظ دايعلا

 اذهو . ةدئاف ديفم ريغ ةدايعلاو نامإلا نم هب ىتأ امب هنايتإ ناكل . نمؤملا هلاني ام نمؤملا نأ ام

 هلوق ىنعمو ( نوزئافلا مه ةنجلا بادصأ ةنجلا باتأو راثلا بادكأ ىوتسيال ) ىلاعت هلوق ىنعم
 نم نودعاقلا ىوتسي ال ) ىلاعت هلوقو ( نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا ىوتسي له لق ) ىلاعت

 . ميمعتلا دارملا نوكي نأ ليصو (عررضلا لذأ رع نيس
 5 3 كدب نه نه له لوقتو تاالتما له منهج لوقت و 7 ىلاعت لاق مْ
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 زوي ال ثيح , سيل فالخ ًاضيأ مالكلا ىرطش دحأ نعام ريخأت انزوجامو . روبظلا ىف هنود
 امهنيب راصف مالظب وه ام ديز لوقيف هيلإ عجري ام ديعي نأ الإ . مالظب ام ديز : لئاقلا لوقي نأ

 ةيلكلاب رخؤي ناكو : ةيلكلاب مالكلا ف رخؤيالو نيرطشلا دحأ نع رخؤ, سيلو . هجوبام بيرت
 ام ربخ ءالخإ حصيال نأ ىغبني ناكءابلا قا ىف لوقلا كلذ كف  ءافخلاو روهظلا نم انرك ذ اس

 ةغل ىف هيلع دمتعملا وه اذهو لاخدالا زو< ال ناك ىو «نارمالا زوحب سيل ىفو ؛ ءايلا نع

 كلذ نوكي هيلع لخدت ل نإو هيلع ءابلا لاخدإ بجي أربخ لعج اذإ ام دعبام نإ اولاق ثيح مع ىفب

 اك الا لرش ناوه لاو لا نع باوجلاو اريخ نوك الو رخآ هجو لع وأ ءادتبالا لعاب رعم

 « مهتلالض نع ىمعلا ىدام تنأ امو ) ىلاعت هللا لاق نآرقلا ىف امساالو ام ربخ ىف ءابلا لاغدإ

 ىنعملاف سيل هبشأ ام نآل الف بوجولا امأو ( مالظب انأ امو ؛نيجراخب مهامو ؛ عمسمب تنأ امو

 هيسشلاف لاخلا قنل امهف ىنعملا ىف امأو ؛«نونلاو ءاتلا قول وهو ضراوعلا ىف اهفلاخو ةقيقحلا ىف

 عجار هنآل ىوقأ ىضتقملا كلذ نكسا ؛لاخدإلا بوجول ةيضتقم ةفلاخلاو ءالخإلا زاوجل ضتتقم

 ميدقتلا امأو ٠ ضراعلاب امم ىوقأ سفنلاب امو ىضراعلا مالا ىلإ عجار اذهو « قيقحلا رمألا ىلإ
 ةفاضإلاىنعم قيقحتل ماللال وقنف ماللا ىف مالكلا امأو ؛ ءابلا لاخدإ بوجو هنم مزايالف ريخأتلاو

 تافاضإلا ىف امأو : هيف نيونتلا تايثإب ةيقيقحلا تافاضإلا ىف اذهو ؛ ديزل 7 ديز مالغ لاقي

 0 براضااجرخ اذاف ةي ونعم ريغ هيف ةفاضإلا نإف « ورمعلتاقو ديز براض ض انلوةك ةيظفللا

 هن , لوءعفملاب لعافلا هيلإ ًافاَضم ناكام بصنيو لصاللا دا داعب نأ بكب ناكدَهف نيوتتلا تانثاب ًافانعم

 لعافلا مس أ نأرنغ؛ ىنعملا ف ةفاضإ نكت موا ظفالا ىف ةفاضالا قت : مل ذتني كك ماللاب ا

 2 0 او ل ودسملاب لعفلا قاحت نم تحض لوعمللاب هقلحت رانتغف لدفلا نع هجردلا طشتم

 ادا | اقلالا .كفرح رع ر رح لودفملا لإ اهت دخت ناوج ان كيج قلعتلا ةفصضلا لاجفأإلا
 ركإ ثلخر هلا كشإو  ة: كشو د ةحسمو ةحسم ناج ام ديزل فراض وأ دز تراخ كاع

 : ثحابق ةيونعملا امأو . فءضال ( نوربعت اي :ٌؤرلل م نك نإ ) ىلاعت هلوق ىف ا؟ لودعفملا مدقت

 باذك وه لئاقلا لاق اذإ ٍلظلا لصأ تابثإ هتايثإ نم مزلي و ملاظلا ف ةغلابم مالظلا < لوألا
 قرديأ نلف لاق نأ ناو تذكلا ار ىف هيفن نم مزلي الو« هبذك ك 2 وكي نأ مزلي

 لصأ ىفن هنم مهفي ال ( مالظب انأ امو ) ىلاعت هلوق ىفف ًانايحأ بذكي هنكل بذكلا ريثك باذكب

 ىنعمي مالظلا نأ (اهدحأ) هجوأ ةثالث نم هنع باوجلا لوقت ؟ هيف هجولا اف ملاظب سيل هللاو ملظلا
 ذئنيح لاعفلا نآل ةيسنلا قيقحتل ( ديبعلل ) هلوق ىف ماللا نوكي ذتئيحو ماتلا ىنعمب راعلاكملاظلا

 هرك ذ ام (ىناثلاو) هدئاوف هللا مادأ نيدلا نيز ماهإلا نم دافتسم ديج هجو اذهو ؛ ٍلظ ىذ ىنعم

 ةحرأا لح وه ىذلا فيعضلا ىدبع تءلظول لوقي ىلاعت هناكىريدقت سمأ كلذ نأ وهو ىرشخرلا

 هجولا اذهقةحو . ًاملاظ هنوكىفن ًامالظ هنوكىفن نم مزليف كللذب انأ امو مظلا ةياغ كلذ ناكل
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 26« نيدعلل مالظب 5 و

 انلق اذإ امأ « ًاعيمج نيهجولا ىلع مدقت امل بسانم 4 ديبعلل مالظب نأ امو )ل ىلاعت هلوقو
 (منهج باوبأ اولخدا ليق) هلوق ىف لئاقلا لوقو ( هايقلأف ) هلوق نأ ( ىدل ) هلوق نم دارملا نأب

 نوكيي الف دينعلا رفاكلل الإ نوكيال ( منهج ىف ايقلأ) ةلوق نأن يب ىلاعت هللا نآل . رهاظف هل ليدنتال

 لبق ليدتتلا_ تجاولا” ناك لب ( ىدل لوقلا لدبي ال ) دازملا نب انلق اذإ امأو ؛ دلل اكدلط رد
 سلا نينو سرا كمر نأ دعب الإ بذع امو ؛ لبق نم از يال كل دكتف ىدبي نيب فوقولا

 . ةيونعمو ةيظفل ثحايم هيفو

 لوقنف ءابلا امأ ( ديبعلل ) هلوق نم ماللا ىفو ( مالظب ) سيل هلوق نم ءابلا ىف ىهف ةيظفللا امأ
 نوكي تح هيف الاخ د] 3و الو [رهاظ هن لعفلا قلعت ن وكي ال انيحا ةباكلودفملا ف لش 0
 لاقي الف. ءافخلا ةياغ ىف الوروهظلا ةباغ ىف نوكيال ثيحكرتلاو لاخدإلا زوحيو  روهظلا ةباغ ىف

 تيهذو تجرخ انلوق كراس لع تجرخ لاقيالو . ديزب لعفلا قلعت روهظل ديزب تب رض

 ناك اهل ام رتخ كلذ كك لعب ردلل هلا تركشو هركش لاهو امهف ديزن لعفلا قلعت ءا ءافخل ديزي

 لاعف لاب قحلت ىتلارئاهضلا قاحلإ نآل , روبظلا ةناغرهاظ ريغ العق: هنوك ىف سيلو ؛ لوعفملاب ًاهشم
 تقكا كلوق ىف ا العف اهتوك ححصي انسلو نتسلو متساو تسل كلوق ىف نونلاو ءاتلاكةيضاملا

 نفل ف كلذ لوقت الو ؛ نك نوكت وبنوك لاوقن ثدح قرفلا نيش لا هتسالا ف ككل ٠0

 ديز سيل لاي نأ زاجل ء روهظلا ةباغ لودفملاب هقلعت رهظي ال ىذلا لعفلاك انراصف امم هيشي امو

 زي ملو  ءايلابو هسفنب ىدعي افكلذريغو هب ت>سمو هتحسملاقي 5 . لهاج ديز سيلو الهاج

 سيل فالخ رورظاا ةباغ رهاظ لعف ناكو راص نآل جرادب ورمع راصو جراخب ديز ناكلاقي نأ

 . رهاظ اذهو ( رشب اذهام ) لاق نم لوق ديؤي اذهو « ةيفانلا امو

 لاخدإ زوحيال اك.ءابلا نعامربخ ءالخإ زوال نأ ىغبذي ناك لئاق لاق ول (ىناثلا ثحب !
 اها داع ناك اا ناك نأ اوه لاؤتبلا اذهزبرقتو نام آلا هيف نوح سيل ريخ و ناك ريخف دالا
 العف ناكامل سيل و . هلوعفم ىف هانعنم امك هربخ ىف ءايلا لود انعنم ثيح برض ةلزنمب هانلعج

 صالاو لابقتسالا غيص ىلإ أر ًارظنًارهاظ العف نكي لو« مت لو اسلو تسل انل وقى[ أرظن ا

 ايم امزو هلال ركش و تركت لوهفه الق اك ءهك تو هريخ قءالا لاحد[ ( لوجو اظل 0 ١

 ناكو فرحلاب الإ لودءفملا ىلإ ىدعتي ال ىذلا لعفلا ةلزنمي نوك نأ ىعذي ناك هجوب اللعف نكي مل

 نيب انقرف انأ اذه دي وي و  ءابلا عم الإ بهذ لودفم ءىجبال امكءابلا عم الإ هربخ ءىجيال نأ ىغبني

 فيد ظفللا ى ناك رأت اذ 0 يرتب الل اكسب ةيره ةدحلاو كل انلعجو 2 نكن
 سياورهاظ ل فف نك نألا نيل اجراخ كير : انزوج لهو. ن6 اج راج دير لئاقلا كوع نا
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 ةئجرملا ىلع دري اذهو . هللا داعيم ىف فالخإ ال مك ىلاعت هللا داعيإ ىف فاخ ال ( اهثلاث ) لوقلا

 مركلا اولاقو « هنم ًائيش هللا ققحب ال فيوخت وهف «ديعولا نم نآرقلا ىف درو ام اولاق ثيح

 اذهو « قش اذه نأ قباسلا لوقلا لدببال (اهعبار) افعو فلخأ دعوأ اذإو ءىفوو رحنأ دعو اذإ
 ؛ءايقتالا 1 لمعيو ق: اذهو ؛ ءايقشالا لمعلمعيو قش اذه تلق ؛ دابعلا تقلخ ني ب ديعس

 هجولا ىلع امأو « ىلاعت هللا قيفوتب الإ ةداعس الو عاس عسب هلا يدب ال ىدع لوقلا كلذ

 تلع ىلاع 0 ؛ ىدي نيب ىرتفي الو ىدل بذكي ال ( اهدحأ ) آضيأ هوجو (لدبب )٠١ قف ىناثلا

 لوقالو . ىفاطيش ىناغطأ كلوق كديفيالف « ىف ةطأ ناك نمو ًانغاط ناكن مو « ىتطأ :نماو ىغظ نم

 الرول ردا 00 اوعجراف) ىلاعت هلوق ىنعم ىلإ ةراشإ ( اهنناث ) ( هتيغطأ ام انبر ) ناطيشلا

 يدتسلا لبق: نم 5 متلدب منك ديدشلا باذعلا َْق ءايقلأف لوقأ ال نأ مت 0 ول لاق ىلاعت هن 1

 لاق) ىلاعت هلوق ىف انلق 0 ةلروقلا لد اف نال امأ و ١ ىدب نبا وفقت 1 لبق نام الاب رفكلا

 مكل ناطيشلا نإ ) تلق ثيح اذه لبق نوكي نأ بحي ناك مكماصتخا نأ دارملا ( ىدل اومصتخت ال

 سأيلا دنع ناميإلا نإف , ىدل نامإلاب رفكلا لدبي ال هانعم ( اهنلاث ) ( اودع هوذختاف ودع

 (انك رشأ ام انبر) هلوق هديفيال رفكلا ةملكب ملكت نف م كال انه]و اني مكلوقف لوبقم ريغ

 لدبي ام لوقي ىلاعت هناك لاحلا قن ىلإ ةراش | ( لوقل 00 ) ىلاعت هلوقو ( انمآ انبر ) هلوقو

 لعفت اذام لئاقلا لوقي « ا لعفلا ىلع تلخد اذإ لاحلا اهب ني ام نآل «لوقلا ىدل مويلا

 را ا عفا ل لاش لدغ لعفي اذام لئاقلا لاك اذإ و « احلا ف ىأ نم لحفأ ام لاق ؟ ادع

 ى الو آم قارتفا ديفي ىونعم. ناب هيف له لبق نإف « قنلا ناب ةدايز ديرأ اذإ أيش لعفي نا
 ىمنلاك هانعم ىف امو ىننلل ةعوضوم اهنوكل ىنلا ىلع لدأ ال ةبظ نآل كلذو « معن : لوقن . ىنعملا

 ) مسقأ ال) هلوق ىف اكزاجملا قيرطبف ةلمجاب و راضإلا وأ فذحلا قيرطب الإ تايثإلا ديفي ال ةصاخ

 ديفي ال لاحلا ىف ىننلاو ًاعسا نوكست ثيح ىتاعملا نمهريغل ةدراو امنآل قلل ةضحمتم ريخف ام امأو

 نال في ام لاقي ٠ لانقتسالا ىف 3 لاملا ىف ىننلا عم نوكي نأ زاو+ قلطملا يفنلا

 نإ لاقي ال ىلل 0 نكت م ثيدح فن ضحمتب ل ام صتخاف : هللا ءاش نإ لعهتسو م

 0 انآ 0 ب لابقتسالا ىف تك اف لاحلا ىف تايثإلاو لابقتسالا ىف ىننلل ال

 ادغ لعفي ال لاقي نأ زو معن نآلا لعفيو ديز لعفي ال لاقي نأ زوحب ال ذإ كلذك سيل

 لب لابقتسالا ىف ىننلل لعفي ال كلوق نكيلف ًازيع ناشرلا بج ادع كا رتاذوكل ناللا: لعفي و

 000 لتفي الف اهو لعفيسو لعش اه الق انلاكم قو. لاقتسالا' ةنم 00 ىنلل ناك

 الاف الآ ةنمزأ نم قاهر زيمع ريغا نه لاتقتسالا"ى اتتنأو لاخلا" انفن انبه لب ءدغ دعو

 نأ مولعمو زييمت و نييعت ريغ نم لعفي وهو ديز لعفي ال لاقي نأ سكعلا ىف هلاثمو « نامز نع

 ْ . زباج ريغ كلذ



 ١ ةيؤلا . يدل اومصتخ ال لآ : :ىلاعت هلوأ

 رورر

 لد ام رد ديعولا عسل 0 دقو 1 اومصَتخحت و لاَ

 لهأ مهلعل . دابعلانم اونوكي مل ىأ ( ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نإ ) ىلاعت هلوقو ( نيصلخلا

 . لعأ هللاو ؛ دي نم مهيلع ىل ناك امل قدص مدق كليبس ىف مه ناكولو ؛ دانعلا

 نم هنع باوجلا انلق ؟ (نيعمجأ مهني وغالل) لاق هنأ عم هتيذطأ ام لاق فيك 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 نم دارملا نوكي نأ وه (ثلاثلاو) ىرشخمزلا هلاق امع راذتعالا ىف ًامدقت دق (ناهجو) هجوأ ةثالث

 الف . ةداجلا ىلع تنأ صخش هل لاق اذإ لاضلا نأ اك ةياوغلا ىلع مهنميدأل ىأ ( مهنيوغآل ) هلوق

 :ىم ءاغطإلا ءاذتبا ناكام ىأ ( هتيفطأ ام ) هل رخو , انهع كلذك دلضر هن[ لاك ايلا

 4 ىدل اومصتخت ال لاق ل ىلاعت لاق مث

 لوق وهو( هتيغطأ امانبر هني رق لاق ) هلوق لبق ًامالك كاته نأ لع ليلد اذه نأ انرك ذدق
 نأ ىغبني ناكماصتخالا نأ همورفم ديفي ( ىدل اومصتخت ال ) هلوقو ىناغطأ انير رانلا ىف قلملا

 ١ . ىدي نيب فوقولاو روضحلا لبق نوكي
 < ديعولاب لإ تمدق دو ل ىلاعت هلوقو

 ناطيشلا متعبتا اذإ نإ تلق دق لوقي هناك. هتدئاف مدعل نايبو ماصتخالا نم عنملل ريرقت

 هوجو اهف انلق ؟ ( ديعولاب ) ىلاعت هلوق ىف ءابلا كح ام ليق نإف . هومتعبتا دقو رانلا نولخدت

 هلوقو . ةدئاز كانه اهنإ لاق نم لوق ىلع . نهدلاب تبنت ىلاعت هلوق ىف اك ةددزم اهنأ ( اهدجأ )

 ال |ونم1: نيذلا اهمأ ان ) ىلاعت.هلوق ىف ك تمدقت ىنعع تمدقف ةيدعم ( 5 ) ( هللاب 3ك

 لد امل) دنع لاو اهزتقم مكيلإ تمدق دقو . هريدقت راض مالكلا ىف (اهثلاث) ( هللا ىدي نيب اومدقت

 : لئاقلا لوقي ةبجاصملا ىه ( اهعبار ) ؛ ىدلءلوقلا لدبي ام : هلوق وه مدقملا نوكيف (ىدل لوقلا

 ديعولا عم بحبام مبيلإ ت ءمدق : لاق ىلاعت هن "كن وكف 0 يأ هجرس يللا سرفلا تببرتشأ

 .راذنإلاب هكرت ىلع

 : نيبجو لمتحي « ىدل لوقلا لدبي ام ) ىلاعت هلوقو
 نأ الينا و ) (ىدل لوقلا لدبي ام ) ىأ لوقلاب 0 هلوق نوكي نأ ( امهدحأ )

 لوقلا ىف لوآلا هجولا ىلعو ؛ ىدنع ليدبتلا عقي ال ىأ ( لدبي ام ) هلوقب ًاقلعتم كلذ نوكي
 دعب هللا لوقب (ايقلأ) مهقح ىف ليق ام لدبي ىتج اولاق امل مهنأ وه ( اهدحأ ) هوجو هيدل ىذلا
 وبأ اولخدا ليقو ) هلوق كلذك و . ىدل لوقلا اذه لدبي ام : ىلاعت لاَقف هايقلت ال مهر اذتعا

 اذ 0 ال ىأ ( منبج نآلم ال ىنم لوقلا قح نكلو ) هلوق وه ( اهناث ) هل ليدبت ال ( منهج

 «مو رخال 7و



 ل لالض ىف ناك نك 6 0 وف ١

 41/1 0 لاللَض ىف ناي كك

 مهني وغ”ال كتزعيف ) لاق امل ًاديحصتو . مدآ ىنب نم ماقتنالا اراهظإ كلذ هب تاعف امنإ ىلو'الا

 قحلاو قملاف)ىلاعتلاق اك. باذع .اوغإلا ىلع هلو . كرتشم هعم هنأو باذعلا ىأر اذإ مث (نيعمجأ
 روبط دنع هتلاعم نع عج ريف ( ةيمامإ امال ) لوقيف ( كععبت نمو كنم ميج نامل الاغا

 ىاذملا

 (هنيرقلاةو) ىلو“ الا ةءالا ىف لاقو ء« وأو ريغ نم ( هنيرف لاق ) انبه لاق < ة ةيناثلا ةلأسملا ١

 ىف نفت 0 نأ و نيءمن عج نيدنعم ىلإ تدقو ةراشإلا كولا ف نرد كلذ. ةفطاعلا واولاب

 ناءنعم كاسه دجوب مل ىناثلا ىفو ؛لوقلا كلذ ديبشلا لوقيو . قئاس اهعمو ءىجت تقولا كلذ

 هني رك لاق ) كاعت هلوق .بملتي ال.( باذعلا ف هابقلأق ) هلوق ىف ءافلاو .؛ واولاب رك ذب ىتح ناعمتج
 . واولاب ففطعلل ةيضتقم ةبسانم ( هتيغطأ ام انير

 عضاوملا نم ريثك فو بر لقي ا انبر ) لاقو ؛ دحاو انه لئاقلا 6 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 بر) حون لوقو ( كيلإ رظنأ قرأ بر لاق ).هلوق ىف مءبر لاق ٠ ًادحا لا

 ْى اب كدنع ىل نبا بر تلاق ) هلوقو ( ىلإ حب نجسلا بر لاق ) ىلاعت هلوقو ( ىلرفغا

 عضاوملا كلت م ى لوقن (نوثعبي موي ىلإ فرظنأ بر لاق )ىلاعت هلوقو , كلذ ربغ ىلإ ( ةنجلا

 |4117 اذكا  ىلعاو ىصصخاو قرم براي :بلاطلا لوق نأ نس الو ءتلاط لئاقلا

 ةبيهلا عضوف عضوملا اذه امأو . بلاطلا صيصخت بسانيال ابر هنوك نئال انطعأ : لوقب

 .(هتبخطأ ام انير ) لاف بلطلا نود لاحلا ضرعو ةمظعلاو

 « ديعب لالض ىف ناكن كلو  ىلاعت هلوقو

 : لئاسم هيفو ؛ ىغطف لالضلا ىف الغلغتم الاض ناك اميإو . هئاغطإب نكي مل كلذ نأ ىنعي
 الالض رثك أ نوكي لاضاا لوقن ؟ ديعبلاب لالضلا فاصتا ىف هجولا ام « ىلو آلا ةلأسملا 0

 لالضاا ملع اذإو . ًاريثك دصقملا نع دعبي ةدم هيف قبو لالضلا ىف ىدامت اذإف . قيرطلا نع

 ا دعما عع دعت لالض) هلودف , اويثك دصقملا نع دعب الف ثيق نم قب رطلا ف ريصق

 دعب اذإ لالضلاو , دعب وذ لالض ىأ ةيضار ةشيعو قداض مالكل اتي ك٠ لعافلا هب فصوب

 هيلع ريغتت هنع دعبأو قيررطلا نع داح نم نآل ؛ لالضلا رهظيو انيب ريصي هيف لاصلا دّماو هادم

 ةيدوأ ىف عي انعرو . قيرطلا نع لض هنأ هل نيبتيو دصقملا .نيع ىرب الو تاهجلاو تامسلا
 نيفصولاب ىلاعت هللا هفضو لالضلاف . اليلق داح نم فالخب لالضلا تارامأ هل رهظيو زوافمو

 ( ديعي لالض ىف ) لاق ىرخأو نيبم كالض ىف ةرات لاقف عضاوملا نم ريثك ىف

 مهنم كدابعالإ ) هلوق ىلإ ةراشإ (ديعب لالض ىف ناكن كلو ) ىلاعت هلوق « ةيناثلا هلأسملا ١



 1111 ا ل ل اوك تكس دب 7 ةيآلا . رخآ الإ هللا عم لعج ىذلا : ىلاعت هلوث
 لاق <79 كن ديلا ناذعلا قى هاقلاف رخآ ِ | هللأ 5 لعج ىذلا ل هي دع رس و مد ا هع ع ١ م را نس ني دم 1 ا

 هيف عمتجا نم ًاتطاح ءاقلالا نوكي نأ سحور كلل دروع لإ ا يحل حاس دع رافك لك منهج ىف
 فصولا دارملالب . دهازلا ملاعلا طعأ : لاقي اك, زيمملا فصولا هنم دارملا سيل ( دينع انامك لك لاتمت هلوق لون : هب رمآلاو هج ف ءاقلإلا ثاريإ ف فاك رفكلاو اهرسأب تافصلا هذه
 درو لاقي 6 ١ مدلا ليس لع اوأ كحدملا ليس لعام 4 فو تؤم فرض ولا نوكإ ندخل
 تان نال 2 رفاك رافكلاف 2 عانمو دينع رافكللا نأ 5 ) ديذع رافك 5 ) هلوقف 2 ىخسلا
 مو هدد حد هنآل 1 ريخلل عانمو دينعو؛ ةرفاو هدايع ىلع ىلاعت هنبأ معنو ١ ةرهاظ ةينادح ولا
 : تافصلا هذ فوصوم وهف رفاك لكف 0 زا ف كاش هناا بهسرهو٠ عيد وهف قملا ند

 .  ديدشلا باذعلا ىف هايقلأف رخآ ألِإ هللا عم لعج ىذلا ل ىلاعت هلوقو
 لك منهج ىف ايقلأ ) لاق هناك ( منهج ىف ايقلأ ) هلوق ىلع ًافطع نوكي نأ ( اهثلاث ) ( نلينع راعكا لك) ىلع فظع هنأ ( اهناث ) ( دينع رافك لكإ هلوق نم لدب هنأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث هيف

 ديدش باذع ىف منهج ىف هومترقلأ ام دعب هايقلأف رخآ الإ هللا عم لعج ىذلاو ىأ ( دينع رافك

 . 4 هتيغطأ ام انبر هنيرق لاق ب ىلاعت لاق مث

 ,ىاطتش ىتاغطأ انبر :لوقي رانلا ىف ىقاي امنيح رفاكلا ناك. ردقم مالكا باوج وهو
 نال ) ىدل اومصتخ# ال لاق ( اذه دعل ىلاعت هلوق هيلع هلدب 3 هتيغطأ م كر 0 ناطيشلا لوقف
 اولاق) صفو ةزودلا هذه ىلاعت هليأ لاق 5 اذه دئليحو نيدناجلا نمد مالك عدت ماصتخالا

 : لئاسم هيفو ( رانلا لهأ مصاخت قمل كلذ نإ ) لاق نأ ىلإ ( هدزف اذه اذل مدق نم انبر | ولاق ) ىلاعت هلوقو ( مكب اخرس متنأ 1
 .مر اذهو , ناطيشلا ال كلملا دارملا : هريغ لاقو . اذه هيلع لدتساو : ديعقو ديهش وه ىذلا كلما ال ناطيشلا وه ةمدقتملا ةيآلا ىف نيرقلاب دارملا : ىرشخم رلا لاق « ىلوأالا ةلأسملا ١)

 ىدل ام اذه ) هلوق نوكيف ؛ ناطيبشلا دارملا ناك ول لو'الا ىف هنأ وه هنايبو . كلذ لاق نمل اليلد
 لوي نأ ىرشخعزلاو (هتدتعار هلوقل اضقانم ( هتيخطأ ام انبر ) هلوق نوكيف اذه ىلعو « اذهب كلت ريسفت ف حرص ىرشخزلا نإف . ىناوغإب هتدتعا رانلا دعّتم دتع ىدنع صخشلا اذه هاذعم ( ديتع
 ةلاملا ىف : نيلاح ىلإ ةراشإلا نوكست نأ ( امهناثو ) ناطيشلا نم نالوقلا حصيف هتأجلأ امو را هل تناز ىعم (هيدتعا ( لوب ناطيشلا نإ لوشي نأ (اهدحأ) نيه+و نم هنع (باوجلا)
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 (؟ه» ببر دعم ريخلل عانم

 2 6 - و ا

 لاعف ةظفا ىف ديدشتلاو ء رفكلا دي داش ىنعمب .نوكيف :رمكلا ]نه نوك ل 0 نارفكلا

 نم رافكلا ناك نإف ( ةاعلا هذمو ًادونع دنع نم لعاف ىعمي لمعف دينعلاو 0 ىنعملا ُْق ةدش ىلع لدي

 . (مرثك عم هلا محن ركنأ وهف ؛نارفكلا

 . ( ريخلل عانم ) ىلاعت هلوقو

و « تجاولا لابلل عنملا ريثك ( اهذدأ )ناهجو هيف
 لجالا ركنا وهف رفكلا "ند نآك ن

 ندا دلل مالا ركنأ ثيح ادع رفكلا ديدش ناكذ . اهروهظو |متوق عم هللا ةينادحو

 نع امترثك عم اهركني دينع ةمعن لك (دنع) هنم نارفكلا دوجول نارفكلا ريثك ناكو . حضاولا

 دس و حلا ليك خلل ليا كات ةلوقك نوكيف :لاملا وه ريلاو ؛ بلاطلا قدتسملا

كرش ناس دب ثءح ) ةاكدلا
ةديدش ةيسانم هيفق اذه ىلعو 2 ةاكولا ءاتنإ نم عانتمالاب و )2 

 اذإ 

 ها كل اذه هدو لثو قاعي هلا منأ نفك : لوقت هناك. نارفكللا نم رافكللا انج

 لخدي نأ نم ضحي ري وه ىذلا نامإلا وهو (ريخلل عانم) وهف نامالا 0 عملا كن دَس (امهناث)

 رافكلا المع اذإ ةديدش هشانم هيفف اذه ىلعو « دايعلا بولق ىف
 دا رفحا نم

م ريخلا نم ىد هرفكب عنتقي لو 1 هللأب
 : ريغلا ن

 4 دتعم ) ىلاعت هلوقو

دتعم ) هلوق نوكي نأ ( مرح ) ناهجو هيف
 نوكف « ةاكرلا عانم ىعمب (عانم) ىلع 0 ( 

 نيك زشملا ةداع ناك ةقرسلاو ابرلاب ًاضيأ مار | د2 ئخ كلذ ىرتر جا رلا ذو ل ةانمم

 مو نامي إلا عنم : لوقي هناك ناميإلا عنم ىعمب (عانم] ىلع ايم (دتعم)هلوق نوكي نأ (اههنامو)

 5 هاوآو 1 نم ناعأو 5 ةاذآو قفل ناهأو 0 2- هب عشب

 . ( بيم ىلاعت هلوقو
 عنام مالا و ”نارفكلا ينك راقكلا “ان وف ىلع اذهو ءبرر وذ ( اهد>أ ) ناهج و هيف

 انام فرعا الز لوقف باوتلاو ىرخألا نم بير ىف هنال ةاكرلا ىطعي ال : لوقي هناك. ةاكرلا

( امهمناثو (ْ صر وع ريغ نم
ور ْف ريغلا مقوي ) ببرم) 

 نيينعملاب تا ةيارالاو 2 همشلا ءاقلإب ت

اذه : لاقي نأ وهو ؛ هانرك ذ ام ريغ رخآ بيترت ةيآلا ىفو ؛ ًاعيمج
 ةبسنلاب رافكلا لاوحأ نايب 

 رافك ) هلوقف : رخآلا مولا ىلإو ء هللا لوسر إو“ هلل ىلإ
 رفكي هللا عم هلاح لإ ةراشإ ( دينع

نم) هلوقو 2 هتابآ دناعيو هب
ا>ىلإ ةراشإ (دّددم ريذلل عا

هعاتا نم مانا عنميف ؛ هللأ لوسر عم هل
 0 

 هلاح ىلإ ةراشإ (بيرمه) هلوقو 0 ءاذهلا ةرثكو ءاذيلاب ىدعشو 2« هد_نع ند ىلع قاقنالا نمو

 ايقلأ) ىلاعت هلوق لبق ناف : ةمئاق ةءاسلا نأ نظي الو ؛ باتريو هيف بيري رخآلا مويلا ىلإ ةبستلاب



 ا ا ض1 ا يي ايي ع ل سا كسل ا

 0-3 ةيآلا ين ل دقل : للاعت ا

 ل ةهدوردع ل همم سر هم هما

 ١7< لح ا إل ًامغ كنع | 07-52 نم لَ ىف تنك دق
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 ( معراوقتا نذدلا 1 امرك د 0 لاقو ' رانلا ىلإف رجافلا امأو ةنجلا ىلإ

 ( تنك دقل ) هل لبق وأ هل لاقي ريدقت ىلع امإ (« اذه نم ةلفغ ىف تنك دقل ل ىلاعت هلوقو

 رفاكلا امأ ماع باطخلاو ( منهج باوبأ اولخدا لبق ) ىلاعت لاقو ( اهتنزخ مهل لاقو ) ىلاعت لاف اك
 هيلع ىريو هنع ايف ناك ام هل رهظيو ًادلع دادزب هنإف نمؤملا امأ و محلا اذه ىف لودلا مولعف

 نامجولا هيفو لفاغااكلاوه الا ةدشو لاوح الا كلت ىلإ ةبسنلاب نراك انيق ربتعملا ىأر انيق

 هلع (رثك ألو نيالا ءاطقلا نم هديغ ةقحلاو .( دنت هم تنك ان لاشك هاون فاه
 . تفلغلا وهو هنع هلق ار ردع ةلكلاب رمال نوكي :لفاغلا و هللع رم الا سيل كلامنا ل ١

 م ديدح مويلا كرصبف ١ كتلفغ كنع انل 5 4 كءاظغ كنع انفشكف ) ىلاعت هلوقو

 : ةراشإلا هملإ و٠ اليلخ ايندلا ق ناكو“ ًاديدح ك ذيرقو : البلك لبق نم ناكو

 نيزىذلا ناطيشلا اههرجأ ناهجو 2 0 4 ديتع ىدلام اذه هني رق لاقو 0 ىلاعت هلوقب

 ًاناطيش هل ضيفنا ىلات لاقاو ( انت ملل ايفو !ٍ هيف ىلاعت لاق ىذلا وهو نايضغلاو هل كلا

 ىف وسفلا وار وك الا 00 اذه ةراشإلاف (نيرقلا سدبف) ىلاعت كاقو (ن ذل
 دفع دنع وهند ىف ' ىضاحلا ده لووك ناطسغلا نأ قام ةيآلا ةلمجو رانلل دعملا هانعم ديتعلاو

 قبس ىذلا ديهشلا ديعقلا ىأ ( هنيرق لاق ) ىناثلا هجولاو ؛لالضإلاو ء.اوغإلاب هتددعأ منبجل
 نوكي ال تقولا كلذ. ىف .ناطسغلا نال كلذ , ةلابعأ تاتك ىلإ ةراشإ اذهو كللملا وهو ةرك د

 امهيناثو . هتفص ديتعن وكف ( ديتع ىدلام اذه ) هلوق نأالو ؛ لولا كلذ لوي نأ ةباكملا نم هل

 أررخ نوكي نأ (اهديجأ).(؟)هج أ" ةثالثل المت ديتع نوكف ءةلوضره نول

 ديتع نوكي نأ ( اهناثو) ديتع وهو ىدل وه ىذلا اذه هانعم ( ىدلام ) لو'الا ربخلاو ربخ دعب

 ديز ىدنع ىذلا اذه لوقت امك هريغ نع ديتعلل زيمملا فصولاك عقي ىدل امو : ريغال ريخلا وه

 هنع ريخ مث هريغ نع هيلإ راشملا زعل ىثيحب ىذلاو ىدنع ىذلا نوكيف ورمع ىئيحي ىذلا اذهو

 نامجو هيفو . د>اول ًارمأ وه نوكيف « منبج ىف ايقلأ ١ ديهشلا وأ قئاسلل لاقي مث هدعب امب
 : كل. رعلا ةداع اميماثاو 1 هلآ لاش اك مالا نارك ىن هناا ١

 نيك مع نيوكيف .نإرمكلا نه:نركي نأ لمتحي رافكلا 4 دينع رافك لك 0 هلوقو

 يي .”ريخلا وهتئذل :امو ةراشاللنا:نم الدبأ نكي نأ : كلاثلا هجولا لعل . نيهجو الإ ركذي ل رسفملا نأ ظخالن (١ر
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 0 تتك اب 501 6 تءاجو ب ىلاعت هلوقو

 نأ ( اهدحأ) 0 لمت< ( ق قحلاب ) هلوةو ؛ نطفلا لهذتو لوةعلا بهذت ىبلا هتدش ىأ

 ءاج لاه ةيدعتللا ذئنمح ءانلاو توملارضح توملا ةدش :ناك« ق> ةنإق توما هلم دارملا نؤكت

 وهو ق> ةنثل ندلا نم هب نأ ام قحلا نم دارملا نوكي نأ ( اهئاثو ) . هرضحأ ىأ اذكب نالف

 نعالإ ليقبال هنكل نامإلا ربظي  ةلاخلا كلنا ىف وهو الإ دحأ نم امو توملأ ةدش دنع ربظي

 لع ىلا هم ءاج دل ناذلا لاقي ا« هريظت: هنأ وه هن ىلا ىعماو ٠ بسغلاب 1 قلل ادعم قيس

 ع نالت الا هبا ها ليت هل ةروظم توملا ةدش تناكاملو : هرهاظأ ىأ لسو هيلع هللا
 نأ" لت 0 « عشاخ بلقو حيسف لمأب كل فلم كان سلع اتم داركا كوك "نأ

 باطخلاو . هنعلام ىأ أقيرطلانع داحو . قمل ىلإ ةراشإ نوكي نأ لمتحتو توملاىلإ ةر اثإنوكي

 لاقي نأ ىوقالاو برقأ وهو نيرفاكلا عم ليقو . ركنم وهو ملسو هيلع هللا لص 3 9 8

 . عماسلا اهبأ ( ديحت هنم تنك ام كلذ ) لوي هناك عماسلا عم ماع با

 .4 ديعولا موب كلذ روصلا ىف خفنو 2 ىلاعت 3

 000 1 اب نوككم لوألا مالا امإ هنم د1 لاو (”ةوملا ةركم تءاجو) هلوق ىلع فطظع

 ةيناثلا ةخفنلاب (ديعولا موي كلذ) ىلاعت هلوق نآلرهظأ وهو ةيناثلا ةخفنلا وأ توملا ةركس ءىجي دنع

 ةراشإ ( روصلا ىف خفنو ) هلوقو « ةثامإلا ىلإ ةراشإ ( توملا ةركس تءاجو ) هلوق ناوكناو قلل

 هلوق نم ىذلا ردصملا ىلإ ةراشإ هنأ ىرشخمزلا ركذ ( كلذ ) ىلاعت هلوقو « ءايحإلاو ةداعإلا ىلإ
 "51م ناكل ًابوصتم ناكول ءوي نآل فيعض وهو ديعولا موي خفنلا كلذ تقو ىأ ( خفنو )

 ىف نوكي او نامزلا سفن نوكي ال ردصملاو مويلا سفن كلذ نأ ديفيف موي عفر امأو ًارهاظ

 ىلع لدي اكل عفلا نآلل ( خفنو ) هلوق نم موهفملا نامزلا ىلإ ةراشإ كلذ لاقي نأ ىلو ألاف نامزلا

 0 3 ىذلا وه ديعولاو ديعولا موي نامزلا كلذ لاق ىلاعت هن اكف نامزلا ىلع لدي. ردصملا

 1 رادو اك الل ملا

 ىلا وه قئانسلا نأ لبق نم انيب دق © ديهشو قئاس امعم سفن لك تءاجو ب ىلاعت هلوقو
 قاسيفربلا امأرجافلاوربلل مزال قئاسلاو : بتاكلا وه ديهشلاو هدعقم ىلإ هنمو فقوملا ىلإ هقوسي
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 ىرح هيف انتردق درفتب ؛ ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو لاقي نأ لمتحيو : ءىث هنع بجح ال
 . هقورع ىف مدلا ىرحي اي انرمأ هيف

 هيدل الإ لوق نم ظفللي ام . ديعق لامشلا نعو نيهلا نع نايلقتملا قلتي ذإ ل ىلاعت لاق مث

 « ديتع بيقر
 ىلإ ةراشإ هيفو ( ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحتو ) ىلاعت هلوق ىف !ه هيف لماعلاو فرظ (ذإ)

 هل ناكناف : مهبلع لكتا رمأ ىلع ًاباتك ماقأ اذإ كلملا نال كلذو , ىدس كورتم ريغ فلكملا نأ
 كلذ نع دعبي ال باتكلا ةماقإ دنع ناك اذإو . مهلع لكتي تقولا كلذ ىف نوكيف هنع ةلفغ

 ذخأ تقو ىف هللا : لوقنف . هيلع الابقإ دشأو هيلإ برقأ كلذ مدع دنع وهف هنعلفغي الو رمأالا

 هلاح انظفح نوكي ءىثث امملع خام دنعف . هل طلاخملا هقرع نم هيلإ برقأ هلوقو هلعف هنم نيكلملا

 نوكيف هجولا اذهىلعو بكرلا قلتي نالف لاق لابقتسالا نمقلتلا لاقي نأ لمتحيو ؛ متأو لكأ
 ناكلملا امه هجولا اذه ىلع نايقلت لاف . ديعق هلامشنعو هنيمب نع نوكينايقلتملا هاقلتيام تقو هانعم

 روبحلاو رورسلا ىلإ اهلقنيو نيحلاصلا حاورأ ذخأي امهدحأ توملا كلم نم هحورناذخأيناذللا
 نم رشحلا موب ىلإ روبثلاو ليولا ىلإ اهلقنيو نيحلاطلا حاورأ ذخأي رخالاو روشنلا موي ىلإ

 نيعلا نع ديعق لجرلا دنع نوكي نيليبقلا ىأ نم هنإ ان ةلت تقو ىلاعت َلاَعَف ء رورقلا

 ٌ ند هوا هلامعالل ناماك نارخ ناكل هل نالزنب ناكلملا ىعي ؛ لامشلا نع لمعقو

 ا رخآلا كلملا ىلإ عجريو نورثملا هلم ةحور دخاب(نيلاسلا_ نه ناك نان ؛ كك

 ىلإ عجريو باذعلا كلم 0 نيحلاطلا نم ناك نإو ؛ وه اهذخأي نم ًارورسم نكي مل ثيح
 ديهشلاف ( ديبشو قئاس ) ىلاعت هلوق انركذ ام ديؤيو ءوه اهذخأ نم نكي مل ثيَح 2
 . ةداعالا تقو هلزنم ىلإ هقوسبف كاوملا كلج نما هح وزر كح ىقلتي قلتملا وه قئاشلاو 0

 جنت نع ءاينإ هيف نالف نيمب نع تسلج لئاقلا لوقو . مهفلا ىلإ ام رقأو نيهجولا فرعأ اذهو

 لبح نم هيلإ برقأ نحنو ) لاق ىلاعت هللا نأ ىهو ةفيطل هيفو «٠ هنم ًابانتجاو هل امارتحا هنع اه
 بتاكلا لعنم لك هب ًانلع نوكيف هنعحنتم كلملاو هئاضعأ ىف لخادملا 0 طلاخلا ( ديرولا
 ىذلا كلملاو ًاريبخ ًاضهان بتاكلا نوكيو هلاوقأو هلاعفنأ بتكيل دحأ هدنع سلجأ نم نكل

 م نسيلفنإ ره ديجقلاو : ريثكب تتاكللا نم هيلإ بدأ هيك [لع اراج نوكي ىف

 . سلج ىنعمب دعق نأ
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 لالا قلل ره دال ١ تارسلا قلخوم لوالا قلاب دارملا ن وكي نأ ناثلا هجولاو )

 ىلاعت هلوق اذه ىلع لدب و قلخلا اذ ( انيرعفأ ) لاق مث ( ءامسلا ىلإ ا 1 0 ىلاعت هنااكو
 نأ وه هجولا اذه ديؤيو ( نهقلخت ىعي ملو ضرآلاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا نأ اوري م وأ )
 لال دتس لاك وهف ( هسفن هن سوس ونام معو ناسنالا انةلخ دقلو ( ةنآلا هذه دعب لاق ىلاعت هللا

 ضراألا دمو ءامسلا ءاب وهو قللا نم مدقت ام ىلع واولا فرح فوطعم وهو ناسنالا قلخت

 ( هد )١! ناهجو ديدج قاخ ريكتتو لوآلا قاخلا تيزحت قو ؛'تائجلا تاننإو ءاسملا لي زتو

 هفرعي ملو هسفنل معي مل ديدجلا قاخلاو . هسفنل ٍلعو دحاو لكهفّع لوآلا نآل نارمآلا هيلع ام

 نايبل كلذ نأ ( ىناثلا هجولاو ) ديدجلا قاخلاب نيملاع اونوكب مل مو منع مالكلا نآلو دحأ لك

 ؟ ةياكلاب هل راكنإلا هجو ىلع ام قلخ انل نوكيأ اولاق مهن أك. هجو لك نم ىناثلا قلخلل مهراكنإ
 نم عنام ال ىنعي « ديدج قاخ نم كش ىف مث لب انييع ام هريدقت ( سبل ىف مث لب ) ىلاعت هلوقو

 عانتماولاحم كلذ نولوقي اوناك منال . ليدجلا قاخلاوهو لوعفملا بناج نم نوكيف ؛ لعافلا ةبج

 رهاظ هنإ نيقيلل لاقي اك سبتلم هيف كوكشملل لاقيو . هيف ًارحي بجوي ال لعافلاب لاحملا عوقو
 انههو سبتلمرمأ اذهو : رهاظرمأ اذه نإ لاقي هنإ : اناق كر مآلا ىلإ دنسب سبللا نإ مث ع حضاوو

 هيلإ رظانلاو باجح ءارو نوكي .ىثلا نآل كلذو ( سبل ىف مث ) لاق ثيح مهلإ رمآلا دنسأ
 ( ديدج قاخ نم ) هلوق ىف نمو ( سبل ىف مه لب ) انهه لاقف ىارلا بناج نم رمألا ىنتخيف ريصب
 "كلذ مل الصاح ناك سبللا نأك ةياغلا ءادتبا ىهو ةدئاف ديه

 : نابجو هيف © ناسنإلا انقلخ دقلو ) ىلاعت هلوقو

 (لوأالا قلخلاب انيبعفأ) انلوق لع اذهو . ناسنالاقلخ لالدتسا ءادتبا نوكي نأ ( امهدحأ )
 قلخلا ) اناوق اذه 1 . نانإلا قلخ ناي ميمتت ن وكب نأ ( امهناثو ) تاومشلا قلخ هائغم

 نع مهدوع بجوي رمأ ىلع هيبنت وه لاقي نأ لمتحو .ةرم لوأ ناسنالا قلخ وه ( لوأالا

 ةراشإ كلذ ناك (هسفن هب سوسو ام معو ناسنالا انقلخ دقلو) لاق الل ىلاعت هنأ هناسو ١ مهاقم

 . مرودص تاوذ ملعيو ةيفاخ هيلع ذي ال هنأ ىلإ

 ( ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحو إل هلوقو

 ءازجأ نم ءزجلك ىلإ لصيو هيف ىرحي مدلا ىرجبوه ىذلا قرعلا ديرولاو هيلع لاوكل نايب
 ىلاعت هللا لعو ؛ هنع قو محلا ءازجأ هبجحت قرعلا نأال : هنلمب كلذ: نم ترفأ هاو : ٌندلا
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 راو قاطع

 1«١6ه» ليدج وا

 لاقنم مهممو بيعش موق مث لاق نم نيرسقملا نم هوجو مهف (سرلا باحأو) ممرصتو مهبذكم
 باضحأ مه لاق نم مهنهو « مالسلا هيلعىسيع موق مم وىعسي لجر ةنيدملا ىصقأ نم مهءاج نيذلا مث

 مدقت دقو . أرنب رفح اذإ سر لاقي ربا رفح وهو لعف وأ هيلإ اوبسن عضوم سرلاو . دودخالا
 ىلإ السم ناك اطول نآلل ( حون موق ) لاقو ( طول ناوخإ) انهه لاقو كلذ ناقرفلا ةروس ىف

 (نوعرف) لاقو ؛ ميظع اخ ىلإ السر مناكحونو طول فراعم مالسلا هيلع ميهاربإ موق نم ةفئاط
 هوم ايدنتمملا هماوقب فختسملا نتغملا زيه ناك ق ونعرف. نال (عبتموقو) لاقو «نوعرفموق لقي لو

 . نوعرف موق ىلإ لقي ملو ؛ نوعرفل رابتعالا لعجل هموقب ًادمتعم ناك عبتو
 « ديعو قل لسرلا بذك لك ل ىلاعت هلوقو

 ذقْيَح ماللاو لسرلا اوبذك مهف هلوسر بذك دحاو لك نأ ( امهدحأ ) نيبجو لمتحي
 ذئنيح ماللاو لسرلا عيمج بذك دحاو لك نأ وه حصاألا وهو ( امهبناثو ) دهعلا فير عتل

 (امهناثو) لوسر لكل بذكم لوسرلل بذكملا نأ (امهدحأ) نيهجو لع وهو سفجلا فيرعتل
 ىأ ( ديعو قخل) هلوقو . ةياكلاب رشحلاو ةلاسرلل نيركتم اوناك نيروك ذملا نأ حصآلا وهو

 ' . مبك الهإو مهيلع لسرلا ةرصن نم هللا دعو ام

 (( ديدج قاخ نم سبل ىف مث لب لوالا قلخلاب انيبعفأ ال ىلاعت لاق مث
 ةيقافآ ىلئالدلا:نأ ًارارم ان رك ذاانالا ء نففنآلا لئالدب لالدتسا هنأ ( امهدحأ ) ناهجوةيفو

 قافآلا لئالد ىلاعت هللا نرق املو ( مهسقتأ ىفو قافالا ىف انتايآ مهيرنس ) ىلاعت لاق اك ةيسفنو

 ليلدلا .رك ذ كلذ ريغ ىفو ( اهانددم ضراآلاو ) لاقف واولا فرحت ضعب ىلع اهضعب فطع

 . ةيونعمو ةيظفل فئاطل هيف اذه لعو . ىسفنلا

 لاقف واولا فرح ضعب ىلع اهضعب فطع ةيقافالا لئالدلا ىف 0 هنأ ىهف ( ةيظفللا) امأ

 فرح ركذ ىسفنلا ليلدلا ىف مث ( اكرابم ءام ءاهسلا نم انلزنأو ) لاقو ( اهانددم ضرالاو )

 اذه ىلعحي ملف « سنج نم اذهو . سنج نم لئالدلا كلت نأ : ةرائشإ اهدمب كاقلاو ماهفتسالا

 ملمث ( هانقلخ انأ ناسنإلا ري مل وأ) ىلاعت لاق ثيح 3 رخاوأ قف ىعاوماده لمو كلذلا+

 ( دعب عجر كلذ ) هلوقب داعتتسالا مهنم دجو انيهرلعأ هللاو لوةن ؟ انهه قافالا ليلدلا فاطعيمل

 ىف لب .لالدتسالا كلذ ىلإ ةجاخ ال لاق هناك لزن مث تاومسلا قلخ وهو ريك الاب لدتساف

 ىلعإلا ىلإ!قتراو ىندآلاب أدبف.مهداعبتسا ركهذي .ل سي ةروس ىفو ؛ كلذ زاوج ليلد مهسفنأ
 نر تروا



 كل و ات هبا تما 0“ ساد كارعس رارثلا ته 12 ىلا نة رس وأسع 26

 00 دوو سرلا باححأو حوت موق م هلق 500

 م ا سره 2 هدم ا

 َِ موقو ةكبالا كاَكحأَو 61١2 طوأ َناَوَخِإَو

 لاق م اقلا ناكف قبح 1 عضو لرتشاوت لقفل 0 عضو و اعف ل 1 هف قع ا ىنذ' الأ
 لق راضف لوتفللا ةظقل ناكم لخفلا ظقل اولمعتساو ؛ قالقلا :ىعملل لوعفملا ظفل اوامعتسا

 ريغت ىنعملا ريختل ًاعبات ظفللا ريغت ناك امو ؛ ىتةَملل عوض وملاك لوعفملاو . لوعفملل غوضوملاك

 قرقلا اف ليقناف « مالا لوأىف ظفالا ءازإب هنوكسل ليعفلاريغتي لو « ىنعملا ءازإب هنوكسل لوعقملا

 لوقن ؟ كانه ءاتلا تنثأ ثيح ( اهانيبحأ ةتيلا ضر“الا مهل ةبآو ) هلوق نيبو عضوملا اذه نيب
 لض“الا ةدلبلاو كانه رهاظ ةيلعافلاىءم ن'ال ( ةتبلا ضر“الا ) لاقف فضولا ام دارأ ضرآالا

 ةدلب تراّضف اهورمعو سانلا ام ماقأو ؛ ةلهآ تراَض ةيح تزاص اذإ ضر'الا ن'آل : ةايخلا اَهَق

 ةلوق اذه ىف و .ءاتلا هف تنشاال لغاتلاى مم ىذلاو . اينق تبث ةيلغافلا نعم ن"ال .اتلا ظفسأف

 . زيزع ثحب اذهو رهظي مل ثيح تبثي ملو ؛ لعاقلا ىنعمب رهظ ثيح ءاتلا تيثأ ثيح ( ةبيط ةدلب )
 جارخإلا هب هبتثي ءايحإلا ليق نإف ( جورخلا ) ءايحإلاك ىأ ( جورخلا كلذك ) ىلاعت هلؤقو

 جرخبو ققشت كلذك تابنلا اهتم جرخو تققشتف ( تيم ةذلب هب انيبحأ ) هريدقت لوقنف جورخلا ال
 مهل نيب ىلاعت هنآل (ديعب عجر كلذ) هلوق ىف عوجرلا ىنعمب عجرلاانلوق دك اذهو « تاومآلا اهنم

 الو . جارخإلا كلذك«لوقي نأ بسانل ىدعتملا نم وه ىذلا عجرلا اودعبتسا ولف هودعبتسأ|م

 فيطل ىنعم هيف لوقت ( جورخلا كلذك ) لاقف عوجرلا اوركنأ مهنأ مبق ( جورخلا كلذك) لاق
 ىلاعت هللاو جارخإلا ندع ىدعتملا نموه ىذلا عجرلا اودعيتسا مغ *ل كلذو : رخآلا لَّوَقلا ىلع

 نأود 1 ؛ نأيبلا نع ةينغتسم اهنأ م نآرقلا ةغالب ىلع انت هغلابم امهفو (جورخلا) ) تبثأ

 دق دجو اذإ و ء مزج بيسااىتني ىنتنا اذإ بيسلاو ؛ جورخلاو عوجرال بدسلاكجارخإلاوعجرلا

 دجو دقف دجو اذإ بّبسملاو ًازاجم ناكنإو رسكني لف هترسك لوقت نامل بيسملا هنع فلخختي

 قتقيو هؤفنو ببسلا دوجو اوركنأ مهف اذهملع اذإ . مدقت انا ببسلا ىفتني ال ىفتنا اذإو هببس

 011 يملا قت ةيلسلا فن نال انتج نرم آلا ةوركنأو اؤعلاف امج ةثافتتا دتح “بيتم
 : جارخ إلا ىفنب ًاعيمج نيرمآلا اوفن ا جورخلاب ًاعيمج نيرم“الا هللا

 طّوا ناوخإو نوعرفو داعو دومتو سرلا باحأو حون موق مهلبق تبذك )ل ىلاعت هلوق
 4« عبت موقو ةكبألا باححأو

 رهاظ هريسفتو ٠ : طاصئتساو مبك الهأب مرذنأو مهابوو مهاحب مهل ًاريكذت نيدكللا 5

 هللا كالهأو الا نك د لا نم همذقت 1 هلا نأ ةيسلتو لَ لوسرلا ةيلست هيفو



 6 يالا . جورخلا كلذك : كما

 ررت اه

 هارد عمت دانك

 ىز راب ءاعلا نكمل ناك .املا لاك 5 قانا لالدتسسالا نإ انلق نإ © لوألا ل

 ىلاعت هلوق هيلع لديو : ماقبلا لع ليلد هنأ اك ةداعإلا لع ليلد هنأ ىلإ ةراشإ ( هن 10 ( در

 هنأ عم ءاقبلا نايبا ناكءاملا لازيإو . الالدتسا كلوق حصي فيك ليق نإف ( جورخلا كلذك ١

 .أنم ةدلب هب انيمحأو ) كلذ دعب لاق ىلاعت

 ءاحإلا ىلع لالدتسالا لبق ءاقبلا لع لالدتسالا بروكق م« حور كانك )0

 ناك امل لوقت ؛ مق هنأ نيب مث .ىنوملا ىَك هنأالوأ نيب نأ ىغذيف ٠ ءاقب الا ىلع قباس ءايحإلاو

 مث ءىاقبإلا ليلد رك ذ ءايحالا ليلد ركذ دعب ًايفاكةداعإلا لع ضراألاو تاومسلاب لالدتسالا

 قبسل هيلإ جاتحم ريغ وهو ءايحالا ىلع لاد ءاقبإلا ىلع لادلا ليلدلا اذه لاَقَذ كردتساو داع

 انييحأو ) لاقفءايحإلا رك ذ ةداعاب ىنث مث ( تانج هب انتبنأو ) لاقو ءاقبلانابب أد.ف نيعطاق نيليلد

 (هب انييحأو ) هلوةفرشحلا ناكمإ نايبلال عرزلا تابنإو ءاملا لازنإب لالدتسالا نإ انلقنإو ( هب
 ناك نإو ؛ءايحإلا نآل لوآلا لوقلاب انلق ول ام فالخ ( هب انتبنأف ) هلوقل ًارياغم نوكي نأ ىنبني
 ةراجتلل جرخ لوقت: « فطعلا ذاج نيرياغتم نيرمأ ىلع هب ناك انمل لالدتسالا نكل, تاننإلا ع

 جورخلا ريغ باهذلا ناكاذإ الإ ةراجتلل بهذو ةراجتلل جرخ لاقينأ زوحيالو : ةرايزلل جرخو
 اهنم جرخيو ضراألا هجو رضخي ءامسلا نم ءاملا لازناب نآل قزرلا تابنإ ريغ ءايحإلا لوقنف

 نم معأ وهو ضراألا هجو ةنيز هب نوكي امنإو : تاتقي الو هب ىذغتي الو راهزالا نم عاونأ

 اذه كلدكف , ناكم لكى نادجوب ال رملاو عرزلاو ناكم لكىف دجوي هنأل رجشلاو عرزلا

 لوص> لبق نوكي ضرالا هجو رارضخا نالرك ذلا ىف مدقي نأ ىغيني ناكف ليق نإف . ءايحإلا

 رقلاو عرزلا تابنإ ناكاملل لوقن ؛رلاو عرزلا فالخب ناكم لكىف دجوي هناآلو ءرّملاو عرزلا
 . رك ذلا ىف ةمذق ةمعن لك ]|

 ثن ُوْلا فصو دنع اهفذحو تملأ ىف ءأتلا تابث 0 را ف هدلب ) هلوق ىف( ناكل

 ليعفلا ف ةيوستلان آل ءاتلا تايثإ هيفز وجيف لعاف ىنعمب لعيف تيملاو ٠ تيملل فيفخت ثيملا نآل ءاهن

 ثنؤملاو ركذملا نيب ىوس مل ليق ناف ( نينسحلا نم بيرق هللا ةمحر نإ ) هلوقك لوعفملا ىنعمب
 زييغلا ىلإ ةجاحلا نم دشأ لوعفملاو لعافلا نيب زييمملاىلإ ةجاحلا نآل انلق ؟ لوعفملا ىنعمب ليعفلا ىف

 ظفللا امأو , رهاظف ىعملا امأف « ظفللاىل] ًارظنو ىتملا كإ ارظن تنال وعشملاو كذملا ل

 : هل لوعفملاو لوعفملا نيب: ةفلاخنلا نم دشأ فرخلاو نزولا ف لوعمملاو لعافلا ني ةفلاخلا نإ ١

 ريصبلاو ريصنلاك لعافلا ىنعمب ءاج اليعف نإف فرحي لعافلا زيمتي مل ليعفلا ىف لوقنف اذه لع اذإ

 ةفلاخنادنع زيمتب الف ئوف“الا الإ ةفلاخلا دنع فرح ريم الو ؛ربسالا_ريسكتلاكل وعملا و ١



 ةيالا 4 ام هذان دي ايكعأو 0 هلوق 6

 0 <« سو مس مهدد هال

 أخل هلل هل انيي>او

 اللا ١ لاق ناكمأ الرونم برك لع صن قلقا. داسلل انانإ 0 : لاق لات
 : لئاسم انهو ذاعلا

 (ًاقزر) لاق راملا فو ) ىركذوةرصبت ) ضر الاو ءامسلا قلخ ىف لاق « لولا ةلأسملا 7

 ىف ةمكحلا اف . ةركذتلاو ةرصبتلا ريغ ةعفنم ًاضيأ ضرأالاو ءامسلا فو . ةرصبت اهيف آضيأ راقلاو
 امهدحأ نيرمأ دوجول عقو لالدتسالا لوقن نأ ( اهدحأ ) هوجو هيف لوقن ؟ نيرم الا رايتخا ىف
 هدعب نوكي عمجو رشح 5 ناك مل-و هيلع هللا لص ىننلا ناف ةداعإلا دعب .اقبلا ىاثلاو ةداعإلا

 تاومسلا قاخ ىلع رداسقلا هللاف لو'الا امأف . كلذ اوركنأو . مئادلا باقعلاو مثادلا باوثلا
 ىلع رداقلاو قزرلاب ايندلا ىف ءاقبلا نلف ىناثثا 0 ءانفلا دعب نتا! لع ,داق 0

 ةرصبت كد الل كف قبو ةنلاق ديعلاقزر نأ ىلع رداق , رجشلاو مجنلا 0 لإ جارخ

 (ىر 5 و ةرصصبت) هلوقب امهني لصفلا اذهىلع لديرو : قزرلاب .اقبلاب ةرك ذى اثلاو ؛ قلحلابة 0

 راقلا ةعفنمأ (اهناث) تاننلا هتاينإو هلازن]و ءالا ركحذي أدب مث ,نيتبآلا دعب كلذ رك ذ ثيدح
 نع اهدعبل دابعلا عافتنا ىلإ ًادئاع ًارمأ تسيل ةرهاظلا ءامسلا ةعفنمو اهرك ذف قزرلا ىه ةرهاظلا

 ءامسلا مدع اومهوت ولو « اوكلهي نأ اونظا راو يدع اوموت ول مهنأ ىتح ؛ مههذ

 ا ار لآ فس بلا نال. ىلوأ سكملاب رم لا نأ عم كلذ انرضيال اولاقل مهقوف

 ىولسلاو نملاموقرلع هللا ل زنأ م. شيعلاناك[ام] نكست ملنإ وراكلا و « عفانملا نمكلذريغاهفو « هلل
 ىلإ ةراشإ ( ًاقزر ) هلوق (اهثلاث) مضوملا اذه ىف سانال رهظالا رك ذف ءامسلا نم ةدئاملا موق ىلعو

 . نوكيام حبقأوهو معنملاب | بي 1 ال |ةراشإ 0 7 حبق ةياغف مهي ذك نوكل 0 ةياؤل-

 لعجو الف ركب ديما دع ف ( م داع 5 قر 15 رص ا ملا

 نأ ريغ ؛ دحأ لكل لص- قزرلا نآل ًاةلطم (دابعلل ًاقزر) لاقو نيصلخلا هدايعل ( ةرصبت ) اهقلخ

 . ديقب قزرلا صصخب ملف ماعنآلا لكأت ؟لكأي ءارغو « مامن لل [رك اش ارك لد لك ب بنما

 لخنلاو بحلاو تانجلا تابنإ ىهو ًاضيأ ةثالث روهأ ةيآلا هذه ىف رك ذ < ةثلاثلا لأسم ١

 ريالا ىف ثالثا ومالا نأ تبث دقو ؛ةثالث ًارومأ ةدحاو لك ىف ضرآلاو ءامسلا ىف 00

 1 لإ هراشإ ةيالخلا رومالا نأ انيب دق لوقت ؟ ةبآلا هذه ىف كلذك ىه لهف ٠ ةس نمد نيم دقتملا

 جاتحتو ابلصأ قيبال ىتلاو لماع لمع ىلإ جاتحتالو  نينس لسأ قيب نا لو ةتدلتلا ساحل
 ااا را مورا راناما ءىث سياو نارمألا اهبف عمتج ىتلاو « لماع لمع ىلإ ةنس لك

 اهل 0 كنا لا لاا كات رقور طموذو : كاوهزو ةادتا ةنالث' ق ةريصختم ضال رومأ نأ

 . فراخزلاب نييزتلاو تاينإلا وهو لاكلا ةياغ وه

 : ناثحم هيفو (.هبانتبنأ ) لع اذطع تيم ةدب هب انيبحأو إذ ىلاعت لاق مث



 ال اند انها اعلا هرقل

 «94 2 2 0 بحو 0 تانج 4 500 3 0 0 نم .م انلزنو

 -إ 2-2

 00 ة 0 ع م عل أه تاقساب َلْخَلاَو
 ه- 0

 ( نم دبع لكل ) ةلوقوأ ىسانتلا ع 1 ةددجتم كاي رئاصبلا ةلباقم ىف ةوصنم ةرمتسم

 .لئالدلا ىف رظنلاو ركذتلاو ركفتلا ىلإ عجار ىأ

 يتاقساب لخنلاو ديصحلا بحو تانج هب انتينأف اكرابم ءام ءامسا نم انلزنو )ل ىلاعت لاق مث

 ضرر لاو ةايسلاب لال عسا نرككف "ضر الاو اهلا نساهم رهو اللد

 :ةلداسم ةف و تع نم تاثلا جارخإ و « قوف نم ءامسلا [نم ءاملا] لازنإ كلذو ٠ امعناامو

 ١ جيم جوز لكنم اهف انتبنأو ) ىلاعت هلوقب مدقت دق لالدتسالا اذه « ىلوآلا ةلأسملا (

 سفنب لالدتسا (انتبنأو) هلوق لوقن ؟ ( ديصحلا بحو تانج هب انتبنأف ) هلوقب هتداعإ ىف ةدئافلا اف
 هللا عجري نأب. ديزبو ومش توملا دقو ناسنالا ندب كلذكف ؛ ديزتو ىمتت راجشألا أ كالا

 فذح هيف (ديصخلا ب>و) ءامسلا ءام ةطساوب راجشألا ىلإ اهديعي اكءاعلاو ءوشنلا ةوق هيلإ ىلاعت

 اعرزو ةيقاب اهوصأو اهرامث فطقي تانج انأشنأ ىأ دوصحلا وهو ديصحلا عرزلا بحو هريدقت

 ديصحلا بحلا تبننو ريدقتلا لاقي نأ لمت<و ؛ نيماع وأ ماع لك ىف عرزيو ةنس لك دصح
 َنيِسْدَج نم طاتخملا ىلإ ةراشإ ( تاقساب لخنلاو ) ىلإعن هلوقو , راتخلا وه لولا ٠ تانجلا نالل

 وهف ءرمثي مل ريبأتلا الولو ريؤي لخنلا نكل ؛ ةنس لك ىف ةعارز ريغ نم رمثتو اهرامث فططقت

 عرزب ال ام قلخو عرزيو ةنس لك فطقي ام قلخ ىلاعت هن اكف ؛ رجشلاو عرزلا نم طلتخم سنج
 ةهك اف راقلا ضعب نآل . رامثألا ىف نيسذج نم بكرملا قاخو اهاصأ ءاقب عم فطقي و ةنس لك

 ليخالا نم لاوطلا تاقتسابلاو . توقو ةهك اف رُقلاو توق عرزلا نثك أور ةف ترقاألا .

 لق نإ عرزلا نإ ثيح نم كلذو : رايتخالاو ةردقلا لاكدك وي ( تاقساب ) ىلاعت هلوقو

 نا هتداعإ ا اتي 2 , همجج فعضو هفعضأ هت رم هنم فظقي نأ نكم هيإ هف

 يو ا لخنلا سيلأ لاقيف , ةنس دعب ةنس رمثتو قت امتوقو اهربكل تانجلاو

 وه ىلاعت هللا :٠ 2 ريغ مركلاو 1 لمع ىلإ ةنس لك ةجاتحع لخنلاو . فيعضاا مركلا نم

 ؛ سصِفْلاو لوطلاو رعضلاو ريكلل ال كلذ] كلذ اردق ىلا

 عرزلا هلبتس ىف اك ابماكأ ىف ضعب قوف اهضعب دوضنم ىأ  ديضن علط اهل ل ىلاعت هل وق

 لصأ اهنم دجاو لككل ضعب نم اهضعب زيمتم اهزراب اهرامثأ لاوطلا راجش الا نإف . بيخي وهو

 اصأ ىلع نوكي ةدحاولا ةلباسلاكعلطلاو امهريغو زوالاو زوجلاكهنم جرخ

 قزر تابنإلا نآل ردصملا ىلع بصن انهدجأ ناهجو هيفو م« دابحال اقزر ١ ىلاعت لاق مث



 ةيآآلا . اف انبلو اهانددم «ضدالاو: ا هلوق ٠06

 ها تكا 6 سه اس 62 66 © رده م

 « 37د جيب جوذ لكنم ءاين انج ونا رايق قاد ىزندم ضرما

 0 ها در سس 6 دا 1 0

 «48» بيم دبع ىر) ذو ةرصبت
 يك - 2 -أ -

 ا 0 لا هع سرا حإلاوا كلذ م مم ا عي َس ء انام ل ااعت هلوق

 مهطوق فالخ نيب ىلاعت هنإ مث , هناكمإ ىن ىلع لديال ؟ لاق نالفل ام : لاق نم نإف ؛ هناكمإ مدع

 0 ىف ( ةيهاو ذئموي ىهف ) لاقو ( ترطفنا ءامسلا اذإ ) لاقو ( تججرف ءامسلا اذإو ) هلوقب

 ىف لكلاو كلذ ريغ ىلإ (ناهدلاكةدرو تناكف ءاهشلا تقشتا اذإف)لاقو ( آدادش ًاعبس) هلق

 امأو :ًآضيأ ةيفخ ةلالد هل سيلو لب . رهاظب سيل ةلالدلا ىف هوركذ امو ميرص مهيلع درلا ىف
 . لوقنملاب ميكسمت نم فاغأو فعضأف لوقعملا مهليلد

 .( جيم جوز لك نم اهف انينألو تاوز ايف انيقلأ و اهاثددم ضرالاَو ر) ىلاعت لاق مث

 ةوقلا هتقرافو تام اذإ ناسنإلا : اولاق مهنأ وه ضراألا ةلالد هجوو رخآ ليلد ىلإ ةراشإ
 لات هنلاو دوم رثك ]و ادوج نشأ ضرالا لوةتف ,:ىوقلا كلت ةيل] دوعتالل ةيماثلاو: ةيذاغلا

 ةثالث ضرالا ىف ركذو ةايجلا هيلإ دوعت ناسنإلا كإذكسف ؛ديزيو ومنيو تابنلا عاونأ اف تبني

 ءامساا ىفو ؛اهيف تابنإلاو ىساورلا ءاقلإو دملا ضرألا روع كيد نايا قا كارل

 ءأن لاو عضو دلل ناو ءانبلا ةلباقم ىفدملاف دحاوةلب اقم قدحاو لكو ٠ ؛ جورفلادسو نييزتااو ءاننلا

 ضراآلا ىف تاننإلاو اهل ةنيزم ةزوكمم ءامسلا ف بك اوكلاو ةتباث ضرآلا ىف ىماورلاو : عفر

 جورفلا دس فالخ ىلع وهو ( أقش ضرالا انققش مث ام دال انيض انآ ىلاعت لاق. اه

 نذالاو فنالاكةتباث ءايشأو ةعوفمءايشأو ةعوضوم ءايشأناسذإلا ف اذه تدلع اذإ : ا,مادعإو

 ًاجسن ةجودنملا ةيشغألاو سأرلا رودكجورفلا ةدودسم ءايشأ و. ناسالا و ةلةملاكةكرحتم ءايشأو
 دادضاللا ىلع رداقلاف ٠ اهريغو مفلاو خامصلاو رخانلاك قوةشو جورف ال انهو قادما ا ءض

 ىساورلا ريسف:[و] . داسجالا هذه ىف اهريظن قلخ نع زجاع ريغ ؛ دادش ١! عيسلا ىف دو

 . نسحلا جيبملاو ؛ ناقل ةروس ىف هانركذ دق

 32 / بينم دبع لك ىركذو ةرصبت 7 ىلاعت هلوقو

 ذل لع ؛ ضايالاو ايلا مهو 0 نرحل !ىلإ :نيدياع .نارمالا" نوكي نأ لد

 ل ا 6 ع شتم اسيد ءايملا نإ هلع لدي و 2 ىرك ة3:نضرإلل قلخ رزهرصم فايسلا قاج

 ايديا رك دف اهفرح رز ةيحات ةنن لك ىف ضراللا امأ و.« ناهولار ورم لع نأملا -ىتتلاك ىبف ماع: لك
 نم ذحاو .لك ىف ادوجوم نيرمأالا نم دحاو لكن وكي نأ لمتحو ؛ةركذت ضرالاو ةرصبت

 ثابآ اسف نأ وه ةركذتلاو ةرصنتلا نيب قرفلاو « كلذك :ضر'الاو ةرصبت ءامملاف « نيرمأالا
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 6١ه ةيآلا . اهانيزو اهانينب فيك : ىلاعت هلوق

 عدلا 1 7 )رىلاعت هلوقىف ام اذهو ) كديعل عج ر كلذ ( موق عقدي ىذلا ليلدلا ىلإ ةراضإ

 ضرالاو تاومسلا قلل ) ىلاعت هلوقو ) ميلثدم قلخ نأ ىلع رداقب ضراألاو تاومسلا قلخ

 ىعي ملو ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا نأ اوري ل وأ ) ىلاعت هلوقو ( سانلا قلخ نم ربك أ

 : لئاسم هيفو ( ىلب ىنوملا ىحي نأ ىلع رداقب نوملخ
 هيلع لخدت ةراتو . هيفواو الو مالكلا ىلع لخدت ةرات ماهفتسالا ةزمه ( ىلوألا ةلأسملا إل

 ىف ديزأ :لئاقلالوةب نأ وهو ؛ قرفلا ىلع امم قدأ قرف لوقن ؟ قرف نيتلاحلانيب لهف ؛ واو اهدعبو
 تعلط دقو  ةعبرادلا ىف ديزوأ : لاق اذإف . راكنالل هرك ذي ؟ سم.ّشلا تعلط دقو . دعب رادلا

 عمسام دعب لوب هن اك: نيحيبق نيلعف ةلزنع راص هلعف حبق نأىلإ ةيفخ ةراشإواولاب ريشي ؟ سمشلا

 امل رياغمرمأ فيض نع ءىنتواولا نآل دعب رادلا فوهو لفغأ . رادلا ىف وه ديز نع ردص نم
 عضوم ىف لاق لبق نإف ؛ راكنإلا ىف ةدايز هيلا واولاب .ىوي هنكل قباس كانه نكي مل نإو اهدعب

 لاقف عجرلا راكنإ مهنم قبس انبه لوقن ؟ قرفلا اف ءافلاب (اورظني ملفأ) انبه لاقو ( اورظني مل وأ)

 كانه لوقن ( ماظعلا ىحي نم ) لاق هلوقب كلذ قبس "سي ىفف لبق نإف . هفلاخم بيقعتلا فرح
 ىلاعتهلوق وهو « رخآ ليلدب لدتسا راكنإلا بيقع ىلع راكنإلا بقعي ل ال تاومسلاب لالدتسالا

 راكنإلا بيقع ناكل لدلا انبهو ء رخآلا ليلدلا ركذ مث ( ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا اهببحب لق )

 انه مهنأ ىهو ةفيطل هيفف ؛ ةيؤرلا ظفلب فاقحالا ىفو ؛ رظنلا ظفلب انبه هلوق امأو . ءافلاب ركذف

 انا رفأ ) لاقو ٠ مهداعبتسا دعبتسا ( ديعب عجر كلذ ) مهوقب عجرلا رمأ اودعبتسا امل

 ةيؤرلا ىلإ ةجاحالو عجرلاراكنإب ملعلا لوصح ىف ناكر ظنلا ن كف ةيؤرلا نود رظنلا نآل ( ءاهسلا

 ةيؤرلاب هيلإ مدشرأف روكذم راكنإ مهنم دجوي مل كانهو . داعبتسالا ةلباقم ىف داعبتسالا عقيل

 رظنلان آل ءامسلاف لقي لو ( ءامسلاىلإ ) هلوةب هلمجو كلذ لاك ىلاعت هنإ مث . رظنلا نم متأ ئه ىلا

 هدنع رظنلا ىهتنيف ةياغلل ىلإ نآل . هنع .ىنيال ءىثلا ىلإ رظنلاو ةغلابملاو لمأتلا نع ءىني ءىثلاف

 هلوقو ةيفرظلا ىنعم حصي ىت> هيف ذفني نأ ىغبني هيلإ رظنلا ىهتنا اذإف فرظلا ىنعم ىف لوخدلا ىف
 اهانينب فيك ) ىلاعتهلوقو .٠ مهلع بئاغربغ مهسوءر قوف رهاظوهو ىأر خآ ديك أت (مهقوف) ىلاعت
 ةلالدلا هجو امأ عج رلل ىهو عوقولا ةيولوأو ةلالدلا هجو ىلإ ةراشإ (جورف نم اهلامو اهانيزو
 عفرأءامسلا ءانبفرصبلاو عمسلاكر اونأو ىوقو ةماعدلاك ىه ىتلا ماظعلا ىه ساسأ هل ناسنإلا نإف

 الام ءايجلا ناف هب ولو كلانا متو مخلب ناسنإلا ةنيز نم للك !ءانملا ةيزو نذل لالا

 قفصأالا مي-ةلاكدشأالا فيلأتلا نأ كشالو ؛ ماسمو جورف ناسناللو ؛ دشأ امفيلأتف جورف نم

 نودعبتسإ فيكف « بيأو سانلا دنع بعصأ لوئالاو . فةع“الا ججسنلاك فعضأ الا فيلأتلاو

 لبقت ال ءامسلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا ةفسالفلا تلاق ؟ ىلاعت هللا نم ىلع الا دوجوب مهملع عم نود'الا

 نال هيف اوفسعتو ( ًادادش ًاعبس ) هلوقو ( روطف نم ىرت له ) هلوق ىف اولاق كلذكو : قرخلا



 ةيآلا . امسلا ىلإ اورظني لأ : ىلاعت هلوف ١و

 سود رإو ملاسود ا < سوي نص مرت هدو م2

 فيك مهقوف ءامسلا ىل لاو رظني ملف «ه» برم رمأ ىف مهن 00

 0 جو ماك ا هاد اها

 ولادك هريدقت 1 ردا ضد ليج تاجا 6 ماع ا الر

 ىلاعت هلو ىف ىتاجلا وه:انهه ىناجلا ( امهناث ) ريدتااو ركسفلا ىلإ هورخؤي مل ىأ قحلا مهاب ل

 ىلع حصي ال لوالاو ؛ رذنملا مءاج اكمل نذكا ودك هريدقت ( مهنم رذنم مه ءاجانأ اوتع)

 . ( نمرلا دعو ام اذه ) نولوقي لب .ىجلا تقو هب نويذكي ال منال ؛ عجرلا وهو قملا انلوق

 رحاس نولوهي ةراتمهنال : هريغو جاجزلا لاق طلتخم فات ىأ ( جيم مأ ىف مهفإل هلوقو

 نائب اذه : لاقي نأ حصالاو ٠ نونجلا ىلإ ىرخأو ؛ ةناهكلا ىلإ هنوبسني ًاروطو . رعاش ىرخأو

 ترضأ قباس سأ ىلع لدي ( اوبحي لب ) ىلاعت هلوق نآل'كلذو ؛ تايآلا ىف روك ذملا فالتخالا
 ,اوبحي لت . كيف اوكش مهنإو  رذنمل كنإ ؛ ديجملا نآرقلاو : هريدقتو كنشلا هنأ ان رك ذ دقو : هنع

 نإ مالا رك اعلا نال «؛بجعتلا اهتوفو كشلا ( لوألا ) ثالثا تتازرم هدهو .١ اوبذك لب
 ىذلا بذكملاو هبعطقيال هنكل بيجعلا عوق و مدع داقتعا هدنع حجرتي بجعتملاو ؛ نييس هدنع

 لأ ىف مهف ) لاقف نيمزاج اوراصو نيناظ اوراصو نيك اش اوناك ممن اكف . كلذ فالخم مزحي

 مدقتام ىلع ًابترم ( جيرم سمأ ىف ) مهنوكريصي ذئنيح هنآأل ( مهف ) هلوق ىف ءافلا هيلع لديو ( حيرم
 ىضتقم ىلع ةزيمتم هير روما هل هو. طلتخلا . جيرملا : ليق ناف . 1 ره ناوكل ال هور د امفو

 . قبب ال عطقلا دنعو ؛ عطقلا ةجرد ىلإ ىبتني ناظلاو , نظلا ةجرد ىلإ ىبتني كامشلا نآل , لقعلا

 كلذ ىف مهل نكي مل مال طالتخالا لصح هيفف هورك ذام امأو ؛ ك ثلا قبال نظلا دنعو , نظلا

 دعب ةنابكلا ىلإ هتبسن ىلإ نودوعي اوناك مث نودع ىرخأو نفاك نولو ا وناك ةراث لب « بدت رت

 لوقت جيرملا و ه 1ذهفا رعشلا دعب رحشلا ىلإو رخشلا "دعت :رعتتلا ىلإ اذكو 0 ىلإ هتسن

 هرمع لوط بذكلا هبانتجاو هتنامأب مهدلعل , هقدصب نظلا ىلإ كششلا نم اولقتني نأ بجاولا ناك

 اوريغ الف « هناسأو هيدي ىلع ةرهاقلا تازجعملا رومظل هقدصب عطقلاىلإ ] نظلا نمو مهربظأ نس

 ىلاعت هلوق ريسفت هب قئاللاف هورك ذ ام امأو « ؛ جرملا عم كردلا عقوو جرملا هيلع 8"

 نظلاو كنشلا امأو . ًافلتخم الوق ناك هقح ىف مهنم ردصي ناكام نآل ( فلتخم لوق ىنل مكن

 مدع نع .ىني مهعطقو مهنظ ىلع حيرملا ظفل قالطإ نأ ىهو ةفيطل هيفو « ةفلتي رومأف 0
 أ ناكف ريغتلا بجاو مهنم كلذ ناكو « ريغتيال حيحصلا مزجلا نآل ًاحيحص مرجلا كلذ نوك
 . ددعت هدقتعم ىف دجوب الو ددرت هداقتعا ىف عقبال هنإف قفوملا نمؤملا فاللخي ؛ ًايرطضم

 . ( جورف نم اهلامو اهانيزو اهانينب فيك مهقوف ءامسلا ىلإ اورظني ملفأ ) ىلاعت لاق مث

 مه رم



 00 ديالا . :قذلاب اةرفك لب : الات هلق

 لمتحت لوقن ؟ قملا ام : ليق نإف . اوبذك مث لب ء رذملا بذكي مل : ىلاعت لاقف ؛ بذاك رذنملا نإ

 لزنملا ناقرفلا (ىتاثلا) لو هيلع هللا بص هللا لوسر قدص ىلع مئاقلا ناهربلا ( لوألا ) ا
 ( عبارلا ) قح اهنإف ةرهاقلا ةزجعملاب ةتباثلا ةوبنلا ( ثلاثلا ) ناهرب هنآل ؛ لوآلا نم بيرق وهو

 ةيأو ( قحلاب ) ىلاعت هلوق ىف ءابأا ىنعم انل نيب لق نإف . قح وهف هعوقو نم دب ال ىذلا رشحلا

 قفا : ةدئاز ىف وأ ناث كروعفم ىلإ ةيدعتلل ىه: لهف « هدفت دمتم بر ذكتلا.نأ عي ءكيلإ هاش

 عضوملا اذه ىف ىهو ؛ قيقحتو ثحب هيف لوقن ؟( نوتفملا ب نورصتب رهقف ) لاح لل

 دوت ةراث :ةيبيذلا نكل ؛ بذكللا ىلإ ةننلا وه كدكتلا نال كلذ و ءةيدالا نكن 0

 «نالفل وة نالف ذك: لوقت و.:ًاقداض تنك و نإلفىرذك : لوقت: لوقلا ف ىرحأو . لئاكلا

 تذك او نب ذك ىح ادع خاتم . ادع ءن ديز نالفاتلق : لوقت ءايدكهلمج ىأ فدك

 لاقو (نيلسرملا دوم تبذك ) ىلاعت لاق ءاهنوذبو ءابلاب لمعتسي لئاقلا ىف بيذكتلاو ؛ ىلوق
 لاق . رثك أ ءابلا تودب لئاقلا ىف لايعتسالا نأ نيغ كلذكل وهلا فو ( رذنلاب دوع تيدك ) لاعت

 لوقلا ىفو ؛ كلذ ريغ ىلإ ( كلبق نم لسر تبذك دقف كوبذكي نإو ) لاقو ( هوبذكف ) ىلاعت
 ىلاعت لاقو (قحلاب اوبذك لب) لاقو ( اهلكانتايآب اوبذكف ) ىلاعت هللا لاق , رةك أ ءاتلاب لاهعتسالا

 ىذلا وه هنأال , ردصملا زه قاطملا لوعفملا نأ وه هيف قيقحتلاو ( هءاج ذإ قدصلاب بذكو )

 ىمسيف هيف عقي الع هل فأ ريغ ؛ برضلا ريغ هنم ردصي ل برض نم نإف ؛ لعافلا نم ردّصي
 « فرح ريغ نم ىدعيف فرحلا نع هروهظي ىغتسا لعفلل الحم هنوكل ًارهاظ ناكاذإ مث , ًابورضم

 ىنغتسيال برشلاو ؛ هب موقي لحم نم هل دبال برضلا نأب معلا ًارمخ تبرشو « ًارمع تبرض لاقي
 هروهظ مدعل ةيدعتلا ىعم رهظيل « فرهلا ىلإ جاتحب تررم تاق اذإو « هيف ققحت, بورشم نع

 دق لعفلا نإ مث ءهب رم نم هنم مهفي الو هرورم هسنم مهفي باحسلا نم : لاق نم نال . هسفن ىف

 نودب هيف نايتإلا زوجيف ؛ رورملا نود ءافخلا فو« برشلاو برضلا نود روهظلا ف نوكي

 اذهو .برضلا روهظ نود روهظلا نوكل فرلا عمو ؛رورملا روهظ قوف ىذلا هروهظل فرحلا
 : هريغ وأ طوتس هتيرض اذإ امأ ٠ ترضلا ةل] ةتلغج اذإ الإ , ورمعب هتسرض: لوقت نأ ذوب ال

 . هب تحسمو هتحسم لوقتو . كارتشالا عم الإ هب اورم زوجي الو ؛ءابلا ةدايز هيف زوحي الف

 هنأ ريغ ليمج لعف ركشلاو . رورملاك راصف ءئثلاب ديلا رارمإ حسملا نال . هل تركشو هتركشو

 ؛ برضلا فالخب عيبلاك هريغب ًاعقاو هنوكو , ليما لعفلا  ركشلا ىف لص الاف « نسحمب عقب
 روكحلشللاو ءالوأ برضلا موهفم ىف لخاد بورضملاف .فنعب مسن مسج ساسما هنإف

 قدصي ىذلا وه هنال رهاظ لئاقلا ف بيذكتلاف اذه تفرع اذإ . اناث ركشلا موهفم ىف لخاد
 . ةيدعتلا ىنعم روهظل هيف ءابلاو رثك أ ءابلاب هيف لاعتسالا ناكف رهاظ ريغ لوقلا فو «؛ بذكي وأ

 ل 0



 ةنآآلا ٠ 0 أم ائملع دق : ىلاعت هلوف ل

 عن ارو دع م هدا ارا عاج رحا# كاوا ساو ار

 قحلاب ب اويذكلم ١ طيس ناك انو م شنألا شلت ام انملع دق

 ه-ذ 2-2

 0 دبع ديم ىخرا كل م 500007 ار ناك

 «ديعل عوجر ىأ ( ديعل عجر كلذ ) هلوقةب دارملا نوكي نأ لمتحف ؛ مزالل 00 حصي ًاضيأ

 ىعجرلا كبر ىلإ نأ ) ىلاعت هلوق لوألا ىلع لديو  ىدعتملا عجرلا دا رملا نوكي نأ ل |هتححو

 نم وه انلق ناف ؛ ىدعتملا عجرلا ن :م هنإف نوعج م ىأ ( ثودودر ا 0 هلوق ىناثلا ٍلعو

 ا هنو 0 زاك دقق ؛ ىدعتملا

 ' 4« ظيفح باتك اندنعو مهنم نيالا سقم رام الع دق رل لاق ىلاعت هللا نإ مث

 لك ءازجأ عيمجب ماع ىلاعت هللا نآل كلذو . هيلع ىلاعت هتردقو ثعبلا زاوج ليلد ىلإ ةراشإ

 عوجرلا سيلف .فيلأتلاو عملا ىلعرداقو ءرخآلا ىلع دحأ ءزج هيلع هبتشي ال ىنوملا نم دحاو

 هلوقو .ةداعإلا ىف الخدم محلل لعج ثيح ( ميلعلا قالخلا وهو ) ىلاعت هلوقك اذهو ءدبعبب هنم

 اذهو , نيضرألا موخت ىف اتتشت ببسب مؤازجأ انيلع قخت ال ىنعي (ضزرالا صقتنت ام انملع دق )

 ملعي اك ىلاعت هنأ ىلإ ةراشإ كلذ نأ ىنعي ( ضرالا ىف انللض اذئأ ) نولوقي اوناك امل باوج

 لاقي نأ لمتح و «نولمعي اوناك امو نولوةي ]وناك امم . مهيدعتو « مهبلظ نم مهلامعأ لعي مءازجأ

 ىلامجإ للعلا نآل كلذو . ءايشالا ليصافتب ملاع هنأ وه ( ظيفح باتك اندنعو ) ىلاعت هلوق ىنعم
 ةبأ رع لمس اذ! هنأ معيو ٠ همهشبو ًاءاتك ظفح ىذلا ناسنإلا دنع نوكي مك ىلامج الاف ٠ ليصفتو

 ا افرح هيلع اضن نركب ال كلذ نكلو.«تاؤجلا هدتغرضع باتكلا ىف نكن هلأ
 ىلإ جاتح ال نهذلا ىلع ضرعلا دنع نكلو. الصف الصف وأ : باب ًاباب ةلاح ىف هلاب رطخ الو

 هيف بتك ىذا باتكلاو « ءانشالا نع ربعي ىذلا لثم ليصفتلاو ءرظأ ديدحتو ركف ديد

 ا ل يلا ام . نيتلأسمو لاسر الإ ناتمتالا دنع دج وب الا اذهو ؛ لئاسلبا كات
 .ًائيش أئيشو اءزج ًاءزج لعأ باتكلا ىف نوكي كىدنع ملعلا ىنعي ( ظيفح باتاك اندنعو ) لاقي
 نوكي نأ لمتحيو « ليدبتلاو رييغتلا نم ظوفحع ىأ . ظوفحما ىنعع نوكي نأ لمت ظيفحلاو

 نيهجوا حصاألا وه ىناثلاو ء اهنم ايش ىسني ال ثيحي مطامعأو مه.ءازجأ ظفاح ىأ : ظفاحلا ىنعم

 لاقو ( ظيفح مهلع تنأ امو ) ىلاعت لاق : نآرقلا ىف دراو ظفاحلا ىنعمب ظيفحلا نأ (امهدحأ)

 نهتم وهو ؛ ءايشالا ظفح وهف ليثمتلا انرك 3 اهَّلع باتكلا نآلو.( ميلع ظيفح هللاو ) ىلاعت

 . ظفع نأ 0ع

 1 6 قحاب اًويَدك لب ١ ١ ىلاعت هلوقو

 ءنذنملا ا ها ناهجو هيف لوقت  هنع بورضملا ام لبق 7 مهيلع در

 : مطوق ىعم ىق ناك (تدع ءىث اذه اولاق) مهنإ منع ننال :ىلاعت اهنأ وههريدقتو مث ١ يدك لب



 اوأ دع "اك وف

 سس م0 م ذنب 2و

 «عود ع جر كذا 0 انتم اذإ

 وعل ده نإ ادحاو املإ ةملآلا زيجاا) كاقو 1 مهءاج نأ اوديو ) هيف. لاق ثيح" ص ةرونم

 نإ لوداع : ةراشإ ( بيحي .ىث اذه ) موق نأ رهاظلا و نرمأ نم مهجعت ركذ ( باجي

 ماهفتسالا كحل باي ع انو 7 0 كاره نأ وه ( لواللا )هوجو هم هيلع لدبو عجل

 ) تحج ءىش اذه 1 44ه ار ع ءاوشل أذه نإ ؛ اذا اهإ ةهلالا لعجأ ل لاهو ىراكنالا

 5 ما 4 الإ هءأإ ةراشإلا عقيام نكي مو

 ماهفتسالاب د داعيتسال أ دعل لد و انهه ( (ىناثلا) ) كيعت م كلذ ا 0 اذأ ( اولاق مث

 00 ناكولف بتجعم ة:ااكوهو 5 اعيتسأ هنإف ) كدعل 0 كلذ) 7 وهو بجعتلا ىعم ىدوب 2

 (بيحي ءىث اذه) كلوق لعج نم مزاي حيرصلا راركتلا لبق نإف . راركتلاك ناكل هيلإ ًادئاع ًاضيأ

 ( بيجي .ىث اذه ) هلوةف ( مهءاج نأ اوبحي ) هلوق نم ملع هنم م,.جعت نإف ؛ رذنملا .ىج ىلإ ًادئاع

 ةخيصب..( اونع لب ) لاق امل .هنال كلذ ؛ ريرقت وع لب راركتب سيل: كاذ لوقت ًاراركت نر

 لاقيو ( هللا رمأ نم نيبجعتأ ) ىلاعت لاق ام ًابيحع نوكي ال ام ناسنإلا بجعتي نأ زاجو لعفلا

 اولاقف كبجعو مكلعفل ىنعمال مهل لبق اوبمي امل مهن اكف بجعب سيل امم كبجعتل هجو ال فرعلا ىف

 ( نورفاكلا لاقف ) انهه لاق ىلاعت هنأ هيلع لديو ؛ هنم بجعن ال فيكف ( بيحي ءىئاذه )
 ناك(باذك رحاس) مط وق 1 0 ا اذه نورفاكلا لاقو) ص ف لاقو 2 ءافلا فرح

 ةلعاووكاو رع لا ا ل ل م اذه)و ٠ مدقتام ىلع بت رم ريغ نعت

 عجر كلذ ) ىلاهآ هل وق ًأطيأ هلع لدار هه نجس كلكم ( تع 5 اذه ) اولاقف ٠ ء كلذ

 هيلإ راشملا نوكي نأ ىغبنيف ؛ بي رقلارضاحلا ىلإ ةراشإ اذه هلوقو ؛ دعبلاىل] ةراشإلا ظفلب (ديعب

 .( ديعب عجر كلذ ايل انك و انه اذن ره ىلاهت لاق مث

 اولاق ) مونع ىلاعت لاق ام اذهو . همالك داعبتسا ا هتلاسر نم بجعلا اورهظأ امل مهن :ذ

 ل اسمةقو ( ىرتقفم كفإ الإ اذهاأم اولاقو) :(م < ٌوابأ كيعلا ناكامع رك دصي نأ 9 اذه ام

 هلوق هيلع لد : وهفمب 0 1 0 1 1 6 0 4 ىلدالا 0

 0 1 ترشأر ارم رثحلل
 ءىجيلا ىلإ ةيراشإ (بيحي ءىش اذه) هلوقو 8 راذنالاوهو هلاقامىلإ ةراشإ كإذ ين ةيناثلا ةلأسملا

 ناكنإو راذبإلا امأو . رضاح دحاو لك ىتاجلاو ءىجلا لوقن ناتفصلا تفلتخا ايلف .انلق ام لع

 اذإ ! عجري عجر ر ردصم عجرلاو ؛ كلذ هف اولاق رضاع ريغ ناكل هب رذنملا نوكل نكل ًارظاح
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 اس ةاده ع ساس م 26

 «؟ د بيج مى اذه َنورفاكلا َلاَعَف مهنم

 نوكل همظعي كلملالب انالف مظعي باوبلا لاقي نأ نسحال و: ةمظعي كلملا لب انالف مظعب ربزولا

 فرخ 0 اعرض هنع 00 اكتللا كرت اذإف٠ ؛ جردتلل بارضإلا 1 1 اهيا كاوبلا

 ىاثلا لدحي هنأ ( امهيناثو ) هلبق رخآ رمأ ىلإ ريشي هنأ ( امهدحأ ) نارمأ هنم ديفتسا بارضإلا
 نكل ءديعب ناهربلا مايق دعب كشلا نآل كلذك انههو ؛ ركذي ال امو نوكي ام لثم امظع ًاتوافت
 . دعيلا نم نوكي ام ةياغ ىف هفالخ عطقلا

 ترمأو موقأ نأب ترمأ لوقت . ردصملا ركذ ةباثب نوكي لعفلا عم نأ 4 ثلاثلا ثحبملاإ)
 1 كاذك ناكاذإو + اذك اذك هلوق الإ هباؤج ناكامو لاق نأ الإ ةباوج ناك املوقتو :.مايقلاب

 زوحالو «قاصلإلا فرحريغ نم موقأ نأ ترمأ لاقي نأ زاج ثيحردصملاب نايتإلا نع لزني
 ناكنإو ( مءاج نأ) لوقت . هئيجب نماوبع ىأ اولاق كلذلو ؛ ءابلانم دبال لب مايقلا ترمأ لاقي نأ

 ةراج فور اهلك ةيدعتلا فورحو ؛ فر>و لعف ةروصلا ىف هنكل ردصملا ماقم ًامئاق ىنعملا ىف

 ؛لوخدلا مدعزو< نأ نم لأ الف لدي ال نأ بجاولا ناكف . لعفلا ىلع لخدي ال راجلاو
 . هيلع فرحلا لاخدإ نم عناملا مدعل مهئيم اوب زوجي الو ( مهءاج نأ اوي ) لاقي نأ زاجل

 ًاروكذم نوكي نأ حلصيو : مهبجعتل ررةملاك ًاروك ذم نوكي نأ حلصي (مهنمإ) ىلاعت هلوقو

 رشب الإ متأام اولاقو . هعبتن ًأدحاو انم ًارشبأ ) نولوقي اوناك مهنالف ريرقتلا امأ مهبجعت لاطبإل

 : مزاوللاو ا فاك | رثخأ عم هعي رفرلا ةلزنملا هذه مكصا صتخازو< تفكر هنأ ىلإ .ةراقإ ( التم

 . مهدعب نمو مهلك هنعزجيام هيلع رهظو : مرهظأ نيبىريو مهنم ًادحاو ناك اذإ هاللف اطر أزل امأ و

 فال هللا دنع نم وف ؛ انسذج نم 0 نال و ةدنع نم سنا اذه ]ولو نأ ملع ب#<“و 0

 ردقن ال حت نولوقي اوناك مهنإف ؛ هنع نوزجعي امب ىتأو مهسنج فالخ نم دحاو مهءاجول ام

 ردقب ال مدآ نباو . ءاوحلا ىف ريطاا رويطلاو ءرانلا علب ةماعنلا ةيصاخ نإف . ةيصاخ عون لكل نال

 نيبملا لوقن ؟زوحجب فيك لطابلاربرقت نكلو ء الطاب ناك مطوق نآل زئاج لاطبإلا لبق نإف ؛ هيلع

 «هلطبي مث هيلع ليلد هنأ مهوتي ام لك هيف ركذيو نكسمي ام غلبأ ىلع هدروي نأ بحب مالكلا نالطبل
 ناك ل ذأ لبق ناف ٠ بجعتلا اذهل: بيس ةقب فلا ىف وهو. نم هنأ هيل ميت ل لاق كلذلف

 اويع : ركذي ملف أردن وك ىلع ًاريشب هنوك مدق عضاوملا عيمج ىف ىلاعت ل 0

 . ريغال ًارذنم مبقح ىف ناك ًاعضوم 0 نيعتي ملال وه: لوقن ؟ مهنم ريشب ٌهءاج نأ
 ىف اذه نورفاكلا لا ااَهف ف ]إ ىلاعت لاق مث

 ا دما رماها هنا راشأب ىذلا ملا وهز رخآ 0 هزم لا ل اذه يبق لا ل

 لوأ ىفرظناا هيلع لديو ؛ رشحلا عوقو نمو ًارذنم هنوك نم اوبجعف (ديعب عجر كلذ. انا رانك



 ١ ةيآلا . رذنم مهءاج نأ : لت هلوق
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 رذنم مهءاج نأ او

 كلذ لوقنف . ةرخأتم ةْيلاقم ةني رق نم موبفم هنأب انلق نإو « هللاو هستيأر لالحلا لوقي وأ ءاخسلاب

 :"وأ ردنملا»كإ ديلا نآرقلاو : ”ردقتلا نوكف عجرلا ( ىاثلاو ) رذنملا ( امهدحأ ) : نارمأ

 هيلع 0 امأ ؛ ًارهاظ امهلغ مسقلا درو نيرمآلا نآل , نئاكل عجرلا نإ ديجما نآرقلاو

 ..( مؤابآ رذنأ ام موق رذنتل ) لاق نأ ىلإ ( نيلسرملا نمل كنإ ميكلا نآرقلاو سي ) ىلاعت هلق

 كبر بادغانإ ) نلاق“ا نأ" ىلإ ( نارام تاتكو را ل هلوق هيلع لدف ( ىناثلا ) امأو

 لبجلاب نوكي مسقلا نإف لبج مسا ( ق ) لاق نم لوق ىلع رووظلا ةباغ رهظي هجولا اذهو ( عقاول

 نيه ولا يان لبق نإف ناوعلاو ليا ره و ل رسل ابكر الا مسقلا كانهو ؛ نآرقلاو

 نآرقلا عم اهابار كورلا نالوا عجرلانم برقأ رذنملا نآل (لوآلا) تلق ؟ كدنع رهظأ امهن

 !مهروس ىف كلذربتعاو ؛ رشحلا اهدعبو تركذ فورحلا انيأر امو . ًارذنموالسرم هنوكمسقملاو

 نم قملا وه لب هارتفا نولوقي مأ  نيملاعلا بر نم هيف بير ال باتكسلا ليزنت ملا ) ىلاعت هلوق

 لإ ةراشإ نك هيلع هب مسقلاف ؛ هللا لوسر دم ن وك ىلع ةلاد ةزجعم نآرقلا نآلو (رذنتل كبر

 رشحلاب مزجلل ةديفم تارامأ هيف لب . رشحلا ىلع اليلد هسفنب وه سيلو ؛ مسقلا ةقيرط ىلع ليلدلا

 قحلا ىلع للص دمح نوك وهف ؛ هيلاح ةنيرقب موهفم وه انلق نإ اأو لولا قدس هن 1

 (اومع لب) (ىلاثااو) هانرك ذام راتخلاو كلذ نوركني اوناكرافكلا نإف ء قدصلا ةفص همالكلو

 هنإ ىَرشْحرلا هقفاوو ىئدحاولا لاق «لوق كلذ انف هدغ:ىرصم لأ كام رك نأ

 : لعأ هللاو ريدقتلا نإف : هانرتخا ام ىلع لؤتف ا حوضاو هديتو نولوقي 5 لتغاألا اه هلاوق

 دع ف رصف هي كش مهنإو هدعب لاق هنااكف 6 ردت كنا دحلا نارقلاو ف

 4 رذنم مءاج نأ اودعال يف لاقو

 ىت> هفالخ اوهزجلب ناكمإلا دعبو كرتلاب هح رطو صالا قدص ىف كشلاب ا وعنت#ي مل ىنعي

 دحاو عضوم ف ميظعلا ر اصتخالا اذه ىف ةمكحلا اث ليق نإف . ةييجعلا را نم كلذ اول

 ركفلا عم مهفي و ميظعلا ر كفلا دعب الإ مهفي ال ىمأب ناس ككل هيلع مسقملا فذح

 رورظ هنم مهفي عضاو ما ض.ب ىف كربلا نال هيلع مسقملا ٌفدح اذه لوقف ؟ زيزعلا قيفوتلابالإ

 ءةمظع.دف .نوكي هلع ياو سلعاف ميظعلا كلملا ركذ نه.نآلا كلذو , ركذلا نم مهفي ال

 قوف هتمظع ىلعالاد ركذلا كرت ىلإ داشرإلاب نوكي ساجملا اذه ىف رك ذي ال وه هريغ هل لاق اذإف

 نفذ امو ا/زك كم ثأ نم :رهطظأ كاسر ى ةرابل لوك لاس نان هين حاس 7

 نيب ناك اذإ نسي: ان[ خ5 رمأب هنع,برضأو رك ذ اذ] هنع ترضملا . نالف ؛هنعا برطملا
 لاش نأ ناس هلا 2 بارضإلا م اههركذ نسال تراقتلا مظع اذإف 2 و توافت ندوك ذل



 ةيآلا . ديجما نآرقلاو قى : ىلاعت هلوق كي

 ليق ناف . فعال ا حتتفلاز وجو « نينك اسسلا ءاقتلا نم 0 !| زوكيو تاوصأللا 15

 لاو هفلك خا انهدح أ ناكاذإ* نيتك انلا--ءاعتلا دنع ْدُحي ملو ءانهه متتفلا رايتخا زاج فيك

 بجو امنإ كانهنآللوقن ؟ (نذلادرطتالو) (اورفك نيذلا نكيل) ىلاعت هلوق ىف كىرخأ لوأ
 بصنلاو عفرلا هيلع درب لح لعفلا نال .بازعالا كرخ .ةبسشل:لعفلا ىف ريدكلا نيعو كيرلا

 زوحيال لعفلا نآل ء رجب تسيا اهنأ دحأ ىلع قال ىتلا ةرسكلا تريتخاف رجلا هيف دجوي الو

 هيلع درت لحم ءامسألا نآل ؛ هابتشا الف ءامسألا رخاوأ ىف امأو ؛ بصنلاب هبتشال حتف ولو رجلا هيف
 هب مسقم فرح اهنإ اذلق نإ امأو .. فخاآلا اوراتخاف . زارتحالا نكمي نكي ملف ثالثلا تاكرحلا

 نإو ء دجوي لن اكءابلا ريدقتو  لاصتالا هجو ىلع مسقابال و عفم هلعجي بصنلا زوج ورجلا اهقخ

 عضوم ىفحتفف ذئنيح فرصتتال اهنال حيتفلا اهم كلذ عم اممسقم انلق نإف . ةروسلا مسا ىه انلق

 َّى : ةروسلا مسا انلقو اهب امسقم 0 هنإ انلق نإو ء امهم مسقلا ىف لمحو مهاربإو لوقت ارجل

 , عاروعاداذه انلوقك نيونتلاهقذ وهَميافَق نموه انلق نإو ؛ ق هذه:هريدقت ًاريخاهانلعج نإ عفرلا

 زييمتلل نوكي دق فصولا لوقنف ريسفتلاىلإ دعنلو ؛ امسقناكن إو نيونتلاو رجلا لبج مسا انلق نإو
 نورك دقو ميلا نع زاتع مركلالجرلاو ثداحلا نعزيمتيلمكدقلا مالكلا انل وةك يد ةلازشو

 عضوملا اذهىفو « ميركلاب هنع هزيم ىت>رخآ هلإ دوجولا فسيل ذإ مركلاهللا انلوقك حدملا درجم

 هيلع لديو : ءورقملل امسا نآرقلا لمت نأفزيبعلا امأو « حدملا درج هنأ رهاظلاو ؛ نيهجولا لمتح

 نيهجولا ىلعو مركسلا ريثك و ه ديجملا ليقو . مظعلاديجلاو (لابجلا هب ريس انآرق نأولو) ىلاعت هلوق
 « مظعلا هللارك ذ هنالو . ةدئافلا مظع نآرقلا نآلف 0 وه (ديجملا) انلوق ىلع امأ . ديجم نآرَقلا

 نكي اذإ ميظع كلم لاقي ةمظعلا ةيآ وهو « قاخلا نم نحأ هنلك رادع " ها مظ ظع ىظعلا ٌركدَو

 ردقي ال ىذلا ىأ ( ميظنلا نإ هاو قاذل) نيرا كانيعا دعلو ) ىلا اهلوق, هنلع لديو بلع

 ( ظوفح حول ىف ديب نآرق وه لب ) ىلاعت هلوقو كت وبن ىلع ةلاد ةزجعم ناوككل دحأ هلثم ىلع

 نم لطابلا هيتأي ال ) و ريغي الو لدبي الف ىلاعت هعالطاب الإ دحأ هيلع علطي نأ نم ظوفحم ىأ
 مركلا ريثك وه ( ديجملا ) انلوق ىلع امأو . يظع وهف هيلع رودقم ريغ وبف ( هفلخ نمالو هيدي نيب

 ظ مركلا ةياغجاتخحنا ءاذغإو «هب ذال نملك نغم هنإو «هدج وهدوصقم هنهبلط نملك ميرك نآر لاف

 ىلع ركشلاو روكشملا وه ديملاف ء ديجم ديمح كنإ انلوق ىف. ديلا, نوزقم ديجملا .نأ وه.هيلع لدي و

 : ثتدحايم هقو . مركساا ُط غلابلا ميركلا وه ديجلاف ع معملاو ماعنإلا

 ان اكللذ ؛ لوش ناب" اهطتخو هوجو هف لوقت اذاماهلع مسقملاف هب مسقم نآرقلا (لوآلا)

 2 اع أ هب مسقملا ىلع ةمدقتم نوكم ن) انإ هلاهلاو“ةلاقم هك رق وأ هلاح ةمارق يع نأ

 اذه : ريدقتلا نوكيف ( الإ ًاظفل كانه مدقتم الف ةمدقتم ةيلاقم ةتيرق نم مورقم هنأب انلق نإف

 روهتتملا وهىأ هللاو متاح اذه لوي م (نآرقلاو) ىلاعت هللا اهزنأ ( ق ) وأ ( ديجلا نآرقلاز ق)
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 نسل لايق ا آل ء يك رمغ نم قورتلب يفأو  يارتلاو للا و ةدرعلا

 (ضرآلاو -املاوز ان وعك . ظفشلابال ءاعع فلما عمتي + :ىدع تكو نإ قورحلا امآو - احن

 . قورحلا تادرقم مقأق «٠ قرشأ د رمخلا ناك ىتعمبال تلك د نإو !

 ددع اهددع ىلا ءاشآلابو ء:ةووس نيرثعو همام لوأ ق قورلأ مقأ (عيارلا تحقاا) - -

 متو فورحلا ريغ روم الاب مسقلا نآل ءةدوس ةرشع عيرأ ف ( سمشتاو ) ريغ ىهو ٠ قوز لا
 امو ىلا و) ىلاعت هلوقو و (دأ دإ ليللاو ء رمقتلاو الك) قاصت ةنوتكء اهتامآ قو رولا قتاوأ ف

 . زوسلا لئاوأ 3 هلآ نسحب لو دجوي ملف ورخأب مسقلاو ( سعسع اذإ لللاو ) هلوقو ( ىسو

 ءاشالاب مرسلا نإك اخو : مهاب لخ موهقملا ءوظنلا مالكلا .امآ قس ريع فان و

 فمع ىلع رولا لئاوأ ى ءاتآلاب مقتا لعج دحاو عضوم هل قورحلاب مسقلاو ناعم هل

 . اهلثاوأ ىف فور اب مسقلا

 ءايسشالاب و عبس ىلك ىف ىلب آعيجج نيفصتلا ىف عقو فورح لاب مدقلا < ىماخلا تحلل
 هع و ريغ ريخآلا عسلا ق الإ 56 لب ريخآلا فصتلا ى الإ دي ب ل ةدودسللا

 لاَ ًاودات الإ هدب قيزتتلا وأ باتكلاوأ 3 قارقلا رك د نع كلقتي مل فورحلاب مسلا نأ نيب تآآل

 قارقلا عيج نأك الو ( باتكلا كلذ ملا ء باتكلا ليز ' مح  مكحلا نآرقلاو سي ) لاعت
 :ةدودعملا ءايشآلاب مسلا كلك الو عضاوملا عيج ىت اماع كلذ دج و قورملاب كَمْ ةَريَس

 طبحم ليج رسا هنإ لق قاعي صتخبام رك دلو ء توكسلا ةروس ى كلذ نم آئيشاتركد دقو
 وو هولا د ةريمكلا ةلارعلا أ ( اهدحأ ) : هوجو فعح وهو ءامسلا قارطأ هلع ضراإلاب

 أ ىلاعت هتلا نآب لاق كلذ لاق نم نآآل . حاردإلا ف فقولا راج ال ليج مسا اك

 فقذدحع مشلا قرح َنآلل كلَدو ( روطلاو ) ىلاعت هلوق قاك مهلا فرحي ركذل كلك ناكول هلأ

 هلال د1 نع وع اقلضاتتساو . انكن له لهللا اذ وقتك . هه ع نآل اهدسه. كلان وكت

 عم قاف بتكي ناكل رك ذ كن اكول هنأ وه ( اهتلاث ) نلسقآل ديز لاقي نأ نسحي الو طققلاب هَل
 فحاصملا عيمجج قو ( هدبع قاكي هللا ىسلأ ) بكيو ( ةيراج نيع ) بتكي اك داعلاو فلا

 وح ( اهسار ) هغقىوقرح قا

 (اهنت ةو) هن معا ىل

 ىهو ( محو : نو ؛ ص ) ىف سالاكه ف ىعآلا نأ هآظلا ن
 نأ هنع لولا لوقت « سابع نأ نع لوعتم وه لق نإف ( .ىق) قى كلدك و تازكال قورت
 (نض) ىو . سالا ىصق انعم نإ ليقو . الف كلذ هب عتموملا اقهق دارملا نآ امأو + لبح مسا ق١

 : ةضراعملا ىهو : ةاداصملا نم داص نم ( صو ) وَمَعي ات نم لعاقلا مسأ وه ليقو : هللا ىدص
 الإ سيايال و بطر الو ) ىلاعت هلوق وه دتيح ءانعمو . فشكلاب ءايشآلا عيجج ىاق اذه ءأتعع

 هيف.ةءارقلا امأو ( ق ) ىف لق ام اذه  تآرقلا كانه باتكلا قإإ اخف اذإ ( نيم باتك قل
 هيشيفايف لماعال ذإ قولا ابقخ انييام لع ةتبمىه الق نإ لوقتق . اهانعم ناب اهرصح و ةريتكف

 37 اا كلا باسدب  حجهتولدل



 ش .عماسلا قبيل ؛نآرقلا ىلع تمدق تايبنت فورحلا نابع 0 0

 . قئافلا ىنعلاو ٠ قارلا مالكا نم ءىث هتوهن دلو 3 هل سف 2 اع اامقم

 0الى دع و: ةرهاا هزاع امو هبال 0 ةبلق انه ةدايعلا 5 ًاضيأ انركذو

 ةيآلا . ديجملا نآرقلاو ق : ىلاعت هلوق 5

 ىف دجوو ءامهريغو ىعسلاو ىرلا نم جحلا لامع اك ؛ هانعم لقعي ل ام اهنم دجوو ؛ 1 لقع ام

 ؛ لسرلا قدصو ؛ ىلاعت هللا تافصو ء رشحلا ناكمإو . دحوتلا لعك . ليلدب لقع ام ةيبلقلا

 عمسلا الول ام مزجلاو ؛ قيدصتلا نكي ال رومأ ىنعملا ةلوقعم امنوك نع اهدعبي ام اهبف دجوو

 لام كا كررت ىذلا نازملاو معلا نم قرآلا" فيسلا نم دحالا دودمملا طارصلاك

 الإ نآرقلا عيمك هانعم لقعيام اهنم ةيناسللا ةدابعلا ىه ىتلاراكذ آلا نوكست نأ ىغبذي ناك كإذكف

 املال ؛ رمآلل دايقنالا ضحم هب ظفلتلا نوكل ىجهتلا فرم همي الو لقعي ال ام اهنمو ؛هنم اليلق

 نوكي لب (انمراو انل رفغا انير) انلوةك «ضرغ ىلإ دصقلاو ةياكهلا برظ نم مالكلا ىف نوكي

 هللا نآل كلذو . اب . مسقم ف 0ر1 الش هلأ هو رخآ هيو ا دفا لي 11 اك ًادبعت هن قظذلا

 فب ؛ رشلا مالكلا ةزضأ هولا فورحلاب مس هداف الل ان ركز ناي قويذلا و نيتلأت مقا ا ىلاعت

 : ثحابم هيف اذه ىلع لوقنف اذه تفرع 7 ل ناك فري رعتلا 1 . ةفرعملا ليلد وه ىذلا

 (مجنلاو) ىلاعت هلوقو (رصعلاو) ىلاعآ هلوق ىف مك« دحاو رمأب عقو هللا نس مسقلا (لواآلا)

 ليللاو ىحضلاو ) ىلاعت هلوق ىف 5« نيرمأب عقوو ( نو ص )ىلاعآ هلوق ىف أك ءدحاو فرخبو

 (محو سيو سطو هط)ىلاع: هلوق ىف ؟ : نيفرحنو (قراطلاو ءامسلاو ) ىلادت هلوق ىفو ( ىجج اذإ
 (مل1) ىف ك « ىفرحأ ةثالثبو ( تايلاتلاف تارجازلاف تافاصلاو) ىلاعت هلوق ىف اك« رومأ ةثالثبو

 (نيتلاو) فو (جوربلا تاذ ءامسلاو) ىفو ()(تايراذلاو) ىف اكءرومأ ةعبرأبو (رلا و مسط)ىفو
 "0 ( تلم رماو) فو (زوطلاو) ىف« رومأ ةسمختو ( را و صملا ) ىف 5: فرحأ ةءيرأبو

 1 مسقي ملو ( قسعمحو صميهك ) ىف اك فرحأ ةسمخو ( رجفلاو ) فو (تاعزانلاو)

 اة نم ناك مسقي لو ( اهاو سمشلاو ) ىهو ةدحاو ةروس ىف الإ ايما

 ةطاحإ ريغ نم بكر نيح اهلاقثتسا ناك: ىنءمل بك ر نيح لقثتسا الو لاقثتسالا ةماكع محب هنآل

 . دشأ ناك ىنعمل ال وأ ىنعملاب معلا

 : لاقف ء واولا ىهو مسقلا فر> رك ذ ؛ ةدوهعملا ءايشالاب مسقلا دنع « ىتاسثلا ثحبلا إل

 (محو ق) و لقي ملف  مسقلا فرح رك ذي مل فورحلاب مسقلا دنعو ( سمسشلاو مجنلاو روطلاو)
 مسقلا ةلآ هنوك عضوم ىف هدروي ملف« هب امسقم فرحلا ناك فورهلا سفنب ناك امل مسقلا نآل

 فورحلا ني ةيوسن
 رهاود لآ موب 100 0 0 روطلاو نيتلاك : ءاسشأللاب هللا 7-0 34 ثلاثلا ثحبلا إل

 تانذزل اكل فلا( تاي الأ ل 0 ار هنو



 0 1-2 دب وح نواب هر نب +

 دع ميعصوب

 ا (قةروسد)

 0 يالا
 4 قى مل وسل 7

 م تايآ سمخو نودي رأ هع

0 200 2-0 

 ميس . اهني 3

 م جدع هر ومعامل

 « محلا نم رلا هللا مس )

 : رومأ ىهو ةروسلاب قلعتي ام لوقن ريسفتلا ليقو « ديجملا نآرقلاو قال

 ( جورخلا موي كلذ ) ايف ىلاعت هلوقل ,ديعلا ةالص ىف أرقت ةروسلا هذه نأ « لوآلا ل

 نأ ىعينف . ةنيزلام وي ديعلا نإف (ريسيانيلع رشح كلذ) ىلاعت هلوقو (جورخلا كلذك ) ىلاعت هلوقو

 البو ؛ ًاروخع احرف مويلا كلذ ىف نوكي الو. , بالا تاضرع ىلإ هجورع ناسنإلا سا ١

 نم نآرقلاب رك ذف ) ةروسلا رخآ ىف هلوقب ريكذتلاب عقلي ىنلا ىمأ امو . ًاروجل الو ًاقسف بكتري

 .(نآرقلاو ى) هلوقب مهموب ىف حلا تساي امامي رت ذاع
 مسقلاو )١( مجعملا فرحلاب املوأ حاتتفا ىف ناكرتشي (ص) ةروسو ؛ ةروسلا هذه ( ىناثلا ١)

 امهرخآو نيتروسلا لوأ نأ وهو . رخآ ءىث ىف ناكرتشبو ء بجعتلاو ( لب ) هلوقو نآرقلاب
 الإ وه نإ ) اهرخآ ىف لاقو (ركذلا ىذ نآرقلاو ) اهوأ ىف لاق (ص) ىف نآل كلذو ؛ ابسانتم

 نم ناوقلاب رت دفار ااه حز ف لاف (دسجما نآرقلاو ) اهوأ ىف لاق ( ق) ىفو ( نيملاعلل ركذ ش

 . هب متدخا اع مستتفاف ( ديعو فاخت

 ؛ديحوتلا وهو لوآلا لصأللا ريرقت ىلإ ةيانعلا فرص ةروسلا كلت ىف نأ وهو (ثلاثااو إل

 هذه ىفو ( تهل 1 ىلع اوربصاو اومشما نأ ) ىلاعت هلوقو ( ًادحاو الإ ةهلآلا لعجأ ) ىلاعت هلوقب
 (ديعب عجر كلذ أبا 0 انا اذئأ) ىلاعت هلوةب ءرشحلا وهو رخالا لصالا ريرق: ىلإ ةروسلا

 ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإ ) اهرخآ ىف لاق ؛ أد ملا ريرقت ىف ( ص ) ىف ةروسلا حاتتفا ناك املو

 هذه حاتتفا ناك املو . ةينادحولا ليلد هنآل ؛ مدآ [قاخ] .دب ةياكحن همتخو (نيط نم ًارشب قلاخ

 ,ريسفتلا امأو (ريسيانيلع رشح كلذ ًاعارس مهنع ضرآلا ققشت موي) اهرخآ ىف لاق ء رشحلا نايبل
 0: لئاسم هيف '

 ىنهق : انلوق ىه . ةمكح هانعم ليقو «ملاعلاب طيح لبج مسا ( ق) لبق « ىلو الا ةلأسملا ١

 , طوقنم ريغ ىأ لمبم فرح وبف (ص ) امأو طوقنم ىأ ىجعم فرح ( ق) ناف الإو معالا ىنعملا مجعملاب .ديرب (1)
 , طقنا ىلإ فرص قلطأ اذإ ماجتالاو

 مم رخخ اود



 بألا . ضرألاو تاومسلا بيغ ملعي هللا نإ : ىلاعت هلوف 5-5

 ل ل« حو درس < مح دق حل وى انج حا مَ

 100 نولمعت امم ريصب 17 ضرأْلاَو تاومسلا بيغ ملعب هللأ 5
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 لهجلا نع سفنلا هزني هنإف نموا لإ ةبسنلاب ( امهئاثو ) ةمظعلا ف هديحوتو كرشلا نع هللا
 ولو اونملب مهسفنأ فرش نوب طي الو هللا تناح مهم السإب توبلطيال مهف ى هدصلاو قحلاب اهنيزو

 ا لب هب أ وذم امل مبفرش هيف نأ اوملع

 لاكن لاما مالسإ مكدنع ئذلا ىأ ( (مكمالسإ ىلع اونم ال لق) لاق م ةيناثلا ةفيطألا ل

 ًاضيأ مالسإلا ىف مهل ًاقيدصت نوكي الثل متيلسأ نكلو اونمؤت مل: لقي ملو (انملسأ اولوق نكلو)

 دقو . دايقنالا وه مالسإلاو . مهمالسإ ىف وةدصي نأ زحي ل ل ليق ناف ؛ نامالا ىف اوقدصي ل اك

 0 ؟ مهتدصف فاكردقلا كلذو ًادلعو ًاداقتعا دجوي مل نإو العفو الوق مهنمدجو

 هّسقن ىف ربخأ اك دجورال نأ ( امهناث ”و ) هنع ربهلا سفن دجوي.ال نأ ( امهدحأ ) ل

 ىأ لوآألا هجولا ىلع انمآ مطوق ىف مه. ذك ىلاعت هللاف . ةجاحلا كب تءاج لب انتج ام لوقي دف

 سلا أ و 2 اوداقنا مناف ناثلا هجولا ىلع مالسإلا َّق اوقدصي و الصأ من 0

 سأربآسأر نود ال كلذ عمو 5كل ةنمال ىنعي ( كيلع ن :م هللا لب ) لاق  ةثلاثاةفيللا

 نسح ( مكيلع نمي هللا لب ) ىلات هل وقو ٠ كيع ةنملا لب ؛ ةنم مكيلع انل الو انيلع كل نوكيال ثيح
 اذه ةلباقم ىف مث « مقتسملا قيرطلا كل تنيب ثرح مكيلع ةنملا ىل لب ىلع اونمتال لقي ل ثيح بدأ
 .( 3 طارص ىلإ ىدبتل كنإو ) ىلاعت هللا لاق بدألا

 نآل ( ناميالل رك اده نأ ) لاق لب متءلسأ نأ مكبلع نمي: لقي مل « ةعبارلا ةفيطللا ١
 عم نامي إل ىلإ ةيادحلاب مملع نم فيك لبق ناف ؛ مملع هب نماف افا افن ناك ثدح ةلالض ناك مهمالسإ

 نمي هللأ لب : لقي مل ىلاعت هنأ نك دل وجلا لوقت ؟ اونمؤي مل ممنأ نبب هنأ

 ةياده تانيبلا تايآلا» لسرلا لاسدإو (نامالل مك اده نأ ) لاق لب . نامإلا مقزر نأ لع

 ثيح مكقح ىف ةمعن كلذف « انمآ متلق متنأ لاق هناكف ءاومعز امب مهلع نمي ىلاعت هنأ وه ( اهناث )

 دعب نيب ىلاعت هللا نأ وه. حصأألا وهو ( اثلاث ) معز ف مك اده لاقف ءرانلا نم صلت
 . ( نيقداص متنك نإ ) لاقف « ًاطرش كلذ

 . 4 نولمعت امب ريصب هللاو ضرآلاو تاومسلا بيغ ملعي هللا نإ  ىلاعت لاق مث

 رص (نودلعت امب ريصب) لاقو . ةيفخلا كبولق لامعأو . مكر ارسأ هيلع ىنخ ال هنأ ىلإ ةراشإ
 وهو ؛ ةروسلا لوأ ىف ام ريرةت هيف هلبق امب هماثتلا عم ةروسلا رخآو ؛ ةرهاظلا كحراوج لامعأ
 اوكرتت الف ءرس هيلع ىخي ال هنإف ( هللا اوقتاو هلوسرو هللا ىدب نيب اومدقت ال ) ىلاعت هلوق

 مالسااو ةالصلاو « هدحو هلل دملاو :ةينالعلا ىف هونمأت الف ؛ نلع هيلع ىنخي الو : رسلا ىف هفوخ

 . مالخل ىف ال نم يلع

 هيزعت وهو ىلاعت ا ىلإ لا ) 10 ( كا هل ناءإلا 3 1 بلطف حيبقل نايب ةدايز



 9 ىمتن اذام هريغل لاقو مش 50 ىطعأ «كالم لاح الإ كلذ ّق مكلاح امو ١ ةعسأو ةمحر

 ١ 5 ْ: 0 0 د هللا ار نيذلا نيونموأأ امبإ 3 1 هلوذ

 0 هامور زن جه 2ةهرص م2

 انها 2 00 هلوسرو هللا ا يذلا ترونمؤملا امإ

 مادع م مس تعا هو - روك ع ه

 ا 6« 62 َنوقداصلا مكن وأ هلل ليبس ىف مهسفنأو ملا اوم

 هأزس رج ا شاورص7 2 222 تاع فهرس هز

 0 ا هللاو مكي د

 مر يل

 52160 هما ف

 نا مكيلع ع 0 لب م ؟مالْسإ َّع ار لق ار 0 َكلَع 0

 هس ورموز ه1 ايا

 <« نيفداص متلك نإ نامالل كيده
 يبس

0# 

 ىذأتنإف هتئازخ نم رخأ ءايشأ لوآلا كلذ داز مث . هفوو هاطعأفالاومأو ةعساو ةدلب هيلع ىنمتف

 هوقو: لذاراللا ةفص نموه اندلا فز تركت 0 ىف كلذو : ًادسح:والخ نوكي كلذ

 : هب متيتأ ام مكحريو فلس دق ام كلل رفغي ىأ ( ميحر روفغ هللا نإ) ) ىلاعت

 الاردا | ضا مل مث هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا امإ ل ىلاعت لاق مث

 . 4« نوقداصلا مم كئاوأ هللا ليبس ىف مهسفنأو

 نونمؤملاف ناعإلا نوديرت مك نإ لاقف ناميإلا ةقيقحولإ انمآ اولاق نذلا بارعألل ًاداشرإ
 هناك. ةياكحلاف ىخارتلل مثو ؛ناقيإ ناميإلا نأب اونقيأ ىنعي (اوباتري مل مث) هلوسرو هللاب نمآ نم

 اونمآ هريدقت لعفلا ىف ىخارتلل وه لاقي نأ لمتحيو . اوباترب مل رخآ ائيش لوقأ مث اونمآ لوقي

 ىلاعت هلوقو «رشنلاو رشملا نم ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاق اهف اوباتري مل مهل را

 نييلاط اودهاخ اراد رادلا هذه دمت نأ ا 11 كلذ ققحب ) مهشنأو مهلاومأب اودهاجو )

 . المع اوصلخب ملو الوق اولاق نيذلا بارعألاال : مهناميإ ىف (نوقداصلا مث كا وازاهلؤقو ىقعلا

 لكب هللاو. ضرالا قامو تاوسسلا اع معي هللاو مكنيدب هللا نولعتا لق را ىلاعت لاق مث

 4 ميلع هىث

 هومترهظأ متنأو هلل نوكي نأ ىغبني نيدلا نأ لإ ةراخإ دف 300 ةخضال هب ملاع هنإف
 ١ كلذ مكنم لبقي الف ؛ هلل ال انل

 مكاده نأ مكيلع نمي هللا لب مكمالسإ ىلع اونمت ال لق اوماسأ نأ كيلع نون إل ىلاعت هلوقو

 . « نيقداص متنك نإ ناميالل

 كيلعن وني ) ىلاعتهلوق ىف ( ىلوآلا ) فئاطل هيفو . هلل نكب مل مهمالسإ نأ نيبيو كلذ ررقب



 نم معأ ناويحلاهلاثم . هريغ رخآ ًارمأ نوكيالو ء صاخلا عم'دحتم صاخلا ةروص ىف ماعلا نكسل
 ةوك نأ درك لو افاست د1[ نع كيني ادم نيل ناسنإلا ةروص ىف.ناو.جلا نكل ناسنالا

 2 دوجولا ق نادجتم مومعلا ى نافلتخ صاخلاو ماعلاف 0 ًاياسنإ نوكي الو 1 ناو.حلا كلذ

 نم .اهف ناك نم انجرخأف ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف كلذ نيبنسو ؛ لسملاو نمؤملا كلذكف

 ِ ىلاعت هللأ ان نإ ( نيملسملا نم تدب ريغ أف اندجو ف 1 نينم ولأ

 ىلاعت هلوق ىنع» هيف له ( مبولف ىف ناميإلا لخدي املو ) ىلاعت هلوق 4 ةسماخلا ةلأسملا ١
 اونمؤت ل) مهل ليقوانمآ اولاق امل مهنأ وه (لوآألا) هوجو نم هناببو مذ لوقن ؟ (اونمؤت مل لق)

 ريغال .بلقلا لمع نم نامإلا نإف ال ليق .انمآ دقف انملسأ اذإ اولاق ( انملسأ اولوق نكلو
 اونمؤت مل ناعإلا مبولق ىف لخدي ملو بالقلا لمع كلذ ناكاذإو : ناسألا لمع نكد مالسإلاو

 )رب 11 ندك ومدي قدصا نع انماادق الدج اولاق اونمؤت مل ممل ليقو انمآ اولاق امل ( ىناثلا )

 نأب لاقي نأ لمتحو « لعف دق ةلباقم ىف لاقي لعفي امل نآل ( ركولق ىف نامإلا لخدي الو ) لاقف
 نآل ( اونمؤت م مل لاق ًافيعض دعب مهنامبإ نوكيو اوملسأ اذإ ةفلؤالا لاح ىلإ ةراشإ اهف ةبآلا

 نالقنالا راق عقتارنم امف ال نأ 5 001 5 ا 0ك 1 (هل ومر | طع

 عقيب ًاماهلإ 50 نلااملز 0 الدلا ف رد 0 او نول ل نوكي ن أ امإ نامعإلاو

 لاعتان] مث . ذئيحركل نام الف ا 1 اخد ل, ىأ ( كول

 ردع دو مر ل اذهتراللا ىنعم هيف سيأ فرح (اونم م" 3 ل لاق مهل دنع

 .اه 11 ةترلقلا رمح داكي هن 5 ناعالا ة ةوق روهظا عقود 2| ىنعم هيف فر< لخدي ال1 لاق ناءإلا

 متتأ اذإ مكنأ دارملاو مكصقتنيال ىأ ( مكنلي ال هلوسرو هللا اوعيطت نإ و ) لاق ىلات هنإ مث

 5 كآ 0 م نال 7 0 ارجلا نم هن قيلي م مكيتؤي وف م ا ند ركفعضإ قالب ع

 ءاطعلا دلَق ىلإ كلملا بسأل اا و اههرد كلما ةاطغأو 2 (هرد قرع ف 6 كرك ةيبط ةيك 8

 نم مكلامعأب نوعقوتتام ىطعي ىنعملالب ٠ صقن ريغ نم كلذ لثمىطعي هنأ هانعم سياف ٠ لخبلا لب

 هلمع عيضي ةين:قدص ريغ نم لعفب ىنأ .نم نآل ؛ قداصلا نامبإلا ىلع ضير هيفو . صقن ريغ

 مكلامعأ اوءيضت الف « مكيلع صقني ال اوقدصتو (اوعيطت نإو ) لاَف ًارجأ هيلع ىطعي الو
 نيد ولو ىقيست ىريغ لوب 7 هناعإ 0 نم ولعل ةيلتمل أضيأ هيفو : صالخالا مدع

 نوكي الف 3 ةنوقب انلعو هتم واقم نعان زغام دتءانمأ نحو 5 ًاقيعض ناك نب> هام انى 0

 قاع ةياغع نوطمت نوعقو2: اهو نصقن آل 5 رجأ نإ ىلاعت لاَمف ء رجأ هيلع انا الو عقو اننامإل

 هتمحر نئا زخ نم 1 ريغ ىطعي نأ هللا 1 اضرأ اذإ مكيلع اذامو٠ مهر وجأ ىف ديزي مدقتلا نأ بابلا
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 ١4١ ْ ا كيلو : ىلاعت هلوق

 37 لاقو و( اذ عدل 1 ميلا 2 اولوذت الز 6 ( زال أنما )

 مولعم ريغ باقلا لمع نأ ىلإ ةراشإ لوقن . مالسا مهلإ اوقلأ مهأ عم ( اونمؤت مل لف )

 ملأ نمل الو ٠ ينارم وه العف لعقي نمل لاقي الف رهاظلاب م امنإو . بجاو نظلا بانتجاو

 ىلاع# هلوقو . مزجلا لصح نم سيل نالف لاق اذإ . رودصلا,ىف امب ريمخ هللا نكلو «, قفانموه

 ىلع هللا هعلطأ ثيح مقلي ىنال ةزجعم ناكو « لوقلا كلذ انل زوج ىذلا وهف ( اونمؤت مل لق )

 مكسلع مدعل ًانموه تسل مالسلا كيل قلأ نمل اولوقت ال متأ: انا لاقف . مم ولق ريمضو بيغلا

 . هلق فام
 نامرحي املو ملو ؛ ىننلا فور> نمكلذك الو نإو امو : قن افرحاملو مل ( ةيناثلا ةلأسملاإ)

 هب لعفيال ام لعفلاب نالعقي الو مل لوقن ؟ امهب قرفلا ام : مزال ىننا' فورح نم امهريغو
 الو « مويلا نمآو سمأ نمؤب مل لوقت « ىضملا ىلإ لابةتسالا نم هانعم ناريغي امهنإف , امهريغ

 مزج ملاذه عم لبق نإف ء امم مزج امهريغ هب لعفي ملام لعفلاب العف لذ: < نسل نم يل نر

 نال لوقن ؟ اممم مزجلا بوجو ىلع ليلدلا ام نكل و . لص> قرفلا نأ بابلا ىف ام ةباغ امجب

 نوكي نأ زويالو : همايقب عطقلا لصح ماق لاق نم نإف . ةيضاملا لاعفألا ىفلص< عطقلاو مزجلا
 0 و ل لصح الو « ةعقوتم ريغ ةنك-م اهإو لوصحلا ةعقوتم ام ةليقتلا لاعفألاو ماق أم

 | ىف عطقلاو مزجلا ناديفي اناك ىضملا ىلإ لابةتسالا نم ظفللا نابلقي املو مناك اذإف . هيف

 00 1 مزجلا ى ببسلا لوقن اذه ىلعو : ًاظفل مزجلا وهو ىنعملاب ايما ال لعخ

 لعفلا نأ عم مزحي ظفللا نأىف ةدئاف ىأف .هكرتيالو هلعفي هنأ رومأملا لع مزج هن اكمزحي رمآلا

 ملابقتسالا ىلإ ئضملا َنَم لعفلا يعمر يغت نإ نال كلذو ؛ ريخت طرشلاف نأو هعوقو قمدبال ف

 ناكاملف ؛ كتم 0 أقإ و . كتم ىنتتج نإ : لو: « ىضملا ىلا لايقتسالا نم هريغت م نأ

 هبشا آءزاج راص لعفلا ىنعم هرييغت و لاعفألا ىلع لوخدلا موزل فو « افرح هنوك ىف ل لثم نإ

 مزجلاف ء طرشلا دوج ودنع هعوقوب مزح ءازجلا نإف « ىنعملا نم انرك ذ امل مرج .ازجلا امأ « ىظفل

 . فرخ رجلا ىفو ةفاضإلا ىف كلاذك ءازجلا نأ م. ىظفل هبشل وأ ىدمل اعإ ا

 انلوقك ؛ هدفين[ اها اهان الو ةن طع .( ووك نكن 0 هلوق ( ةثلاثثا ةلأسملا ل
 ىبنلا زجي مل ىلاعت هن داو كاش هب ميرصتلا كرت 0 لغأ اولوق.نكلو انمآ اًواوهاال

 نإف (اونمؤت مل) لامي بذكلا نع عانتمالا ىلإ مدشرأو 0 لدي مف (انمآ ) ) مهلوق ع

 ىنمب مالسإلا نإف (انيلسأ) موقفك وهو مكيذك هنم مزلي ال ؛ اماع ًارمأ اووف ايش نولوقت متنك
 . لصح دا.ةنالا

 لوقت ؟ اذه عم كلذ مهفي فيكف . ةنساا لهأ دنع دحاو ململاو نمؤملا (ةعبارلا ةلأسالا))
 معأ مالمإلاو :ناسللاب لصح دقو باقااب الإ لصحب ال نامإلاف « قرف ضاخلاو ماعلا نيب



 اللا انما يل رع كلاق : 0 00 0

 «هادس نق اصاس اله ل

 رغد انكر انك اومن كارلا زك ان تارعألا كلا

 ١ 2 راق ل قبال ةرنرو هلا طلع ناو برا ى كابالا

 مم ا راس لس ارنب

 0 روفغ هللا

 هلوق 1 00 0 2 ء مزال ريغ كلذ لو م نم ا ماعنألا نه ل 1 0 0 0

 هيلع رمتسأا نم لاق ىلاعت هن اك« هيرب فرتعا دّقف قاخ نم لك نآل ( مدآ ى لامك نفل

 ؟ 0 ال !نمَو ىوهتلا لام (ىناثلا) ةمأ كلا ا ليزأ هع عجد ن نمو ؛ 2 5 دير 5

 .اهدنعالإ نمأي ال وردي 5 0 الاب ا ىهأن ا ديعلا باني نأ ىوقتلا تنارص اكد لوك

 ىمو . ةبوتو ةمادن هيلع رهظيو ةنسحب هعبتي لب هل لكتب الو نأ 1 ايهم بكترا نأ قفتا نإف
 يال لرظ رك اذتلا نع هعمو  لجالا قى ةلهملا لع لكتاو لاخلا ف بات امو اهم بكترا

 هير شاخ كلذ عم وهو هنع ىهن ام كرو اذه ىأي ىذلا وهنا قالا امأ : ىتع نسلق

 نيلوأللو (هنذ كلذ لعج هلو أ هسفن لاب ةلغذ كمت نإذ 2 هيلق هللأ رون . هللأ ريغب لءتشي ال

 مكهرك أ نإ ) ىلاعت هل وقل نجلا ىلإ قوسلا نيرخآللو ( اوقتا نيذلا ىجنن مث ) ىلاعت هلوقل ةاجنلا

 ديفتس هسفنل هصاختسا نم نيبو ٠ هَ هتكسأو ًاثاتسب ناطاسلا هاطعأ نم نيف ( م ك اقتأ هللا دنع

 . ميظع نوب ًاءايضو نيت أس 4م 3[ باسإ مو 0

 قخنال م كلها ردا ريبخ مكياسنأ لعي ؛ ركرها وظب ميلع ىأ ( ريبخ مي ءلع هللا نإ ) ىلاعت لاق مث

 0 5 عرقا فاقدي داو مكلع ىوَلا اولعجاف“ مكر ارسأ هيلع

 لد انس اولوق نك او اونموت مل لق ثلا با ل تلاق ) 0

 4« مي>ر روفغ هللأ نإ ا مكلامعأ نم م كل ال هلوصرو هللا اوعيطت نإو مكبولق ىف نامالا

 'اورقلا قود دعنا الإ نوك ل قنالاو ( كا اتتأ هللا دنع مكمرك أ نإ ) ىلاعت لاق ال

 اذ نوك اعإو «تفيرشلا: بستلا ان تازعالا تااق؛ 0 نم ءاقتالا وه نامإلا ّلَصأَو

 5 ّق ّئ ملعي ري.خ هنأ متنمآ قه باقلاب وه 6 لوقلا : نامإلا نسل 8 نا هلبأ لاق 2 فارشلا

 اذ روظأ ا ذسأ ىب قاتل هنألا نإ لقاتل دتشا و ةنادقتا ىأ (انبلسأز اولوك نكللو: . رودضلا

 جيراتلاك كلذ نأ انيب دقو . نامإلاب ًانئمطم مهملق نكي لو ةقدصلا نيبلاط ةيدجم ةنس ىف مالسإلا
 نم ءا#:آللام هل ريصي نأ دارأو نيّتملا لعف رهظأ نم لكنآل مهب صاصتخالل ال لوزنلل

 ىف ( اوتمؤت مل لق ) ىلاصت هلوقو «٠ بلقلا لمع نم ىوقتلا نآل ؛ كلذ هل لصحي ال مارك إلا
 : ايم هريس#]



 5-5 ةيالا . ةنيكسلا لزنأ ىذلا وه : ىلاعت هلوق

 ؟دجلا و بالا كلذ نع هسفن هب لضفامريخلاو ظحلا نم هلل صح نمللع بالا بأو بالابر ختفي

 نم يرد ل اس1 تاق ؛ مل -و هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ باستنالا فرش زوحي نأ الإ مبللا

 هيلع هللا لص ىننلا تبثأ بسنلا اذه ىف نكلو ؛ كيبأ لثم ان أ لوقي ى م> ةليضفلا ىف لوسرلا نم

 رشاعمنحت» لاقف ؛ باستنالاب فرشلادارأ نم هافنو ؛ باستك الاب هيلا بستنا نلا فرشلا مسو

 ثروت امعإو «تاستنالاب كرون ال ىأ « ءانن الا ترو ءاملعلا و لاظو 64 ترد ل 1
 هيلع لع ىلإ شانلا برقأ بسنلا ف ناك ناساررخ دالب ىف ءافرشلا ضع نأ تععسا تانك ١

 هب كربتلال] سانلا لامو « لمعلاو ملعلاب مدقت دوسأ ىلوه كانه ناكو « ًاقساف ناكهنأ ريغ مالسلا
 ساناا ناكو . نارك. فيرشلا هيقلف قلخ هعبتاف , دجسملا دصقي هتيب نم 5 جرخ هنأ قفتاف

 رفاوملا دوسأاب : هل لاقو خيششلا فارطأب قلعتو مهلغف , هقيرط نع هنودعبيو فيرشلا نودرطإ

 مهف ! ناعتو ناهأو ! مركتو مذأو ! ليو لذأ هللا لوسر نا انأ . رفاكنبا رفاكاي « رفاوشلاو

 في رشا اهمأ أن نكلاو هد دودعم هب رخو هد1 هنم لمتخ اذهل : خيشلا لاقف هيرضي سانلا

 ةريس تدخأو + تنسف ىهجو داوس قف ىلق نضاس سانلاىريف كئانا,تدوسو ىظاا د

 كولو كنان انو 00 رس زاير كنا ة رصف ىلا فاو ىأ ة ةريس تذخأو كنا

 كيبأ عم لمعيام ىعم اولمعو ىنأ عم لمعي أمك عا راع ىنأ نا

 نه دارللا كل ناهجو هيفو ( مك اقت ةنأ هللا دنع م ا

 نوكي .نم نأ دازملا نأ ( امهناث ) ) مارك الا ديفت ا مرك أ هللا دنع نوكي قن 10

 لوأالاو ؛ مظعرطخ ٍط نوصلخلا+ لاقي اكىوقتلا ثروب مارك الاىأ قتأ نوكي 0 م

 رداظلا ىفالوأ نك انما لعب دل ومع نوكي نأ تنس ايات 00 0 رهظأ ناثلاو . مثأ
 ىأ اهالحأ ةمعط الا نلأ لاقي ؛لو الا وه روبشملا ىف مومعلا وذ نكل قتلل ماركالا لاقيف
 « ةليضف لك ىلع ةمدقتم ىوقتلا نوكل تا.ثإ ىهو . ةذللا 0 ةوالحلا نأ ال ؛ ةوالحلأ ردقب ةذالا

 نم ناطيشلا ىلع دشأ دحأو.هيقفل » يلم ىنلا لاق كفا ملعلاو ةلاوزلاعالا نو ىوقتلا ليق نإف

 ىو الف ( ءايلعلا هدابع نم هللا ىشخ اميإ ) ىلاعت هللا لاق معلا ةرع 7 لوقت « دياع فلأ

 ةرمثملا ةرجشلا نكل احل ةرمت ال ةرجشك قي ال ىذلا ملاعلاو . هملع متأ ملاعلا قتملاف  ملاعلل الإ
 انا منهج: بصح قي ال ىذلا ملاعلا كلذكو ء بطح وه لب رمثت ال ىلا ةرجشلا نم فرشأ .

 باصن هللا ةيشخ نم هدنع نوكيال ذئنيحو ؛ هل ٍلعال ىذلارهف هيقفلا هيلع هللا لضفي ىذلا دباعلا

 هل لعافلاك لمعي وهف ؛ ةنجلا لوخدل وأ هركملاك وهف  راتلا ىف ءاقلإلا ةفاخم هدبعي هلعلو « لماك

 تدب هدنع:هبانتج لإ يرقملا ىأ هبال ثتاعاوملا هللا ملاعلا وه قتملاو . هتيب ىلإ عجريو ةرجأ

 : ثحايم هضو

 ةمارك الو ةماركلا ىفلكلا كارتشاىضتي مرك اآلاو سانلا عم باطخلا « لوآلا ثحبلا ل



 هدرا رحلل ام و لاعث 4 1 ا

 ىلإ عجار امإف هلبق ىذلاو ٠ .ىثلا كلذ نم ةبولطملا 0 0 وقل ع

 اذهو ساحنلا نم اذه نيءانإ ىف لاقي 5. دجوأ هل وه ىذل !لعافلاىلإ وأ ءدجو هنم ىذدلا لصاللا

 00 هةلخ |مف ح 5000-5 أف ء نالف لمع اذهو « نالف لمع اذه 1 ١و« هضفلا ن

 توافت 3 0 هللا كل 0 الو. تاور 0

 . ىلاعت هللا نم/سرملاو ئوقتلا اهفرش أو مكدوجو دع الصحو مكسقحلت 1 نوكي

 1 مث انلعج) ( اههدحأ ): ناهجو هيفو ( لئابقو ًابوعش مك انلعجو ) ىلاعت لاق مث
 (امهناثو) ليئارساىنبو برعلاكمولعم دحاو مكعمجي لئابقو؛ ؛ مجعلاك مكعمجي نم ىردي ل ةقرفت

 تخحتو نوطبلا بوعشلا تحتو ؛ بوغش اهتحت ةليبقلا نإف « لئابق ىف نيلخاد نارا كا 0

 بهذأ هنآل معلا رك ذو : براقالا لئاصفلا تحنو . لئاصفلا ذاخناألا تحتو : ذافعالا نوطبلا

 ةريثك ءابوقأو ءافعضو . ةروصح ريغ ةريثك ءاينغأو ءارقفهلخدي اهنم معالا مالا نآل . راختفالل

 رصانتلا كلذ ةدئاف نأ ( اهدحأ ) : ناهجو هفو فراعتلا ىهو كلذ ةدئاف نيب مشا ةدودعم ربغ

 رك انتلا ىلإ ىضفت ةبيغلاو ةيرخسلاو زمللاو : رك انتلا ال فراعتلا هتدئاف نأ (امهمناثو) رخافتلا ال

 نال ( مك انلعجو ) لاقو ( مكانقلخ انإ ) ىلاعت لاق ( ىلوآلا ) ةفيطل ناعم هيفو فراعتلا ىلإ ال

 اوفصتا امبفاصتالا مث  داحجيإلاو قاخلاوه لوأالا نإف ( ابوعش ) لعجلا هيلع عرفت لصأ قلخلا
 الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو ) ىلاعت لاق اكةدابعلل قاخلاو فراعتلل ًابوعش لعجلا نكل ءهب*

 اكةدايعلا رايتعا دعب ريتعي بسنلا نأ ملعاف ٠ عرفلا رابتعا ىلع مدقتم لصأالا راشعا و( كرد

 الف الإ لو ميباسنأ مكيف رستعل هد ابع مكيف ناكنإف ؛ : قلخلا قهمحتي دام دعب ققحت ا لح +نأ

 سيل كلذ نال راختفالا زاوج مدع ىلإ ةراشإ ( مك اناعجو « مك انقلخ ) ىلاعت هلوق ( ةيناثلا )

 ليق نإف ؟ هيف كل لخدم ال امب نورختفت فيكف : كلذ نم ءىث ىلع مكل ةردق الو مكيعسل

 هيف انل هللا تيثأ لوقنف ( ءاشن نم ىدهن « ليبسلا هانيده انإ ) ىلاعت هلوقل كلذك لالضلاو ةيادحلا

 - ( الس هير لإ ذا ءاش نف ) ىلاعت هللأ لاق اذ ٠ لعف لع ًاينيم اسك

 ىلاعت هلوق ( ةثلاثلا ) الف بسنلا ىف امأو ( هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو ) ىلاعت لاق مث
 اذإ متتأو اوفراعتل لئابق متلعج مكنإ : لاق ىلاعت هنأوه هنايبو ؛ فخ سايق ىلإ ةراشإ ( اوفراعتل )
 0 د[ رهو ف ار أ يك اذإل مكبر اوفرعتل مكقلخم هب نو رخافت فيرش ىلإ قرا

 ناهرب ىلإ داشرإ هيف ( ةعبارلا ) كلذي راختفالا لكلانم كانه راختفالاب قحاللا ناك تادوجوملا

 صقخت ىلإ باستنالا بيسي فراعتلل لئابقلا نال كلذو « باسن الاب سيل راختفالا نأ ىلع لدي

 كلذ فرشف مدي مل ًافيرش نكي مل نإو . مكنظ ىف راختفالا ص افي رقص خشلا كلذ' ناك ناف

 مزال باستنالاب ناك نإف.. ةليضف باستك اب وأ ةليصق ىلإ هباستناب وه هب نورختفت ىذلا لجرلا

 فيكف : رختفملا هب رختفي نم لثمراصنسحلا مركلا هيقفلانيدلاف باستكالاب ناكنإو « ءاهتنإلا



 ١م#إ/ 0 ةيآلا. مكانقلخ انإ سانلا اهأ اي : ىلاعت هلو

 دحاو لك( امهناث ) ءاو>و مد ب( طمادسأ ر نارا ق ينال انإ سانلا

 كلذف لوألا وه 3 نإ انلق نإف « مأو بأ نم هانةلخ ءادنلا تقو نودوجوملا اهأ عكسنم

 انلق نإو .ةدحاو ةأرماو ؛ دحاو لجر ءانبأ مهنوكسل ضعبلا ىلع ضعبلا رخافتي ال نأ ىإ ةراشإ

 نم رخآلا قلخ أ قلخ دحاو لك نإف ,د>او سنجلا نأ ىلإ ةراشإ كلذف , ىناثلا وه دارملا نإ

 نوكي ال نأ توافتلا ننس نم نإف , نيسنجلا ىف تواقتلا نود نجلا ىف؛ةتواقتلاو: مأو بأ

 تروافتلاك نامإلاو رفكسلاب سانلا نيبىذلا توافتلا نكسل : بائذلاو بابذلا نيب توافتلا ريدقت

 ىذلا ىنعملا ىف نانإ نمؤملاو . لضأ لب « ماعن الاكوه ذإ دامج رفاكلا نال . نيسنجلا نيب ىذلا

 ركذ نم مهلك ذإ . سنجلا فال سحلا ىف توافت نانإلا ىف توافتلاو , هيف نوكي نأ ىعبني
 : ثحايم هيفو « رايتعا اذه دنع كلذل قبب الف « ىتنأو

 بسذلل نإف كلذك سيلو ؛ بسنلا رابتعا مدع ىلع ىنبم اذه ليق نإف « لول الا ثحبا ال

 ببال ميظعلا سالا ءاج اذإ لوقتف «ىطبنلاب ةفيرشلا يوزن زوحي ال ىتح : ًاعرشو ًافرع ًارابتعا

 0 0 بك اوكلا نآلف سحلا امأ . فرعلاو عرشلاو سحلا ىف كلذو ٠ ًاريسسغم ريقلا ضال

 فعلا قر اما و ىاوق العار نركنااف دنع عمسإ الو ىود بابذلا حانجلو . سمنشلا عولط دنع

 , كلذك عرشلا ىنف امهيف اذه تدلع اذإ . تافتلا هيلإ الو رابتعا هل قبي ال كلملا عم ءاج نم نآلف

 «.نأ ىرت الأ ءبشنل الو بسنل ال ءرابتعا كانه رمال قبب ال « ىملإلا بدلا فرشلا ءاج اذإ

 اههدحأ ساقنال ؛ ام مهنودأ نم ناك نإو نموا ورب انستف ىباتلا لع نم ناك نإو رفاكلا

 ءاضققلاك ةينيدلا بصانيلل حاصي اذ لو « هريغ عم نيدلا نم وهام كلذكو « رخآلاب

 ناكنإ و ٠ قساف اهنم ,ىشل حلصي الو « اح اص ًاملاع ًآنيد ناك اذإ عيضوو فيرش لكةداهشلاو
 حجرت بيس امهدحأو ؛ نيتملا نيدلا نينثا ىف عمتجا اذإ نكلو . بشنلا ىنوراقو , بسنلا ىثرق

 بسنلا فرشو (ىتسام الإ ناسنالل سيل نأو ) لوي ىلاعت هللا نآل هللا دنعال ساثلا دنع بسناب

 . ىعسل لصح الو ًادقكم 0

 لوقت ؟ لاملاركذي ملو ؛ رخافتلا بابسأ ةلمجنم بسناارايتخا ىف ةمكحلا ام (ىناثلا ثحبلاال
 ريففلل لصحي دق لانملا نآلل : اهالعأ بسنلا نكل ةريثك تناك نإو انندلا فام رختفي ىارومأللا

 ريغ رمتشم تينا تسلا ماد تباث ريغ كلذ ريغو ؛ نسلاو نسحلاو . هب رختفملاراختفا لطيف

 ملعيل ىوقتلا ىلإ ةبسنلاب هرايتعا لطبأو رك ذلل هللا هراتخاف . كلذ هل سيل نمل ليصحتلا رودقم

 .لوالا قى ظل ةريغ ناكل

 هلوقل لهف ىوقتلا ريغب راختفالا زاوج مدع نايبل يالا دورو ناك اذإ © ثلاثلا ثحبلا )

 حجري نأ اهإف . هريغ ىلع حجرت, ءىث لكنآل كلذو . معن لؤقن ؟ ةدئاف ( مك انقلخ انإ ) ىلاعت

 هدب ئدلاو' ا هيلع حج رك نأ ام]و . هدوجو,. دعب هلع بترقي و ؛ هقحاب هيف أب
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 ةيآآلا . رك انقلخ انإ سانلا اهبأ اي : ىلاعت كر 5-1

 ا ا ا 0 26 ع" سا 0 نإ 2 282 اس 1 1 2

 لئابقو | , وعش 7 :اعجو و رو نم ملا :ماخ ا 1 امعااب

 1 نا ها 686-1 رادع سو ا 67 مه م

 0170 ريح ب مل هللا نإ را | ّنِإ اوفراعتا

 بئس ثالث ؟رزمأ 1 هذه ىف ف ىلاعت هللا نأ ع ؛ فئاطا ةيآلا ١ .آوقتاو اونا ىأ

 ىلع ءانب مهيف هوملعت مل ام نينمؤملا قح ىف اولوقت ال ىل ( ارزتك اوهتجاا) لام لاعت نأ وه اجانب

 نإ مث 35 ذ لبق اهنقيتسنل ممرومأ فشلت نحت اولوقت الف « تانونظملا ىلع متلث متلئس اذإ مث , ناقلا

 م أمع ىهن لوآلا ف٠ واع 00 هوشفت الو هول وقت لف" سس ريغ نم ًائيش اهنم من لع

 اوباتجا لقي مل 0 هللا نأ اهنمو « ملع ام رك ذ نع ىهن مث  ملعلا كلذ بلط نع ىبن مث 1

 لوقا ره دع نر ام لوأ لب . كنعلا اوبدتجا لاف الو. هنولعت ام قالخ لع آنآ الود نأ
 هف-. بيغلاب مجرلاو ؛ هلقلاب لوقلاو ١ ءارتفاو تدك ملعلا' فالخ ىلع لوقلا نآل كلذو , نظلاب

 مهفصو نآل ( اونمآ نيذلا اهبأ اي ) ىلاعت هلوقب ءافتك | هنع هني ملف : حببقلا ةياغ ىف امهو :ءزهو

 ىف هدوجو رثكي امع مهعنم امنإو . رفاكلا بأد وه ىذلا بايترالاو ءارتفالا نم مهعنمب ناعإلاب
 ىلو ألا ىف لاف ؛ ةيوتلا ل نيتيالا مخ 5 أ اهنمو ( رخسيال ) ةيآلا ىف لاق كلذلو ؛ نيدلسملا

 لوألا ةيآلا فب نكل .((باوج هللا ن [) ىرخالا ىف لاقو ( نوملاظلا : كتتلوأف بتي مل نمو )

 , ىهنلا نم بيرق وه ىذلا ىننلا ركذ > ( موق نم موق رخسي ال ) هلوق ىف ىمنلاب ءادتبالا ناك امل

 بيرق وها ىذلا بائزالا ذ ( اونتجا ) هلوق ىف مالاب ءادتبالا ناك امل ةيناثلا ةبآلا فو

0 
 ارفراققل (لماشو ايوعع مك انعجو 3و رك ذ نم مك انقاخ انإ سانلا اهيأ اي ب ىلاعت 00
 يع مع ةاذإ راق أ هللا دنع كمر 0

 ات راقتلا نيس اناكأ نإ ابسعلاوريعلا نم ةيرعخسلا نال كللذو هل أريزمتو مدقت امل ع

 (مفنأ اوزدلت الو) هلوقو (ًاضعب مكضعإ بتغي ال) هلوق نأ انيب امل زئاج وهف «ناعإلاو نيدلا ىف
 ًارافك مهمومعب سانلا نال : زوحي الف ببسلا كلذل نكي مل نإو ؛ هتبيغو نمؤملا بيع نم عنم
 ببسب ناكنإ راختفالاو . رفكلاو ناعإلا ريغ رختفملا هب رختفي ايف نوكرتشي نينمؤموأ اوناك

 دق رفاكلاف ء. بسنلا ببسب ناك نإو « سكعلابؤ ًاريقف نمؤملاو ؛ ًاينغ نوكي دق رفاكلاف : ىنغلا
 ىوقتلاو نيدلا ره سيل اهف سانلاف . سكعلابو دوسأ ًادبع نوكي دق نمؤالاو . ًايسن نوكي .

 نأ فرعز نيدب نيدتي نم لك نإف « ىوقتلا مدع عم رئي ال كلذ نم ءىشو ؛ نويراقتم نوواستم

 هلل نم فيكف . ابشن رثك أ وأ ًاسسن عفرأ ناك نإو . هيف هفلاخ نم فرشأ هنيد ىف هقفاوي نم
 امأ اي ) ىلاعت هلوقو ؛ هريغ ببسب هيف هنود نم هيلع حجري فيكو « خسار هيف وهو قحلا نيدلا



 ا . ةيالا ٠ هلأ مل لكأب 0 مكدحأ ع ىلاعت هلوف

 م هحرلا ىف لوقلا لاه تأ دة مثو عفد ىلإ ةراش ه1( .اتيم ) لاك هلوةو:. نزكتاك

 0 ل رأ تف وهو خاالا مخل لكأ لاقف « ملوي الف باتخالل هيلع عالطا الف بايتغالا امأو

 هيف ون هلال هل لك أن سحأ ول كا نأ اك. ملأتل هيلع علطا ول هنأ امل حبقلا ةياغ ىف وه اذه عمو
 ,ةجاحلا ردن رطضنلل الإ هلكأ لح الو «٠ اتبم ىدالا مل لك اك تايتعالا نأ رهو : دب

 باتا كاذكف . ىدآلا محل لكأي الف تملا ىدألا محو ةتيملا ةاشثلا محل دجو اذإ رطضملاو

 وأ محللا نع لاح ( 0 ) ىلادت هلوقو «بايتغالا هل حابي الف ةبيغلا ريغ 0 هتجاحل دجو نإ

 وهف ىح نم نيبأ ام» ملسو هيلعهللا لص ىنتلا لاقرلب 5 ب نر محللا لبق نإف « خأالا نع
 الف لوعفملا الو لعافلا وه نوكيال ٠ .خآلا نع الاخ مانلعج اذإ لبق ناف. ايم ةقلغلا مق 4

 نأ زوجب انلق ًامئاق ًاديز نوك ديريو « ًاماق ديز ىخأب ترم : :لئاقلا لوقي اك. الاح هلعج زوج

 نوجف تلد حاب نورلا يدا ال وعفم ال ا اصف ؛ لكأ دقف ةمل لكأ نم لاقي

 دقف ههجو تبرض اذإ كل كنأ ؟ ٠ هجولا, ب>اص ىأ» ءمخأ كرمك ىأ مآ ههجو تب رض لوقت نأ

 ىلاعت هلوقو , كريغ نم الاح مثلا لعجتف ؛ ا 1 هيو تقرزم لوقت تنازع ؛ هّنب ريض

 0 : ناتلأسم.هف (مومتوركف )

 وه نركب نأ: نهاطلا رهو لالا و م رو لمت يملا كلا دال ) ىلوالا ةلأسملا ١
 عم نأ نال لكآلا ركدحأ بحأ هانعم ( لكأب نأ مدحأ بحأ.) :ىلاعت هلوق نآل.: لكألا

 محلا مه نكف اعأ“ ملا وم نك نأ ( ىاثلا ) لكلا مت مركف ىعيءردصلل نراك

 0 ا ل لأب نأ م 5 ءريدقتو ( ايمو هلرق قتيلا اومتتوكي نأ ا.
 ةتيمملا ىتعي : ريذحتلا نا ا و دك ام ةفص هن ا 0

 كلذكذ ١ الصأ لكؤي ال ريع و حورأو نتنأ اذإ نكلوأ“ ًاردان ناك ببسأ ةردنلا ىف تلكأ نإ

 : ةيشلا نكن نأ

 هيف لوقت ؟ كلذ اف ؛ قاعت دوجو ىضتقت (هومتهركف) ىلاعت هلوق ىف ءافلا ( ةيناثلا هلأسلا ل
 . وج ىف لبق ( بحأ ) لاق امل ىلاعت هناك« مالك باوج ريدقت كلذ نوكي نأ ( اهدحأ ) هوجو
 | ركدحأ بحي ال : لاق هناك« راكنالل .( بحيأ ر هلوق ىف ماهفتسالا نوكي نأ ( اهيناثو ) كلذ
 هلا .قلعتلا كلذ نروكر نأ ( ا ةلاثو ) رامضإ ىلإ جاتحي الو اذإ .هوهتم كتف انه 0 محل نكي
 .تعتلا ثروب ىثملا نال « بعتف ا نالف ءاج : لوقت م هيلع هبترتو ء« بسلاب ل قلعت

 هنف تيب ىف تدب نأ ناسنإلا ئهتشي ال دح ىلإ ةرفنلا ثروب توملا نال ( تمار هلوق اذكف

 لاح نوكي نأ ىغيذي كلذكف . ةديدش ةهارك ًآاذإ هيفف . هنم لكأي ثيح هبرقي فيكنف « تيه
 . ةيبغلا

 ,ىهاونلاو ساواآلا نم مدقت ام لع فظع ( مبحر باوت هللا نإ هللا اوقتاو ) ىلاعت لاق م“



 ةنآلا ٠ ها ا 0 قاما اني

 ب جس بسس يس ب سس

 مى هد رين )ا اح اسال فعاد ( سادي ننعم رى 7 16 د د

 6١17 ميحر باوت هللا نإ هلل قرارك كن
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 : 0 مم نو
 اذإ لئاقلاو حشاكملا ودعلا رهظي هنمو : حتابقلا ىنبت هيلعو مدقت اف ببسلا وه نظلا 0

 الكت ركل دق ةروعلا ىف لدفلا تإفهي ءرذف 00 1 نمشي ايلفف نإقيلا: لع هرؤمأ فقؤأ
 هلوقو « ًانطخم ىتارلا نوكيي وأ ًايهاس هلعاف نوكيي نأ زاوجل ؛ كلذك نوكي ال ىمآألا سفن ىفو
 نمؤمملاب اوظ د ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق 0 ىببت اهلع ىتلا نونظال جارخ] ( ًاريثك)

 ىلع م ري احلا كح هلآثم بنتجم ريغ هيف نظلاف « نيقيلا ىلع هؤانب نوكب ال سمأ لك ةلجاب و « ًاريخ

 كرر لامن هلوقو ( اريثك اودتجا) هلوةف كلذريغ ىلإ دوهشلا مدع دنع ةمذلا ةءاربو دوهشأا لوق

 عطاق هيف ةرم لك قفتي ال ةفوخلا قيرطلا نأ ا طوحالاب ذخالا ىلإ ةراشإ ( مثإ نظلا ضعب
 نظلا كلذك ةقفر عم هكلستف نيعت اذإ الإ نيترمو ةرم هيف كلذ قافتال كلستال كنكل . قيرط

 .:ؤ . غلاب قوثوو مات داهتجا دمإ ىغبني
 مهف (نظلا نم ًاريثك اوبذتجا) لاق امل ىلا هنآل قبس امل ًامامتإ (اوسسجت الو) ىلاعت لاق مث

 0 هبيعىلع علطأو ًانيقي هملعأ ىنعي ًانالف فشك أ انأ لئاقلا لوقيف نيقيلاربتعملا نأ هنم
 اللا ايف نيفلا لطف اوةيتجال و , ىظلا )ومد: لاو : لات لاقف نظلا تنتجا دق نوكرأف

 ةيغ 3| نموللا ضرع ظفح توجو ىلإ ةراشإ ) اضع مكضعإ بتغي الو ) ىلاعت لاق مث

 اوزالت ال ) هلوةك ةقيقحلا ١ مومعلا هنإف ( ًاضعب مكضعب ) ىلادآ هلوق ىف ( اهدحأ ) ناعم هيفو
 اوباتغت الو لقي ملف هباتغب نأ ىلع هللف لمحت الف هبيع ملعب الأ تاتغملاذ باتغا نم امأو ( مكسفنأ

 ( اهيناث ) بيعلا ىلع لماح بيعلاو : هباتغا نم هبيع ىلع بئاعلل ةلماح تسيل ةبيغلا نأ امل مكسفنأ

 كلذو ءال لوقن هيلع راصتقالا عم . اوباتفت ال : ىلاعت هلوقب الصاح ناكىنعملا اذه لئاق لاق ول
 ل تفكو هيف اذع كك ذب و نلعيف رفاكلا ام 1 ًاضعب مكضعب ) لاقف نمؤملا بايتغا عونمملا نآل

 محل لكأي نأ مكدحأ ا ) ىلاءت هلوق (اهنل ام ) ةجا لالا 6 هيف امي كاد نأ زوج قا

 هش هنال 0 رفاكلا ركذ ال نمؤملا بايتغا عونمملا تايتعالا نأ لع لبلد ( اتم هيخأ

 عنم الو : نينمؤملا نيب الإ ةوخأ الف ( ةوخإ نونمؤملا امنإ ) لبق نم لاقو . خآلا محل لكأب
 ( امعبار ) رفاكلا نود نهؤملا بايتغا نع ىمن ةيآلا هذه ىنف خالا محل لكأ هبشي ءىث نم الإ

 ناب نم اذهو « هخلو هءدك ناسنإلا ضرع نأ ىلإ ةراشإ وه لوقن ؟ هيبشتلا اذه ىف ةمكحلا ام

 مل سانلا موه لكأ لقاعلانم نسحب مل اذإف « هحلنم فرشأ ءرملا ضرع نآل كلذو . رهاظلا سايقلا
 نال عنملا قدك هيخأ محل ) هلوقو ملأ كلذ نال ىلواآلا قيرطلاب مهض رع ضر هنه نسحب

 جبفأ همحل لك أف , كمأ هتدلو نم ءاقذصالا قدصأ لاقف ؛ ودعلا محل غضم ىلع بضغلا هلمحي ودعلا
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 نيل !ش ةيالا . قوسفلا مسالا دقي ١ لاش هل وق

 مرق مهد رزارمىواص رثورف ده لو.

 ٠٠« نوط م كلوي ْنسَوناَجلآ دب وُ 0 رس

 الو مثإ نظَلأ ضعب نإ نأفلآ نم اريثك اودَتجأ 0 نبذل ا
0-2 

 هك ه س 5 ه2 سلا ماشا ه2 طاح 6 5 225 ا هس 152+ 20ه 62ه ه- أ 79 0500

 أتيم هيحخ مش لكأي نأ مث دحا بحبا أضع محضعب لتعلا الواوسس#ب

 . دحأو ىنعمب لبق

 زل ذإ زامللا نال كلذو . اوزهنت ال لقي ملو ( اوزبانت الو ) ىلاعت لاق  ةسداسلا ةلأسملا ١
 زدللا دج ويف بيع ىلع هنم علطيل هعبتيو ثحبي امنإو هب هزملي ابيع لاحلا ىف هيف دحي ال دق زوالملاف
 هزيني وهو راملاب هريغ زين نم نإف . هب نايثإلا نع دحاو لك رجعي الف زبنلا انآ اجل

 . ومللا كلذاك الو زيانتلا ىلإ لالا ىف ىضفي زبنلا نأ رهاظلاف ؛ هريغو روثلاب

 « ناميإلا دعب قوسفلا مسالا سْنب رز ىلاعت هلوقو

 هتووس سن مآ ام دعت ىأ نامإلا دعل ىدوم ا ملسملل لوش نأ (سنب) دارألا نإ هيف لمق

 نيذلا اهنأاي) لاق ىلاعت هناك: رجزللمامت اذه لاقي نأ وهو : اذه نم نسحأ امج ولمتحيو ؛ رفاكلاب

 حبشي نمؤأو ٠ نمآ ام دعب قسفي لعف نإ هنإف (اوزءانتالواوزملتالو . موقنم موق رخسيال اونمأ
 ريدقتلاريصي و (لظب مهناعإ اوس م واونمآنيذلا) ىلاعتهلوقن وكف قوسفب هناعإ دعب أن نا هت

 . نينمؤ» مهومتيمام دعب لاعفألا هذهببسب قسافلاب اومست نأ سنبو ؛ ناعإلادعب قوسفلا سْنب

 لاقي نأ ( امهدحأ ) نيبجو لمتحي اذهو 4 نوملاظلا مث كئاوأف بتي مل نمو ل ىلاعت لاق
 قسفلاو ملظلاب فصتيال ةد>اولا ةرملابو اقساف ًاملاظريصي هيلعرصي نف رئاغصلا نم ءايشآلا هذه
 ( موق رخسب ال ) ىلاعت هلوق لاقي نأ ( امهنناثو ) ملاظ وهف ةداع هلعجيو كلذ كرتي مل نمو لاقف

 مثرمأ ( بتي مل نمو ) ىلاعت هلوقو « لبقتسملا ىف كلذ“ نع مه عنم ( اوزبانت الو) ( اوزملت الو)
 ىلاعت هلوق ىف لصالاو . رجزلا ىف ًاديدشتو ريذحتلا ىف ةغلابم اهبلع مدنلا راهظإو ىضم امع ةبوتلاب

 لاقف نيتزمحلا ىدحا ماهفتسالا ىف طقسأ م نءاتلا ىدحإ تطقسأ اوزيانتت ال ( اوزبانت الو)

 دحاو سذجنم نافرح لعافتلا ءاتو باطخلا ءاتنآل ىلوأ انهه فذحلاو ( ممترذأ مهلع ءاوس)

 نم لبسأ نيتملك ىف نيفر> لامتحاو ىرخأ مهترذنأ ةزمهو اهسأرب ةملكماهفتسالاةزمهو ةملك ىف
 سم اتاوق [ىف]و ؛ دما انلوق ىف بحي لو دم اتاوق ىف ماغدإلا بجو 'اذهلو . ةملكف هلاهتحا

 . انبر صمأ هلوق |[ذودأ

 اوسسحي الو . مثإ نظلا ضءب نإ نظلا نم اريثك اوبفتجا اونءآ نيذلا هيأ ايإل ىلاعت لاق مث

 هللا نإ هللا اوقتاو هومتهركبف تيم هيغأ محل قكأي نأ ركدحأ بحأ ًانمدب كضعب بتغي الو



 ةيآلا . مكسفنأ اوزملت الو : ىلاعت هلوق 5-3

 يلعف لاج 7 ه رومألاب مئاقلاو ؛ متاص عمج م 1 مئاق ممج هنآل لافطالا لعالو دبقلا 1

 رثكأ 0 امتإ ع تافتلالا مدع نأ ىهو ( ةدئاف ) ءاسنلا ال لاجرلا ماوق الا اذه

 اهماإ لاجرلا تفناب ١ اذاف . ةفيعض اهسفن ىف ةأرملا نأال لاجرلا ىلإ ةيسفلاب: لاجرلا نم ره ءالا

 ناو« هع تددرلم الإ مضو ىلع مخل ءاسنلا » ملسو هيلع هللا ىلص ىب لا لاق ؛ رمأ اهل نوكي ال

 ا 0 [هياإ] ماو عفد ُْق اهرارطضال هيلإ 5 اهلا م2 لجرلار م نم لج 8و الق ة 6 آمل

 ا 7-0 نم عوذلا اذه مهيف دجوف ءاسنلا ىلإ ةبسنلاب ءاسنلاو لاجرلا ىلإ ةبسنلاب لاجرلا

 ًارسك (مهنمأ ريخ اونوكب 00 ركسذملا ةياهنىه ىتلاةيلاعلا ةجردلا ىف لاق 4( ةيناثا ةلأسملا إل
 مهعقرةجرد اولزن امل مهسفن اك مهلعج ( (كسقنأاو هزيلتال ) ةيناثلا ةبترملا ف لاقو . هركينل 8

 هلوق فو دله نم روخسملا لعج ىنا و ها هل لا عل الأ قو ةجرد هللا

 لعجو لامهالا ىلإ ضفم و ىذلا نكجلا مهنم دجو هنأ ىهو 1 ( مهم 1 و ل ىسع)

 نكمي و . ًاريخ وه ( راصف هنمريخ انأ) لاقو مدآ ىلإ 0 دل لعف ؟مبنم ًاريخ هسفن
 هيي هتج وب وأ هع اك ل ند نلف | ريس ون نأ ) هلوق نم دارملا لاقي نأ

 « فيعضلا ىوتيو وه فعضيو . ريقفلا ىغتسيو وه رقتفي نأ نمأي 0

 هيف اذه نال كلذو . سفن نم سفن لقي لو ( موق نم موق ) ىلاعت لاق ( ةئلاثلا ةلأملا ١

 عمتجا اذإو « داهش "الا سو.ر ىلع هتوربج ىرب رم الا رثك أ ىف ريكدملاو ربكتتلا عنم ىلإ ةراشإ

 مل ًاعنم موقلا ظفلب مهركذف ؛ ًامضاوتم هسفن لعحي .عماجلا ىف هيلإ تفتليال نم عم تاولخلا ىف
 يا

 ١ ا ودملت الو ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا 000

 ولخنال وهو هباع اذإ | هنأ وه ( امهناثو ) هسفن تاعردمع 1 بئاع باع اذإف خاالا لِ دئاع

 ىلعو هسفن بئاعلا وه هن اكو هيع ىلع ريغلل الماح ةييعب وه نك 1 يف بيعملا هب راح بيع نم

 سفن متلتق اذإ منأ ىأ (كسقنأ اواتقت الو ) ىلا. هلوق لمحب اذه ١ مئلتق مكلأاك اونوكستف ملكت
 متلعفنإ كتاف مكتم ل ولك أ فا نيل كش نإ لنهر اقل ل اه و كنا
 ادهو ءهجو نم ا لك باع دحاازو لك يأ ؛ كسقنأ مريع دقف

 كسفنأ اولتقت الو ) للاكت ل ل ماا رم دحرلل (

 نمؤملا ةلعفي نأ بحبام ىلإ نينمؤالل داشرإ اذه نأ متركذ دق لبق نإ ( ةسفاخلا ةلأسملا

 بيعلا هنأب هيف لبق (اوزدلت الو) ىلاعت هلوق نكس : هتييغ ىف هلعفيام ىلإ ةراشإلا دعب هروضح دنع

 كلذ و. ىلوأ سكعلا لب كلذك سيل لوقن :ناسنإلا هجو ىف بيعلا وه زمهلاو ناسنإلا فلخ
 ىلع لدي لواألاو « مزههبلقزمهو مزلهبلق زم نال . سكعلا ىلعنللد فورحلا بلقىلإ انرظن اذإ اناآل
 دحاو لك نأ عم ىلوأ ناكهجولا.ىف بيعلاو نءطلا وه زمللا لبق نإف ء دعبلا ىلع ىناثلا و ٠ برقا



 طعس

 م ةيآلا. موق رخسيال اوذمآ نيذلا امأ اي : ىلاعت هلوق

 و 0 ا هما م مك هسا ةهساه سار 0

 اريح اونوكي نأ ىسع موق نم موق رخسي ال اونما« َنيذلَ اا

 ع ا ةاسا 2 <62 مم مح ع 5 2 : هم داس مرو

 كسه اومن الو نم اًريَخ ن ب نأ ىسع ءاسن نمءاَسن الو مهنم

 هس ه6 ندم بل سس ل

 باقلالاب اوزيانت الو

 الو مهنم ًاريخ ادرك نأ ىسع موق نم موق رخسإال ل نيذلا ام أ اي ١) ىلاعت لاق مث

 4 باقلالاب اوزيانت الو كسفنأ اوزملت الو نونم ًاريخ ن 5 نأ ىسع ءآسن نم ءاسن

 عم نمؤملا هيلع نوكي نأ ضنبلام لإ داقرالا دف داشرإ دعب داضر الا ةروسلا نان

 نأ ىغينيام نيب قسافلا ء وهو امه.صعيو امبفلاذخ نم عمو ملسو هيلع هللا لص ىبنلا عمو ىلاعت هللا

 نإف « ًايئاغ نوكينأامإو ًارضاح نوكي نأامإ نمؤملا نأانركذ دقو ؛ نمؤملا عم نمؤملا هيلع نوكي
 روكا ل ةراتإ ديالا فر ميظعتلا ىفاني ام هيلإ تفتلي الو هنم رخسب نأ ىغيني الف ًارضاح ناك

 ىلإ ناسنإلا رظنبال نأ ىه ةيرخسلاف ؛ زبنلاو زمللاو ةيرخسلا ىهو ضعب نود اهضعب ةينرم ةثالث

 اذهو « بياعملانم هيفامركذيال ذئرحو , هتجرد نع هطقسيو هيلإ تفتايالو لالجإلا نيعب هيخأ

 تفتلي ناو فا "لب نأ نود وهذنولوةب مثودع مثدنع ر "اذ مهارت سانلا ضعب لاق ؟

 بيعلا نم لجرلا قام 0 وهو رمالاوه (ىلاث 1١ مهورغصت دلو 5 اورقؤضال لاقف ؛ هيلإ

 هلعج اميإو دحأ هركذي نأب ضري لو هنلإ 0 م لوآلا ىف نآل ؛ لوألا نود اذهو هتبيغ ىف

 هذه ق نال قاثلا نود وهو زينلا وه (ثلاثلاو ) هيلع الو هل بضغيال ىذلا ةرخسملا لثم

 ناو ةيمستا] درجم اووف رانلا امأو « هتلزنم طحبو هضذي تحوي هفاجات ًافصو ةيلإ فشل
 فوكيال هيلعقاعو دحاول عضو اذإ نسحتسملا مسالاو نسحلا بقللا نآل كلدو . هيف نكي مل
 نيدلا مامإ بقل نم اذكو:كلذك نوكي الدق ًادعسو ادعس: ىمشإ نم ْنإف؛ ان انعم

 ناورممو ناورملاب زينلا كلذكو ,ةنيزو ةمالع ره انعإو كلذك 7 هئم مهفيال ن.دلا ماسحو

 نأ 6فصولاهب درب مل اذإ ًادارم ظفالا نوكيالو . ةبسنو ةمس كلذ ناكامت]و كلذك نكي مل راما
 هفصو هب ديرتو . هريغ دبعت الف هللا دبع تنأ هللا دبعب ىعس ن تلق اذإ كنإف .كلذك مالعألا

 7 0 رغصتستو مناوخإ اورقحتستف اوربكتال لاقف ةراشإ هلع مساب تيتأ دق ن كدا

 ضغلاو مهتجردطح نيبلاط [مث]اوبيعت الف مهيلإ معنلانم اذه نع متلزن اذإو ءالصأ مهلإ اوفتلتال
 اولوقتالو هن وهركياع مهومست الف مهي عل | < مهفصوو 0 ىف رظنلا مت 6 مهتلزنم نع

 : ث>ايمةيآلا ىفركذو ةفصنايب ىلإ دصق ريغ نم هب ظفلتي مسا وه امنإ هيف ركذي بيعي 00 اذه

 عفي الو لاجرلا نم عمج ىلع عقب مس موقلا ( موق نم موق رخسبال ) هلوق ( لوآلا ١)



 لاق اذهو . هريغب لاغتشالا نع هاوقت هلغش هللا قنا نم نآل  رجاشتلا نع مموصيام ىلإ ةراشإ

 رمال ادام نركب ململا نآل « [هديو]و هناسل نم سانلا لس نم ململا  ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 راشأ هيلإو « نمؤملا خاالا بهري نأ هعنميو سانلا بويع نع هبيع هلغشيف هللا داع ىلعالبقم هللا

 . هريغل غرفتت الف هللا قتا ىنعي « هقئاوب هراج نمأي نم نمؤلا » سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 . ءالف.فاكلاو نمؤملا نين امأو «نينمؤملا نيب الإ ةوخأ ال ىأ رصحلا امتإ «ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 ل نارك الو نايلسحلل هلاث نوكيا رفاك خأ هلو ملسملا تام اذا اذهلو عماجلا وه مالسإلا نآل

 ىدإو نأ ىح,. اعرش نأ وه ىذلا بالا ريتعملا ُبنذلا ىق:نآآل كلةكف: رفاكلا امأو : رفاكلا
 زجاعلا عماجلاك وهف دسافلا عماجلاك رفكسلا كلذ كف : رخآلا اهدحأ ثربال دحاولجر نم انزلا
 هلام لعجيال بسنلا نم هل ثراو الو ملم خأ هلو رافكلا نم تام نم اذهلو . ةوخآلا ديفيال

 مدع دنع نيبلسملل لسملا لام نأ امك رافكلل رفاكلا لام ناكل مهعمحي نيدلا ناكولو : رافكلا

 هلي مسملا نأ ليلدب , ةيبسنلا ةوخالا نم ىوقأ مالسالل ةوخالا نأ تبث دق لبق ناف ؛ ثراولا
 ةينسنلا ةوخاألا ىلع ةيمالسإلا ةوخالا اومدق, مل لف ؛ بسنلا نم رفاكلا خآلا هثري الو نوملسملا

 نال كلذو . دساف لاؤ- اذه لوقن ؟بسنلا نم هتوخال ال نيلسملل لسملا لام نوكي ىتح ًاقلطم
 « ةوَلا هل نأ. ةيوصعلاو ىوقأ راصف نات وخأ هيف عمتجا دقف بسنلا نم اخأ ناك اذإ ملسملا خأالا

 نم ىملسملا خأالا كلذكف هعم بآلا نم خأالا ثري الو ثري نيوبأالا نم خاالا نأ ىرت الأ

 . ملعأ هللاو نيدلسملا رئاست ىلع مدقبف ناتوخأ هل بسنلا .

 كلذ الولو « لمعلا نع نإ فكس" ةفاك عضوملا اذه ىف (ام) ةاحنلا لاق 4 ةعبارلا هلأسملا

 . ةفاك تسيل ( ليلق امع ) هلوقو ( هللا نم ةمحر اهبف ) ىلاعت هلوق ىفو ؛ ةوخإ نينمؤملا امنإ : ليقل
 انو امع ىو ةفاكت ر ىف امو ؛ كلذك نعو ءايلاو رجلا فورح نم بر نأ وه ىوقاللا لاّوسلاو

 قفل 7 1و رام هلطح نكمو «٠ اهات نركتاعإ ونام ر دقت ماللكلا نأ وه هنف ىيفحتلا و« ةفك تسيل
 ديز تلقو ابر تفذخ ولو . رادلا ىف ديز امبرو ريمآلا ماق امر لوةنف ءرض انمل أم]و انمتكر

 هلوق نآل « كاذك تسيلف امبو امع امأو ؛ امنكلو امتإ ىف كلذكو : حصل ريمألا ماقو رادلا ىف

 ءابلاف امالك ناكامل : ممل تنل هللا نم ةمحر تلقو امب تيهذأ ول ( مه تنل هللا نم ة>ر امف ) ىلاعت

 قبب ل امن أكف اهنع ىنغتسا امل امبرو امنإو امنكلو « ةقيقح ةيقاب ىبف الإ جات امب اهقلعت دعي

 نوكيال نأ بجوف . مات مالكهدعب اف امب فكت ىل اذإ نإ ليق ناف ء مودعلل لمع الو ابيكح

 نإ دعبام نال كإذك سيل : لوقن ؟ متو ىتكل مثاق ديز تالق.ولو متاق ًاديز نإ لوقت لمع هل

 ال فءاع لودر , ةسكعت ىرخاو اذكب ن ريخألو قءاج الجر نإ لوقت. ةركت اوك نأ ز اع

 كنإدامنيأو امنيب ىف لوقلا كلذكو ءامنإ كانه نكت ملول مى ءاجلجر امتإ] نسحب الو. ىاربخأو
 .ًارارم مدقت دق لعل ىف مالكلاو , فكي للف أمات نوكيال امهدعب نوكبام لعترصتقاو امهنفذ>ول
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 »-1١« :لاوت* رع

 امهكدعبامبتيب اوكحاو لاق هنااكف ( لدعلاب ) لاتق كح وعو تاقلتلا قايض نم هعافدنا دعي
 ىرخأ هرم امهبب هلا نارو#ت ىلإ يد تع >لاتل امي فوك ام لدعلاب 1 وحلصأو ىحلاب لاتقلا

 اوحلصآف ةلوق لوقت( اوطضأو ) هلوق ىف ةذتف بف ( لدعلاب اميتب اوحناصآت ) لاعاقإ (ىماتلا )
 نسم كوك ى أ( 1 رطضأو) ةلوغي رعآلا مسسق لاح تود لاح صصيصخم هك نأكل دعلاب اميتني

 ره ظساعلاو روخلا ١ سو طا ةلازإ طاقألاو و. هللأ هج ىو هلزتم عقر 1ع سر ِ

 ريغ آضيأ وهو للعلا ق طساقلاو طسقلا نم ىتعرم ريغ رمآلا نوك ىلع لاد بكرتلاو : وتاجلا
 ..طضتلا َكِلَدَكَف . و هب دكتحم الاوو ىتعرم 5
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 هيل كلذ و داش رالل مح م( ميوخأ دب اوحلصأف ةوخ] نوتمؤملا اعإإ ىلاعت لاق مت

 دتع َكِلَد نأ عوتي نأ عوتمل وأ نظي نأ ناطا ناك ( اولسكا نيستا نم ناتصتاط نإو ) لاف امل

 رمآلا كلقكو  حالصالاب رمي الف ةدسقللا تالف نيتنا ني 0 امآف . موق قالتخا
 حالصإلا بجي الت هتاتاو متاشتلاك لاتقالا تود ناك اد اماو . لاتقالا دتع كاتع حالصإلاب

 نيج ردع ناكل لب لاتعلاك امظعرمألا رو تن دإد(يرخأ سوا

 . حالصألا ىف اوعساف الحال تماسملا نم

 : لئاس هيف < توحرت مكلعا هللا اوقتاو ل لوقو
 ب ةوخاإلا هللا لعأ نصي لاق ( ةوحإإ نوسؤتلل اه ١ قص درع ( لبا لاقل

 اديك أت ( ةوحإ توتمؤملا امي] ) لاقلاصةتلاف . ةتادصلانم حلا عج ناوخالاو بقاانم تالا

 - طاق لاق بالاك مال إلاو فلا تم رخال نيباس مهني ام نق ىلإ درا ولا

 رع وأ ىف اورختتا اذ هاوس [ىك]يأال مالمإلا ىتآ
 نو عم ا رشا اع لاقو. اوخأ لقي ل نيتفتاطلاو نيقيرمتا حالصإ دنع 4« ةياثلا هلآشلا ا

2 
0 

 نعم لك قيفيو عسل مف لإ تي يت نيب لاتصال نأ وه دن دتاعلا لوعن ؟ عأ كاف

 ناطر كاتع هتعامأو . ىوكتلاب رمآلاب هك. 2 رف هش ردا حالصالا ف ىني كويت

 ١ رحلصأ:) لاكدل لعرتلم ردنا نيكو فما دق 5 آت ميتعسي ديرب ام وو كله ىلاتلا ىاخالل

 ( هللا ! رعاو | هلوقو . ملصلا ىلإ ةراثإ ( ( اوحنصأف ) هلق لو وأ ( هتلا اوقتاو كي وح نع

 وريم 2-1



 ناسك كك نيةفئاطلا

 ' ٠ عقوتم ريغ هنآل . ىغبلا ىهو ىرخأ ةردان ىلإ ةراشإ ( اهادحإ تغب نإف ) ىلاعت لاق مث
 0 ؛ هعوقو عقوتي ال ىذلا طرشلا ىف لمعتست اهنأ عم (نإ) ةملك عضوملا اذه ىف حصي فيك لبق نإف

 رك (نإ ) ةلرع :اح نوكي أل امهنم دحاو لك ذإ : هنم دبال لاتتقالا دنع اهدحأ ىئبو

 : لوقي ىلاعت هللا نأ وهو . فيطل ىنعم هيف لوقت ء« سمشلا تعلط نإ : لئاقلا لوق ليبق نم
 رفكلا اهيف ىرخالا نأ ةفئاط لك نظت امك وهو : عوقولا ردان الإ نوكي ال نيتفئاط نيب لاتتفالا
 « داهتجالاب زئاج لاتقلا نأ دحاو لكل عقي وأ : ةملظحلا ىلايللا ىف قيس اك بجاو لاتقلاف . داسفلاو

 ' :ردانوهقهيلعرمتساو أطخلا اهدحالوأ اذ نابنإف .اذك الإ عقيال لانتقالا : ىلاعتلاقف .أطخوهو
 . ذئئيحو ء مألا ةنايتسا دعب ىنعي (ىرخاألا ىلع امهادحإ تغب نإف) لاف ىتب دق نوكي كلذ دتعو

 (لرألا) ثحام اَكدأ هقو . عوعرلا ةلقو ةردتلا دي هنآل نسما ةياغق ( عب ناف ) هلوق

 لاق ( ىناثلا ) اولي لمعي ملو ( أولتتقا ) ىلاعت هلوق ىف انرك ذل عبت نإق لهي لو حس رنك) لاو

 لب :برشلا كرت نإو ماقي ىدلا برشلا دك ىئعابلل ءازج سيل لاتقلا نأ ىلإ ةراشإ ( ءقت ىتح )
 جردنيف لئاصلا عفدل لاتقلا اذه (ثلاثلا) مىلاتق مرح ةيغارلا ةئفلا تءاف نإف « ةئيفلا دح ىلإ لاتقلا

 هلجال ىذلا ىعبلا دجوي ال ىرخاألا نم تلصح ناذ . امهادحإ نم ةئيفلا تناك امل هنال كلذو هيف
 ىعابلا نآل ًآنمْوَم هنوك نع جرخمال ةريبكلاب نمؤملا نأ ىلع ليلد اذه ( عبارلا ) لاتقلا لح

 اهوجو لمتح ( هللا مأ ىلإ ) ىلاعت هلوق ( سماخلا ) نيمؤم اههامسو نيتفئاطلا ىدحإ نم هلعج
 رمآلاىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ) ىلاعت هلوقل سمآلا ىلوأو لوسرلا ةعاط ىلإ (اهدحأ )
 تاذ اوحلصأق) ىلاعت هلوق هلع لدي هب رومأم هنإف حلصلا ىلإ ىأ' ا

 عم الإ ةوادع هل قد ال فوخلا قح هللا فاخ نم ناف ء ىومتلاب هللأ رم أ ىلإ ( اهتاث (: ٠)

 دق لئاق لاق ول.( سداسلا) ٠ ار لاق اك ناطيشلا

 نذإف : ردان نمؤملا نم ىغبلاو لاتقلا نأب ملفو حوفولا عق ودم ريغ طرشلا نو 5 ىلع لديام متركذ

 ءرح تنأف تم نإ :هدبعل لئاقلا لوق لوقت ؟ ( تءاف ناق ) لاق فيكف ةعقوتم ةتيفلا نوكت
 نوكي نأب قتعلل الحم دبعلا نوكي ثيحب هعوقو ناك امل نكل ٠ 6 هحاره و1 وع دب ال توملا نأ عم

 1 ءاقلت . 1نمم مهتتيف عقا 01 0س ا دل ا ا تانك

 00 تادحعا دعت مهأيإ مكلاتقب ( تءاف ناف ) ىلاعت لاقق مهنيب ذخالا ديك أت ىلع لد عقي مل الف مهسفنأ

 ' هللا فخ مل نم نأ ىلإ راشأ ىلاعت هنأ وهو فيطل ىنعم هيفو: اوحلصأف برحلا ماحتلاو رمآلا

 1 ركذي ملو ( لدعلاب امهنيب اوحلصأف ) انهه لاق ( عباسلا ) اربج الإ كلاتقب هعوجر نوكيال ىغبو
 ةلازإب كانه حالصإلا نال لوقت ( اوحلصأف اولتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو ) هلوق ىف لدعلا

 لتقلا راثآ از انههحالصإلاو « بيذعتلاورجزلا وديدهتلا وأ ةحيصنلاب ن وكب كإذ و . هسفنلاتقالا



 ١ / : ةنالا . أولت لل قط ىلاعن هلوف

 : لش 0 هيف و« انه دشأ وأ نيفتاطلا لاف

 ؛ نيملسملا فئاوط نيب لاتقلا عوقو ةردن ىلإ ةداشإ ( نإو ) ىلاعت هلوق « ىلوآلا ةلأسملا ل

 ىغبش هناا ناكل (تإدر كاك هلوق لوقن ؟ مهفثاوط نيب لاتتقالا ريك |" نحيف لق نإ

 قع مكءاج نإ) كلذكو « ىغبني ام فالخ ىلع رمآألا نأ بابلا ىف ام ةياغ . أردان الإ عقي ال نأ

 لوقو  ريثك أبنلاب قسافلا .ىجي نأ عم ء اليلق عقي نأ ىغبني ًأثلاب ىسافلا نع نأ لإ ةزاقإ ا

 . حاصلا قداصلا لوق نم الوبق دشأ مالا ل وأ دتعازاص ىدافلا

 هانركذ ىذلا ىنعملل ًاقيقحت ناتقرف نإو لقي ملو (ناتفئاط نإو) لاعت لاق « ةيناثلا ةلأملا 9
 . ( ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ) ىلاعت لاق اذهل ؛ ةقرفلا نود ةفئاطلا نآل ؛ ليلقتلا وهو

 قبسل نينم ملا عم باطخلا نأ عم م لقي لو (نينهؤملا نم ) ىناعت لاق « ةثلاثلا ةلأملا ١
 5 ؛ مهنع مل ًاديعبتو كلذ حبق ىلع اين (أنب قساف مكءاج نإ ان أ اي ) ىلاعت هلوق

 نع بطاخبلل ًاعنام كلذي ريصيف  هعنماف اذك لعفي قايلغ نم ًادحأ تيأر نإ : هدبعل ديسلا لوقي
 , هعنماف كريغ لعف نإف ؛ كلذ لعفت نأ كاشاح تنأ : لوقي هن اك. نسحلا قيرطلاب لعفلا كلذ
 ىلا نأ عم هددقلا نه انركاذ ا كم لقي ملو ( نينمؤملا نم ناتفئاط نإو ١ لاق انبه كلذك

 , دحاو

 لتتقا نإو : لقي. لو ( اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو ) ىلاعت لاق ( ةعبارلا ةلأسملا 2

 عنمي امب ءادتبالا نوكيل كلذو ؛ ىل وأ لعفلاب 0 نإ ) ةملك نأ عم « نينمؤملا نم ناتفئاط

 نيتنم وم . نيتفثاط اهينوك نأ كلذ (نإ) ةماكب اهيلع لاولدملا ةركسلا ىعم دكا 5 لاتقلا نم

 كر مكءاج قساف نإ اونمآ نذلا اهمأ اي : لقي لق لق نإف «ام مهنم لاتقلا عقي ال نأ ىضتقي
 ؟ ًامساف 0 وهو ؛ همالك ىلإ ءاغصإلا نم مهعنمي امي ءادتبالا نوكيل « ركءاج قاسفلا نم دحأ

 بيس هب ءىجيلاذ , هقسف هيبسب دادزب أ م نانا 0 ثروب بذاكلا أنلاب .ىجأ لوقت

 ءاوس ىأ (قساف مكءاج نإ ) لاقف ؛ ةدايزلا و أ ناميالل ًايببس عقي الف لاتتقالا امأو . همدقف قسفلا
 ناك: مكءاج نع ةمادخأ نإ: لاق ولو نمت اقشاف اصف الاب مكءاج و أ الوأ ًاقساف ناك

 . أبنلاب مهءاج اذإ . كلا لق ىلا ربل الإ

 نع ءىنت لابقتسالا ةغيص نآل , اولتتقي : لقي ملو (اولتتقا ) ىلاعت لاق 4 ةسماخلا ةلأسملا ١
 ,اودلصاف امهنيب لاتتقالا ىدامت نإ نينمؤملا نم نيتفئاط نأ هنم مهفيف « رارمتسالاو ماودلا

 . موصيو دجتي نالف لاقي . كلذ نع ءىنت لبقتسملا ةغيص نآل اذهو

 : مهيب لقي لو ( امهنيب اوحاصأف) لاقو ءالتتقا لقي مو ( اول قا ) لاق ( ةسداسلا ةلأسملا إل
 ( اولتتقا ) لاقف ' العف العاف نوكم هسأرتادحأ لكو , ةماق ةنتفلا نوكست لاتتقالا دنع نآل كلذو

 نوكل (امهنيب) لاقف ؛ حلصلا ققحتي نكي مل الإو . ةفئاط لك ةملك قفتت حلصلا ىلإ دوعلا دسنعو



 ةيالا . نينمؤملا نم ناتفئاط نإو : ىلاعت هلوق 1

 همام 60 عا ا حا عر سود

 ا تعين مهب اوحلصأَ اول نينمؤلأ نم ناقل نإ

 امه ه5 م 2 ا ل ني فق ا 0

 هللا رمأ ىلإ ءىت ىتح ىغبت ىلا اولئاقف ىرخالا ىلع
- 1 

 هدنعام ىلإ ةراشإ هللا لضف لوقن ؟ ةيآلا ىف ةمعنلاو لضفلا نيب قرفلا ام ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 ىف لضفلا نآل , هيلإ جاتحم وهو دبعلا ىلإ لصي ام ىلإ ةراشإ ةمعنلاو ؛ هنع نغتسم وهو ريخلا نم

 الا هدابع ىلع امم لسرو ش الإ هابل ل ةمحرلا نم نثازخ هدنعو « ةدايزلا نع ءىذي لصالا

 بناج نم وهو ةمحرلاو ةفأرلا نع .ىنت ةمعنلاو ؛ هوجولا نم هجوب ةجاهلا ةطرو ىف هعم نوم

 لضف ام ىنطعأ : ىنغلل لوقي جاتحلا نال كلذو ؛ ءاطعإلا ديك أت وهو فيظل ىنعم هسيفو ؛ دبعلا
 ىلإ ةراشإ ( هللا نم الضف ) هلوق نذإف : ىناقب و ىئايق هبانأو هيلإ تفتلم ريغ كلذو . كدنعو كنع
 اذهو . ةجاملا عافدنا نم دسبعلا بناج نم وه ام ىلإ ةراشإ ةمعنلاو , ىنغلا هللا بناج نم وه ام

 . بلطلاو ءاغتبالا وهو ؛ رمضم لعفب بوصنم الضف ل نك د

 امل ىلاعت هنأ (اهنم) ةدع تابسانم هيف ( ميكح ميلع هللاو) هلوقب ةيآلا متخ 4 ةثلاثلا ةلأسملا )2

 « روزلا مكيلع هجيورت ىلع اودمتعت الف قسافلا بذك نمؤملا ىلع هبتشي نإ لاق « قسافلا أبن ركذ
 الإ لعفي ال ميكح هللا ناف ؛ لوقن اهب هللا انيذعي الول فانا ةداع ناكام اولوةتالو٠ ميلع هللا ناف

 ىنعمب ( مك-ءيطي ول هللا لوسر كيف نأ اودعاو ) ىلاعت هللا لاق امل ( اهنناثو ) هتبكح قفو ىلع

 هيضتقت امب هرمأي ايكح هنوك نمو . هيلعي اميلع هنوك نم هللا نإف لاق :ىحولا عبتي لب . كعيطي ال

 (نامإلا ميل ببح) هلوق نيب و (مكح ميلع) ىلاعت هلوق نيب ىتلا ةبسانملا ( اهثلاث ) هوعبتاف ةكسملا

 وهو «برئالا وهو ( اهعبار ( هتكح ءانشي نم.هل راتخاو.٠ ناميإلا لهل نامإلا هيلعب ببح ىأ

 ىنغتسملا ريخلا نم هللا دنع ام وه لضفلا ناك املو ( ةمعنو هللا نم الضف ) لاق ىلاعت و هناحبس هنأ

 ؛دبعلا ةجاح هب عقدي ام وه ةمعنلا تناكو « ريدا نم هتمحر نئازخ ىف اع : ميلع وه 0 لاق ؛ هنع

 ::ةكيللا وور لع ءاشب ام ردع نيلي ميكح وه لاق

 امهادحإ تعب ناف ؛ امهنب |ردلعأف اولدتفا نينمؤملا نم ناتفئاط نإ !و )ىلاعتو هنا>.س لاق مث

 . ( هللا مأ ىلإ ءت ىتح ىغبت ىنلا اولتاقف ىرخألا ىلع
 ؛ تؤفي امل اك اردتسا هنم مزلي ام ىلإ راشأ . قسافلا نم رداصلا أبنلا نم نينمؤملا هللا رذح امل

 7 رانم وللا نع ناتفئاط لاتتفا لإ. رمالا لو منيب عقوي نم لوق ىلع نونبت مكنأ قفنا نإف لاقف

 (ىغبت ىتلا اولئاقف ىرخالا ىلع امهادحإ تغب نإف ) امهنيب اودلصأو قسافلا كلذ هتبثأ ام اوليزأق

 نإو . مهعفد ريمآلا لع بجاولاف . ةيعرلا وه ناكنإ ملاظلا نإ مث , هنع هعفد مكيلع بحب ملاظلا ىأ

 ىتلا لثم ةنتف ريثي ال نأ هطرشو . اهقوف اف ةحيصنلاب هعنم نيملسملا لع بجاولاف : ريمالا وه ناك



 را ةيآلا . نودشارلا مث كئلوأ : ىلاعت هلوق

 ا لا ب فم 21ه ا

 ١ ريك م َ هو ةمحتَو هللأَنم الف ٠٠ َنوُدشارأ م كلو

 نال لا ولا ررطر ل و ىلا هه لإ دحلان واقلا ىام ىلع عالطا الذإ ىلقلارمآلاب روهظ هل

 امأو , دمعتم وأ .ىطخم هنأ بكت رملاو كراتلا لاح ملعي الف ء وهس وأ نايسنل امإ كرتي دق.رمآلا
 رهظي :هدنتم جورخلاو نامالا ى لوخدلاف ٠ ماكتملا لاح هيلع ام معلا لوصح هنإف مالكلا

 قيلأ لعفلاب رهو مالا كرتف نايضعلا امأو ٠ برقأ ىلوقلا نمالاب قودفلا نصنصختف مالكلاب
 مظعالا رمآلا وهو رفكلا مكسيلإ هرك ىلاعت هنأ وهو : نسحلا ةاغ ىف بيترت هيفف اذه ملع اذإف
 ( ميظع ظل كرشلا نإ ) ىلاعت لاق اك

 لكلا نود وهو (نايصعلاو) لاق مث . ًأضيأ مكناسل ربظي ام ىنعي ( قوسفلاو ) ىلاعت لاق مث

 ,ةزتكلا وه ئودقلاو هاظر فكتلا سانلا ضعت اقوا 9 ىندالا رمآلا مكيلع كرتي مو
 ىوقأ هاترك ذامو ؛ ةريغضلا وذ نايضعلاو

 00 رلا م كتلوأ ال ىلاعت لاق مث

 لاق رمآلا لوأ ىف ىلاعت هللا نأ وهو : فيطل ىنعم هيفو سو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ًاباطخ
 « نينمؤملاب هتقفش ىلع هيبذتلل نينمؤملا باطخخ مل دشرم وه ىأ ( هللا لوسر مكيف : !وبلغااو)
 هلوق اذه ىلعو « مدشرأو مهيلع قفشأف هنودشرتستام كل ًادشر» ىنلا 3ك لوألا ىف لاقف
 . مهاهني امع نوبتنيو مهتأي ام نوذخأي دشرلا نوةداوملا ىأ ( نودشارلا )

 : لئاسم هيفو © مب 5 ميلع هللا و ةمعنو هللا نم الضف ل ىلاع اعل لاق مث

 (امهدحأ) نابجو هيفو : هل الوعفم 0 ان ؛ رومأل جال الضف بصن 4«ىلوآلا ةلأسملا إ)

 هللا لضف نوكي نأ زو فيك : لق نإف ( نودشارلا ) هلوق ىف ىذلا لءفلا وه هيف لماعلا نأ

 اةفوت دشرلا ناكامل لون ؟ دبعلا لعف وه ىذلا دشرلا ىلإ ةبسنلاب هل الوعقم هللا لعف وه ىذلا .
 مبقح ىف ًامعنم مهيلع الضفتم نوكب ىأ ؛ الضف مدشرأ ىلاعت هنءاكف هللا لعف هناك ناك هللا نم
 هلوقو الضف (رفكلا مكيلإ هركو نامإلا مكيلإ ببح) هلوقوه هيف لماعلا نأ وه ( ىتاثلا هجولا 0

 لاق اعف نك العف لماعلا نا 4 نيمالكلا نبب تضرتعا ةلمج ( نودشارلا م كئاوأ

 ردم 7 2200 ودصف هنوكل امإو ء هللا نم الضف كلذ ىرج 0

 نوكي نأ وه ( امهنناثو ) ادشر نودشرلا مم كئلوأ لاق ه.اكف لضف دشرلا نآلو ظفالا ريغ نم

 يع معنأوالضف ل اضف أةرفكللا 38 ١١ هزكو ناعإلا مكي |١ نيد لوف 3 رعت لفل ندعم

 فاعل 1 كا ل رعل 1 اهل وه ع لوعفم هنأ لع ًابوصتم هنوكب لوقلاو
 نوذتس ى 00 م كتاوأ 2 هلوق هيلع لدأ رمضم لعفلاو ؛ هن ال وعم الضف نوكي

 . ةمعنو هللا نم الضف



 يالا . نإ قساف مك اج نإ : ىلاعت هلوق ١

 « لياد ريغ نم هنايب نم متأ ىننلا ليلد نايب عم ءىثلا ىنن ناب لوقن ؟ هب حرصي مل ملف ىحولل عستم
 سيل هنإ تلق مل : لئاق لاق ول ( ةمل 1 امهيف سيل ر هلوق نإف هليلد نايب عم ىننلا نايب ةيطرشلا ةلمجاو
 000 كلذكف (اتدسفل هللا الإ ةملآ امهف 000 ملدلا ركذي نأ بجي ةهل[ امهف

 نكل , كتحلصم لجال كعاطال كعاطأ ول لاقي نأ بجول عيبطي ال مل لئاق لاقو ؛ ء كيطعي ال
 هيلع زيزع ) ىلاعت لاق ٠ ؛ كتنع هيلع قشي وهو رعت 5 منال هيف ك- |! ةحاصم ال

 لك يلا قا نيبو ليلدلاب ةعاطلا ىف اذهف ٠ مكعيطي الف انش هديفت ال متعاط نأف ) متنعام

 . ميظع قرف لياد ريغب هيفناو

 مهتحاصم ىضتقمب لعفي و مهقفاوي دق هنأ ملعيل آلا نم ريثك ىف لاق (( ةئلاثلا ةلأسملا :

 . ( آلا ىف مرواشو ) ىلاعت هلوق ةدئافل ًاقيقحت

 ل لف اوفقوتت الف نامعيإلا مكيلإ ببح ىلاعت هلوقب دارملا ناك اذإ 6 ةعبارلا ةلأسملا ١
 هيف فقوتي ال نيقيلا نأ نويلعت متنأ ىنعي رمألا روهظ ىلإ ةراشإلا نم هانيب امل انلق ؟ هب حرصي

 ىلإ فقؤتي هناف نظلا هارد ىلإ عب نم نآل ةترملا كلت غولب ىلإ فق وتب ى> ةيترم هدعب سيل ذإ

 لب اوفقوتت الف لقي مل هيلع ًاقفت» ًامولعم نيقيلا ف فقوتلا مدع ناك الف : نيقيلا ةجرد غلب نأ
 ىمقيلا ناهربااب هنتيزو هنيب ل نامإلا مل |! بيح لاق

 هلوق لوقن ( ميول ىف هنيزو نامإلا مل بيبح ) هلوق ىف ىنعملا ام 4ك ةسماخلا ةلأسملا )ل

 جرخ الو هنوقرافت ال ثيحب اهف هنيز مث مكيولق ىف هلخدأو مكيلإ هيرق ىأ ( ,كيلإ ببح ) ىلاعت

 1 هثيل لاطو هدنع لصح اذإ اهنم عش لمع دقف ءاسش أ ين نم نال اذهو٠ 0 رولق نم

 ةدايعلا نوكست ؛ مثأ 0 ١١ قاشا هلمحو رثكأ هتدابع تناك نم 0 ؛ نحب داذو مو
 ( مكبولق ىف هنيذو) ًاناث لاقو (مكيلإ نحو لواللا:ىالاق قلو . لك أواذلأ هدنغ كيلاكتلاو

 ا

 لوقنف ؟نايصعااو قوسفلاو رفكلا ىهو ةثالثلا رومآلا نيب قرفلا ام © ةسداسلا ةلأسملا 2
 قيدصتلا عمج نوه 0 لماكلا نامإلا نآل لماكلا نامإلا ةئاقم وف مدلك زر نمأ, هذه

 وهو ( رفكلا 5كلإ هركو ) ىلاعت هلوق ( عقل ر ناكرالاب ليقلاو ناكلاب“ رارفالاو ناجل

 ةيآلا هذه لبق ام وه ( أمنا# ”و) 2 وه قوسفلاو 00 قيدصتلا ةلباقم َْق 20 اا

 0/115 كر ندكلا قركف ةديناف تدك نم: خيم ( أند قساط مكءاج نإ ) ىلاعت هلق وهو
 قوسفلا نأ ىلع لدي هناف (ناعإلادعب قوسفلا مالا سنب) 3 هلوةوهو « ةيآلا هذه دعب هرك ذام
 نأ وهو لوقعم هجو ( اهعبارو ) ىلاعت هللا ءاش نإ هريسفت نيبتسو ؛ مسالاب هنارتقال ىلوق ر 5

 كلذ ريغو «تجرخ اذإ ةيطرلا تقسف : لئاقلا لوق ىف ملعام ىلع ةعاطلا نع جورخلا وه قوسفلا

 نوكي ال جورألا نكل « ةعاطلا نع جورخلا هنوك لاعتسالا ىف ديز جورخلا وه قوسفلا نآل



 ا ةيآلا .هللا لوسر مكيف ن نأ اوبلعاو : ىلاعت هلو#

 لوق ىلع دمتي ناكول لاثملا نم انركذ اهيف خيشلا نآل كلذو . رمآلا نم ريثك ىف مكعيطي ال

 هررقيو . حيحصلا لقنلا نم الإ رك ذي ال ناكاذإ امأ ؛هيلا عوجرلاب ممولق نئمطت ال ذيمالتلا

 نحو داق ا عيطي الو لعي هنإف هودشرتسا لاق انهه كلذكف» دحأ لك هعجارب ىوقلا ليلدلاب

 رمآلا نمريثك ىف مكعيطيول) هلوق نم دارملا نأ ىلع لدي ىذلاو ؛ فيز هيلع جوريالو فريح هيف

 طرشلا عانتما نايبا درت عضاوملا نم ريثك ىف ةيطرشلا ةلمجا نأ وه مكعيطي ال هنأ نايب ( متنعل
 نم ناكولو ) للاعت ةلوقو ( اتدسقل هللا الإ ةملآ امبيف ناك ول ) ىلاعت هلوق ىف امءازجلا عانتمال

 .هللاريغ دنع نم سيل هنأو ةملآ امببف سيل هنأ ناببل هناف ( ًاريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع

 ١ ؤس باوج ىلإ ةراشإ ( ميبولق ىف هنيزو ناميإلا مكيلإ ببح هللا نكسلو ) ىلاعت لاق مث

 اهم ةيفاك انلوّمعو ةعجارملا ىلإ ةجاح ال هنإ لوقي نأ داو ع نا وهو ( اونيبتف ) هلوق ىلع درب

 ء دابتجالاب ناعإلاكاردإ سيل لاقف : انرومأىف دهتحت كلذكف نايصعلا انكرتو نامإلا انكردأ

 هللاو فقوتلا زوج ال نيقيلا لوصح 0 ؛ نيةيلا لصح ىت> نامإلا نيزو ناهربلا نسب هللا لب

 لاق لاعت هن اكف ل اهربلا روهظ دعب دانعل ابمكرمأ امو ,« قسافلا لوق ديلةتدنع فقوتلاب كرد هأ اعإ

 انلوق ىلعو . هلوبق ف اوفقوتئالف ناهربلاب 7 هببح ناميإلا نكل هيف اكوكشم نوكي امف اوفقوت

 هعمساف , ةلمج ةيآلا ىندم تيلع اذإ ( مكعيطي ول ) هلوقب بطاخملا وه ( مكيلا ببح ) هلوقب بطاخما

 : لئاسم ىف هلصفنلو الصفم

 ( هللا لوسر مكحف نأ اوملعاو ) هلوقب دارملا ناك اذإ لئاق لاق ول ( ىلوألا ةلأسملا إل
 هيلع هللا لص ىنلا اوعجارو ( اونيبتف) ظفللا حيرصب لقي مل ملف  هلوق ىلع دامتعالاو هيلإ عوجرلا

 ناإل كلذو بيك انلا ةداَنز .ةدئافلا لوقت «تاحلا اذه ىلإ لودملا ىف ةنئافلا 0 ملسو

 اوعجار هلوق نم هيلإ ةعجارا بوجو ىف دك ١ دعاق خيشلا اذه لاثملا نم انرك ذ ايف لئاقلالوق

 عوجرلا 1 2 0 ؛ هيل اع اقفتم هيلإ هعجارملا بوجو لعجب لث املا نال كلذو ٠ مكخيش

 حاولا تأ خيشلا وه فشاكلا نأ ىف نوكشتال نإ : لوس ةناكف دوش مهبلع مدع

 هناك دو ءقلا أ نم رولظأ ةجح املا سن لهف عاف رق هد ردت كرد متنك نإف هتعجارم

 ةعج أر أ نس> لعجيف « هتعجام نسح ميلع ىف والو 2 هتعجا سم من 5 رثف هدودق يلع ىفخ لود

 هتعجارم نأ متيلعام مك أ,الئاق نوكي ذئنيح هنأ ؛ هود لاق راأم 3 « سلبا مأألا نم رهظأ
 ىنعي (هللا لوسر 7 نأ اوملعاو) ىلاعت هلوق كاذكف ءديعب نوب نيمالكلا نيبو ؛ قيرطلا وه

 نسح لعجيف كيف هنأ اويلعاف ؛ , مكيف هنوك مكيلع ىخ ناكنإف ؛ هتعجارم بوجو مكيلع قخيال

 ةزيزعلا ىفاعملا نم اذهو . مهف هنوك نايب ىف ذخأو هنايب كرت ثيح مهف هنوك نم رهظأ ةعجارملا

 . متارصلا ىف دجوت الو تازاجلا ىف دجوت ىلا

 وه لب دحأل عيطم ريغ هنوك نايب ( مكعيطي ول )هلوق نم دارملا ناك اذإ 6 ةيناثلا ةلأسملا ١



 ةآلأ 0 عا نا انه

 1 هات ه6 هردع راس هردص ل

 تل أل نم ريك ف كنب ل ذأ لو ب 0
 ا 0

 سو رزثا وص 0 تا لا 2

 هر قل ل واق ف هيو ا نأ نكلو
 6. ةدمعد.. م٠ زوو دع

 ناضْملاَو قى وسفلاو

3 
 © روديص لب املإ نوتفتلب ال ةئيش :اولعف اذإ نمم مّتسل .ىأ نيمؤملا تدم ( ةيناثااو )

 . املع 56

 هللا نكلو متنعا رمآلا نم ريثك ىف مكعيطي ول هللا لوسر مكيف نأ اوملعاو )ل ىلاعت لاق مث
 « نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مكيلإ هركو مكبولق ىف هنيزو نامإلا مكيلإ ببح

 هراتخا اموهو هنسحأ رتخنلف لبقام امأ ؛ لاقي نأ زوحيامو ليقام ةبآلا هذه ريسفتىف ركذنلو
 نم ريثك ىف مكعيطيول ) ىلاعت هلوق لاقف : اليوط ًاثحب ةيآلا هذه ريسفت ىف ثحب هنإف ىرشخمزلا
 ( اوملغاو ) هلوق نيب ةيسانم قت ال ذإ مظنلا رفانت ىلإ ةقاذ ل اقناع 6 0 16

 ريمضلا نم لاح ريدقت ل( كل ل فلل نإ زرع قلعتلا هجو مث ( مكعيطي ول ) هلوق نيبو

 مكعيطي نأ نوديرت لاح ىلع ؛ مكيف دوجو» 0 مكيف نئاك ريدقتلا ناك ( مكيف 0

 ىف متعقول وأ (متنعل) كلذ لعف ول هنآل ؛ لاحلا كلت ىف نوكي نأ ىغبني الو « مكباوصتساب لعفي وأ
 . هام وأ 1

 نييطاخلا ريغ نينم ولا نم ضعب عم ًاباطخ ( نامإلا مكيلإ تبيح هللا نكلو ) ىلاعت لأق مش

 مكضعب ىلإ ببح لقي ملو رصتخاو ةفصلا ىف رياغتلاب فتك ١ ىرشخمزلا لاق ( مكعيطي ول 00

 نوديري اوناك مهنأ ىلع لدي مكعاطأ نود ( مكعيطي ول ) ىلاعت هلوق نأب اضيأ لاقو ؛ نامعإلا
 اهدعبام نوكي نكلو « مهماوصتساب لمعلا ىلع ملسوهيلعهتلا لص ىنلا ماودو « ةلاحلا كلت رارمتسا
 نيبطاخلا فالتخان األ ظفللا حيرصتب ةفل اذلا لصحت نكي منإ وكلدك ايه رو كتلك ام فاح ىلع

 نوكي نأ اودارأ نيذلا مث ( مكعبطي ول ) هلوقب الوأ نيبطاخللا نآل كلذ ىلع انلدب فصولا ىف

 اودارأ نيذلا مم ( ناميإلا مكيلإ ببح ) هلوقب نيبطاخملاو مهدارع لمعي ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 َنآزو< ىذلاو «نسح وهو هراتخاو ئرشخمزلا هلاق ام اذه ٠ مل-و هيلع هللاىصونلا دارمب مهلمع

 اوفشك او اوتبثتف ىأ ( اونيبتف أبنب قساف كءاج نإ ) لاق امل ىلاعت هللانأ ىوقاألاوه هنأاكو لاقب
 هللا ىلص ىنلا ىلإ عوجرلاب مكيلع لهس فشكلا ىأ ( هللا لوسر مكيف نأ اوملعاو ) دعب لاق
 اذه : ةلأم ىف خيش ذيمالت فالتخا دنع لئاقلا لوقي اك اذهو . دشرم نيبم مكبف هنافلسو هيلع
 هنأ هنم دارملا نآلل كلذو : هيلإ ةعجاّرملاب مجرمأ ديرب امتإو ؛ةدؤعق تايب هب ديرب ال « دعاق خيشلا

 ام



 1 ةيآلا . ًاناوخ] هتمعتي محِصْأف : ىلا هلو

 ىلاعت هلؤق ف اك : ةيدملاو ةثينيلا ف لمعت ةباضتإلا نأ كر . ةفيطل « قر نلفاج كرد
 وذي وسلا قظلا نكل .. وسلا ايف لمحت: اهأ نك ذا ناكل ضنا ضد ننال

 ( نيمدان متلعف ام ىلع اوحبصتق ) هلوقب كلذ قةح مث ( ةئيس مهبصت نإو ) ىلاعت هلوق ىف |. هعم

 : ةأحنلا لاق ءاوريصت مانعم (اوحبصتف )هلوقو , ًامدان ةلعف ىلع نوكي نأ نم دبال لهاجلا نآلل' انا

 انحيصأ : لئاقلا لوقي امك« حابصلا ىف لجرلا لوخد ىنعمب (اهدحأ) هج وأ ةثالث ىلع لمعتسي حيبصأ
 مويلا حبصأ :لاقي اكءاذكو اذك حابصلا تقو رهآلا ناك ىنعمب ( ابيناثو ) هيلع ىضقن

 ناك : لوقي هن اك: هلاح ىلع حبصلا ىف هنوك ديزي و :زاهنلا ةوحضر يغت هنأ ريغ « ناك ام ًاريخ انتضيرم

 ًاينغ ديز حبصأ لئاقلا لوقي راص ىنعمب ( اهثلاثو ) راهنلا ةوخ ريغتو ًاريخ حبصلا تقو ضيرملا

 , ىضأو ىسمأ كإذكو ثلاثلا ىنعملاوه انهه دارملاو . تقو نود تقو ةدارإريغنمراص هب ديريو

 «دئاوفلا فالتخاو ىاعملا قالتخا نم ظافللا ىفالتخاىف دبال لون نأ وهو ىتجن اد
 رماأألا لآ ىنعم رمآلا رخآ ىف نوكست دقو , مودتو مأ ءادتبا نم نوكسن دق ةروريصلا لوقنف

 ,ةظمرتم وكي كف 000

 . ةدايزلا ىف وهو هيف ذخأ ىأ ًامهاذ لفطلا راص لئاقلا لوق « لوألا لاثم ال

 . هقح ذخأو هدح ىبتنا ىأ ًابجاو نيب قلا راص لئاقلا لوق « ىناثلا لاثم ل

 لب هتياهن هغولب الو هيف هذخأ دري مل اذإ ًايوقو ًاملاع ديز راص لئاقلا لوق © ثلاثلا لاثم ل

 فصو ىف ًاذخآ ءىشاا ريصإ ايف حبصأ لاعتسا لصأف اذه تملع اذإ ؛ هب ًافصتم هب ًاسبلتم هنوك
 لاقيال ظوتلا ىضأل صار هتان فضولاف الاب ىلا ريصي امف ىنمألصأو ؛ ضان

 تيراقت اذإ لوقن «دحلازو دمع ةثالثلا ظافلالا نولمعتس ور وهلا نص كركرشال لاس ١)

 لمعتساو ىضم هلصأ ظافل آلا نم ريثكو ؛ لصآلا ىفاذي ال لايهتسالا زا وجو « لارعتسالا زاج ىلا

 ىف نيذخآ اوريصتف ىأ (اوحبصتق) ىلاعت هلوق لوقنف اذه ملع اذإ : هكراشيال اهيف ًانئاش كا
 ىف متذخأ ىأ ( اناوخإ هتمعنب متحبصأف ) ىلاعت هلوق ىف كلذكو هنوعدتست مث هب نيسبلتم مدنلا
 نورقملار هلا نآل ةظفللا هذهنارقلا ىف زاخا ةلمخا قو: نوارمتسمو نودئاد اهمف متأو ةوخالا

 هلوقو ةيحلإلا رومأللا ةباهن الو ؛ ةدايزلا ىف امهالكو باقعلا ىف وأ باوثلا ىف امإ « ةظفللا هذه هب

 لوقىف اك . ماودلا ىنعم نع كفنتال اهيلاقتىف ميملاو لادلاو ولا مئاد مم مدنلا (نيمدان) ىلاعت

 (نيددان متاعفاهىلع اوحبصتف) ىلاعت هلوقو . ةنيدملا هنمو ؛ ماقأىأ نمدمو برشا ىف نمدأ : لئاقلا

 : نا” دئاف هيف

 (ةلاهحي ًاءوق اوبيصت نأ ) لاق ال ىلاعت هنأ وه ههجوو : هديك أتو ريذحتلاريرقت (امهادحإ])
 اذاف ًاموق تبصأ ىفأ به : لوقي نأ لقاعلل زوجي الو « هيلإ ثفتليال امم كلذ سيلو هدعب لاق

 . هنم زارتحالا بجاو .ىثلا اذه لثمو « قملا نزملاو مئادلا مهلا هنم مكيلع لب ؟ ىلع
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 ةنآلا . ةلامجب أموت اوييصت نأ : 0 ١

 0 7 قم || :تناج ف ا اذإ ار ض رعم َّى صختاو قبلا بتنا دع 5 تناكاذإ راخالا

 آذإ.: لوقنف لاثملاب هنايب امأ . هليلدو لاثملاب هنا رك قنلفاء توبثلا تناج ىف تناك اذإ رابخالا ىف

 لكم كب قي ىح الجر كال لاق هن كن وكيف « رح كاف ارب تملك نإ : هديعل لئاق لاق

 ىتَح در مبا عادلا لاق هن اكن وكي ءرح تنأف'الجعر مويلا ملكأ مل نإ : لاق اذإو ؛ لجر

 مالكتلا كرت اذإ لجر لك مالكب همالك ف فلحلا رهظيال ا : لجر لك ماله كرتب دبعلا قتعي ال

 قرف ريع نم هلأ ىرت الأ ء تانثالا تناجب ىلإ: الوأا رظنلا ناللف.لدلدلا اأو .بدخاو:لجر عم

 لاقي نأ ىلإ جتحي مو الوأ عضو . مئاق ديز : لئاقلا لوقف : فرحب ىننلاو تايثالل عضولا نأ اسم

 :مثاقي سيل ديز : لوقن نأ ىلإ انجتحاىننلا بناج ىفو « ديزل مايقلا توبث ىلع لدي فرح كلذ عم

 اذإو « ًاراصتخا وأ ًاراصتقا دئازلا فرحلا ىلإ انجتحا امل« ىننلل الوأ بيكرتلاو عضولا ناك ولو

 : تلق اذإف ءدحاو ةيؤر وهو لوقلا ححصي ام هيف نكي : الجر تيار : لئاقلا لوقف كلذك ناك

 ىغبني نالباقتملاو  ةلباقملا كلتل بكرو ؛ الجر تيأر : هلوق ةلباقمل عضو وهو الجر تيأر ام

 :انلوق حصل دحاو ريغ نع ةيؤرلا ءافتنا هيف ىتك ول ؛ الجر تيأراه:«لئاقلا لوقف. اقدصيال نأ

 حالطصالا لوألا حالطصالا نم انمزايف ؛ نياباقتم نانوكب الف ؛ الجر ني نيام كلج عبو

 تبك ر مث ءالوأ تعضو ةيطرشلا : لوقنف اذه مع اذإ ؛ ىننلا بناج ىف مومعلا هنم مزاو « ىنآثلا

 ًارح تنأ نكت مل اذإ :لئاقلا لوق ناكو « ةيمزجلا ةلباقم ىف وهو فرحلا ةدايز ليلدب ةيمزجلا دعب

 : هانعف أبنلا ىف همومع مع ء ق-افلا ىف.لوقلا مومح ملع اكو « ىننلا ىنعم ىلإ عجري الجر تملك ام

 . بجاو هيف تيثنلاف ع ىأب مك ءاج ا

 امأ . ليقت ال قسافلا ةداهشو ؛ ةجح دحاولا ربخ نأ ىف انباحصأ كسمتم ( ةعبارلا ةلأسملا ,

 . ليقي ال لدعلا دحاولا ريخ ناك ولو « ًاقساف هنوكب فقوتلاب رمألا لاع اولاقف ىلو ألا ةلأسملا ىف

 : نيهجولف ةيناثلا ىف اين 7 موهقملاب كدسعلا باب نم وهو « ةدئاف قسافلا ىلع بيترثال ناك ال

 ءالوبقم قسافلا لوقنكي ملف , نيبتلاب ار ومأم مك املا ناك امل هلوق لبق ولف « نييتلاب رمأ (امهدحأ)
 هنأ وه ( ىاثلاو ) ربخلا باب نم قيضأ ةداهشلا بابو « أبنلاو ربخلا ىف نيبتلاب رمأ ىلاعت هللا نإ مث

 ءالهاج ىمسي ال أطخأ اذإ درتملا نآل . أطخلا قوف لهجلاو ( ةلاهجي ًاموق اوبيصت نأ ) لاق ىلاعت
 . ًازئاج هلوق ىلع ؛ ءانبلا نوكي الف لهج بصي مل نإ : قسافلا لوق ىلع مكحلا ىنبي ىذلاو

 ا نييف وكلا بهذم ( !هدحأ ) نيبجو ابيف انركذ ( اوبيصت نأ ) < ةسماخلا ةلأسملا ١

 نأ لمت<و  اوبيصت نأ ةهارك دارملا نأ وهو « نييرصبلا بهذم اهيناثو : اوبيصت الا دارملا نأ

 : قمافلا لوقي نأ انركذ ام نيب ( موق اوبيصت نأ ) ىلاعت هلوقو ؛اوقتاو اونيبتف دارملا : لاقي
 نآآلا:نينمؤملا نم ةرداضلا ةبيغلاو ؛هجولا ىف ةيذؤملا ظافلالاب كلذك الو ؛ ماوقأ نيب نتفلا رهظت

 نأ ىأ «لاح ريدقت ىف ( ةلابج ) هلوقو . شاحبإلا ىف ةغلابلاو شاخإلا نم هئيد هعنمب نمؤملا



 لاف ةيآلا اني قست مك ءاج نإاونمآ نيذلا ا . اتت

 نيذلا اهمأاي ) ًاعبار لاقو 1 دق نات 0 ل نا ةئاط نإ 1 هلو لاهل هن كلذ نئبو منيب

 مثروضح ف نينمؤملا ءاذيإ] كرت بوجو نام ءل ( اوزيانت الو ) لاقو ( موق ند موق رخسال اون مآ

 ضعي نإ ناعلا ند ًاريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهيأ اي ) ًاسماخ لاقو « مهمصن هو مهلاحب ءاردزالاو

 زارتءالا بوجو نايبل ( اضعب مكطعل بتغي الو ) لاقو ( اوسسجت الو ) لاقو ( مثإ نظلا

 نم نسحلا ةياغ ىف وهو: ىذأتل ًارضاخ ناكولام رك ذو . هتبيغ لاح رمؤملا بناج ةناهإ نع
 ,هلوسرو هللاب ءادتبالا ةجردتم ٍبتارملا نوكتل قسافلا لبق نمزملا رك ذي مل مل: لبق نإف , بيتوثلا
 , هنود ام ىلع مالا وه اه هللا مدق : لوقن ؟ قسافلاب مث بئاغلا نمؤملاب مث رضاخلا نمؤملاب مث

 نيملسملا فئاوط نيب لاتتقالا ىلإ ىضفي ام ركذ مث . لوسرلا بناج ركذ مث ؛ هللا بناج رك ذف
 امأوأ ع رودضلل رافت دشأ ناو ام لكك ذب: هنإف «فيلع دامتعالاو قسافلا مالك ىلإ ءاغنضالا تلا
 رك 3 ىلاعت هللا نأ ىرت الأ : لتقلا ىلإ ىضفي دح ىلإ نمؤملا ذوي الف بئاغلا وأ رضاحلا نمؤملا
 : لاسم ريسفتلا ىفو ( اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو ) لاقف , لاتتقالا ةبآ قسافلا ان

 وهو ,ةبقع نيديلولا ثعب هلي ىنلا نأ وه « ةيآلا هذه لوزن بيس ىف « لوألا دلأ ملا

 :لاقو ٍِلَِب ىنلا ىلإ عجرف  نياتاقم مهنظف ,هرقتلاف ًافدضماو الوب قلطصملا ىب ىلإ هال ناتع 31
 07 كة هذه 0 هِي لوسرلا مهف اوعتم و: اوعتتما مهنإ

 « تقولا كلذ فاعل ةيآلا نأب اولاق نإ ديج اذهو ؛ ايش كلذ نما راجت مل ممأب لسو هيلع

 ناينل ًاماع لزن وه لوقت لب ؛ الف هريغ ىلإ ًايدعتمو هيلع ًارصتق هم كلذل تلزن ان ا اولاق نإ امأو
 ؛ اذكل تلزن اهنإ : لوقي نم لوق فعض ىلع لديو ؛ قسافلا لوق 0 دانعالا كرو كلا
 ةبآلا نأ نيب هنأ هنع لقني مل ملسو هيلع هللا ىلص ىننلاو ؛ اذكل اهل زنأ ىنإ لقي مل ىلاعت هللا نأ
 لوزنل خيراتلا لثم وهو ؛ تقولا كلذ ىف تاز امن انآ تالا قام ةباغ « بس كلذ نايبل تدرو
 هناللء ديعب ءىش ديلولا ىلع قس افلا ظفل قالطإ نكران "1 اه دك 5 كلذ قدصن نحنو 2 ةبآلا

 نم هب دارملا عضاوملا رثك أ ىف قسافلاو :فيكو « ًاقساف ىمسي ال .ىطخملاو . أطخأف نظو موت
 نع قسفف ) ىكلاتعت هلوقو ) نيهسافلا موقللا ىدم ال هللا نإ ) ىلاعت هلوقل ناميإلا ة ةقبر نع 3

 (اهف اوديعأ اهنم اوجرخب نأ اودارأ املك رانلا مهاوأف اوةسف نيذلا امأو ) ىلاعت هلوقو ( هبر رمأ
 . كلذ ريغ ىلإ

 نمؤملا نأ ىهو ؛ ةفيطا ىلإ ةراشإ ( أبنب قساف مكءاج نإ ) ىلاعت هلوق « ةيناثلا ةلأسملا ال
 نكست نإف ؛ أبنب هربخي نأ نما قشافلا ن 0 0 هيلع ظيلغ رفاكلا ىلع 0 ًافوص وم ناك
 نسسحي ال ذإ . عقوتلا عم الإ رك ذي ال ىذلا طزشلا فرح ( م كءاج نإ ) لاف , ًاردان نوكي هنم
 ” نيععلا ع 0 نإ و.ءءنسبلا رمحا نإ: لاقي نأ

 ىف رمت اهنأ اك: توبثلا بناج ىف تناكاذإ معت طرشلا ضرعم ىف ة ركنلا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١



 1 0 ارمآ نذلا اع أن: لاعت ُهلْوق لي

 مى سم مى را ا ا

 أ اونبف أَن و ا 1 ها نذل مااي و حر هللآو

 ٠ نبدا ثق ام لع ارجبصت هل امو ويس
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 . حصأ لوآلاو مولك تي ناكل اوربص ولو ؛ مهفصن اوذخأو مهفصن قتعأو

 «لجعتلا ىف مبعينص ءوسل ( امههدحأ ) نيرمأل ًاقيقح «( ميحر روفغ هللاو )ل ىلاعت لاق مث

 نايبا لب . هيلح نايبل ال هديس لحأام لاقي ديسلا وأ كلملا هبقاعي الو حيبقب ىنأ اذإ ناسنإلا نإف

 مهتائيس محل هللا رفغي ؛ ريخ وه امب مهنايتإ ببسب ىنعي ربصلا نسل ( امهيناث و ) دبعلا ةيانج ميظع
 ا ةهديس بأب ىلإ حر اذإ قبال لاقي 05 تائيسلا نم 06 ةرافك ةنسلا هذه لعجو

 نس نم هب ا م بلسإ ؛ كيد مدقتام ىلع كيفاعيال ىأ 2 ميحر كَذْيَفَو كعوجر ىف '

 )ن 0 رثك أ) ىلاعت ادق , فصلا ىلع 1وهيلعهللا : ىنلل تح كلذ نأب لاقي نأ نذعو

 0 ج4 رولا سرا رع ) اق أب ةوس ق ضلال ةحرلا رق ةوسا

 هآرب دقو ةئاركلا رم ا همح ريو ًاجاتم 1 هأريؤ هيلإ رظني مث هتائيس رفع ىأ 1

 كعمل 1ك ةمح لا لإ ةراشإلا عفت ةراتف: ةرفغملا دعل همر م “هنأ ا رغيف تائيدلا ف روع

 دجوت ةعساو ةمحرلا تناك املو . اهرخؤيف ةرفغملا لبق ةمحرلا عشت ةراتو , ةرفغملا مدقيف ةرفغملا

 . اهدعبو ابلبق اه اهركذ ا اهدعبو ةرفغملا لبق

 | قف كلايع اموق اريصت نأ: | ودب ايي قدباف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اممأ اي ل ىلاعت لاق مث

 . 4 نيمدان ملعف م لع

 لوشرلا عم 0 ىلاعت هللأ عم امإ نمو 2 قداخالا مراكم لل نينم ولأ داشارإ أمف رائدا هذه 1

 ةقيرطىلع اونوكي نأ امإ مهنا . نيفنص ىلع مهو « سنجلا ءانبأ نم امهريغ عموأ مسو هيلع هللا للص
 مهتقي رطل كلاسلا مه 7 001 2 قسأ افااوهو عاب خخ أ هعاطلا ة 4ع 07 2 13 نيلخ اد ونينم ملا

 (اهمناثو 0 هّللأ 0 قلعت )ا أ ماسقأ ة هسه هذرف مع انا ذأ مثدنع ارضا اوك 3 امإ

 بتد ءاغاأ نمؤملاب ( 21 0 0 ) اهعبارو )ق ق اسفلا تاج ( ات املاثو ١ كيودرلا بناجب

 ةمركم ىلإ ةرملك ىف مدشرأو (اونمآ نيذلا اهنأاي) تارم سمخ ةروسلا هذه ىف ىلاعت هللا مهركذف

 ركذو (هلوسرو هللاىدي نيب اوهدقتال اونمآ نذلا امأ اي) الوأ لاقف : ةسذللا ماسقألا نمرسق م

 اونمآ نيذلا اهمأاب :) ًايناث دقوا لور لوقب الإ ملعتال .اهنال هللا ةعاط ناي ا ناك ل مرا

 ونمآنيذلاامأ 0 لاقو الكي ىنلا مارتحا بوجو نايبل (ىنلاتوصقوف مكتاوصأ اوعفرنال
 ةنتنفلا ءاقلإ نوديرب مهنإف ؛ .ملاوقأ 8 داهتعالا نع زارتحالا بوجو نايبا ( !بذب قساف كءاج نإ



١ 
 أ
١ 

 أ
١ 

: 

 00 هيلا: 0 لات هلوق .
 ه2- 0 00 < يس ك0 8--

 نم اهريغ كلذكو اعدلو بلطتو حيصت ةاشلا نإف .ادنلاك دحأ لكل ربظيام رجعلا تاناويحلافو

 مهقح ىف ىلاعت هللا لاسةف ٠ ىدالا ريغل ىنعملا ف لص ءادنلا ن أكف كلذك ةلخسسلاو ؛ تاناويحلا

 نيجراخ هيف اوناكبدآلا نمسح ًانورقم نكي مل امل مهنم زداصلا .ادنلا ىنعي (نولةعبال مهرثكأ)
 هيف (مرثكأ ) ىلاعت هلوقو . ناويحخلا ضعب نم ردض حايصك مهؤادن ناكو لقعي نم ةجرد نع

 نع ا زازتحا  لثك الاب .ىنانا[عإ 4 لكشلا ايزو نيك الا كانت ديرعلا نأ (انهادح] تلا
 لوقيف ءاشالا ضعب ىف ناسنإلا لمع هب طب< ام بذكلا نآل : مالنكلا ىف ًاطايتحاو بذكلا

 هيفو ؛ مهمالكب ساني امب أر ومألاب هلع ةطاحإ عم ىلاعت هللا نإ مث , لكلا هداقتعا ىفو رثكألا

 ًاناسحتسا كتداعلع تيرج ءىثلكب ىلع ةطاحإ عم انأ : لوقي ىلاعت هتلا نأ ىهو ةفيطا ىلإ ةراشإ

 اللد ىءالك ىف كلذ ىراتشخا اولعجاو : اهوكرتت الف بذكللا نع زارت>الا ئهو ةداعلا كلتل

 قيقحتو . نواقعيال مهلا و>أ رثك أ ىف مهنأ دارملا نوكي نأ ( امهيناثو ) كلذب ىناضر ىلع 1
 ريغ لوآلا عومجلا 0 رخآ فصو عم ربتعا مث فصو عم ريتعا اذإ ناسنإلا نأ وه اذه
 وهسيلدبز. فرعلا ىف لايف ًاينغو ًاملاع ريصيف ًاريقفو الهاج نوكي ناسنإلا ةلاثم , ىاثلا عومجا

 ملع اذإ . انركذ ام ىلإ ةراشإ كلذ سيل هناك هلعجيف لاح نس>أىلع نآلا لب لبق نم هتيأر ىذلا

 اهريغ عممتربتعا اذإ مهسفنال نورياغم : ةلالا كلت عم م ,متردتعا اذإ لاو>أللا 2 ف ' مهف اذه

 حجر نم مهم لعل لاعب نأ رهو كلاث هججو هيقو  هانرك ذاه ىلإ ةزاش ثإ ( مرثك أ ) ىلاعت لاقف

 مدن را اجارخإ مرثك أ لاقف ةئيدرلا ةداعلا كلت ىلع رمتسا نم مهنمو . ءاوهآلا كلت نع

 . مممع مهم
 بداآلا نسح ىلإ ةراشإ مهل ًاريخ ناكل مهيلإ جرخت ىتح اوريص مهنأ ولو إب ىلاعت لاق مث

 تنك اذإو « ءادنلا ىلإ اوجات>1 امل اوربص ول مهنإف بدآلا ءوس نم هب اوتأ ام فالخ ىلع ىذلا

 ًاقح سفنلل نإف « كبرب وأ كلهأب وأ كسفنب كئالتخا تقو ىف مهنايتإ حصي الف مهلإ جرخم

 كلذ نأ دارملا نوكي نأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتح ( ميل ًاريخ ناكل ) ىلاعت هلقو كاع لمادا

 مدعو ءادنلاب نأوه دارملا نوكي نأ ( امهناثو ) « ( ًارقتسم نيخ ) ىلاعت هلوقك ريخلاو نسحلا وه
 ىنلا ىلع ةظفاحلا نكلو . بولطم وهو لاحلا ىف ةجاحلا عفدو لغشلا زيجنت نوديفتسي ربصلا

 تاجاحو ةرخآلا ىف ىتلا ةيلصالا ةجاحلا عفدت اهنال ءكلذ نم نيخ هميظعتو ملسو هيلع هللا للص

 . اريخريصلا ناكل اوريص مهنأول هريدش وريصلاامإ (ناك) ةماك هيضتقي ىذلا عوف راو. ةيلضف ايئدلا

 : مهل اريخ ءادن ريغ نم, كجورخ ناكل مهيلإ: جر :ىب> اوريد ول هريدقتو ءادن ريغ نم جورخلا و |

 جر ٠ مهيرارذ | وذخأيا مالسلاو ةالصاا هيلع هجورخ اوبلط مْنال . ةياكحلل بسانم كلذو
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 ك١ ةبآلا . مظع رجأو ةرفغم ممل : ىلاعت هلوق 2

 ظ 7 هن دع 3 مث 2086 2 م2 هج هع

 تارجحلا ءارو نم كنودانب نذل :رإ «5» ميظع رجاو ةرفغم مه

 0 5 ا

 «:َنولقعي ال مرتك

 نمأي ناطلسلا نم فوذلاب نأ ملع اذإ لقاعلا رظانلاو . ًاسحن ةرخآلا ىف فاخمالو . ًاسخم ايندلا ىف
 ملاعلا كل ذكف . ةنج ناطاسلا ف وخل عجيف ناطلسلا سأب نموجني لذارالا بنجتيو ؛ نايلغلا روج

 ةيشخ لعجيف امبيف كالحلا هريغنم فولابو نيرادلا ىف ةاجنلا هللا ةيشخ نأ لعل رظنلا ن ند ل

 .ةرخآلاو ايندلا ىف هسفن ام سرح ىتلا هتنج هللا

 4( ميظع رجأو ةرفغم مهل ) ىلاعت لاق مث

 ةراشإ مبظعلا رجآلاو سفنلل ةمزال ايندلا ىف ىه ىتلا تائيسلا ةلازإ ةرفغملا نإ ن1 0ك

 هشيلبو ةيميهللا حئابقلا هنع هللا ليزيف « سفنلا نع ايدلا ةقرافم دعب ىه ىتلا ةايحلا ىلإ

 . ةيكلا ا نساحملا

 (« نولقمي ال مرثك أ تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ ) ىلاعت لاق مث

 ىلإ ةراشإ هيفو ؛ هعفر رخآلاو هتوص ضغ لوألا ناف مدقت نم ةلباقم ىف ناك نم لاح ًانايب

 ارز نع ثاافاب كلثال نتاقلا لوف امأو . ؛ هيلع ةجاخلا نسْرَعو هند نإب رولا بدلا كي ةنأ
 هيبذتل (امهدحأ) نيمسق ىلع ءادنلا لوقن ربك أ هللا نأ عم هللأا, لوي دحأ لك تلق نإف ؛ بدآلا

 نالف اي همالغ وأ هقيفرا لئاقلا لوق ( لوألا لاثم ) ىدانملا ةجاح رابظإل ( امهناثو ) ىدانملا

 ديز ناك نإ لوقي نأ لئاقلو :هاديزاي وأ امو ريمأ انإ ةيدنلا ىف لئاقلا لوق ( قاتلا كاتمو )
 000 ا الاول لود تيم وقار هةيداني تفتك : لاع هنإف هيدتحل قرشلاب

 امضرعي هسفن ىف ةجاحل الإ ىدانيال ىدانملا نا ًاعيج نارماآلا ءاذلا) قنا اعإو ١ ىدانملا ةضن

 بدأ ءوسوهوهيبنتلل ناك مقادن و نارمآلا ءادنلا فلصخ ءالفاغوأ ًاضرعمالإ رثك آلاف ىدانيالو
 0 نم داذتلا (قاكاز رابخالاو ضررا ىزخع راج وهف ىالاوماب و ئدتساب ريكشلا اند لق املاو

 الو هماكيو هناكه نم هبي لب ءىجملاو ىثملاهفلكي ال امهنيب لئاحالو هريغ ىداني نمنإف تارجحلا
 نك هروضح هنهدي رب هن أكف لئالاءارو نمهريغ ىداني نمو هيلإ ىدانملا تافتلالالإ ىدانملا بلطي

 لصونلا نوك ىلإ ةراشإ ( تارجحلا ) هلوق ( ثلاثلا ) ناتسبلا جراخ نم ناتسبلا بحاص ىداني

 لب « تقولا كلذ ىف ةتجاح ىف هيلإ جات ىلا ناتإ بداللا ىف نسحال ىلا هتواخ َّق ملسو هيلع هللأ

 بياعملا نايب هيف ( نولقعيال ,هرثك أ) ىلاعت هلوقو : ةجاحلا ةظرو ىف ناكنإو ركاتلا ندساألا

 نم ةبترم ىلعأ وهو : ناسنإلا صاو نم مالكا نآل كلذو « حتابقلا نم مهيدأ ءوس ىف ام ردقب

 «ىئقىلع ءىث برضإ ؛توصب لص دقو « هيذتلاك ىنعملاف دخلا لكلا مالك هنودنلسيلو « هريغ



 06 ةيالا . مءاوصأ نوضغي نيذلا نإ : ىلاعت هلوق

 ( ىرقتلل مهولق
 ىلاعت هلوق ىف كلذو دحأ لكل رهاظ ( امهدحأ ) نيهجو نم هيلإ مدشرأ ام ىلع ثحلا هيفو

 هسفن ماركحإ ديرب هتوص عفريو هسفن مدقي نم نأ وه هنايبو ( ىوقتلل مه.ولق هللا نحتما )

 اذه نعضارعءالابو ؛ مارت>الا ةقيقح هب لصح مارتحالا اذه كرت ىلاعت لاقف ؛ هصنغ مارتحاو

 نأ حيبقلا نمو (مك اقتأ هللا دنع كم ها كل مكاوقت نيبنت هب نآل , مارك إلا لمكي ماركإإلا

 ىف هسفن مظعيو ناطاسلا دنع هيصنم: هدسب توفيو م هيف هسفن] ريختيف انا ناسنإلا لدي

 هوجو هيف (ىوقتلل ممولق هللأ ندحتما) ىلاعت هلوةو ميظعلا عمنا َْق نوم هيبسلو حارتسملاو ءالخلا

 7 ص لوسر هنوكل هسنج ءانبأ نم ًادحاو مظعي نم نإف ىوقتلا اهنم ملعيل اهندتما ( اهدحأ )
 | رئاعش مظعي نمو ) ىلاعت هلوق ىف اد اذهو ٠ ىوقأ هنم هفوخو مظعأ لسرالل هميظعت نوكي
 7 5 00 ميظعت كلذكف هللا ىوقت نم هللا رتل ظعت ىأ ( بولقلا ىوقت نم امنإف

 اذهل عو « هانعم ىف هلاعتسازوجيف ءىثلا فرعت نا>تمالا 1 فرعو ملع ىأ نحتما ( ىناثلا )

 اذكل تنأ لئاقلال وب 5« ىوقتللةنئاك ىأ ؛ ةح اص مه ولق هللا فرعهريدقت ف وذحمب قلعت ماللاف
 هذهو رانلا ىف صلخم ىأ « نحتمم بعذلا : لاقي صلخا ىأ : ندتما ( ثلاثلا ) نئاكوأ حلاص ىأ

 نيهجو لمتحي وهو . ليلعتال ماللا ىوقتلل ان>تما هانعم لاقي نأ لمت ور« ةروك اذه اك قي

 كمارك إل كتئج : لئاقلا لوقي امك « مدقتملا بسلا ناب ىرجم ىرحب اليلعت نوكي نأ (امهدحأ)

 نابب ىرجم ىرحب اليلعت نوكي نأ (اهناثو ) ءىجلا ببس قباسلا مارك الا كلذ راص ىأ «سمأ ىل

 |: نإف ء بجاولا ءاداأل كتئج لئاقلا لوقي انك ًاقباسال ًاةحال نوكي ىذلا عقوتملا دوصقملا ةياغ
 الواو . اهبف تناكىنلا ىوقتلل ممولق نحتماو ؛ هاوةت نم مهولق ىنامرلع هللا نأوه هقيقحتف لوآألاب

 لوقي ناك لب ؛ مهسفنأ ىلع هيبن مدقتو هلوسر ميظعتب مهرمأ امل ىوقتلا نم ةءولمت تناك مهبواق نأ
 ىنلا نوكب فارتعالاب نم, نمؤيام لوأ رفاكلا ناف . هوبذكت الو هوذؤتالو ىلوسرب اونمآ م

 نيبو وذ يلو «نكسرالو هنا لوس ب: الا 0 ١ ودام ملسو هيلع هللا ىلص
 قداصلا كمالكتب رهجت الو هيدي نيب ًانزو كسفنل لمت الو هدنع كتوص مفرت ال هل ليق نم

 . ميظع نوب ء هيدي نيب

 هيلع ىلا دقت نوكي ايندلا ىف كسفن ىلع مالسلاو ةالصلا هيلغ ىنلل كميدقتردقب ن نأ ملعاو

 اناق 0 ةنجلانيقتملا هتمأ هللا لخدي ملام ةنجلا دحأ لخدياال هناف ؛ ىقعلاف كايإ مالسلاو ةالصلا
 هللا مهقزريل ى 5 « ىوقتلاب هل وسر ةف رعمو هتف رعم (مءواق ندتما) يلا هللا نأ وه هقيقحتف ىباثلاب ش

 فاذعال فيخع لكن م ًانمآ ءارثف ًادحأ هللا ةيشخ عم ىشختال ىتلا ىهو . ةأقتلا قح ىه ىتلا ىوقتلا



 ةيالا ةوخا وص نوضخإ نذلا نأ ىلا هَل ا

 م2 وضاس اسس 6 مدمخت 2  يام سس ١ “ 1 م 0 8 هع 224922 + ل 1 0 هذ ا 2 7

 هلوقذ مالكا ا ل أ 0 نم دارملا انلق نإ انأ لعاو

 4 فو 8 ردع ملسو هيلع هللأ للص قيل نع مالكلاب نايتإلا نع ًازاخي نوك ) اوربح الآ (

 هلوقب دارملاف باط+لاعفرلاب دارالا انلق نإ كلذك و « ليلقتلا ةياغ اوالقو اورمكست ال ىأ « هريغ دنع

 : ناهجو هسيق ( مكلامعأ طبحن نأ ) ىلاعت هلوقو هربغ ن طاح" هويطاخت ال ئأ (اوزيحالا)

 ىلاعت هلوق : كلذاان ان دقاق ٠ . طيح نأ ةهارك ( واثلاو )طبخت الثل ( اههردأ ): نازووشم

 هللا اوقتاو :هانعم لاقي نأ وهو رخآ ًاهجو انهه لمتحو . هلاثمأو ( اولضت نأ مكس هللا نيبي )

 مالكلا هيلع لد انف دب هنم نكي مل املرامضإلا نأ اذهىلع لئلدلاو ٠ مكلامعأ طبحت نأ اوبنتجاو

 لوقنف ىنعملا امأو ( اوقتاو ) ىلاعت هلوق ىف قبس دق ىوقتلاب رمآلاو رمضي نأ ىلوأ هيفوه ىذلا

 ىدؤتو لئاذرلا هذه نم نكمتت كتمدقتو كتا أ متعفر نإ مكنأ ىلإ ةراشإ (طبحت نأ) هلوق

 ةراشإ( نورءشتال متن و) ىلاعت هلوق و طبحملا دادترالاو دارفنالاىلإ ىضفي هنإو : راقحتسالا ىلإ

 هرمع ىف هبكتري مل ًابنذ بكتترا نم نإف . ناسنإلا رعشي ال ثيح سفنلا نم نكمتت ةدرلا نأ ىلإ

 هلآ عر ةقادلاو فرحا لش ارا هكترا اذإن فوملا هاك افئاج ةمادنلا ةثاغيامدات مار
 "اهل ع رآ ةللاث] وأ ةيناثلا وأأ لو لا: ةرملا ىف نكمتلا ناك اذهو.. نكمت ال هنأ معي ال ثيح نم

 غلبو كلذ هيلع رركت اذإف « ىلوآلا ةرملا ىف ربخلا لوقب عطقي ال هنإف ربخ هغلب نم نأ اي اذهو

 اذه لصحر بخ ىأ دنعو.؛ كلذ ناك تم 0 و« داقتعالا نكمت و نيقبلا هل لصح رتاوتلا دحخ

 بجوت الو ىنعت ةدحاولا ةرملا نأب.اولوقت ال ىأ عنملل ديك أت (نورعشتال متأو) هلوقف ؛ نيقيلا
 . تلي ىنلا مرتح مل اذإ فلكملا نأ وهو رخآ نايب هيفو « بابلا اومسحاذ مولعم ريغرم آلا نآل «هدر

 0 كك هسفن مأ ىلع ءانب ' هل فأي 5 نر هرم ىلع ا اف هلثم هسفن لعحجبو

 اا كلب يللا مآ ردي هب ىأب ام كادك طاح طبخ وهو تازنلا تجتاويال,نيفنلا
 . لعأ هللاو طبح

 ىلعو مسفنأ ىلع همدقتو 0 هلي ىنلا م ءارتخاب نينم وما ا امل ىلاعت هللا نأ معاو

 اكءدلاولا نم مهب فأرا نوكي نأو « ةمحرلاو 1 رلاب مالسلاهيلع هيبن سعأ ىلاعت هللا هقلخ نفك

 لاقو ( ممر نوعدي نيذلا عم كسفن ربصاو ) ىلاعت لاقو ( نينمؤملا كحانج ضفخاو ) لاق
 ودل نيذلا نيرايجلا ةمدخ هتمدخ نك ذلثل كلذ رع لإ (توحلا بحاصك كك الو)

 . هللا هجول مثدايقنا نوكسف روهلاب رارخاألا

 هللا .رحتما نيذلا كئاوأ هللا لوسر دنع مهتاوصأ نوضغي نيذلا نإ ) ىلاعت لاق مث

 كل عما هندي



 اى هيا ٠١ مهاوبعأ اريفرالا لابن ةلوق

 ىنا ريخةسأ نإو : زوحجبال رابخإلا دار ا نإ هدنع ماك 5 طم 8 مالبسملاو ةالصلا هيلعىتلا نآلل

 ْق 0 ايدو ' لاب من ' لافاع 0 الله ؛ نايل هيلع بجو انع مالثساا هيلع

 تفاطللا قلي ىناا مالك ىلع 1 07 اولحي ال ىأ مظعتلاب مالكلا عفر دارملا نوكي

 هجخأان وكيف: هلك ضأب قرم ةلاط:#ل لوقت ام هع ذك أزارم كترمأ هريعلا لئاقلا لاش

 عفر نم عنملا نآل ؛ دارملا مكح ىف لخدي لكلاو حصأ لوآلاو : رخآلا نم عفرأو ىلعأ نيمالنكلا

 تاوصاللا ضةخات ثرح ىلإ همارت>أ غلب نمو 2 ماشتحال اراهظإو مارتحالل الإ نوكي ال توصلا

 هلوقو.؛ باطخلا قى ةعم ملكتملا مجري هلو 2 مالكلا هدنع رك ال هت ره ولعو ةتنيه نم هدنع

 : دئاوف هيف ( ضعبا مكضعب ره لوقلاب هل اورهجت الو ) ىلاعت

 ىنلا مالك نم ىلعأ هتوصوأ همالك ناسنإلا لعجب نأ نه عنملا لصد> لواألاب نأ 4 اهادحإ 0

 نوربجت 5( هل اورهجت الو ) ىلاعت لاف ةاواسملا نم تعنم اف لوقي نأ لئاقلو . هتوصو هلل

 ديعلا ملكتي امك مالسلا هيلع ىنلا دنع نمؤملا ملكتي نأ ىغبنيال هنأ دافأ اذه نأ « ةيناثلاو ١)
 نمؤملاربج نأ ىغيني الف مومعلل هنآلا (ّضعل مكضعب ربك ) هلوق تحلخ اد دبعلا نآل « هديس دنع

 لاقيال : ضعبل م كضعل روب انك هل ربج دق ناكل الإ و ديسللا دبعلا روجب انك لو هيلع هللا للص ىنلل

 مكب امفوأدبأ هدذع اورختل 3 هوزيم لك مكنيب قفشإ اك هولعجتال نأ طظعلا اذه نم موهفملا

 )؛ دا ىنعملا ند نم مه رك ذام هيو ةقيقلا ىلإ ب رقأ انركَذ املوقن انا مارت> الا ىلع نرظفاحتال

 هسفن نم هدبع دنع ىلوأ سيل ديسلاو (مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ىنلا) ىلاعت هلوق انركذام ديؤيو

 ىنلل لذبلا بحيو « هديسلل هلذي هيلع بحال تامل هلكأي ملول ام دبعلا دجوو ةصخت ىف اناكول ىتح

 ءاجيإل ةكلهتلا ىف هسفن ىقاي نأ همزاي ال هديس وجني هتومب نأ دبعلا ٍلع ولو . سو هيلع هللا ىلص
 ةكملا أو ةيآلاريسفت دنع هتقيقح انرك ذ دقو : مالسلاوةالصلا هيلعنلا ءاجنإل بحيو ؛ هديس

 نيديلل قبيال الثم بلقلا للخ دنع نآل ء هريغ نم ةياعرلاب ىلوأ سيئرلا وضعلا نأ اك كلذ ىضتقت

 فالخ ًاضيأوه كلم مالسلاو ةالصلا هيلع تلا كلا كسفت ناسنالا ظل ول ةفاقتلا نياجرلاو

 . ديسلاو ديعلا

 ( اورمجت ال ) سنج نم ناك امل ( مكتاوصأ اوعفرت ال ) ىلاعت هلوق نأ 4 ةيناثلا ةدئافلا ا!

 ىف اك . فنأتسا الوق ر>آلاوالعف اهدحأ نوكل مدقتلا فلاخي وه ناكاملو . ءادنلا فنأتسي م

 نم ىناثااو بلقلا لمعزم لوآلا نوكل ( ةالصلا مقأ ىباي ) هلوقو ( كرشن ال ىبباي ) ناقل لوق
 ءادنلا#فانثت سا ريغ نم كي نع ناروتو ردملاب ماو ةراقلا منَ ىباي ) هلوقو حراوجلا لي

 وم رغ - ٠هد



 ةيآلا . ا ١ ةوستما 0 يالا

 © دس لمس أس نش َدَي ع ه-أ مدا لس ننام لسع

 د 0 و ١ اهمااب

 - يب | تا مم رة ١ هاج اخ 62 7 2 ةهسوربم رام

 « 5١ نورعشت ال مناو كلامعا م ْنَأ عب ركضت ع لوقلاب هل

 مارتحالا بجاوب ميت اونوكن ملالإو هوشخاو هلل اوقتا هل نومرتع كلذب نومئاق كنأ عم ل لب

 هلو## مهفي باطخلا 0 مآ اولاق منال مد كك )م ع عييعس هللأ نإ ) ىلاعت هلوقو

 . يغني الف . ةءايخلاو ىوقتلا نم مهولق ىف امو مهلعف ملعيو موق 0 دقف (اونمآ نيذلا امأ اي)

 انعطأو انعمسو آنمآ كل وة نم هعمس ىف ام مي نأ ىغبذي لب الا رع علو حلوت فاتخ نأ

 0 هلاك وهو تايضلا نم م مبواق ىف امو مدقتلا مدع وهو ؛ رهاظلا مك ل 0 ع ا

 هل اوره< الو ىنلا توص قوف مكتاوصأ اوءفرت ال 0 اي زل ىلاعت لاق مث
 رع 5 و مكلامعأ طيح نأ ضعبا مكضعب 1 علا

 امهملإ ةيسنلاب هلوسرو هللا دنع مهسفتال نياءاج 00 ءىني لعف نع ىمن ( اومدقت ال )

 ه-

 ءىني لوق نع ىمن ( اوعفرنال ) هلوقو . امهههاونو امهرماو | ماما ف كلعاتمر | ادهم :انارر

 1 هقاو ةفظعر اا رايتعا هسفنل لعجب هريغ دنع هتوص عفري نم نآل ؛ رم مالا كلذ نع

 لئاقلا لوق ىلع نيمالكلا نم طغلا اذه امو « ءادناا ةداعإ ىف ةدئافلا ام / لوآلا ثحبلا

 دئاوف ءادنلا ةداعإ ىف لوقن ؟ (؟كتاوصأ اوعفرتالو) « (هللا ىدي نيباوهدقتال اونهآ نيذلا اهمأ اي)

 كارتر ىباي) هنبال ناقل لوق ف اك ةترتلالع ةقفشلا ةدابز نام كلذ ىف 0 نأ 12

 مالكلا عامتسا ىلع لقيل ىدانملا هيبنتل ءادنلا نآل (ةالصلا مقأىنباي ٠ ةبحلاقثم كتنإ اهنإ ىنباي « هللا

 ناف ءال وأ بطاخلا ريغ ايناث بطاخلانأ مهوتمهوتيالنأ اهنمو « كلذ ديفت هتداعإف . هنم هل ابلعجبو
 ير 0 ةرم هداعأ اذاف ءوودعاي اذك لقو'اذك نغفا دياي لئاقلا لوقي نأ ذئاجلا نم

 نيمالكلا نم دحاو لكذأ ملعي نأ اهنمو ًاضيأ اناث بطاخلا وه هنأ مالكلا لوأ نم معي ءاذك لق

 نأن سال هنأف ق قحلاب الإ ماكتالو قطنتال.ديزاب لوقت اكأل وألا اك قلقا سلو ( داوضفم

 اوعفر ال ) ىلاعت هآوقو : نيرا فاالتخا 0000 2 ال ديزاب قطنت ال ديزاي لاقي

 ليلد توصلا عفد نال كلذ هتفتمح داما ناوك نأ ( اهدحأ ):اهوجو لمت ( مكتاودأ

 هبلق ىْتخ نمو جراخلاب توصلا نأ ىهو ةيمكح 00 نم اذهو . مارتحالا كرتو ماشتحالا ةلق
 مفرف ٠ . ىوقو هبلق تبث فخن نمو « ةوقب توصلا هنمجرخ الف ةعفادإا هتك رح فعض:و فجترا

 مالكلا ركب نم نآل مالكلا ةرثك نم عنملا دارملا نوكي نأ ( اهناث ) ةيسئخلا مدع ليلد ءاوحلا
 اذإ ًافءاخ ناكذنإو 0 هتوصل ريغلا 950 تقول نوكتف ريغلا :توكش نع 5 نوك

 عقلي ىنلا مالك ىلإ ةبسنلاب ريثك مالك عقلي ىنلا دنع دحال .نوكي نأ ىننأي الفءهريغ لاح ىل] ترظن



 1 ةيآلا . هللا اوةتاو : ىلاعت ةلوق

 نيعم ءىش عنم الو نيغم ءىث ءاطعإ امم ديربالو عنميو ىطعي نالف لئاقلا لوقو ( تيميو ىحب)

 م.دقت دم ردص» نأ ىغبني ال لوقي ىلاعت هناك« انه كلذك ءاطعإو ًاعنم هل نأ | امهب ديري اك
 هللاىدي نيب ) العفىنعي (اومدقتال) لوقي هناكرمآلاوأ لعفلا لوعفملانوكي نأ ( ىناثلاو ) الصأ

 وهفاذه ىلعو ء اومدقتتال ىنعمب (اومدقتال) دارملا نوكي نأ ( ىتاثلا ) ًارمأ اومدقت ال 7 0

 نم مدقتنالفلاقب علي ىنلا دنع آ.دقتف:آل اولعجتال دارملالب مدقتلا سفنوه دارملا سيلزاجم

 قلو دلا ف انام ترك عفترا نم نأ هبف ببسلاو : هنأك لغو هىمأ عفترا اذإ سانلا نيب

 أل مزال وأ ايدحيم ءانلعج ءاوس لوقت اذه لعو . ماركسلا رك 3 دنع ك5 ذلا فو . ماظتلا ٠

 هانلعج اذإ (اومدقتال) هلوق نآل دحاو ىنعملاف « ًاديز تمدقانل وقىف مدقتلا هيلإ ىدعتيام ىلإ ىدعتي

 اومدقت ال هريدقتف ؛ ًاديز تمدق انلوق ىف محدقتلا هيلإ ىدعتيام ىلإ ىدعتي ال ًامزال وأ ًايدعتم
 اومدقتال دارملا نأب لوقنالو ؛ هدنع ًايأرو ًامدقت كفنأل اولعجتال ىأ علي ىنلا ةرضح ىف كسفنأ

 نم ءارقو لادلاو ءاتلا متتفب أرق نم ةءارق امهو , ىنعملا ىف ناتءارقلا دحتت ذئنيحو ؛ العفو ًارمأ

 ةرضح ام نآل اممترضح ىأ ( هلوسرو هللا ىدب نيب ) ىلاعت هلوقو « لادلا رسك و ءاتلا مضل أرق

 : دئاوف ( هلوسرو هللا ىدي نيب ) هلوق ىفو هينيع بصن وهو هيلإ رظان وهو هيدي نيب وهف ناسنإلا
 دنع ًارضاح امهتم دحاو لك نوك ىلإ ةراشإ. نالف ىدب نيب نالف لئاقلا لو نأ( اد |
 ناسنالا بنحي ساحي نم نآل «ناملغلاو ديبعلا ةجرد رخآلاو نأشلا ولع امهدحأل نأ عم رخآلا

 هفلكيال هيدب نيب سلحجب نمو . ىمالاو مالكلا دنع هيلإ سأرلا كيرحتو هيلإ ةقدحلا بيلقت هفلكي

 هلاغشأ ىف ءاش فيك هيلي ىأ ؛ نالفىدي نيبوهلئاقلا لوقي ةردقلا نع ءىنت نددللا ٍنآلو «كلذ

 :مدقتلا نم زارتحالا .بوجو ديفي ان كلذو . هيدي نيب ًاعءوضوم نركم ام نإنالا سس
 ( اهناثو ) مدهتلا هدنع هل نورك كفك ةيدبب ناسنإلا هيلقي عاتنك نوكي م نسمنلا ميدقتو

 كلذو . هماوال دايقنالاو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مارتحا بوجو ىلإ ةراشإ هللا ركذ

 نيب ) لاَقف هلوسرب لعفيام ىلع هعالطإ مدعو لسرملا دعب ىلع كرتي دق هيلي لوسرلا مارتحا نآل

 هلوسر مارتحا بحي ةلاحلا هذه لثم فو« مكيلإ رظان وهو ىلاعت هللا نم ةرضح مثأ ىأ ( هللا ىدي

 (اوقتاو) هلوق وهو رخأتملا رمآلا ىنعم ررقت مدقتملا ىهنلا ررقت (ك ةرابعلا هذه نأ وه ( اهتلاثو )

 ,هيقتي نأب ًاريدج نوكي ءاشيام هب لعفي هيدي نيب عوضوملا عاتملاكريغاا ىدي نيب نوكي نم نآل
 لئاقلا لوق ىف ىتلا ةرياغملالثم ةرياغم بجوي ًافطع كلذ نوكي نأ لمتحي (هللا اوةتاو) ىلاعتهلوقو
 1 , ناكفيك مونلا كرت هب بولطملاس يلو ؛ سمآلا اذه ىفاموهىمملا كلذ ةدئافىأ . لختشاو منتال
 نأ لمتحو « ىوقتلا هجو ىلع اومدقتت الو مسفنأ اومدقتال كلذكسف لاغتشالا كلذب بولطملا

 متأب تنا ىأ ؛ همدخاو ًاديز مرتحا لئاقلا لوق ىف ىلا ىهو ؛ كلذ ند متأ ةراغم امهنيب نوكي

 أ ودفتنت الف كالذ ىلع اواكتتالف مدقتلا م 35 اذإو هدنع اومدقتتال هانعم انهه كلذكف )م ارت>الا
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 ( ميحَرلا رجلا هللا مسي )

 .( ملع عيمس هللا نإ هللا اوقتاو هلوسرو هللا ىدي نيب اومدقت ال اونمآ نيذلا اممأ اي
 ىلإ ليم مهنم ىرج امل ةمدقتملا ةروسلا ىف نأ ( اهدحأ ) :هوجو بيترتلا نسح نايب ىف

 ن'اكىوقتلا ةملك مههزاأو ةلاسرلاو ةيمسنلا ةيآ كرتو حلصلا نم هيلي ىنلا زاجأ ام: عانتمالا

 اوزواجتت الو ءهلوسرو هللا ىدي نيب اومدقت ال: مومعلا لبس ىلع مهل لاق هللا لوسر

 ولعو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لح نيب امل ىلاعت هللا نأ وه ( ىناثلا ) هلوسرو ىلاعت هللا ىمأي ام

 لاق (امحر )هلوقب ( نينمؤملاب محر ) هنأب هركذو هنيد رهظي ىذلا ( هلوسر ) هنوكب هتجرد
 هل رد ةيقر لإ اورظناو. هتفأزب اورتغت الو كوقلاب الو لعفلاب ال .ًائيش هفارتحا نم وكرت ال

 نيدجاس نيعكار مهيب اهف ءامحرو ءادشأ مهنوكب نينمؤملا فصو ىلاعت هللا نأ وه ( ثلاثلا )

 بتكلا ىف ءانثلا :نسح: مهئروأ ام هللا دنع ةمرلا نم مل نأ رك ذو : ىلاعت هللا بناج ىلإ ًارظن
 هتبغ ىف ًادحأ ركذيال مظعلا كلملا ناف ( ليجيإلا ف مهلثمو ةاروتلا ىف ملثم كلذ ) هلوةب ةمدقتملا

 طاطا بجويام اولعفتال ةروسلا هذه ىف لاف « ىظعلا رجآلاب مدعو و ًامرت<م هدنع ناكاذإ الإ

 مير ىف تازن ليق : هوجو ةبآلا لوزن ببس ىف ليقو (اومدقت الو) منا ةسح طابخحإو متجرد

 ملس نم نينثا اولتق ثالث ىف تلزن ليقو ؛ ديعلا ةالص لبق ةيحضتلا ىف ل

 هتِلَي ىنلا ىلع مدق دق ناكو . لاؤسلا نم اورثك أ ةعامج ىف تلزن ليقو ٠ صاع ىنب نم امهونظ
 : داديتساو مدقت و تايثإ لك هيف لخدب قالطم عفو لكلا لمش ماع دام هنأ حصاألاو 2 دوفو

 : لئاسم ريسفتلا فو ةرواشم ريغ نم ىرورض ريغ لعف ىلع مادقإو ىالاب

 نم نوكي نأ ( امهدحأ ) : نيهجو لمتح ( اومدقت ال ) ىلاعت هلوق 6 ىلوآلا ةلأسملا إل

 للاخت هل وقى 6ك هاو هلوعفم كرت ( اههدحأ ): ناهجو هيفف اذه ىلعو دعتم وه ىذلا محدقتلا
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 ١٠ ةيآلا ٠ رانك مهب ظيخيل : ىلاعت هلوق

 مهم تأ احلاصتا اولَْعَو 0 نذل 1 0 همك م ظيغيا

 د15 8/1 سر 6 ا ه2

 © [مظع ا رجاو ةرفعغم
 - ه2

 . ( عارزلا بجعي اهلا دن عمت مالكلاو رهظأو ىوفأ وهو . ءطشلا رزآو .طشلا

 . وه لاعملا لعفلا نوكي وأ ظيغيل كلذ هللا ةيمنت ىأ ( رافكلا مهب ظيغيل م 30 هلوقو

 لاقي رافكلا مهب ظيغيل دعو ىأ ©« تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هللا دعو ل ىلاعت هلوتو

 . هيلع معنأ كفاك

 وه لاقي نأ لمتحو ؛ ضيعبنلل ال سنجلا نايبا ( امظع ًارجأو ةرفغم مهنم ل ىلاعت هلوقو

 ةرفغملاو ميظعلاو « مظعلا رجالا مل كافكلا نمالؤنما نر كلا او: نافكلا ظيعيل : انضر ش1

 مهنإ) نيدجاسلا نيعك ارلا ق- ىف لاق.ىلاعت هنأ وهو ةفيطل انبهو ٠ ملعأ ىلاعت هللاو ًارارممدقت دق

 دنع نمؤملا نآل كلذو لضفلا كلذ نم هنوبلطيام مهل لقي ملو رجأ مهل لاقو(هللا نمالضف نوبي

 نوال رزن ىلهع نإف كلضفالإ ىغتبأال لاقف « هب دتعي ًارجأ هل لعب ملو هلمع ىلإ تفتلي مل لمعلا

 مدعو عقوملا هعوقوو هلمع لوبقىلإ ةراشإ اج هاهو لضفلا نم,داتإ اه هانا لاحت لاو 3

 نيذلا هللا دعو) هلوق نأ وأ م اد ام لع دقو ا أ هيلع نموا ا ق>ةسال ًارزن هللا دنع دن د

 ىلات لاق (؟ هل رفغي نمؤم لك نإف نامإلا ىلع ةرفغملا بترن نابل (تاخلاصلا اولمعو اونمآ

 حلاصلا لمعلا ىلع مظعلا رجالاو ( ءاشي نملكلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ)

 . ملعأ هللو

 روش نمي رجع عباسلا سيلا موب ةروسأا هذه ريسفت 5 ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 هلل داو « مالسااو ةالصلا لضفأ امحاص ىلع ؛ ةيوبناا ةرجحلا نم ةثامتسو ثالث ةنس ةجحلا ىذ

 . نيعمجأ هو هلآ ىلعو « نيلسرملا ديس دمع انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر



 ةنآلا ٠ موه وج و ىف مهامس : ىلاعت هلوق ١ ١ر//

 م رظ رس ه ندع 2 ه 3 رع 0

 0 ةيروتلا ىف مهتم كلذ دوجسلآ رئ نم مههوجو ىف هايس

 ر 7 دق مس سهم 0

 0 0 0 0 ظاغتساف هرزأ 2 0 1 عدز ا

 هر هاماص

 عادزلا
 ًارجأ لقي لو ( هللا نم الضف نوغتبي ) لاف ريصقتلاب

 موي كلذ نأ ( امهد-أ ) نابجو هيف ( دوجسلا رثأ نم مههوجو ىف مهاهبس ل ىلاعت هلوقو
 مهرو لوقف اذه ىلعو (ى عسا مهزوت ( ىلاعت لاقو ( هوجو صضيدت موا ( ىلاعت لاق 5 ةمامهلا

 ىذلل ىبجو تبجو فإ ) مالسلا هيلع مههاربإ لاق اك قحلا وم مبهج ون تلا ميو ّق

 راو ههج>و ىلع نيملف 2 هبحجو ىلع انام عش سمكا ىذاح نمو ) ضراألاو تأ ومسلا رطف

 هج وش نق ضرالاو تاومدلا رو: هللا و ) لاوزلا ليم 6 رون ل سلا نأ ع 5 م

 ( امهدحأ ) نابجو هيفو ايندلا ىف كلذ نأ ( امهناثو ) راونالا ربي رون هبجو ىف رهظي هبجو ىلإ

 0 كاملا ءو> و ىف لافت اها *هربظي ام" (ناثلاو ) دوتجسلا ةرثك بسب هابكتا7 ىف رهظياه دارملا نأ
 بارشلاب لغتشادف امهذحأ ليللاب أر رسإ نيلجر ناذ لمعي ن قَد اذهو ) |[ ند نم اليل

 نس قرش ىفاثلا مويلا َّق 0 لك ملعلا ةدافتسا و ةءارقلاو ةالصلاب لغتشا لق رخالاو بمللاو

 كلا ن1 رفاشسلا ناو 2 للا! ترشلا قرفاسلا

 كلر وك نأ (اهدحأ)ةرو 57 هجوأ ةثالث هيف ( ةاروتلا ىف مهلثم كلذ ل ىلاعت هلوقو

 ًاريخ ( هأطش جرخأ عرزك ) ىلاعت هلوقو . هل ًاريخ (ليجبإلافف مهلثمو ةاروتلا ىف مهلثم)و [| ٠

 وه كاذ ريظ نارك نأ (اهناثو) عرزك لوجدلا3 مهام و ةاروتلا َّق مهلثم و هريدقت فوذحي أدم

 كلذ نو 1 نأ (اهتلاثو) عرزك هربخ 0 (ليجبإلا قى ميلثم وز هلوقو (ةأروتلا 2 ملثم ) هلوق

 عوطقم ءالؤه راد فنرأ مالا كلذ ) هلوةك ( عرزك ) ىلاعت هلوقب تكخ ور ةقلكم ريغ هزات

 ىرهاظلا اذه هريدقت فوذح أدتبم هل ًاربخ كلذ نوكي نأ وهو ( عبار ) هجو هيفو ( نيحبصم

 وأ ؛ رهاظلا كلذ اذه ىأ كلذ هللاو ىأ لوقنف . برضلا رثأ هبجو ىف روظ لاقي كلذ مههو> و

 لك هل وقت ىدذلا ردهاظلا

 هقوس ىلع ىوتساف ظاغتساف هرزأف 1 جرخأ عرزك ليجبإلا َُق ميلثمو: )ل ىلامآ هل وقو

 . 4 عارزلا تجعل

 اقيعض نوكي جرخاملوأ هنال عرزلاك اولعج ااهلاو كلذ انواثمبو هب نييلتكتلا ىئاومصَو ىأ

 جرخأ دارملا نوكي نأ لمح (هرزاف)و خرفلا ءظشلاو « نونمؤملا كإذكف.. لاكلا دح ىلإ ومب هلو



 ٠١ 2:51 انا زضإوا هللا نم واكف كودك + قاع هلو

 ١ قلنا ناوكي نأ (اهدحأ :اهودو.لمعا كلا ندو ) ىلاعت هلوقو ءايبنالا هيلع

 نوكيف لطابلا ضيقن قملا نوكي نأ ( اهناثو ) ٠ هللا ندو ىدملاب : لاق هنأأك نوكيف ىلاعت
 ةمازتلاو قالا لإ دايقتالا ةيندارأا تركي نأ (ايتلات و و عقكلاو» مالا ( درر كا

 سنفج ىأ ( هلك ٌنيدلا لع ةرهظيل ) هوجولا دحأ لغ ردبعملا وهو ىدطلاب ةلسرأ ىأ (ءرظل ١
 ىلإ ةعجار ( هرهظيل ) هلوق ىف ءاهلا نأ ىلع نيرسفملا رثك أو . هنيد نود نايدآلا خسنيف « نيدلا

 0 أه ريظبل قا كلان كل وسزلا لسرأ) ىذ دلك ل عجار هنأ رهظآلاو : لوسرلا

 نأ لمتحو « هللاوه رابظالل لعافلا نكي نأ لمتحف ع للعو ؛نايذآلا لك لع قحلا ندلا

 هللا لوس هنأ,ف ىأ ( ]ديبش هتلاب وك و ر.كلاحت هلوقو :.قلا ند ىنلا رهظيل ىأ ىنلا وه نوكي

 هنأ ملعنال اولاقو « بوتكملا دهعلا مهيلعرافكلا در نم اوذأت مهنإف نينمؤملا باق ىلسي امن اذهو
 ( ًاديهش هللاب نك ) ىلاعت لاقف« هللا دبع نب دمع اويتك ١لب هللا لوسر دم اورتكت الف هللا لوسر

 ةلاسرلا ىف هنكل ؛ .ىث لك ىف فاكدهنأ عم هللا لوق نأ وهو فيطل ىنعم هيفو « هللا لوسر هنأ ىف

 نملك ركن أول, ىلوسر اذه كلم لاق اذإف « لسرملا لوقب الإ نوكيال لوسرلا نآل : ةيافكر هظأ
 هنأب هايإ قيدصت عم مهراكنإب هتلاسر ىف للاخ ىأ ىلاعت لاقف مه زاكنإ ديفي الف لوسر هنأ ايندلا ىف

 زال هجره هده ىف ردح امدح ( اعيحأ ييسر هيلا تال رت ل

 لوسر هريخ اديها دع نأ ( اهناثو ) نايب فطعءهتلا لوسر و ( هل واي سا لرش 00-6

 ىلع ال ] هتلاسر فقوتت الو ( هلوسر لع ىذلا وه ) لاق ا مدقت اكل د 0

 (دمح) 0 وهو طينتسم وهو (اهللاثو) ريكن نيغ نم هللا لوسر: دم اه هل دهش دقو « هتداهش

 (ءادشأ) هلوقو ؛ دممىلع فطع (هعم نيذلاو) زييمتال الحدملل قيسنايب فطع (هللا لوسر)و أدتبم

 ةدشلا فصو نآل ( مهنيب ءامحر رافكتلا ىلع ءادشأ ) مهعيمج ( هعم نيذلاو ) لاق ىلاعت هن اك« هربخ

 ( نيرفاكلا ىلع ةزعأنينم ملا ىلع ةلذأ ) ىلاعت هلوقىف كف نينمؤملا ىف امأ  مبعيمج ىف دجو ةمحرلاو

 فودءر نينمؤملاب) هقح ىف لاقو (مهياع ظاغاو) هلوق ىف امكن سو هيلع هللا لص ىنلا قح ىف نبأ

 جرخأأم ماع نوكي لب لسودهيلع هللا ىلص ىنلا 5 ًاباطخ نوكيال ( مهارت ) هلوق اذه ىلعو ( ( محر

 عقي نأ لبق هبتثا لوقي ظعاولانإ انلق |. ناك نم ًانئك عماسلا اهأ مهارت هريدقت باطخملا جرخي

 مبعوكر زييمل ( اناوضرو هللا نم الضف نوغتبي ) ىلاعت هلوقو « هنيعب ًأدحاو هب ديري الو هابتنالا
 هفو . كلذ هب ىغسيال هنإف « هدو#'و ىقارملا عوكدو ) مهدو<جو ةرافكلا عوكر نع مهدو# و

 مهروجأ مهفويف ) هبجول نودجاسلاو نوعك ارلا لاق ىلاعت هللا نأ وهو فيطل ىنعم ىلإ ةراشإ

 1 ركل لاق اذإ ىلاعت هللا نآل رجالا ركذي مو لضفلا ىعتبي عك ارلا لاقو ( هلضف نم مهديزيو

 قحتست ال ةرجألا نآل . كنم هللا بلط ام ىلع ءاج مكلمع نأ ىلإ ةراشإو ءالضفت هنم كلذ ناك

 ًافارتعا هنم نوكي كلضف ىغتبأ انأ لاق اذإ نمؤملاو «كلاملا نم بلطلل قفاوملا لمعلا ىلع الإ



 ةيآلا . ىدحلاب هلوسر 0 ىذلا وه : ىلاعت هلوف ٠١
 2000 راما

 521 تم ع

 اهرب مور راع معي 2 رم

 مهيب 4 1 دامت ا 1 0 7 3 00 للمخ 250 ا هللا

 5-2 270 سا | 0 ل

 اناوضرو هللا نم الضف نوغّس ادجس لوعس | ر مهيرت

 وهف لوخدلا تقو (ملعف) نم 3 رملا انلق نإ لوقت ؟ اذام بيقع عقو ( ملعف ) « بيقمتلل ( ملعف )وأ

 ريدقتلا و ؛ بيغلا ملعال ةداهشلاو عوقولا مع ىنعملاو ةحاصملا ( ملعف ) دارملا انلق نإو ؛ قدص برقع

 كلذ نود نم لعجخ) ةددجتملا ةحاصملا نم (اودلعت ملام ملعف) لباقلا ماعلا ىف ةحاصملا تلصح ىنعي

 .ىث لكب هللا ناكو ) ىلاعت هلوقو هانرك ذ دقو . ربيخ حتتف امإو . ةيبيدحلا حلص امإ ( ًابيرق ًاحتف
 ديفي ( |ملع .ىث لكب هللا ناكو ) هلوق نال كلذو ( ملعف ) هلوق نم هلع ثودح مهو عفدي ( املع

 . ثدحم ملَع لكل ماعلا هيلع قبس

 هللاب كو هلكن يدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هاوسر لسرأ ىذلا وه ل ىلاعت لاق مث

 راكم قرتس اد انكر مهارت مهنيب ءامحر رافكلاىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمج : ًاديهش

 4 اناوضرو هللا نم

 كي الل ؛ىدهنل ةلؤسرلالس رم ناك امل هنآل كلذو ؛ اي الان امر ىف هللا ىدض نادل دك أت

 كلذ نم قوهأ اه وجو لمتحو ٠ لالضلل درس كلذ عقيف ' هفالخ رهظيف سانلل اي نركب الاف

 ةظقيلا ىف اهعوقو لبق ءايشألا ةيؤر نكل ؛ لسرلا ريغل عقت عقاولا قفاوت ثيح ايؤرلا نأ وهو

 « ةظقيلا ىف نوكيسم ام هل ىكحو ( ىده لاب هلوسر لسرأ ىذلا وه ) ىلاعت لاقف دحأ لكل عقت ال
 حتفلا عوقو نايب ًاضيأ اهيفو « هايؤر قدص ىف داعبتسا الف عشقي ام مانهلا ىف هيرب نأ نم دعبي الو

 متف هنم دعبتسي ال نايدالا ىلع هيوقب نم ىأ ( هلك ن يدلا ىلع هرهظيا ) ىلاعت هلوقب ةكم لوخدو
 اذه ىلعو (سانلل ىده نآرقلاهيفلزنأ 0 لاق منآرقةلاود نوكي نأ لمتحب (ىدهلارو . هل ةبكم

 كس رأى ةزجعملا وه ىدملا نكت نأ نأ لمتحو٠ عورفلاو كالا نم هيف ام وه ) ع ند)

 وه ( قحلا ندو ) لوضالا وه ىدهلا نوكي نأ لمتحو . عرش ام ىلإ ةراشإ قملا عم ىأ ق ةملاب

 ىف ماللاو ف "الاو بس لوصآلا نبب لب ماكحأ هل 1 ل ردا كادوا ماكحالا

 هلوق وهو دهنال نوكت نأ لمتحو . ىده وهام 1ك ئأ قارمتسالل نارك نأ لمتح ( ىدهلا )

 الس اهتم 10 ) لاسم اهل وقلب نآرقلا ام[ نهارا( اسي قم هت ئالج هللا ىدع اكللذ) ىلاعت

 ىلاعت هلوقل لسرلا ةيلك هيلع قفتا ام امإ و ( ءاشينم هب ىدم هللا ىده كلذ ) لاق نأ ىلإ ( رءشقت

 قفتا امل قفاوم نآرقلا ىفام نآإل دحاو باب نم لكلاو ( هدتقا مهادهف هللا ىده نذلا كئلوأ ) |



 ةنيكحتما

 ١ 8 ' ةنآلا : مارجلا ل نلخدتل : ىلاعت هلوف

 ةراشإ هنف وذل كرسر ره ئنلا كورلا ئأ اقرا ىلا هلوسر تل 2 2 تا
 (قاثلاو) لطالا همانم فا ىررب دلك قحاب كوسا نا ملا هياكل اي مرلا 15 تشحلا عانتما ىلإ

 لقي مل نإو . رهاظ ماللا سأف مسق قحلا نأب انلق نإ ( مارحلا دجسملا نلخدتل ) هلوق نأب لاقي نأ

 نأ ناج .« نلخدتل هللاو : هلوقو.« نلخدتل : هنلاو © قالا :ايورلا هلوصرا لا ىدص دل : ء هنن

 ناك( نا :يدصا).هلزق "نأ نينءاده لعو .نلخطتل تاو : هاي لا سايت الا
 ( هلوسر هللا قدص ) ىلاعت هلوقل ًاقيقحت نوكي نأ لمتحيو . ًامالك تناك( ايؤرلا ) نآل مالكلا ىف

 هيف ( هللا ءاش نإ ) ىلاعت هلوقو مالك ءادتبا نلخدتلف قدصصلا نرهظيلو لوخدلا نعل هللاو ىتعي

 لاف ىإ ءىتل ناوتالو رب كاس هل ودل اك انو بدلا داسلل ايلعت هد - ك] ( اهذح) 01 ١
 نوتمؤا ناكو « ةيبيدحلا ماع عمي ملامل الرسل نأ ) ىناثلا ) ( هللا ءاشي نأ الإ ًادغ كلذ

 نولخدت امنإو . كت داراب الو مكتدالحيال ىكل و ( ناحدتل ) لاق حلصلان وأبو لوخدلا نودير

 ( ناخدتل ) تاكو ىلا ىلع لزناا ىحولا ىف لاق امل ىلاعت هللا نأ وه ( ثلاثلا ) ىلاءت هللا ةئيشمب

 ءىثب دعو نف و ؛,بجاو قالو نيذ هلع سيل دعو هللا نم كلذ نال, لاحت هللا كيش 00

 ىحولا ىف هب دوع وملا لاح اذه ناك اذإو .دحأ هب هءزل» الف الإو ىلاعت هللا ةّئيشم الإ هققح ال

 تمالك هوت اعارمك | راحلا ادع هر مالا حولا مكنظ اف ةظقيلا ىف 000

 اولاق كم لهأ دآل كلذو لوخدلل اقيقح كلذ نأ وه ( عبارلا) ؟ نوئروتسي مل لوحدلا رخأت اذاف

 نونمؤملا و.ةلباقلا ةنلا و كل و>د راتختو « ةنسلا هذهىف مكلولخد ديرنالو انتدارإب الإ اهواخدتال

 , ةكم لهأ هئيشم ىلع ًافوقوم ملا قب لوقي نأ لئاقل ناكف ؛ عقي ملو مهماع ىف لوددلا اوذارأ

 مهتتيشمو مهتدارإ طرتشتاللاقف .ابلخدمال | ىهرك نإ رم ابلحالم انك سمت قل اهنا قود

 0 مكنأملإ ةراشإ (نوفاخت ال نيرصقمو مكس وءر نيقاحم) هلوقو هللا ةئيشع طرشلا ماسمت لب

 رخالا ىلإ ةراشإ ( نيقلحم ) هلوقو لوألا ىلإ ةراشإ ( نلخدتل ) هلوةف هرخآ ىلإ هلوأ نم جحلا

 : ناتلأسم هيفو

 نوكيال مرحلاو . ًامرحم نآلا نوكيال لخادلاو . نيلخادلالاح (نيقلحت) ( ىلوالا ةلأسملا ال
 نم نينكمتم نينمآ ام ولخدت : لاق هناكف قلحلا ىلإ هيف ماودلا نع ءىذي ( نينمآ ) هلوقف « ًاقلحي

 . نيقلحم :جحلا اومنت نأ

 هلوقب لصح كلذو  نيفئاخ ريغ هانعم لاح ًاضيأ (نوفاختال) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا )

 جرخم قلحلا دسعب نال كلذو ؛ نءالا لاك نايب هيف لوقن؟ هنداعإ ىف ةدئافلا اسف ( نينمأ ) ىلاعت

 لخد نهو مرحأ نم لاتف مرح ةكم لهأ دنع ناكو :لاتقلا هيلع مرحب الف مارحإلا نع ناسنإلا

 ىلاعت هلوةو ؛ مار>إلا نع مكجو رخ دعب مكسنمأ قديو « نوةلحتو ؛ نينمآ نولخدت : لاف مرحلا

 تانمؤملاو نينمؤملا ءطول ًادس مكتتس ىف مكلوخد نوكو ةحلصملا نم ىأ ( اوملعت ملام ملعف )

 «؟م- رن ْ »1١4-



 +٠٠١ ا ةماعلا ل 0

 ١ هس هرم < سإ هدم ريس رب ا رتل بص سس س7 هال

 نإ 1 1 دجسملا ل 00 اولا هل وسر هللأ قَد دقل

 هل 00 07 را دعم

 ا 07 ماع لعف ب ال نعت 0 0 0 هللأ ِء 2

 2 الا واع 72 20206

 «51/2 أسرق احتف كلذ نود نم
 ه2 5-1 5-6 -

 ىدودتلا 2ك نإ ةيسفلاب كوي 0 د ( ىناثلاو ) نيرفاكلا نم قحأ نوذمُؤ ءملأ 6 مر ع لإ ةيسنلاب

 : 0 كنز نع ى 0 ا اذإ 86 ةناهالاب 4م مار " الاي ا دز لوقت 5 ىو ريغ را ةماك :

 معأ بطلاب هنإ

 نينمأ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا ناخدتل قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل ) ىلاعت هلوقو

 . ( أبيرق ًاحتف كلذ نود نم لعل اودلعت ملام لف نوفاختال نيرصقمو كرار نر
 دزع مهفوقوو نينمؤملا ىللعو هلاك ىلع ع ك1 هلأ لآ نإ دعي نوقفانملا هلاقام داس هل ناب

 أنرصق "لاو ا ا مار دك نك ل 6 موق كلذو لاتقلا ىلع لايفالا مدع نم هبا ا

 نيعي و حلا نومتيو ةكم نولخدي نينمؤألا ل ةمانع“ قائل سو هيلع هللا لص 0

 همانم ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا قارات ومالا َنآ ار ولا ضار قش ًاقو هل

 ارو ارحم ايلف عملا ماعالا نركبال هنأ ملعأ هقلاو . ةيبيدحلا ماع نوكي لوخدلا نأ اونظو

 هلا نا ملعأ هقفلاب وه لوقن . هقفلاب وأ

 ةيدعتو ( قحلا ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل ) ىلاعت لاقف انةلح الو اناخدام ءازهتسا نوقفانملا لاق

 ةماكك نال وءفم ىلإ ىدعت: ىتلا لاعفألا نم هنوكو ؛ هسفنب نوكي ن ا دم ل ةمم ل |! 5 ذيع

 لوألا ىلعو .ايؤرلا ف هلوسرهللا قدصةهريدقت فرح ايؤرلاىلإ ىدعل : نأ 0 تو قاخو لعج

 كك مل هللا هزار ام فاعف قاثلا ىلعو :هب و هبدوعوملاعقو ذإ هدعو قدصنبب ةعفا وارلعج هانعم

 نوكيف مارحلا دجسملان 00 لاو 0 نأ همانمف ىآر نوكي نأ لمتحف اذه للعو ءهيف

 ةالصلا هيلع نوكي نأ لمت<و ؛رهاظ مالكلا ىف قدصلا لاعتسا نآل ًارهاظ ( قدص ) هلوق

 لديو مل ققحب ام 57 هنأ 0 ( هللا قدص ) هلوق نوكفادحمملا لخدب ل مالسلاو

 نم هدوم هسفن نم هيرب ىذلا مالا قهح اذإ مف د 7 نس ىبقدص لاقي اق اق ل ىلع

 لالا راغص ام كسل ةلك عده ناف « ليلا 0 نم هيو نكس عده هل ليق اذإ لبالا

 هردقت لاح هنوك ىلعو . قدص ةفص وأ مسق ه ر| لاخر ىرفتعرلا لاق ( قلاب ) ىلاعت ةلوقو

 ريدقت ىلعو دفا اوبال اقديع هق دع هردج ةقع هناك ريد#ت ىلعو 0 ةستلم اي ؤرلا هقدص

 ارد دلا قحاب بق دركي نأ امإو «هئاسسأ ند" قملا نإف. هللاب ايسق ثوكي نأ.امإ « اهسق هنرك
 ميدقت هيف لاقي نأ (امهدحأ) : نيرخآ نيهجو هيف[نإ] لاقي نأ لمت<و . هلاقام اذه لطابلا ضيقت
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 ١ خخ يلا . ىوقتلا ةملك مهمزلأو : ىلاعت هلوق

 . نونمؤملا نكس ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نكس املف : هللا مسبو هللا ل وس ادع ات

 ءاقتالاعقي اهب نإف هللا الإهلإال لوق هنأ اهرهظأ هوجو هيف ( ىوقتلا ةملك مهمزلأو ) ىلاعت هلوقو

 نونه وااو كلذ اوبأ نيرفاكلا نإف هللا لوسر دمتو ميحرلا نمحرلا هللا مسب وه ليقو . كرشلا نع

 ( مهمزلأو ) لوقنف ليلدلاب حجرتي ام هيف حضون ع 000 دبعلاب ءافولا ىه ليقو « هومؤتلا

 ,ىوقتلا ةملكنينهؤثملاو ىنلا مزلأ ىنعي ًاعيمج نينمؤملاو تلكَ ىنلا ىلإ ًادئاع نوكي نأ لمتح

 ىوقتلاب رمالا وه لوقت ًاعبمج امهللإ دئاع هنإ انلق نإف# سذ ل ًادئاع نوكي:نألمتحو

 اونمآ نيذلا اهبأاي) نينمؤملل لاقو (نيرفاكلا عطتالو هللا قتا ىننلا امأا) تلي ىنلل لاقىلاعت هللا نإف

 ىف لاق اك« هللا ىوسام ىلإ تافتاالان ع هاوقت هلهذت ىتح هللا ىوقتب رهآلاو (هتاقت قح هللا اوقتا

 ق>أهللاو سانلا ىشختو ) ىلاعت لاقو ( نيرفاكلا عطت الو هللا قتا ) سو هيلع هللا ىلص ىنلا قح

 ًادحأ نوشخمالو هنوشخو هللا تالاسر نوغلبي نيذلا) هلوقب هقدص نم لاح هل نيب مث (هاشخت نأ

 موشختالف ) لاقو ( هناقت ق> هللا اوقتا اونمآ نيذلا امأاي ) لاقف نينمؤمألا قح ىف امأو ( هللا الإ

 ركام اموت ةرو دق لاوسرلا َّ انآ امو ) ىلاعت هلوق وهف نينمؤملا ىلإ عجار هنأب انلق نإو ( نوشخاو

 نيب اوهدقتال اونمآ نيذلا اهيأ اي ) ىلاعت هلوق وهو ( هللا اودتاو ) هلوق ىلإ ىرت الأ ( اوهنناف هنع

 وهو فيطل ىنعم اذه ىلع ( ىوقتلا ةملك مهمزلأو ) ىلا هلوق ىنعم ىفو ( هلوسرو هللا ىدي

 همزنليو هللا قيفوتب هلبقي نم سانلا نم نإ مث ًادراو رمآلا نوكي ( اونا ) لاق اذإ ىلاعت هنأ وهو

 ( ىوقتلا ةملك مهمزلأ) ىلاعت لاق هن اكف هايإ هللا مازلإب همزتلا دَقف همزتاا نمو ؛همزتليال نم مهنمو
 اذه ىللعو « ةماكلا ىلإ قزوأ هنكلو الماك ناك نإ و ىوقتلا نإ تيح' نم ناحجر ىعملا اذه فو

 ناإل كلذو  هاوقت اومزلأف سانلا مرك أ هللا دنع اوناك مهنأ هانعم ( اهلهأو اه. قحأ اوناكو ) هلوقف
 نارك نسا هانعم نوكي ل لمتح 0 ا 506 3 نإ ) ىلاعت هلوف

 ةلابسرتاو هللا دنع مرك أ نوكيس ل دا نارك نإ 1 ااو) رك ملأ هب 0 35 هاوقت

 نوةفشم مهر ةيشخ نم مثو ) ىلاعت هلوقو « ميظع رطخ ىلع نوصلخءلاو» هلوق ىف 5 ىقتأ ناك

 هللا ىشخ امنإ) ىلاعت هلوقل هللاب لع ءأا 0 (اهب قحأ اوناكو) هلوةىنعم نوكي ىناثلا هجولا لعو

 تش هنأ قالا ىنعم نم مهي هنأ ) اههددأ : ناوجو لت 3 ) املهأ و) هلوقو )م ءابلعلا هدايع نم

 اص ريغامهنم دحاو لكو لغمشل نينثا كلملاراتخاول امك: ةيلهآلا تبثب مل نإ نيرفاكلاىلع ًاناحجر

 , ىحأ اذهف دبالو ناكاذإ قاقحتسالا ىلإ برقآلا ف لاقف قاقحتسالا نع دعبأ امهدحأ نكسلو هل

 ىوفأوهو (فاثلا) كلذ ًامفد (املهأو) لاقف كانه نهال هنأ عم لّتقلا نم نوهأ سبحلا لاقي امك
 لمتحب وه لوقنف « قالا ىنعم نيبنام دعب اهنيبن هوجو هيف ( اهلهأو ) ىلاعت هلوق لاقي نأ وهو

 نسحأو ًاماقم ريخ ) ىلاعت هلوق ىف اك ليضفتللال قملا ىتعب قحالا نوكي نأ ( امهد-أ ) نيهجو

 نوكي نأ ( امهدحأ ) نيبجو لمتحي وهو ليضفتلل نوكي نأ ( ىناثلاو ) هريغ ىف ريخال ذإ ( ًايدن



 ةيآلا . أو رفك نرللا لعج 3] : لاعتا ةلوق 0

 تئاطل ةيفو . هيف المع هلإ فاّضملا لعفلل فرظلا نوكي اَدَه العو . آاديز ركذنأ لوقت ؟
 ةثالث ىلإ راشأف . نمومملاو رفاكلا نبب نوبلا ةياغ نابأ ىلاعت هللا نأ وه ( ىلوألا ) ةيظفلو ةيونعم

 نينهؤرلل ام لعجو ( اورفك نيذلا لءج ذإ ) لاقف مهلعح نيرفاكلل ام لعج ( اهدحأ ) ءايشأ

 ةنيكسلا ني:هؤمللو ةيملا نيرفاكلل لعج (اريناث) ىخالام نيلعافلانيب و (هللا ل زيأف) لاقف , هللا لعجب

 هسفن ىلإ ةنيكسلا فاضأو ةيلهاجلا ىلإ ةيدلا فاضأ (اهثلاث) هرك ذنسام ىلع توافت نيلوعفملا نيبو

 دعب ًاريخ نينمؤملا داز (ةيناثلا) رك ذيالام نيتفاضإلا نيب و هتنيكس لاقو ؛ ةيلهاجلا ةيمح لاق ثيح

 هللا ىلإ ةفاضإلا» ةيلهاجلا ىلإ ةفاضإلاو ةئيكسلاب ةيماو هللا لعفب مهلعف ءىشب ءىث ةلباقم لوص>ح

 قح ىف لاق ( ىلوآلا ) فئاطل ثالثف ةيظفالا امأو . هانعم رك ذنسو ىوقتلا ةملك مبمزاأو ىلاعت
 تناك ةيملا نأ ىلإ ةراشإ هتنيكس لعجالو قلخ لقي ملو (لزنأ) نم ألا قح ىف لاقو (لءج )رفاكلا

 ةدعم ةمحرلا ةنارخ ىف ةظوفحملاك تناكف ةنيكسلا امأو ؛ قي ال ىذلا ضرعلا ىف لاحلا ىف ةلوعجم

 ةكرهذف ةقح اسمن ىف هلا نآإل (ةللهاملا ةمحر :هلوقب اهفاضأ م ةيمحا لاق ( ةيناثلا ) اهلدنأف هدايعل

 لا فاضملاك حاب علا مح ف اهعمريتعيال ةجرد حبق هلا ىف ةيمحللو ٠ 6 دادزب ةيلهاجلا ىلإ ةفاضالابو

 هعم قبب الام نسالا ند اهيف هللا ىلإ ةفاضإلا نكل ةنس> تناكنإو اهسفن ىف كدا امأ و . هلفاجلا

 ن1 لإ ةراشإ و اولايال ءاغلاب.(ك 0 هلوق (ةثلاثلا) ةفاضإلا نس ءا افتك ١ ةتيكس اقف ؛ناتعا نحل
 كلذنع ءىنيالهتءرك أو ىنمرك أ تلقولو ةلباقملاو ةازاجملل هتمرك أف ىنمرك أ لوقت ةلباقملاككلذ

 نارا تا! كلا ردقلاف نر ىدعلا دحأ كيس دادتنا دنع نأ 0 ةفيطأ هيف 00 ذئايحو

 ذم ًايضغ هيف هيضغ ثرويف 0 « رهقنيو مزمن ًافيعض ناك نإف 2 وأ اقيض

 ىلاعت هلوقو ءانمزونا امو انمدقأ ام مهتكرح دنع ةكرحلا سفن ىف لاف لاتقلاو 5 مايق بيس

 ( ف1 ) ناه- وهف لوقت ؛ .ىع لع هيف رت لع ءاقلاب لازتإلا قاغت "لدن ءافلاب مهلا ؟لزتاف )
 000 (لراقر هلرنر | ار رفا نذل لد دإ و دها نسج لاق هناك ف رظ ذإ نأ نم ايرك دام

 ةلالدلل ءافلا نوكت نأ ( امهناثو) مارك إلا ريسفتل ىتاطعأف ىنمرك أ لاقي ا” ناسحإلا كلذل
 هيلع تينثأف ىنمرك أ لوقت ؛ ةلباقملا ىنعم ىلع مهمولق ىف ةيملا مهلعحب ةنيكسلا لازنإ قلعت نأ ىلع
 كلدك انه وهو ءاىربع جرخو ديز ىنءاج لوقت اي ةلباقم ريغ نم نيعقاو نيلعف ان 5 نأ زوو

 مهنم دجوي نأ مزل مملإ ترظن ول ةداعلا ىرجم ىلع نوملسملاف ةيملا مهءولق ىف اولعج امل مال

 ناك ناإرخألا ودعلاف هبضغ دتشا اذإ نيودعلا دحأ نذل مازمنا امإو مادقإ أمأ ؛ تءرمالا حا

 لزأ ىلاعت هللاف هل داقنب وأ مزهني هنم فعضأ ناكنإو نتفلا ريثي اذهو ًاضيأ بضغي ةوقلا ىف هلثم

 ىف ديعب وهو . اوربصي لب اومزمني ملو اوبضغي مل ىتح هتنيكس نينمؤملا ىلع نيرفاكلا ةيح ةلباقم ىف
 نيرفاكلا باجأ ىذلاوه هنإف (نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع) ىلاعت هلوق . ىلاعت هللا لضف نموهف ةداعلا

 نأ اوبأو . رحنملا ىف رحنلاب ةثالثلا دحأب الإ اوءجربال نأ نينمؤملا سفن ىف ناكو ملصلا ىل
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أر ا ع | ناك ىو لأ كم مهو 5 مولا للعو هلوسَر لع
 نك ايلك

 ل 2

 53 ين لحب هللا

 نيياقتم لو نر ةم“ ريغ رنا ذ] نحال عاش كيدي 0 11 وه تالا 3

 ا نوكيا ن وردتشيو نوربظيف مم

 نفذ قف لحد فيولا نأ عم تانمؤملاو نينمؤملا ركذ ىف ةمكحلا ام ( ىف دانا كا ) <

 عضو» عضوملا نأ ىنعي مانت ام (اضادحأا) نيج و نف ةيع تاركا الك ؟ عامتجالا دنع رك ذملا

 الو لتاقت ال ةأرملاو موكلمت هانعم ( مكيصتف مهوئطت ) هلوق نال مكحلاب لاجرلا صاصتخا محو

 كرما نازل اعيأ ( تان 0 اسنلاو ) لاقف نينمؤالا لاجرلا دوجو وهو عناملا ناكف لتقت

 عضاوملا دعت ةقفشأا لع نأ (امهناثو) ةديدش ل نه اجر لق نسل له منيو ني

 هراغصو هذال وأن اَق هيو هفعضو هرقفو هلذ 3 و هبذعتال اعز بذعي نم لاقي « بلقلا قيقرتل

 قيقرتل ( تانمؤ» ءاسنو نونمؤم لاجر الول ) لاق انهه كلذكنف ٠ نيزجاعلا ءافعضلا هلهأو

 . رفظلا دعب فكلا نم ىرج ام مهاضرو نينمؤألا بولق
 ىلع هتنيكس هللا لزنأف ةيلهاجلا ةيبح ةينلا مهبولق ىف اورفك نيذلا لعج ذإ )ل ىلاعت لاق مث

 ( الع .ىث لكب هللا ناكو اباهأو اهب قحأ اوناكو ىوقتلا ةملك مبءزلأو نينمؤ ا ىلعو هلوسر

 الاوعقم نوكي نأ لمتحت و « هل'الماع نوكي وهف عي لعف نم دبالف ًامرظ نوكي نأ لمتح ذإ

 مرقم وع لاقي نأ لمتكو ؛ روكاذم وه لاعب نأ لمت هيف عقاولا لعفلاف فراذ هنإ انلق ْنإف هب

 مك و دصو أ ( عودصو) ىلاعت هلوقوه (امههدحأ) نابجو 3 ل 11 وه انلق نإف روك درع

 نيح مهانبذعل ىأ ( مهنم اورفك نيذلا انبذعل ) ىلاعت هلوق ( اهيناثو ) ةيملا ممولق ىف اولعج نيح
 مهبواق ىف اولعج اذإ مهنأل ىنعم هتبسانم ةدشو أظفل هبرقل برقأ (ىناثلاو ) ةيملا ممولق ىف اولعج

 نوكرتي ال ةنيكسلا مهلع هللا لزنأ امل نونمؤملاو . دايقنالاو مالستسالا ىلإ نوعجري ال ةيجلا
 كاإذ نإ اناق نإ امأو 2 نينمؤأ لا ريغ و أ املأ ًاباذع مهن وبذعيف نيزمؤألا 0 هللأو 5 اهجلا قد داهتجالا :

 وفك ,ذلا مهو مهوئطي نأ نع نبذ هولا هللأ ظفح ( امهدحأ ) ن 0

 ,ةرخلا مهنولق ىف اورفك نيذلا لعج ذإ مكيلإ هللا نسحأ ( امييناثو ) ةيخلا مهمولق ىف لج نيذلا

 لماعلاق ؛ هيل وعفم هنإ اذاق نإ امأ 0 نإ لاك دان (هتلب 1 سب هللا ل زنأ 3( نارها اعو

 هماق تقنك ف ذل قل ديز ماق. ذإ 6 0 تفولا كاد "ذأ 2 5 هريدقت ردعم“



 ةيآلا . هتحر ىف هللا لخ ديل : ىاعت هلوق 0

 همثو هه ع 6 - 6 ل ترمه

 مهنم اورفك نيا دل اركب را ناش نع معو ى هلا لخديل
 مه ب 2 ر-

 ىمد املأ 0
0 

* 

 الاول ) باوجو ( ملعلا نع وكت ىلإ ال 2 ةمولعم ريغ ةرحعم ' مييصت : لاقو ؛ملعلا 0 ريغ

 نأ نأ لمتحو :؛نسح وهو ىرشغزلا هلاق ام اذه ٠ منع مكيديأ ك1 الوأ : هريدقت فوذ

 دق ىندي ( مارحلا دجسملا نع مكودصو اورفك نذلا ه ) ىلاعت هلوق هم اع لدي ام ( هباوج) لاقي 1

 لئاقلا لوقي انك . هوةحتسا ام عقول نونمؤم لاجر الواو ءاواممب ال نأ اوةحتسا

 «هريغ دوجول ءىثلا عانت»ال الإ لمعتست ال الول ناآل كلذو .هدب تعطقل نالف الولو قراس

 ماتلا ىضتقملا الوأ ىلاعت هللا رك ذف ريغلا هعانف هل ىضتقملا دجو اذإ الإ نوكي ال ءىثلا عانتماو
 . نينمؤألا لاجرلا دوجو وهو هاضتقم هلجأل عنتما ام رك ذو ؛ عنملاو دصلاو رفكلا وهو غلابلا

 «/ملأ ًاباذع مهنم اورفك نيذلا انبذعل اوليزت ول ءاشي نم هتمحر ىف هللا لخديلا) 0 رقوإ

 ) منك )هوجو هيفولاخدالا نوكي ك4يللاسل ىنذلا ماللا ىعدتسي ىذلا لعفلا َّق 4 0 0

 لاجر دوجو عناملا نأ تركذ كنأب لاقي ال٠ لخديل ( مهنع ميديأ فك ) هلوق وه لاقي نأ
 نمدنع باوجلالوقن ؟ءرحآ ا 5 فيكف اوئطت الل كيدي 0 لاق هناك اوكف نيم وف

 ىل هتلارفغيل عبشيل هتمعطأ لاقي امك اولخدتل اوطت الثا مكيديأ فك لوقت نأ ( امهدحأ ) نيبجو

 نيذلا مه ) هلوق هيلع لد ام هباوج الول نأ انيب انأ وه ( ناش | ) رفغيا ناكع بشلل ما اعطإلا ىأ

 لجعل لاجر الولو « مبك الهإ ىف لجعتلا 0 ساو أورفك نيذلا مه لاق هناك ن وكيف ( اورفك
 04 اما كانه نرد 0 لعف ام لعف لاقي نأ ( اهيناث ) لخديل ميديأ فك نكلو مع

 هّللأ ملع نم مهنم نمَوِيل ( ءانقل نم ةمعر قى هلأ 0 هلوةو ءامهريغو ةيادحلاو فاطلالا

 (اوليزتول) ىلاعتهلوق و هتمحر ىف مبلخ ديف رجا 3 ه نم جرخي ١ و1 سلا كلي 00 2 هنأ 1

 ليق نإف 3 تام َو ءاأ ءانذأإت نينم وأ 1 ريض وه لاقي نأ لمتح ريمضلاو وزي ول ىأ

 ناكولو لجعل وأ فك امل هلوة وهو فوذحم الو باوج نأب متلق دقو اذه حصي فيك

 'ءانقي نم ريغ وه لاه نأ لمتحو ؛ الول باوج انيذعل نوكي نإ يحمل وأ ١ دب نمسح

 مهنأ مهلع هللا بتك نيذلا انبذعل اونمآو اوزيمتو مث اوليزتول هتمحر ىف ءامثي نم لخديل لاق هناك
 5: 00 ال

 امإ . مهنع عفدنأ ميلالا باذعلا نأ ديفي مالكلاف هضرفت ريدقت لع وهو © لوآألا ثحبلا ال

 مفدنبإ ال ميلآلا باذعلاو لاجرلا دوو ريدقت معو لاجرلا دوجو وأ 03 ليبزتلا ا امليسأ

 |إؤإ'هجهسهسهسص”شضسش؟



 عة ةيآلا .ركودصو اورفك نيذلا مه : ىلاعت هلوق

 2 جساع 2و
0 

 00 م داو مار رَلآ دجنلا نع ْموَدَصَو ردك نذلا مم

 مهر رئس ال مج مرت رتسه سهل هسزودمل هع

 هونت نأ مودعت ل تانمؤم ءاَسنو َنونمؤم لاَجر الوكَو هلع لس نا

 0 0 هرثو ه درت اع

 لع ريذب ةرعم مهم مكسيصتف
 ه- ه-

 هع ل نأآف رك 5 1 ملا دجسملا نع ,كودصو اورفك نيذلا 3 هلوقو

 1 كلذ 00 ' اورصحأو 00 00 7 8 20 0 فكلا نأ أ لإ داع

 0 ١ 0 1 ادت َ ودصوا ,_ 0 2 0 : رمتسم عازنلاو قاب فالتخالالب

 فامعلا ىلع بوصنم ) ىدهلاو / هلوقو؛ تانمؤملا ءاكذلاو نينمؤملا لاجر ||| كلذ اعإو؛ ةوادعو

 (غلس نأ) نأ)و ؛ لاح (ًافوكع ءمزو ىدضانعو ىأ 2 دجسملا ىلع ًافطع 0 )ص 0 َّق مك ىلع

 :لاعي 7 هلحم هغولب اق وكت هرقل ؛ عفر (هلحم غل ان نأ) لاقي نأ لمتبو  غلبي نأ نع هريدقت

 . هجولا اذه ىلع نع ريدقت ىلإ جاتحي الو ءًاعو ل َّق اوكعماو هس ًاديدش ادن نت

 مهنم مكبيصتف مهوئطت نأ مهوبلعت مل تانمؤم ءاسنو نونمؤم لاجر الواو ل ىلاعت هلوقو

 .٠ 4 مع ريع ةرعم

 نأ ) ىلاعت , هلوقو : نيمولحم ريغ نوم ور ءاسنو لاجر لوا ىعي .ءاسنلاو لاح را 7

 « مثإ وأ بيع. ةرعم مبنم مكيصتف ءطولا ىولعم ريغ لاجر : لاق هناك« لاهتشا لدب ( مهولتت
 اولعف مهنأب رافكلا مكبيعي وأ ؛ مثإلا ليلد ىهو ةرافكلا مكمزلتف مهنولتقت امير مكنأل كلذو

 ( مهوئطت نأ) هلوقب قاعتموه : ىرشخزلا لاق (ملع ريعل) لات هلوقو 3 مهئادعأب اولعفام مهناوخإب

 نأ اوملعت مل: ريدقتلا نوكي ريمضلا نم لدب وه انلوق ىلع نآل ؛ ًاراركتت اذه نوكي :لوقي نأ

 ( مع ريغب ) لاقي نأ ىلو آلاف ( مهودلعت مل) هلوقب هلوصحل ملع ريغل ثان - مزايف ٠؛ مع ريعل مهوئطت

 بسعاو مكر عي ىذلا نم 0 ريع ةرعم مهم مكبيصتف معو طك أ اويلعت 2 هريدقت هءضوم قوه

 مكنأ نودلعيال لهج ى أ (لع ريغب) رافكللا ةيسم مكبصي نيملاع ريغ مهوعأطو نإ ىنعي ٠ مكيلع

 8 ؛ مع ريع ةرعم مونم مكبيصتق مهوئطت 7 اوءلعت 00 هريدعت لوقت وأ 2 هيف نوروذعم

 0 , مكل مولعم ريغ .طولاو . لتقلا ببس .طولا نوكيف « لع ريغب مهوذؤت 1 لع ريغب

 ( اهدحأ ) نامسق ةرعملا : لوقن وأ . لع ريغب لصحي ىذلا ءطولا وهو ةرعملا ببس وه ىنذلا

 وهو .أطخ ىلتقلا نم لصح ام ( ىناثلاو ) لحما لاح ىلاعلا ريغ وه نمم دمعلا لتقلا نم لصح ام



 ةياالا“ نع مييديأ فنك ىذلا وهو : ىلاعت هلو هما
 مي-سسسلسل

 ا 205601 هيا 6 شام ه2 رمى مد هج هسا 65 نترلع سر لذ

 دعب نم و منع مكيدياو مكنع مهب .دبأ فك ىذأأ وخو

 مس سمسمه همس هر سو 2 هدو

 «؟:» اريصتب َنوُلمحَت | 7 أ ناكو مهلع كر مظا ن

 هللا نأ ىنعي ( اليدبت هللا ةنسل دحت نلو ) ىلاعت هللا لاقف « ًاعطق هتيلغ ىضتقت دهاوشو علاط هل

 . هتداع ريغي الو هتتس لدبي ال نكلو  هئاقدصأ كالعإ لع ردقي و ءاشي اه لعفي راتخم لعاف

 نأ دعب نم ةكم نطبب مهنع ميدبأو دع مهيديأ فك ىذلا وهو رج ىلاعت لاق مث

 . < مهلع مك رفظأ
 هنألل ؛ هللا ريدقتب وه ىأ ( رايدآلا اولول اورفك نيذلا مكلتاق ولو ) هلوق نم مدقت امل ًانيييت

 ةراشإ (ةكم نطبب) ىلاعت هلوقو : مبكرتو مهنع عوجرلاب منع .كيديأو « رارفلاب نع مهيديأ فك
 لوخد وه آلا كلذو «ىدبألا فك دجو كاذ عمو , فكلا مدع ىضتتقي كانه ناك ىمأ ىلإ
 مراد لخد ودعلا نوكل لاتقلا لع فوذكملا ربصي نأ ىضتقي كلذ نإف . ةكم نطبب نيملسملا

 نودسملا غلابي نأ ىضتقي و « رجلا نع بذلا ىف ديلبلا دامتجا بجوي امم كلذو « ممرأث نيبلاط
 ( ةكم نطبب ) هلوقق , مهنمأم دعبل اورسأو اورسكل اورصق ول متوكل داهجلا ىف داهتجالا ىف

 مكر فظأ نأ نمر نم ) ىلاعت هلوقو «ىلاعت هللا ةئيشع دجو كلذ عمو :٠ فكلا دعب ىلإ ةراثإ

 رهاظلا نأ عم . كل ناكر فظلا نأب نينمؤملا ىلع ةنم نوكي نأ ( (,هدحأ ) نيرمأل ملاص ( مهيلع

 نما ك5 نركت نأ ( ىناثلا ) مدع ةرثكلو : مهل دالبلا نوكل م ها رفظلا لك ىعدتم نك

 ناكف . رافكلا ىديأ فك امأ «نيقفانملا عم امهققح هللا نأ عم : نيلوآلا نيرمألا نم نيعنام

 يك افاو (ةكم نطيب) هلودب راش هيلإو ٠ مهدالوأ و ملهأ نع نيياذ مهدالب ف مهنوكل اد

 هب وه رفظ ول ىذلا هودعب ناسنإلا رفظ ىّتمو « مهب اورفظ نأ دعب ناكهنآلف « نيملسملا ىديأ

 . نيديلا فك هللا نأ عم ؛ هنع هفافكنا دعبي هلصأتسال
 . ( ًاريصب نولمعت ام هللا ناكو ل ىلاعت هلوقو

 ذلا مه) ) ىلاعت هلو هنسو ؛ كلذ نورتال متتك نإو؛ ةحلصملا نم هيف ىرب هللا ناك ىنءي

 0 وتم عم لاجر الولور لاق نأ ىلإ ( أف 0 ىدهلاو مارحلا دجسملا نع مكودصو ا 0

 هجو ىلع اهولخديو ءاهنم اوجرخيل نيهلسملا نم ةلكم ىف ام ىلع ةظفاح فكلا ناك ىنعي (تانم ثم
 نم مهنم فلا كلذ ىف نورسفملا فلتخاو : تانمؤملاو نينمؤملا نم اهيف نم ءاذيإ هيف نوكي ال

 شيج اومزه نيململا نإف ؛ ةيبيدحلا ماع ناك ام لاق نم مهنمو . حتفلا ماع ناك ام دارملا لاق
 : ةراجحلاب ناكبرحلا نإ ليفو ٠ مهموم مهولخدأ ىد رافكملا



 ةا/ ش ةينالا . !وررغفا نيل مكلتاق ولو : لاك هلو

- 

 لو َنودحياَل مث رابدألا ا 0 01 1 ضن الو

 <« 1 هللا 0 ٍِط 0 01 نم رم تيلخ لق 5 3 ا
 تت ه- ه-ذ را ص 0

 هندي 3

 نأ هجوأ ةثالث ىرخأ ىف ىرشخيزلا ركذو مورلاو سراف مهانغ ليقو . نزاوه ةمينغ ليق
 ةعدغول وي هن كى رخال ةفص (اهيلع اوردقت مل)و ( طاحأدق) هرسفي رمضهلعفب ةيوصنم نوكت

 (امم هللا طاحأ دق) اهربخو ؛ ةعوفرم نوكست نأ ( اهيناث ) ( اهم هللاطاحأ دق ) ةرودقم ريغ ىرخأ
 بر رامضإب رجلا (اهثلاثو ) اوردقت ملب ةفوصوم امنوكل ةركن اهنوك عم أدتبم اهلعج نسحو

 لجعف ) لاق ىلاعت هناك( امهد>أ ) ناهجو هيفو بوص:ه لع فطعلاب ةبوصنم لاقي نأ لمتحتو

 متاغم ىلع ( امهناثو) اهب لجعي مل ىرخأ نآل فيض اذهو اهيلع متردق ام ىرخأو ( هذه مكل

 امنوذخأت (متاخمهتلا مكدعو) لاق هن اكذئنيحو ؛ ىرخأ هللا م دعاوئأ ىرخأ وة اينو دا

 ىلعو نينمؤملا نم كدعب .ىحي نم اهذخأي امنإو ءاهلع نوردقت الو متن امنوذخأت ال متاغمو

 نينءؤدلل اهظفح ىأ ( اهم هللا طاحأ دق) ىلاعت هلوق رسف هنأل كلذو . نس> ءارفلا لوقل نيبت اذه

 . نئازخلاب سارملا ةطاحاك نومل لا اهذخأب نأ ىلإ كاله الع ىرحيال

 4 ادا 1ولول او فك تدلل ركلتات واو ]) ىلاعت لاق مث

 رعلا مهيلع عمتجا ولو :ًابقافتا ًارمأ ناك مهنع ىدبإلا 4 0 نإ ارح لس وهو

 0 دب ل وأ اولتاق ءاوس لب «كلذك سيل لاقف ءاهمانغ مانتغاو ربيخ حتف نم موءنمل اوهزع انك

 . موت هب موكحىطإ رمأ وه لب . ايقافتا ًارمأ ملمأ سيلف . نيملسلل ةعقاو ةبلغلاو ؛ نورصنيال

 . ( ًاريصن الو ًايباو نودحي ال مث ) ىلاعت هلوقو
 ريصتب وأ ؛فطللاب عفني ىلوب نوكي نأ امإ صخشلا نع ررضلا عفد نأ ًارارم انرك ذ دق

 نه نأ ىهو « ةفيطا ( مث ) ىلاعت هلوق ىفو « كلذ نم ءىث اورفك نيذلا سيلو « فنعلاب مفدي

 ؛نودلخت نابدالا أولو اذإنسنل و.لاعف هبجني ام قاحتلالاب لتقاا نم صالخلا تلك ه7
 . مهب قحال كالهلا ىلوتلا دعب لب

 . ( لبق نم تلخ دق ىتلا هللا ةنس ل ىلاعت هلوقو
 تالاصتالاو . تاريثأت امل علاوطلا نأ وهو : دابجلا ماقم موقي رخآ لاؤس نع باوج

 . هودع كاللهإ و : ةلوسر ةرصن : ةنس [لب] كاذك سيل لاقذ ٠ تاريغت

 . 6 اليدبت هللا ةنسل دجت نلو ))ىلاعت هلوقو .

 بجي الف تراث !ا, اذه سيل ىلاعت هللا لاق اذإ هنأ 0 عقب نهو عفدو ةراشب

 نم باغلا 3 مج :لأ لوق فال ميكلهآلداب ءلا كالهم نأ دارأ ولو رات لعاف هللا لب ؛ هعوقو

0 



 ا ع 0 ةرقإ

 1 تع د ف _- 3 را صر رس سس ل

 سانا 95 0 هذه ل لجعف ود 0 ةريثك م 2 ف هّلبأ دعو

 4 ما ال 6

 اوردقت 1 0 .دايقتسم طارد ينمو 1 نوكنلو مكنع

 ل ا ا( ل ا ل ل ل

 دق بلع »5١« |ريدق ءى - لك لع هللا ناك اهب هلأ ط ا

 ةعيابلا فصو نايب ( ملع) ىفو « مهيلع ةنيكسلا لزنأف مهنع ىضر ىلاعت هناف هترك ذ ىذلا بيقعتلل
 ىئاعم ىلإ ىلاعت هللا هاده نمل الإ تأت ال قيفوت اذهو « مهمولق ىف ىذلا قدصلاب ملعلاب ةبقعم اهنوكب
 اكاد ابا ماغمو ) رييخ حتفوه ( 0 مهاثأ و ) ىلاعت هلوقو ميركلا هباتك

 كاله لعج ثيح ( امكح ) هايإ مكتناعإ نع ًاينغ ردقلا لماك( ًازيزع هللا ناكو ) رث مناغم لبقو

 هتزعب ءامشي نم لذي هنإف « نيرخآ لالذإو موقزازعإ كلذ ىف نآل وأ هيلع مكييثيل مكي دي.أ ىلع هئادعأ

 . هتكح ءا اشي نم زعيو

 مكنع رمان كك ةفكدو كله مكس لجعف ا : ةريذك ' مكاغم هّللأ مدعو ر ىلاعت لاق مث مث

 («( |مقتسم ار مكيدهيو نينمؤملل ةيآ 3

 ىه امنإو « مهمادق ءاز زجلا لب باوثلا لكوه سيل متاغملاو ل م مات ام نأ ىلإ ةراش

 لكو نييعت ريغ نم ةريثك مناذم مدعو هنأ اهمصأ ؛لاوقأ | 1 رولا عاقل فو هاري لع ا

 ىلع ىنم كل نوكي همدخت نمل داوجلا كلملا لوقي اك اذهو ءاج ًاملاع ناكهتلاو اهنم ناكهومنغ ام

 كلذ تحن الخاد نوكي هينورو هل هكا ام لك مث « هنيعب عش ديرب الو « هللا ءاش نإ ءاز+لا هتلعف ام

 فكو) ىلاعت هلوقو . اهب لاع هللاو « دعولا تقو هيلإ لصيام ليصافت معيال كلملا نأ ريغ ء دعولا

 متيعتولو لاتقلا رح نسف ريع ند هدرا ةمينغ م 00 مكنع سان ل١ ىديأ

 هلا لاف امل هنال موبةملع قطع (نينمؤلل ةنآ نوكسل وأ كلاعت هلوقاو ءانيعت ب اذه متلقل هيف

 ايلالو ىلع ال لئاقلا رضلا نع ءىني ىلع نأ اك عفنلا نع ءىني ماللاو هذه ( 8 ] لجعف ) ىلاعت

 مكعفتتل ]هده 0 لجعف) هلوق كاك 2 عفتأالو هب رضأ ”الو هب عفتنأ 0 4ب 1 امال ىنعمب

 5 درسا هذحأ, ام لك اهب دوعوملا ماغملا نأ وهو فيطا ىنعم هيفؤ ( نينمؤملل ةنآ نوكنلو (

 مهدعو ام نأ 0 مد ةيآ ؟دعب نأ اهلعجيلو ام مكعفن ا ىندي ( ني:هّوولل ةنأ نوك هلو ) هلوقذ

 دادزب ثمح ن مابا( ف مكعفنت و 02 هاظلا ىف مكعفتتل هانعم : لوقنوأ .: مكيلا لصو كَ مهلا لصي هللا

 هلوقو ٠ مكداق اهتعا 1 00 ا خأ لمجتف بويغلا نع هرأب ايخإ ف لوسرلا قدص 1 أر اذإ مكنيقي

 . هب زازتءالاو هيلإ ضيوفتلاو هيلع لكوتلا وهو ( |امقتسم كم ّ دهمو )

 ( ًاريدق ٠ ءىش لك ىلع هللا ناكو اهم هللا ادق املع اوردقت م ىرخأو )) ىلاعت هلوق



 ةه دفع نام

 0 0 7 هر 212 2 سا ا هاما

 - ه 2 هرم 1 6 522 قس هس

 تح ا د نينَمَومْلا نع 0 ىضر ل «١ا/د» 50 هر دعي كد
 ه- سس( 5-2

 يدع
 هس عمر مهركا 2

 هضاب ف |حف مماناو مولع ةنيكسلا 00 م 2020 : ا / ةرجش 3
 ا آذآ 2 22 ل رع

 6«( 542 كح ازيزع 1 ناكو اورح ةريثك مئاغمو

 هيذعب لوتيإ نمو راهالا اهتخ نم رك تانج اعل هل نا ل نمو ل ىلاعت' هلوق

 3 0 || لزأف مولق قام ملعف ةرجشلا تحن كنوءياس ذإ نينمؤأا نع هللا ىضر دقل ٠ املأ ًاياذع

 2 مكح ًازيرع هللا ناكو ان وذخأي ةريثك مناغمو . ًابب رق احتف 0 انأو مهيلع

 : لاق ول ىلاعت هللا نإذ هللا . ةعاطل 1 ا امني عمجج رخآلا ةعاط امهنم دحاو لك ةعاط نأ ملعا

 ىح هرحأ لعن نيأ نف ؛ همالك عمسنالو هللا ىرنال نحت : لوي نأ سائلا ضعبل ناك. هللا عطي نمو

 . هلوسر نم عمي همالكو هلوسر ةعاط ىف هتعاط لاَقف ؟ هعيطن

 امن كنوعيابي نيذلا نإ ) هلوق دعب نيفلخملا لاحنيب امل مث . هبلقب ىأ ( لوني نمو ) لاق مث
 ةرميشلا طحت كنودياب ذإ نينمؤملا نع هلا قضر دذقلا) لاقو (مهلاخ ناب لإ -اع نها 5

 ىت> ( مهياع ةنيكسلا لزأف ) ضرملا نم نيقفانملا بولق ىفام ملع ا قدصلا ند ( مهمولق ىف ام ملعف
 هل ومرو هللا عطي نمو ) ةيالا هذه لبق لاق ىلاعت هللا نأوهو فيطل ىنعم هيفو ؛ توملا ىلع اوعياب

 ةياآلا هذه ىفو ؛ ةيالا كلت ىف ةنجلا هللا لاخدإل ةمالع لوسرلاو هللا ةعاط لعل ( تانج هلخدي

 هلوقب اهلإ ةراشإلاف هللا ةعاط امأ . ناوضرلا ةعيب لهأ نء تدج 0 لوسرلاو هللا ةعاط نأ نيب

 ءالعرإملا . ( ةرجشلا تحت كنوءبابي ذإ ) هلوقبف لوسرلا ةعاط امأو (نينمؤا نع هللا ىضر دقل)
 هم ان وكي انضرلا نال( نينه ومما نع هللا ىض رادعل ) لاثكت 7 لإ راهأ هلا لاح

 0 هللا ىضر اهبف نيدلاخ رامالا اهتح نم ىرجي تانج مهلخديو ) ىلاعت لاق انك ةنجلا لاخدإ
 نم مىولق قام مع هنا اضرلا لبق هللا معو بيقعتلل ءافلاو ( ممولق ىف ام ملعف ) ىلاعت لاق مث

 00 'قاعتم ( موا ىفام ملعف ( هلو لو#: 5مل ءلا ىف ب.قعت أ مفي فيكف مهنع ىخرف قدصلا

 تاخد ذإ وأ ؛ ىلإ ماقف ًأديز تالكذإ سمأ تد>رف لئاقلا لوي 5 ( ةرجشلا تحن كنوءياس ذإ )

 نع هللا ىضر 00 لاق انهه كلك اضر مار 5 لع حرفلا نودكف“ 2 7 اه هيلع

 0 نك ل اًضرلااذ ا ةراشإ قدصلا نم ( ممول ىف ْ ملعف ةرجذغلا تح كل وعباس ذإ نينمؤملا

 (مهيلع ةءيكسلا لزأف) هلوق ىف ءافلاو . مهقدصب هللا لع اهعم ناك ىتلا ةعيابملا دنعلب ؛ بخل ةعيابملا



 ةيالا .جرح ىمعالا ىلع سيل : ىلاعت هلوق 9

 ضرملا كلذكو ؛رذعيال رفااو ركلا نم هعنمبال برع هب نمو . رذعي نأب ىلوأ كلذ لب  دعقملاو

 لصافاا عاجوأ ضءبو فعضي هب ذإ لاعسلاو لاحطلاكر فلاو رّكحلا نم عنمبال ىذلا لياقلا

 كام ا ,ذَع نوكي ال

 ىذلا رقفلاكةجراخ راذعأ انلو دهاملا سفن ىف نوكت راذعأ هذه نأ « ىلوألا ةلأسملا ل

 . ضيرم وأ لفطك عاضا هالول نم لاغتشالاو هيلإ جاتحي ام باحصتسا نم هبحاص نكمتي ال
 : لئاسمنايب ىف ريسفتلاب قلعتي امف ثحبن نحنو هقفلا نم عت راذعألاو

 جرعلا فالخب ةلازإلا نكمم اهريغ نآل  رفسلا ىف ىتلا راذعالا رك ذ ( ىلوألا ةلأملا ١
 معلا

 ىف لالخإب نوكي نأ امإ رذعلا نآل . ةثالثلا فانصألا ىلع اسنم رصتقا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 سلا ىلا | بيبسي نرك نأ امإف ٠ وضعلا لالخإ ببسي: ىذلاو : ةوقلا فالالتخات وأ وضع

 لوصحلا ةدئاف هب متت ىذلا وضعلا ىف وأ ؛لاتقلا عضاوم ىف لاقتنالاو ودعلاىلإ لوصولا هب ىذلا

 «لاقتتالا لصحن لجرلاب نآل «نيعلا وه فاثلاو ؛ لجرلا وه لوآلاو «لوصولاو ةكرعملا ىف

 ؛ءاضعأالا نم اهريغو ناسالاو فنالاو نذالا امأو . برهلاو باطلا عافتنالا لص نيعلابو

 رذع وهو « ءىثث ىلع ردقيال نيديلا عوطقملا نإف . ديلا تيب « نيرم الا نم ءىثش ىف ال لخدم الف

 ديلا ةدئافو . امهادحإ ىفللخلاب لطبت لاقتنالا ىهو لجرلا ةدئاف نال : لوقن ؛ هركذي ملو حضاو

  ًاردان الإ دجوي ال نيديلا عوطقمو : ًاعيمج نيديلا نالطبب الإ لطبت ال شطبلاو بارضلا ىهو

 ىف هب عفتني عوطقملا نآل 0 3 دي اسما نكي مل لكَ ىنلا ةعامج ىف لعلو

 ا ةفلجللا قار رذعب ريع وهو < لتاش نأ نكمش:لتاعم هب لقتشال دار ل هنإف ؛ داهجلا

 هشطب ةعفنم لطب ال ةدحاولا ديلا عوطقم نأ اك لبق نإف « ىبعالا فالخن هب نوعفتني نيدهاجما
 انلق «نيديلا عطقأو لالا رك ةاامإو, يعاللا رك د دقاو#: ةييقر ةعفتم طن ال روعالاكاذك

 ةلزانلا ةفآلاو امهمعت ال نيديلا ىدحإب ةلزانلا ةفآلاو دوجولا ردان نيديلا عوطقم نآااني اح

 ىعألا نإف؛ امهنيب قرفي دوجولاو نابذاجتم امهو دحاورونلا عبنم نآل نينيعلامعت ةدحاولا نينا

 . ردان نيديلا عوطقمو دو ولا يثق

 أر طتو لوزت ةوقلا ىف ةفآلا نآل : ةوقلا ىف ةفآلا ىلع ةلآلا ىف ةفآلا مدق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 . مثأ ةلآلا لح ىف رذعلاف ًاريصب دوعيال ىمعألا نإف « لوزتال تأرط اذإ ةلآلا ىف ةفآلاو

 «لاتقلا رضح ولو رمتسي ىمعاألا رذع نآل ؛ جرعألا ىلع ىععالا مدق 4 ةعبارلا ةلأسملا إل
 . هريغو ىرلاب لاتقلا لع رذقي رخآ قيرطب وأ اك ار: رضخ نإ جرعأللاو
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 جرح ضررملا لع الو جَرَح جرعألا َلعاَلَ م جرح ىمألا لع سَ

 هللا بحأ نم مهنمو ( ميقتسم طارص اذه ىنوعبتاو ) لاقو ( ىنوعبتاف هللا نوبحت منك نإ) هللا
 مالسإلا ةرئاد تعستا ام دعب رفكلاو قافتلا ىلع ميعمج اق نال للي دم ىنلا عابتا راتخاو

 برعلا رثك أ ناك(انوعبتت نأ) ملسو هيلعهتلا لص هلوق موبو . ديعب ناميإلا لع برعلا تعمتجاو

 . ةريثك نوصح ذخأ لبق و ةكم حتتف لبق ناكهنآل ٠ قافناا و رفكلا ىلع

 را ملف ال انلق ؛ ديدش سأب أب ىلوأ عم برح ملسو هيلع هللا لص ىنلل قبب مل هلوق امأو

 رق ملعيل ىدحلا ةعمو م 1 جر> هنا نر ان! مثاعد ةي ةيبدملا ماع ملسو هي هلع هللأ ىلص ىلا

 0 هحضخ نكي انم نأ كلف لاو. اطول نإ نوعي لاضا كح و لاخلا كس
 ًاجاح نورقوي ال مهنأ كم لاح نم ملع دق ناكف كلذ فالخ ىلغ نوكي نم ًاسأب رثك أ ابرام

 نمو« ديدش سأب هيف ديدحلا ةلآ نم حالس ىلوأ ىنعي ( ديدش سأب ىلوأ ) هلوقف ًارمتعم الو
 مهنواتاقتأ ذئئيحو .ةرهاظ اهتلالدو امهتفالخ ىلع ةيآلاب كسمت 0 ركب وبأ ىعادلا نأب لاق

 ىف" اع نأ راجع تصاب اوتم ىاآذ :كوذدا عقب اهدحأ نأ" لإ ةراغإ منولتفا

 زصملا نع ءىنتو: ني راعتملا ني الإ ضال وأ نأ اوه هيف ىرمججلاو : ولك تاكا مهنولتاقت

 وأ جوز ددعلا لاقي اة اع وأ ديور رق كاع نأ حصي ال اذهلو ءدرف وأ جوز ددعلا لايف

 رصخعا نامزلا نأ هنم مبفي قح ىنيضقت وأ كنمزلال لئاقلا لوف اذه ىلع اذإ , امهريغ وأ ةسمخ

 ءاضقو ةمزالملا نب نوكي الف ء قا ءاضق هيف 1006 مسقو ؛ ةمزالملا هيف نوكي مسق : نيم-ق ىف

 َْق 0 5 ىنيضقتوأ كنمواأل هلوق 0 نكت : قدك ءاضقالو ةمزالملا هيف دجوبال ناَمَر قحلا

 لوق فعضيأم اذهو 03 ءاضقلا د ةمزالملا نامز دال 2 ىبيضقت نأ 0 كمال 2 لئاقلا لوق

 دتع ال مهعم لاتقلاف « ةيزجلاب نارقي نيقيرفلا نآل مورلاو سراف موقلاو رمع وه ىعادلا لئاقلا

 اولوتت نإو انسح ًارجأ هللا وي اوعيطت نإف) ىلاعت هلوقو « ةيزجلا اودؤي نأ زاوجل مالسإلاىلإ

 ( جر- ىمعألا 7 سيل ) ىلاعت لاق اكرذعب ناك اذإ ىلوتلا نآل ةدئاف هيف ( لبق نم متيلوت اك

 نظلا ىلع ءانب مكيلوت ناكنإ ىتعي ( متيلوت انك 2 نإو ) لاقف ؛ : مبلأ ب ادع ىلوتتلل نك
 مكبذعي هللاف '«اناومأ انتلغش) مكبواقب ال اا متلق ثيح ناكامك لطابلا داقتعالاو دسافلا

 . املأ اياذع

 « جر> ضيرملا لعالو جرح جرعألا ىلع الو جرح عل لعل ره لاق ىلاعت هللا نإ مث

 رفلاو ركلا نم 2 ام وهو داهجلا كرت زوج هبسب امو داهجلا كرو فلختلا هل زو نم نيب

 بلطااو ودعلا ىلع مادقإلا هبكمب ال هنإف (ىعالا ) ( لوآلا ) فانصأ ةثالث نايبب كلذ نيبو

 . عطقالا جرعألا ىنعم ىفو .كلذك ضيرااو كلذك جرعألاو ء برحلاو زارتحالا هكدا

 ع 5 همم
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 ملف . هللا مع ىف ريغش ن كب من هلاح لاق نأ زاج ةيلعت نأ ( امهدحأ) نهج و نم ءالؤه لاح نو

 ىلع نيةفانلا نمقس مل ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا دعب آف« تاريعب نا رع ال لاخاو © ةم الع هم وتل نا

 ريفغلا مجلاو ريثكللا عملا لاح نايب ىلإ ةجاحلا نأ ( امهيناثو ) ةنسلا لهأ بهذم ىلع دحأ قافنل
 نوعدتس ) هلوق ىفو « نيلسملا قرف نبب ةنتفلا مايق ىلإ رمآلا ىضفي ناكل نايبلا الول هنال .٠ سمأ

 ممازغو ةيليسم اوعبات ثيح ةفينح ونب مهنأ اهربظأو اهرهشأ هوجو ( ديدش سأب ىلوأ موق ىلإ

 هللا لص ىنلا مهازغ فيقثو نزاوه (اهثلا 1 ع مازغ مورلاو سراف مم ( اهناثو ) ركب وبأ

 « هريغ ربظالا ناك نإو ملسو هي هلع 00 نم ناك ءاعدلا ل وه هوجولا قوق « ملسو هي هيلع

 روظ قلي ىنلا نامز ىفبرعلا ىمأ نأ ىلع 0 ةنسلا لهأ نأ وه هجولااذه ةوق ىلع ليلدلا امأ
 0 نيقفانملا فوم ىلع ةالصلا نم تلي ىنلا عنتما و ء رهاطىقت نمؤ.وأ ؛ رهاجم رفاكالإق ب ملو

 هركذ امو [ةدم نودم ولا ةماحب م نينم ْوا١ نب هنوك عم ع 2 08 مطلاذ نوم وَلا

 مهطاح >ح رهظ ناك ناف ٠ ًامفانم ناكنم لاح رو, ظلةمالع هللا

 مهلوبق نم عنتما ول مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نآل . تلي ىنلا نامز ىف ناك روبظلا اذم رهظ
 فيعض اذه لبق نإف ( ىنوعبتاف ) هل وقو ( هوعبتاو ) ىلاعت هلوهل رمعو ركب ا :ال

 فيكف ( ادبأ ىعم اوج رخت نل ) لاقو ( انوعبتت نل ) لاق هَل 0 اقدحأ نيرحرل
 ةالصلا هيلع ىنلل كلذ دعب قي ملو (ديدش 0 3 وأ) ىلاعت هلوق ؛ىناثلا) ؟ لا عم هزاع راك

 نإو ةمالع اذه لعجل ىعم الف 2 اذه ريغإ

 رافكلل قبب ملو سانلا بولق ىلع ىلوتسا بعرلا م ديدش سأب ىلوأ 0 عم اارح مالسلاو

 نيل 2] نع تارخلا افأ كلوذن © رويطلاو ةوقلا لع لذي روهجلا قافتاوز6 سابو هدش هدعب

 هيلع متنأ ام ىلع متنأو ادبأ ىعم اوجرخت نل : هريدقت . ًاديقم كلذ نوكي نأ ؛ امهدحأ ) بجو

 ناكراك و ٠ كلذ رثك الإ لب ةمالسإ' نحو لسأ نق يتعتاأا لع اسمح انا لل بقتل اذه نحو

 تسل مالسلا مكيلإ ىقلأ نمل اولوقت الو ) ىلاعت هلوقل نيدلسم مسا مهل لوقي م

 مهلع هبوجو 3 هللا ليبس ىف داهجلا نم مهعنمي نأ زوحي ناك ام مهمالسإ لوقلا عمو ( ًانمؤم

 عنتماو موق هعاط أ دابج ىلإ ماعد متلي هل ىنلا نإف ٠ مهلاح نس نيبث دقو كيج كاد ناكر“

 هال( نرثلا ر نايرإلا لع هلق رفحا نع رفكلا لع نمتسا نم معو مثرمأ رهظو ؛نورحآ

 مثو اذه ريغ ناك ( عم روجر نل ) هلوقو ث لانقلا اذه ىف ( انو علت نل ) هلوق نم

 لوقت اناآل مهنيبو اذن دن اةقلاخخ الل ل ىقتف ويملأ قافتاامأ و ءكاويت ةورخق اوفلح نيذلا نوقفانملا

 لعف نم كلذ زاوج هتفرعم دعب ماعد ًاضيأ هنع هللأ 0 رك ما تك مماعد ملط ىنلا

 هللا ىضر ركب وبأ اولاق نإف مهاعد ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تنقانح اع ؛ ملسو هيلع هللا لص

 - مرجلاو ىقنلاف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهعدي م اولاق نإو « فانت نيلوةلا نيب نكي مل ماعد هنع

 - مالك نم لاق مالسلاو ةالصلا هيلعىنلاوال فيكو ؛ عقو دق كلذ نوكي نأ زاوجل دعبلا ةباغ ىف هب
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 هه 26 مس هسا شا 2 0 ل ل لا

 يللا 000 1 0 1 ا ولا 1 2 : نولوقسف

 1 هرج اي 27 هاس ممثل 0 -

 لا سر هد سأ ا موق لإ 5 نا نم

 روس ه 0 رك 00

 لق 17 جل انس ارجأ هلأ داوي اوعبطت نام نوماس

 تا تام اس 07 2

  0اءاذع 53 52 1١«

 هه

 (انوعبتت ن 0 :مهدجو دق لون ا ها هله لقال كا ةمرغى هدا د

 هللأ لص ى ولا نأ وهو فيطل ىنعم ىلا ة ةغيص ىلع 0 هل وق نع الدب 0 دا ةغيص 1

 ىنعي( انوعبتت نأ ) لاقو مزج هقدصب هعطقو هقوثول قنلا مهنع ىلاعت هللا رابخإ ىلع ىنب ملسو هيلع

 . ىلاعت هللا ربخأ امل كلذ مكل متيال مترتخاو متدرأ ول وأ مكرمأولو كتنذأ ول

 . ( اننودسحت لب نولوقيسف ) ىلاعت لاق مث

 لب ؛ لبق نم كلذك هللا لاق ام: اولاق مهن أك ( لبق نم هللا لاق مكلدك ) ىلاعت هلوق ىلع أدر

 هللا لاق ام ريدقتب وبف انهه امأ ؛ نيعض وم لا ىف فوذحم هذنع بورضملاو بارضالل لبو ؛ اننودسحت

 جورخلا مدعفف نيبيصم انك نمي | ولاق مهن اكل وقن ؟ مهداقتعايف دسالا ناكاذ امب ليق نإف .كلذك

 ةمينغ هيف نوكيو مبعم انجرخ نإف ءانحرتسا نحنو لصاح ريغ نم ةيبيدحلا نماوعجر ثيح

 . انعم اوبعتي ملو انعم اومنغ مهن ولودي

 كلوق نم اوبقفي مل ىأ 4 اليلق الإ نورقفيال اوناكلب )ل اودر اي مهلع ًادر ىلاعت لاق مث
 . دسحلاب هوللعو هودارأ ام ىلع هوامحل اليلق الإ همكح نم اومهفي لو ىهنلا رهاظ الإ اوجرختال

 وأ مهنواتاقت» ديدش سأب ىلوأ موق ىلإ ترعدتس ِثارعالا ند 00 لق ) ىلاعت لاق مث
 ( املأ ًاباذع 1 لبق نم م ءاوت اك اولوتت نإو ًانسح ًارجأ هللا مكؤي اوعيطت نإف نوءلسي

 ناكف (ًأدبأ ىعم اوجرخت نل لقف 0 اقو ( انوعبتت نا لق ) ِلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق ال

 ىلع اوقبي مل مهنإف م موت لوبق ناب ىلإ ةجاحلا تعد . ةيعشتم لئابق نم. 0 5 نوفاذملا

 لوبقل لع هلاب حلصو هلاح نسح نم مهنم لب ؛ قافتلا ىلع اودرم نيذلا نم اونو ب لو كلذ
 ةيلعث لاح فال نوءيطيو ديدش ش 5 موق لاتق ىلإ 00 مهنأ وهو  ةمالع مهب وت

 ملو لاخلا هيلع رهتساو ملسو هيلع هللا ىلص ىنللا هنم لبقي موا م أ مث ه ةاكرلا ءادأ ن م عنتمأ ثيح

 اوناكنإف نوعدي مهنأ نببىلاعت هنأالول :ةلرمد لادن مجسم 0 ةياحصلا نم ا هنم لبق

 ةباعت لاح نيب قرفلاو . هنوعبتي مهكرتي ةباحصلا نم دحأ ناك امو نسحلا رجالا نوتؤي نوديطي



 2 ضرآلاو ت مج كإم 2 لا هلوق رق 6

 2 ا ريا نساك دوم حا وس 7 هاري ادع رثمور 0

 اش 0 اعنا نا رفغل أ ضرَأْلاَو نر 1 هّللو
 0 -- يآ

 ه- 3 2 ياس رايق لس سل

 0 +انل مام م -كاطنا 0 ٌلوَعس1ةايحَرا 0 هللأ ناكو

 لَو كلذك انو ا وعبلا 5 هلأ مالك | ودي 0 نودي مبلل ا نورد

 لبق نم هللا
 تس

 هللا ناكو ءاشي نم بذعيو ءاشن نمل رفغي :ضراآلاو تاومسلا كلم هللو ىلاعت لاق مث

 .« اهحر ًاروفغ
 ىلإ راشأ : نيلاضلا نيناظلا نم ميلأ باذع هل نمو نيعيابلا نم ميظع رجأ هل نم ركذام دعب

 ةر متأو لمشأو 00 هنأرفغو . هتلسشع نيرخالا بذعي و هتةيشع نيل قدا رفعت 1

 نوكي هكلم رظع نم نآل اعيمج نيرمآلا ةمظع ديفي (ضرآلاو تاومسلا كلم هّللو ) ىلاعت هلوقو

 : ملالاو لاكنلا ةياغ ىف كلذك هتبوقعو هباذعو مظعلا ةباغ ىف هتبهو هرجأ

 4 معبتت انورذ اهوذخأتل ماغم ىلإ متقاطنا اذإ نوفلخلا لوقيس رإل ىلاعت لاق مث

 ءاقلت نم نولوةي اهمنوعقوتي مكاغم ىلإ ريسلا نوكيام دنع | 0 اذه مه.ذك هللا حضوأ

 مهلاب اف كم لهأ ىلإ مهايإ مكوعد موي مهلغش مولهأو ىلا وم أ ناكاذاف ( مكعبتت انورذ ) مهسفنأ

 نوءلملا متو امحتفو ربيخ لهأ متناغم متاغملا 0 ةمينغاا ذحأ موي ملاومأب نواغتشيال

 نيقفاوملا نيعيابملا دعو ( نوفلخلا لوقيس ) هلوق ىو ؛ ةنيدملا ىف هعم ناك نم الإ مهعم نكي ملو

 . نامرحلاب نيفلاخملا نيفلختملاو ةمينغلاب

 . ( لبق نم هللا لاق كلذك انوعبتن نل لق هللا مالك اولدبي نأ نوديري إل ىلاعت هلوقو

 ريغال اب دهاعو ةيبدحلا دبش نمل ربيخ ةمينغ نإ هللا لاق ام وه ( اهدحأ ) ًاهوجو لمتح
 (اهيناث) « ( لبق نم هللا لاق ىلذك ) ىلاعت هلوق ىلإ اظن نظل قيرعللا دنع شالا هو

 ىف اوناكل رمكوعبتا ول مهنآل كلذو ( مهاع هللا بضغو ) هلوق وهو هللا مالكاولدبي نأ نودير

 ىلاعت لاق 0 هللا ىضر نيذلا نم نونوكنف ةمينغلاب نيدوعوملا ناوضرلا لم عبو َِ
 مهيلع هللا بضغ نيذلا نم نونوكي الف ( ةرجشلا تحن كنوءيابي ذإ نينمؤملا نع هللا ىضر 0

 ىلع هللا هعلطأ موقلا فلخت امل ملسو هيلع هللا ىلص ىنللا نأ وه ( اهثلاث) هللا مالك ليدبت مرلبف
 ارح ن لقف) سو هيلع هللا ىلص ىنلل لاقو ٠ مهقاعي نأ ديرب هنأو مهقافت هل روظأو مهنطاب

 ةيآلاف لاقيال . هعم جورخلاب مالكلا كلذ اولدبي نأ اودارأف ( ًاودع ىعم اولتاقت نك 1
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 م4 ةيآلا . بلقني نل نأ متتنظ لب : ىلاعت هلوف

 هامه جوز ةاس مس جه اس

 ا يأ لإ دوما: لوشن 0 كد ل

 لق 71010 او يكل اذ هد ةرور 51016 1 1 و

 هللا نمو : نمو 0م اروي أما 00-0 ١ ه متلظو مك بوك ف

0 2 2 

 ال

 نإو) لاقو (رضب هللا ىنادرإ نإ) لاف . رضلا ىلع 1 1ك 0 000

 نإ ) انبه لاَقف ؛ رفاكلا ىلع ءابلا لخدأ رفاكلا عم مالكلا نوك ةروص ىفو ( رضب هللا كسسمب

 قرفلا انركذ دقو ( ًاءوس مكب دارأ نإ هللا نم مك-مصعب ىذلا اذ نم ) لاقو ( ًارض مكب دارأ

 )0 ةميئيلا رردلاجردامإف 3 سس ةرودس ريسفت ةعلاطم ىلع اثعاب اذه نوكيل هديعتالو 0 كانه(١) قئافلا

 :هرزغ راضإاو برا رابظ] قم نولمدت 4 ع 'ء آريمخ نولمعت اع هللأ ناك لب ز

 ىف كلذ نيزو أدبأ 'ميلهأ ىلإ نونهؤم لاو لورا باقثي نأ ن نأ مظ ١ 1 لاق "ا 1:

 منظ 6 ل 2مل نه همم هلا ) باقي ل 0 متذنظ 1 ( 0 امل 0 0 0

 ناطينقلا 1 3 31 مانظ ىلا ( مكبولق َّق كلذ نيزو )هلوقو٠ نوءجرب الو نوالعني ال مبنأ

 0 علطقب ةلياخ املإ مضيو ٠ ا ثلا اهنيزب دق ةبممقلا نال كلذو ء هب ١ مءطق ىف - مك دنع مكنظ

 امه أ نيهجو لمتح (ءاوشلا نط مللت :ظو) ىلاعت هلوذ و « لقاعلا اهي كلقت ا ن6 4 ااا

 ل ١ هلوق َّق ىذلا ريغ ) و نَظ مخ نظو / هلود) ٠ هرب اذ كيفي 0 فططعلا م اهل نوكي ل

 نأ مذنظ 1 هدعو فلخب هللا نأ متتنظو : هانعم ىناثا نظلا نوك نأ لمتح دئني>و ( متنظ

 نا مدقت ام وه ( هردلا نظ مذظو ) هلْوق نوكي نأ ( امهئاثو ) هلوق ف بذاك لونا

 « اهريغال ةلأسملا هذه ىأ . ادك تيلعو ةلأسملا هذه تدلع :لئاقلا لوق دحىلع نوكيو ؛ اويلقنيل

 :ودلا لح فل ىيدستلا ان ذك رك انما كد 30 2 ل 00 لاق هن ككلذو

 نيكلاه نير اب نظلا كلذي مترصو ( امهد>أ ) نيهجو لمتح ( 2 1 متنكو و)) لاعت هلوقو

 . دسافلا نظلا كلذ: متةنظو نورئاب لصالا ىف مت :أ( اميناثو)

 . © ًاريعس نيرفاكلل اندتعأ اناف هلوسرو هللاب نمو مل نمو )ل ىلاعت لاق مث

 هب نظيو (هلوسرو هللاب نمؤي مل نمو) لاقف بذاك ل وسرلانأب مهنظوأ هدعو فلخب هللا نآب مهنظ
 هل اندتعأ انإف لوب نك َنَع الدب ) نب رفاكلل ( هلوق كو 5 0 هأ اندتعأ انف اذك لولو ان

 3 ا نيرفاكللا دتعأ انإو 2 نب رهاكلا نمورف هللاب ندؤ: م نمو: لاقملاعت هناك يمعتلا ىهو ةدئاف

 . اضيأ بسانم ىنعم اوذه . انه قئافلل انه ةفحصم ابلعلف ( قرافلا قرفلا ) هلوقب هنع رسفملا ربع نأ قبس (9)

 نوما رت د ل؟و»



 ةيآلا . بارعالا نم نوفلخلا كل لوقيس : ىلأعت هلوث /م/

 9 عع هضم رو سا اسر اس ه2 س6 سس ذأ 206126 ص ١ ا ا اس تقص سا د ا" را اع

 رفغتساف انولهاو انلا 0 انعم بارعالا نم نوفل اكل لوقس

 |مصص م مور تا ه2 هسا 206 03 0

 نأ 56 هللا نم كَل َكإ نق لق مهيرلق ف دل مبدا نر
 م رحل ١ دع

 ا م نر ا ا

 ا اب هللا ناك لي اعفت مكب داَرأ وأ ارض مكبدار

 نولوةي انل رفغتساف انولهأو انلاومأ انتلغش بارعالا نم نوفا كل لوقيس ل ىلاعت لاق مث

 0 3 دارأ وأ ارض مكب .دارأ نإ آئيش هللا ن 0 ) كاع تل اوت أ دلك حلا
 ( ًاريبخ نولمعت | م هللا ناك لب

 لوسر عم جورلا نع اوءنتما بارعألا نم ًافاوت نإف ٠ 00 1 0 نفهاللا لا نسا

 اذإ ملاح نيوك لم ف « ةئيدملا باب , نع نولتاقي كم لهأ اولاق مهنإف مز6 هنأ مهظل هيي هل

 ال ناردا ف مان ولعأو اناومأ العش ) مهوقو , اورذتعاف 0 مم طاحأو مدالب اولخد

 حلصي د اللا ملا عمجنال كلذو' أ را ا ل : : اولوقيملو (انلا 0 )| موف |( ]امهدحأ) رذعلا عوخو

 اولاقف . ًارذع حاصي تاوفلا نملصاحلاعنمو تاتشلا نم عمجام ظفحامأو : هل ةبام 23 ردع

 نأ ول كلذو (ان ولهأو )ىلاعت هلوق(اههناثو)لاومألا قلطمال انل الام راص ام ىأ(انلاومأ انتلفاش)

 3 ناكل 5 0 لوسرلا ةعباتم نه هظودح معن هجرد ىلإ غلبي نأ ىعبلل ال لاملا 5 مل لاق اللئاق

 أوعرضت ردعلا 2م ممن ! مث 2 1 ممأ نع مهظفحو م ل ايلا 2 لهالاف 5 اولوهي أ

 َْق اع فعاو 0 رفعت 1 هَ اسالاب كوؤرثعم ردعلا ةماقإ م ندم 3 ىعل ( د ) رفغتساف ( اولاقو

 ني رمأ لمت ا واقف سيل ام مهتتسلأب نولوقي ) لاقو ىلاعت هلل مهبذكف جورخ لا 0

 مهنأ اورهظأ مهنأ وه هقيقحتو (انل رفغتساف ) 0 ىلإ ًاعجار بيذكتتلا نوكي نأ ( امهدحأ )
 دكودمتعي اوناك لب « كلذ مثداقتعا ّق نكي موءا ورا ىدح > فلختلاب : كود كاسم ممأ ن لودوتددءل

 كإذ 55 مو 0 ريغال اذهل انعانتما نأ ىلإ ةراخإ (انتلغش) أولاق ) امهمنا# 0 كو ع فاختلاب ع

 ا[ نر لتلو نوريفب نونمؤملاو 1 ىنلا نأ داقتعال مبعانتما نودقتعي اوناك لب « مهداقتعا ىف

 مك كلي نُث لق ) هلوقو ( ًادبأ م لها لإ ن لل كومرلا تلعتا ن :] نأ متقنظ لب ) هدعب لاق

 171 رتتو ءررضلا نع 00 ةاعفر ماع مكب دار أ وأ ًارض مكب أ نإ ايش هلأ نم

 ؛ًائيش هللا نم مكدوعق مكعفني ال ررضلا مكب دارأ ولو ؛ ةمالسلل الط نرتقي رك هتارعأ

 مكظفحم مكدالبو مكيلهأ نأ نو دفتعل و يا املا و لاتقلا رج 5 نور رح كت هانم وأ

 نأ عم 5 ةرحالا 2 هّللأ باذع مكنع عفدي نم 5 كالذ نع مكسفنأ مظفح مكنأ بهف 5 ودعلا نه



 0 20 ل نيذلا "نإ 0 5

 اس سرس هدالإس ه 0 < هد ادم رثس سو مقا ل نب دع هَ

 0 نف 00 قوذ 0 هللأ نوعي 59 كوب 3 'نذل نإ

 < هع 82 سس سابع رو سل -أ هلم اصل ا 20

 ّط ا رجا كو هللا هيلع دهاع ام : وأ م هسفن 0 فكلما
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 0 ع !فثكن نف مهيدبأ قوف هللأ كب هللأ 0 تك كنوعاسَن ,نلا نإ 0 كاك لاق مث

 . 4 |مظع ًارج أ[ هيت وسف هللا هيلع دهاع انع فوأ نمو هسفن ىلع

 لمتح : (مهديأ ق قوف هللا دي) ىلاعت هلوقو ؛ هللأ عباب ب كك هع نعانا 0 ر هنأ نيب ال

 نإف « نيينعم نو 2 5 00 نأ | ام) نيعص ولا قادتلا نأ كلذو. 00-6

 هناا انوار ميلع هللا ةمعن ىبعمب ( هللأ دب ) (امهدحأ ) ناهجو هيفف ء دحاو ىندمب امإ انلق

 هترصن ىأ (مهديأ قوف هللا دي) (امهناثو) ( ناميالل مك اده نأ مكيلع نمي هللا لب ) ىلاعت لاق اك

 انلق نإ امأو . ربقلاو ةرصنلاو ةبلغلا ىأ « نالفل ديلا لاقي ءهايإ ممترصن نم ىلعأو ىوفأ متايإ

 3 0 ةحرأ اجلا ىعم نيعيامملا قدح و 2 لم ىعمب ىلاعت هّللأ قد َْق لوقف غ نيينعك ْ :

 سل عج ءلا َْق هيحاص ىلإ هدب امهنم دحاو لك دم اذإ نيعي أ. 2 0 نم ا ظفحلا نع

 3 00 ىلع هدد عضيف 5 عبيبلا ماعإ ريغ نم دهعلا اخسافت نأ كدر ال ل ود كا ل

 ىدياألا قوف ديلا عضوف ؛ رخآلا دي كرتي اهقالحا لوو الار ةدعتلا م نأ نإ اًيْبيَسأ ظلمت

 كلذ ظف اك ةعيبلا ىلع مهظفحي ( مهيديأ قوف هللا دي) ىلاعت لاقف . ةعيبلا ىلع ظفحلا ًابس راص
 دارا انلوق ىلع امأ ( هسفن ىلع تكن. اعاف تكن نف ) ىلاعت هلوةو . نيءيابتملا ىديأ طسوتملا

 ةلباَقَم ىف ليزجلا ناسحإلا هسفن لع توف تكن نم نآللف : ةوقلاو ةبلغلا وأ ةمعتلا ادنلا نك

 هلوق ىلإ دئاع وهف ظفحلا دارلاان اوق ىلع م . هسفن ىلع 101 ا ليلقلا لم.لا

 ةعبملا نذل 5: كيلإ اما هتك اوكف ال 0 1 ىلا 5 كعيام نم ىنعي ( هللأ نوءياس اعإ ١

 هيلع دهاع ام ىقوأ نمو) ه-لإ الإ دوعي ال هررضف ؛ ءىشب ررضتي ال هآل ؛ هللا ىلإ الو هللا عم

 لوطلا هيف عمتجا اذإ الإ لاقي ال ؛ مارجألا ىف مظعلا نأ انرك ذ دقو ( امظع ًارجأ هيتويسف هللا

 لبجهضرعل عاسنا الو « عفترم وه ىذلا ليجلل لايف . ظيلغلا كمسلاو عساولا ضرعلاو غلابلا

 نال : كلذك رجألاو » ميظع لاقي تاوجلا 0 عاستالا هياإ مضنا اذاف 2 قهاش 1 عفت رم وأ اع

 ننزل 1" "ةلتع نا وكملن او“ د ةياغ ف نوكتو ؛ سانجألا عفرأ نم نوكت ةنجلا لكم

 هلاك ىلإ ةراشإ ىلاعت هللا ق- ىف ميظعلاو .عل هل لاقي نأ تبساتك ا هيف ل هش اذ عاطقنا ال

 ةتايجي ىف هلاك" ىلإ ةراش *] مسجلا ىف هنااك فافعل



 ةبآلا .٠ هلوسرو هللب اونمؤتل : ىلاعت هلوق 5

 ) ًادهاش 0 هلوقو لسراابو لسرالاو هللاب اب فاكملا .لنمفو أ ىضتقي هللا نم السرم هنرك نا

 وه الإ هلإ ال هنأ دبشي هنأ هانعم انيب ام لع ( ًادهاش ) 3 لل هيدا ىو هللا ررعي نأ ىعتفي

 هيش ىلع هدنع هللا مظعت نآلل هللا رقوب نأ ىضتقي 1 ) هلوقو عبلب نأ قحأو قا وه هنيدف

 هباقعو ملالا هباذع ةفاخم ءاشحفلاو ءوساا نع هزني نأ 3 ( ًاريذن ) هلوقو . هايإ هللا مظعت

 نموا فدو هيلع بتزتي لوسرلا فصوو نامإلا لصأ ىلع بترم لاسرالا أ و ؛ ديدنشلا

 111 د5 نأ شم دلي ةلوكف ةعررالا رومدلا ايضتقم دحبأو لك نوكي نأ ( امهات )

 رومالا ضني هيادحولاب ( ًادهاش ) هنوك كلذكو ءهحبسي و هلق داو در ردو اهل سدر وا اهنلاب

 ًامدقم العف ىعدتسي لعفلاب ماللا نارتقا نإ لاقي ال ( ًاريذنو ًارشبم ) هنوك كلذكو . ةروكذملا

 فيكف ( كانلسرأ انإ) هلوق وهو العف ىعدتسي ( اونمؤتل ) هلوةو فصولاب قلعتي الو هب قلعتي

 نأ اك. ًأظفل ال ىنعم هيلع بيترتلا زوحي لوقن.انآل ( ًارشبمو أدهاش ) هنوك ىلع رومآلا بترتت

 ىدملا فو« مارك لا بيس فيعبلا نك نع ءىني ظفللاف هم ركدل ًالاع كيلإ تثعب لاق اذإ لئاقلا

 1 اس نكد ركب تاع كل تن لاق ول اذهلو , ماركذلل تيبلا وع املاع ةنوكا

 ثعب لوقت اك بيس ًادهاش هنوك لاح لاسرإ وه ىذلا لاسرإلا لون ىنءملاو ظفللا نيب عما

 : لئاسم ةيالا ىف ؛ملاعلا درجم الو . ثعبلا درجم ال ايس هلعج ببس ملاعلا

 هللا ىلإ ًايعادو ًاريذنو ًارشبمو ًادهاش كانلسرأ انإ ) بازح الا ىف لاق ( ىلوألا ةلأسملا ١

 نو هع باودلا لوقت ؟دف ةكحملا اهني ةسخلا( نه ةئالثلا لع رصتقا انههو. ( ارينم ًأجارمو هنذإ
 هللا لصلوسرلا ركذ ىف ةروسلا رثك أ نآل هرك ذ ماقم ناك ماقملا كلذ نأ ( امهدحأ ) : نيهجو

 (امهيناث) انهه لصفيملو . كلانه لصفف لوخدلاو دعولاو ةعيابملانم همدقتامو هلاوحأو سو هيلع

 لوقي نأ زاوجل ابعاد نوكي نأ ضني مل املل ( ًادهاش ) هلوق نآل انهه روك ذم مالكلا لوقن نأ

 نكي مل امل انههو : كلذل ًايعادو كانه لاق سانلا وعدي الو . هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ هسفن عم

 ( هو>.,ستو هورقوتو هورزعتو هلوسرو هللاب اونمؤتل ) لاق ًايعاد د 0 00

 ءاشحفلاو ءوسلا نه مر امع بانتجالاو مظعتلا نم بجام نأ فنزل احا رم هيرولا ىلع ليلد

 : 0 وهو هيزئتلاب

 ةراشإ نوكي نأ لمتحي ليصآلاو ةركبلا رايتخا نأ ًارارم انركذ دق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 ىلع نوعمتحجب اوناك مهنإف هنولمعي ن ركارخلا ناك ام فدلخ ارز قوكي نأ لمع ول, ةفوادملا لإ

 .ركنملاوءاشحفلا اهيفنوركذي اوناك تاقوأ ىف حيبسنلاب اورمأف ةيشعو ةركب ةبعكلا ف مانصألا ةدابع

 ١ هوحبستو هورقوتو هورزعتو ) ىلاعت هلوق ىف ةروكذملا تايانكلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا (

 .لواآلا وه حصالاو ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ وأ كانه ل] ةعجار

 5 نيف 24 5



 / ! ةنآلا ٠ ار ًادهاش كاتلسرأ انإ : ىلاعت هلو#

 20 فاس نامت ل همعم ع ه2 ص

 هورزمتو هلوسرو هلأ اونموتل اردن دلمو انما ةاتسراا

 - 2اس عا هام اا 20 تاجا خا ا

 6( اليصاو كك هوس رهو

 . نيرفاكلا لع بادعلا لازنإ نابل اناثو ( ابحر كفرا

 نآل ( امكح ًازيزع هللا ناكو ) انهو ( اميكح اهيلع هللا ناكو ) كانه لاق < ةيناثلا ةلأسملا 2

 ادعلا ةدش ىلإ ةراشإلا مرك ذ نهد رضقملا نأ ايي دق (ضراللاو تاودسأا دوج هللو 1

 (ردتقم زيزع ذخأ مه هانذخأف ) ىلاعت لاقو ( ماقتنا ىذ زيزب هللا سيلأ ) ىلاعتلاق اك ةزعلا ركذف

 . ( رابجلا زيزءلا ) ىلاعت لاقو

 مهرك ذو «ةنجلا نينمؤملا لاخدإ لبق ضرألاو تاومسلا دونج ركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل
 دونج لزني ىلاعت هللا نال نسح بيئرت هيف لوقن « نهج دادعإو رافكلا ردح كا د1

 ( مهتائيس مهعرفكيو ) هلوقب ةماركلاعلخ مه بلي مث ةنجلا نيمظعم نيمركم نينم ولا لخديف ةمحرلا

 :برقلا لوصح دعب و ( اهظع ًازوف هللا دنع 3 ناكو ) هلوةب ىئازلاو ةبرقلا مهل نوكست مث انيب اك

 رفاكلا ىف امأو « ًارخآ نوبرةيو نولزني الوأ ةمحرلا ىف دونجلاف دونجلا ةطساو قبتال ةيدنعلاو

 ةكئالم مهيلع طاسي و مهج ىهو ةمحرلا ا ةيئانلا دالبلا ىلإ درطيو دعبيف الوأ هيلع بضغيف

 كلذلو ( مهرمأام هللا نوصعيال دادش ظالغ ةكمالم اهيلع ) ىلاعت لاق ايها دونج مهو باذعلا
 وهو ( مهنعلو مهلع هللا بضغ ) انبه لاقو ارخآ هللا دنع هلوقب ةنارعلا و ال وأ ةمحرلا هوك

 1 2 و تا 00 دودج وأ الرا تالا

 ةورةزنز هر ردت ريم رس رو كلا اوفو 3 لد | تدعو دعا 0 ىلاعت لاق مث

 0 اليصأ 2 ةركب هوحبسأ و

 ( ًاديهش مكيلع لوسرلا نوكيو ) ىلاعت لاق اك نولعفي ام امب كتمأ ىلع ( ًادهاش ) نورسفملا لاق

 لاق اك هللا الإ هلإ ال هنأ دبشي هي لغو ناسا ا :ءاسزأ انإ) لاق ىلاعت هللا نإ لاش نأ لو الاد

 مهاتآ نيذلا ؛ مالسلامهيلع ءايبناألا مهو (ملعلا اولوأو ةكنالملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش) ىلاعت

 7 هللا الإ هلإ ال هنأ معاف ) ىلاعت لاق كلذلو « نودلعي اونوكي مل ام مهماعو ؛ هدنع نم ًايلع هللا

 , امف هفلاخ و هتداهش در نإ ًارذنو اهف هقفاويو اهب لمعو هتداهش لبق نمل ( ارشيمو رة ديشاف

 هورقوتو هورز#و هلوسرو هللاب اونمؤتل ) لاقف هركذ ىذلا هجولا ىلع لاسرإلا ةدئاف نيب مث

 ةزوكذملا ةعبراإلا رودالانوكن نأ( (هدحأ) :.نيهجو' لد اذهو ( اللضأو هر هر

 (كانلسرأ انإ) هلوقىلع بترم ( هلوسرو هللاب اونمؤتل ) هلوقف ؛لبق نم ةروكذملا روهالا ىلع ةبترم



 ةي الا . مهيلع هللا بضغو : ىلاعت هلوق م

 011 117 ردا نال جوا نم نال لا فالخ' لع زمادماو :ةكقردص أ لعبتي
 نع ربخأ هللا ربخأ ام لوأف :هيدفي بلغ نإ نمؤملا نأب عطقي ال رفاكلاو . ةعداخملل صلختي

 هركذ ىذلا نظلا وه (اهدحأ) ًاهوجو لمتح لا اذه ( .وسلا نظ هتلاب نيناظلا ) هلوق و قفانملا
 0 هللا نك ثلا نط ( اهناث ز ( لوسرلا بلقت 'نلبنأ متننظ لب ) هلوقب ةروسلا هذه ىف هلل

 نإو نظلا الإ نوعبتي نإ ) لاق نأ ىلإ ( متنأ اه وتيم“ ءامسأ الإ ىه نإ ) ىلاعت لاق امك كارشإلا

 هللا نأ متننظ كلوا لاق اكمل الو ىري ال هللا نأ مهنظ ( اهثلاث ) ( ائيش قحلا نم ىنغيال نظلا

 مهنظ هيف لخدي ىتح مهنونظ عيمج دارلا لوقن وأ حصأ لوآلاو ( نولمعت اد ًاريثك ملعب ال

 (اورفك نيذلا نظ كلذ) ىلاعت لاق امك « لطاب هقلخ ملاعلا نأو ؛ ىنوملا ىح ال هللا نأ اونظ ىذلا

 هوجو هيفو ( ءوسلا نظ ) هلوق ىف هركذنسو ءوسلا ىف ىذلا ماللاو فلآلا هجولا اذه ديؤيو

 ( 2 2 راض ءايفلا نع ةرايغ راض :ردلا نأ وهو ؛ءابدالا نم نوما هراتخأ:ام ( اهدعأ )

 قدص لجر زع تلئسو ؛ دساف ىأ ءوس لجرب ترره لاقي حالصلا نع ةرابع قدصلاو ؛ داسفلا

 ىنعمب نوكي هدحو ءولاف «دساف انلوق ىنعم ىدؤ, .وس لجر انلوق عومجب ناك اذإف ؛ملاص ىأ

 ىف ءوسلا نأ اذه قيةحتو ؛ ىرشخمزلا هراتخاو جاجزلاو ليلخلا هيلع قفتا ام اذهو . داسفلا
 محللا دسف لاقي اك. هنظ ءاسو . هقلخ ءاسو . هجارم ءاس لاقي ؛ داسجألا ىف داسفلاك ىفناعملا

 تاما قلاتتمالا ريثك اههدحأ نأ ريغ ءاس نقف دسفام كو دسف نقف .ءانسام لك لب ؛ ءاوطا دسفإو
 ( نوامعي اوناكام ءاس ) لاقو ( رحبلاو ربلا ىف داسفلا رهظ ) ىلاعت هللا لاق مارجألا ىف رخآلاو

 : ممالك قيقحت نم ىل رهظي ام اذه

 : هنم مل جورخال ثيحي داسفلا مهب قاحو داسفلا ةرئاد ىأ (ءوسلا ةرئاد مهنلع) ىلاعت لاق مث

 ىلع هب ىلتبمن وكي دقف ءالب هب ناك نم نآل ةدافإلا ىف ةدايز (مهلع هللا بضغو) ىلاعت لاق مث

 بضغو) هلوقف بيذعتلا هجو ىلع ًاباصمنوكي دقو ؛ ًاباثم ريصي ىل ًاباصم نوكيف ناحتمإلا هجو

 نال ةدافإ ةدايز ( مهنعلو ) هلوقو بيذعتلا هجو ىلع مم قاح ىئدلا نأ لإ هلا ( مهيلع هللا

 الإ 2غ دف الو كرها! وأ متشلا و بتعلاب بضاغلا عنقي ثيحب نوكي دف هلع بوضغلاا

 لاقف ؛ داعبإلاو درطلا ىلإ ىضفي ثيح نوكي دقو ءهباب نم هدرطؤ هيانج نم هيلعبوضغملا داعبإ

 مه دعأو ) لاق ىقعلا ف مهل نيب انندلا ىف ملاح نيب امل مث. 0 ةيضدلا نارك ( مهنعلو (

 ؛ناكملا معن رادلا هذه لاقي منهج ىف ثينأتلا ناكمل ةراشإ (تءاس) هلوقو ( ًاريصم تءاسو منهج

 ا هيف قبو هريسفت مدقت دق ( ضراألاو تاومسلاا دونج هللو ) ىلاعت هلوقو

 هللا دونج وأ باذعلا دونجو ةمحرلا دونج هلل لوقن ؟ةداعإلاف ةدئافلاام (ىلو الا ةلألا]إ
 ناكو ) ىلاعت لاق نينمؤملاب ةمحرلا نايبل الوأ مهرك ذف باذعلل نوكي دقو : ةمحرال نوكي دق مهللازنإ



 . رم اسض نة

 م, ةيآلا .ت تاقفانملاو نيةفانملا كيطعياو# ىلاعت هلوق

 00 هلآ تاكو ١ َنيكرشملا اوتاكو ناني
 لاهنت سس مراسل يت 2 ل م راس سس مه هاساس ثا دع 2اس | 8س را هز ده 1-0 -

 فاش دس و 0 هل دعاو مهنعلو مهلع ثلا بضغو وسلا ةَرئاد مييلع رودس

 سادس هيي 2

 6210/0 1 كك 32 زيرع هلل ناَكو ضرأل آو تاومسلا 20000
 2 مرا سو 3

 هلوقل :نحلا وحأزو ءاسنلا ك5 د عضوم عضوملا نآل ( 8 وااو نامؤملاو تالسمللاوا لما

 كانه نهرك ذ ناكف ( نكستويب ىف ىلتبام نرك ذاو ) هلوقو ( نعطأو :نيت آو ؛نقأو« نجربت الو)
 ريغ نم درفم ظفلب ندرك ذو مركذ ميظعلا رجآلا نم ءاسنللام مهل ناكامل لاجرلا نكل . الصأ
 . عضوملا كلذ ىف نهرك ذ لصالا نأ اننا

 00 نأ عم لاخدإلا 0 دعب ( مات يس منع رفكيو) ىلا عن هللا لأق 4 هسا هلال 0

 (ىناثلا) بيترتلا ىضتقتال واولا (امهدحأ) نيمجو نم هنع باوجلا لوقن ؟ لاخدإلا لبق تائيسلا
 ركذلا فلاخدإلا مدقف ٠ ةنجلا لهأنم فلكملا نو 0 نم امهريغو ةرفغملاوتائيساا 00

 ؛ ةنجلا ىف ىهو ةماركلا علخ سابلإب نوكي ريفكتلا نأ وهو ( ثلاثلا ) ةنجلا لهأ نم هنأ ىنعمب
 ةوهشلاو بضغلاك ةبونعملاو ؛ تالضفلاك ةيمرجلا ةيرشبلا حلابق هنع لازت ةنجلا ىف ناسنإلا ناكو

 كلذ ناكو ) ىلاعت هلوقو ؛ علخلا عا ونأ فرشأ ىهو ةيكلملا تافصلا هيف تبثتو ريفكتاا وهو
 زوف هللأ ملع ىف ريفكتلاو لاغدإلا نأ ( امهدحأ ) نامجو هيف ( امظع ًازوف هللا دنع

 برقأو هنم برغأ ( امهناثو ) ىداقتعا ىف ىأ ؛ هجولا اذه ىلع رمآلا اذه ىدنع لاقي ٠ ميظع
 نأ طرشب ىأ . هللا دنع كلذ لوقي ىلاعت هناك كلذإ فصولاك هللا دنع لمي نأ وهو : القع هنم
 هيف نكي ملول ةنجلا لوخد نأ ىتح مبظع زوف هللا دنع ن وكب نأ بئطويو ىلاعتامتلا دنع فوك
 . أزوف ناك امل ةيدنعلاب هللا نم برق

 ءوسلا نظ هللاب نيناظلا تاكرشملاو نيكرشملاو تاقتهانملاو نيقفانملا بذعيو )ل ىلاعت لاق مث

 تاودسلا دوج مهو [ريصم انو منهج م مل دعأو مهنعلو مهلعدتلا بضغو ءوسلا ةرئاد مهيلع
 ( ايكح ًازيزع هللا ناكو ضدألاو

 مهنأ ( اهدحأ ) روماآل عضاوملا نم ريثك ىف ركذلا ىف نيك رشملا ىلع نيقفانملا مدق هنأ لعاو
 1 ناكو رهاجما كرششملا قوتي ناك نمؤملا نال رهاجما رفاكلا نم نينمؤملا ىلع دشأ اوناك
 كود ىدعأو» هلوَشب الكم ىنلا رامز ادهل كلو فر 0 ىشفي ناك وهو « هنامبإب هنظل قفانملا

 امتإو ؛ كودع ىنأ ىلع ناسنإلا ىنأي ال هنإف ناطشا؛ ةروض ىلع قفانملاو «كيبنج نيب ىلا كسفن



 ةيآلا . تانمؤملاو نئمؤملا لخديل: ىلاعت هلو /

 هلوقىلع فطع(بذعي)هلوةف لبق نإف تانجناميإلا بيس مهلخ ديل لاز.إلا ببسب اعإ ارنا

 نأ ( امهدحأ ) نيهجونم كلذو ىلب لوقن . مميذعتل ًايبس حاصيال مهناإ دايدزاو ( لخديل )

 ىف مكلخدي ناعيإلا ف مكدايدزا ببسب لوب ىلاعت 2 00 نام ائلل لذ وكعم ةتاوككلا زر رك دم تي ذعدلا

 مكل ام ببسب بذعي وهريدقت ( ىناثلا ) نيقفانملاو رافكللا ايندلا ىف كيدي قا تاج ةردجلا

 ودعلا همدعب و قيدصلاهدوجوب فرءاأل نأ ودعلا هب ترد ول ةللخف لاقي ؛ دايدزالا نم

 ( ثلاث رخآ هجوو ) هب هيذعيف ًارفك رفاكلا دادزيو ةنجلا هلخديف انامإ نمؤملا دادزيل كلذكف
 وهو بذعتيو هعم رفاكلاو قفانملا ىعيف مهتايثوممربص ةرثكب نينمؤملا ناعإ ةدايز ببس نأ وهو

 سوال لحديل ناسروملاب هللا ك رص و لاق ىلاعتعن اك (هللا كريضتم و) هلق ( قاثلا ) اان رك د ام يرق

 نمؤملا ينذ دارملا انلوق لع (كيتذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل ) ىلاعت هلؤق ( ثلاثلا ) تانج
 مورفم وه انلق نإ امأو « تانج نينمؤملا لخديل . نينءؤملا بنذ كل رفغيل لاق ىلاعت هنأك

 لاق ىلاعت هن 5ك لذ لع لدي ( ايكح ) هلوق ( اهدحأ ) ًاضيأ ًاهوجو لمتحيف حيرص ريغ ظفل نم
 ادلا ىف ( كيلع هتمعن ميو ) ىلاعت هلوق ( اهناث و ) تانج نينم وا لخديل لعفام لعف؛ ميكح هللا

 (تانج تانمؤملاونينم ولا لخديل) ىقعلا ىف كتعافش لبقيو ايندلا ىف كءاعد بيجتسيف.ةرخآلاو

 هللا نإ كل ًائينه هلي ىنلل اولاق نينمؤمملا نأ ىور هنأ وه هبجوو ( كل انحتف انإ ) هلوق ( اهئلاث )

 انحف و كا رفخيل نيم احتف كل انحتف انإ : لاق ىلاعت هناك ةيآلا هده تلزنف ؟انل اذاف. كل رفع
 لوقنف ؛ لاحلا ةنيرق نم لب لاقم ريغ نم موبفه كلذ نإ انلق نإ امأو ؛ تانج مبلخديل نينمؤالل

 هللا نإ لاق ىلاعت هن اكف : لاتقلا لاح لالا نأ لع رصنلاو حتتفلا ركذ نم نآل لاتقلاب ىمألا وه

 مهلخديل نينمؤملا راتخا هللا نأ لاخلا هو رق نم فرع لوقت وأ : نيتماؤملا لخ دل لاعفلاب مآ لاخت

 . تانج

 عضاوملا ضعب ىفو (تانمؤملاو نينمؤملا) عضاوملا ضعب ىفو انهه لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 ىلاعت هلوقو ( نينمؤملا رشبو ) ىلاعت هلوق ىف امك مهف تانمؤالا تلخدو نينمؤملا ركذب قتكا

 ءازجلاب نينم ملا صاصتخا مهوبام اهيف ىنلا عضاوملا ىف لوقن ؟ هيف ةمكسحلا اف (نونم وما حلهأ دق)
 ايف سيل ىتلا عضاوملا فو. ًارص هللا نهركذ مهعم نكرتشي تانمؤملا نوك عم هب دوعوملا

 امو ) ىلاعت هلوق نم ملع هنأ عم ( نينمؤملا رشبو ) هلوقف نينمؤملا.ىف مطوخدب ىنتك ١ كلذ مهوبام

 انبه امأو ؛ ةراشبلا نع تانمؤملا جورخ موي ال مومعلا ( ًاريذنو ًاريشب سانلل ةفاك الإ كانلسرأ

 را ةفيريصلا ىلا لانقلال رماللا امان هو 'قزاش لعمل (نينمؤاالجدتل )؟ىلاعت هلق نآك أتلف

 ةأرملاو « لاتقلل ناك نينمؤملا لاخدإ نآل مهوتي ناك ام ىلع مهيديأب حتفلا وأ نينمؤدلل ةرصلا

 « تاكرشملاو تاقفانلا ف كلذك و : نهرك ذب هللا حرص امم دوعوملا ةنجلا لخدت الف لتافت ال

 نإ ) ىلاعت هلوق ىف كلذكو ٠ نهرك ذب ىلاعت هللا حرصف بذعت الف لتاقت مل ةكرشملاو ةقفانملاو

 . ن1 3
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 َنيدلاَح راجل م نم ىرك تاي مولا
 52 م ه- 2-5 4-51 ه- 5-2

 272 )مدم 26 50 ل ا ا م

 د [مظع ازوف هللا دنع كلذ 0 مت ائيس مهنع رفكيو ايف
 2-5 ه- هذ ذآ

 بغلاب اناهإ نيقيلا لع رصنلا نم اوملع ام ملا نع نا ربصف مهملعةنيكسلا لزنأ ( اهناث )
 ع 0 ازداد زا (ابتلاث ) تيغلا نم ءاعتسملا مهناعإ عم ةداهشلا نم ًادافتسم ًانامإ اودادزاف
 لك كانا ودمار نكارطملار دل نا ا 0 ادم نأب اونمآ مهنإف «لوصأألاب مهنا

 اناعإ 00 ( اهءعبار ) بجاو هب ىلاعت هللا رماي ام لكو قدص ملسو د هيلع هللا ىلص ىننأا 0

 رفاكلا قح ىف لاق ىلاعت هللا نأ ىهو ةفيطا نيبن هج 0 اذه ىلعو ؛ ىرطفلا مهنامإ عم اناا

 ىرطف رزقك دوج ولا ف سيلو ىداع 00 نال مهرفك عم لقبملو (أمثإ اودادزبل مهل ىلمت امنأ)
 ىلإ مضنا لاقيال عورفلاب رفكلا كلذكو ًايدانع الإ سيل رفكلا لب ىدانعلا رفكلا هيلإ مضنيل

 00 ةارورد نم سللو عورف لاب رفكلا 0 , رفكلا ة ةاروارخ م نال لوصاللاب رفكلا

 هللو ) هلوقو ( مماميإ عم ًاناعإ اودادزعل )لاقف دايقنالا و ةعاطلا ىنعم عورفلاب ناعإلا لوصأللاب
 لؤنأ' لب )لفي لو ةحبضب لب هدونحي هوذع كالهإ لع ارداق' ناكف ( ضراآلاو كاودشلا هر

 تااومسلا دونج قو ١ ناوثلا مهل نوكف مهديأب مهئادعأ كالهإ ناكل ) نيزم ولا ىلع ةنيكسلا

 ةكئالملا نم تاومسلا ىف نم( اهماث ) ضرآلاو تاومسلا ةكئالم ( اهدحأ ) هوجو ضرأألاو

 طوقس نوكي ئح ةيضراللاو ةيوامسلا باصالا ( امتلاثو) نمحلاو تاناودعا'نف نضرآلا ف ند

 دو:ج هللو) لاق امل( امكح هللا ناكو ) ىلاعت هلوقو « هدونج نم فسالاو ءامسلا نم فسك

 قا ةيذ,لاعتم هس رعت ر هنأ لإ ةراعإ معلا تبثأ ء روصحم ريغ مهددعو (ضرالاو تاومسلا

 ولف: ةنيكسلا كزنأ ىدلا "وه ) هلود بولقلا رمان كدا اضيأوب( نضال ف الو ت0

 دعب (امكح)هلوقو « ؤخأو رسلا معي هنأ ىلإ ةراشإ ملعلا ركذ بولقلا لمع نم ناعإلاو ( نينمؤملا

 نم نإف ؛ هيلعيو اقف 1 لمعي ند مب كلا نإف ملعلا قفو ىلع لعفي هنأ ىلإ ةراشإ ( املع) هلوق

 . ميكح هل لاقيال ملعلا فالخ ىلع 00 معي نمو ٠ ميكح هل لاقيال انافتا بي عنص هنم عقب

 ع 1 مف نيدلاخرام الا ايتح نم ئرج تانج تاق راو نينم عملا لخديأ ر ىلاعت هلوةو

 24 امظع اووف هللا دنع كلذ ناكو مامي يس منع

 موةباموأ كتثج هلبقلقي ملامحصيال ىنمركتل ءادتبا لاق نم نإف (لخديل) ًاقباس العف ىعدتسي
 هحن رصبأ روك ذمن وكي نأامإ لعفلاكاذ لوقت نأب هيف لاوحاألا طيضو هوجو لعفلاكلذىفو هماقم

 ةئيرقب مهف لب هيلع لدي ظفل نم ام وهفم نوكي نأ امإذ « ًاموهفم نوكينأ ىغبني ذئئيحو ؛ نوكي الوأ
 هنيكسلالزنأ ىلاعتهن اك( ًاناعإاودادزيل ) هلوق( اهدحأ )ًاهوجو لمتح وبف ًاروكذم ناك نافةيلاح

 «مم- رن - راد
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 ليئارسإ ىنباب) لاقو (ىتمعن مكيلع تمهنأ و مكنيد مكل تلك أ مويلا) ىلاعت هللا لاق . كل ذك ةمعنلا

 « ممعف ( ءامشي زم هيلإ ىدمم ) ىلاعت هللا لاق ةيادملا كلذكو ( بلع تمعنأ ىتلا ىتمعن اوركذا

 امأو ( نوروصنملا مهل مهنإ « نيلسرملا اندايعلانةملك تقبس دقلو ) ىلاعت هللا لاق رصنلا كلذكو

 هيفو ( أحتف كل انحتف انإ ) ىلاعت هلوقب همظعف « لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريغ دحال نكب ملف حتفلا

 . ةنملا هجو ىلع كلجال ىأ كل ( امهناثو ) انإ ( امهدحأ ) نيبجو نم ميظعتلا
 هللو مهناعإ عم ًاناميإ اودادزيل نينمؤملا بولق ىف ةنيكسلا لزنأ ىذلا وه ل ىلاعت لاق مث

 . 4 اهكح اهلع هللا ناكو ضرآلاو تاومسلا دونج
 ةحرصب هلسر رصْس دقىلاعت هللا نال كلذو ؛ رضِنلا هجو نيب.( هلل كّرضنرو ىلاعت لاق امل

 تابي'و ةوقو رصن 0 انا نم ل دحرأ» ءانفلاب مولع محي ة ة مهن ءادعأ ام كلج

 اتيةحت ىأ (ةنيكسلا لزنأ ىذلاوه) لاقت ليزجلا باوثلا كلذب ممل نوكسيل ؛ هب نينمؤملا قزرب بلق

 00 رع هللا لوسارلاو هلل راقولا ( ىاثلا ) نوكسلا وه ( اهدح] ) هوجو ةتيكسلا قو 4 رضا

 : لئاشم هيفرو نوكسلا نم لكلاو نيقبلا:( ثلاثلا ) نوكسلا

 توباتلا مكيتأي نأ كلم ةيآ نإ ) ىلاعت هلوق ىف ةنيكسلا ريغ انه ةنيكسلا < ىلو آلا ةلأملا ١
 هوجولا عيمج ىلع اهنم دوصقملا نآأل كلت ىه لمتحو نيرسفملا رثك أ لوق ىف ( مكبر نم ةئيكس هيف

 باقلا تايثو نيقيلا

 هللا ركذب الأ ) ىلاعت لاق يهّللا مركذ ببس ىه مهملع ةلزنملا ةنيكسلا  ةيناثلا ةلأسملا 0

 . (بولقلا نئمطت
 جعزاا فذقلا ظفلب ( ممولق ىف فذقو ) نيرفاكلا قح ىف ىلاعت هللا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 2

 ملع نم نأ وهو ىبكح ىنعم هيفو « تيثملا لازنإلا ظفلب ( ةنيكسلا لزنأ ) نينم 0 1 كا

 فجري ةعفد عقيف ءىثنعالفاغ ناك نمو « ريغتيالعقو اذإف هرك تت عادتما و هرركا ديرو لبق نما اني

 نمو « فج ريال ةحيصلا تعق وفاهم جعزنتال هل ليق و ةحيص عوقوبريخأ نم نأ ىرت الأ هداف

 بستحيال ثيح نم هللا هاتأ رفاكلا كلذكف ٠ تعقو اذإ فحجتري هنع لفغو ربخأ وأ هب ربخ م
 ًانامإ اودادزيل ) ىلاعت هلوقو ؛ 0 هركذي ناك ثيح نم هاتأنمؤملاو ء فجيراف هبلق ف فدقو

 ا الثم ء انم دحاو لكب أونم او مدع امم لاك ممرمأ (اهدحأ) هوو هيف ( مهنامبإ 1 عم

 مهناإ] عم ًاناعإ اودادزاف ٠ 20 و اونمآف جحلاو لاتقلاب اورمأ مث ؛ اوعاطأو اونمآف ديحوتلاب



 0 ةيآآلا . ازيزع ًارصن هللا كرصنيو :ىلاعت هلو

 2 دعولاب ةلجالاو حتفلاب ةلجاعلا دئاوفلاب مهملعل داهجلا نينمؤملا ىلع لوس هن 2 ميقتسملا طارصلا

 دارملا نأ انرك ذ ام ( اثلاثو ) دهاجم هللا ليبس ىف ىزاغلل لاقي اذهل . هللا ليبس كولس دابجلاو

 نم دي ىلع الإ نوكي ال حتفلا نإ ثيح نم« ميقتسم طارص ىلع كنأ فرعيل ىأ ,فيرعتلا

 حتفلاب ناإل ءرهاظ (ًازيرع ًارصن هللا كرصنيو) هلوقو « ليفلا ةياكح ليلدي هللا طارص ىلع نوكي

 : تاكل ةيقو 2 صاألا ريشا رص ْط

 , ًازيزع هنوكب رصنلا فصو هللا نى هف ؛ ةيظفللا امأ : ةيونعم ىرخالاو ةيظفل (امهادحإإ
 اهاوجو لمتح هنأ 2 ىرشخزلا هلاق ام ( امهنحأ ) نيهجو نم ( باوجلاو ( رصنلا هل نم زيزعلاو

 فصو ( ىتاثلا ) ىضر تاذ ىأ ( ةيضار ةشيع ىف ) هلوةك ءزع اذإ رصن هانعم ( لوألا ) ةثالث

 (ثلاثلا)ر قداص ملكتم هل لاقي ام« قداص مالك هل لاقي ار زاجب ًادانسإ روصنملا ه. فصوب ام رصنلا

 ىرشخزلا هرك ذ ام انمزلي امن : لوقت نأ باوجلا نم ( ىناثلا هجولا ) هبحاص ًازيزع ًارصن دارملا

 لدلقلا نسيفنلا وه نيؤغلا : انلق اذ] امأو د بلاغلا نيرعلاو هةلعلا نم ةرعلا : الف اذإ تال
 رصنلاف 3 هملإ جات< هنأ 2 هدوجو لق اذإ سل زع لاقي 2 دوجولا ليلقلا هيلإ جاتا وأ 2 ريظنلا

 , ددع ريغ نم هيف نيكل رافكلا نم هللأ تم 0 وهو دجوب م هلئمو هنلإ أخ | 355

 زربأ ( كينذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل ) لاق امل ىلاعت هللا نأ ىهو 4 ةيونعملا ةلأسملا امأ ل

 2 لوألا لعفلا َّق هوسأ ربظإ لعاف نم تردص اذإ ةريثكلا لادفاللا نأ وهو مالكلا 6 نسحلا

 ديز دعقو ؛ كيز ءاج : ل الو ءحارو ماقد. م دو ديز ءأج : لوقت هدعب امف ربظي الو

 لوقنف سن لا كاع لب ًارصن كرصنيو له ل انيهو ٠ لواللا ىلع راصتقالاب مالكلل اراصت+ا

 هللا رصنب ) ىلاعت لاقف , ةفاضإ ريغ نم رصنلا هللا ركذ املق اذهلو , رصنثلا قي رط ىلإ داشرإ اذه
 اذإ) لاقو « رصنلاب كديأ لقي لو (هرصنب كديأ ىذلا وه ) لاقو . رصني رصنلاب لقي ملو ( رصني

 رصنلاامو ) لاقو حتفو رصن لشي ملو ( بيرق حتفو هللأ نم را ر لاقو ( حتفلاو هللأ رص ا

 2 هللاب ريصلاو 8 ريصلاب رصنخلا نأ وه هقيقحتو 2 انب ولطم لع تايآلا هك اذهو ) هللا دنع قل

 1 كلذو 5 هناتئمطاو باقل نكس ريصلا نال كلذو (هللاب الإ كربص امو ريصاو ( لاذت لاق

 هللا ظفل ربظأ .هللا كرصنيو انبه لاق الف ( بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ ) ىلاعت لاق مك. هللا

 انيه و. رظنلا قدحت اهبو : ديضلا ل مق هيؤ ا ةيولقلا ناثطا لقخ هازك ذلك ميلعتلل ًاركذ

 رفخنل انحتف انإ لقي لو ( هللا كل رفغيل ) لاق مث ( انحتف انإ ) لاق ىلاعت هللا نأ وهو رشا لا

 هللا نإ ) ىلاعت هلوقل ةماع امكل ةميظع تناك نإو ةرفغملا نآل كلذو ؛ مهتفلا مال اميظعت كل

 َّق ةرفغملا م دارملا نأ اناق نئلو ) لعن نا كلذ نودام رفغلو) لاقو ) ًاعيمج بونذلا رفغي

 ماسعإو : أموصعم ناك ل سرلا نم هريغ لب ) انش صتقخي ْ كاإذف ةمصعلا مالسلا هيلع ىلا قع



 ةبآلا . هللا كِل رفغيل : ىلاعت هلوق ,//م

 حاصي ال حتفلاو : ةرفغملا ًادس حتفلا نوكن ع ءىني (هللا كل رفغيل) هلوق 4 ةيناثلا ةلأملا ١
 حتتفلا نإ ليق ام ( لوآلا ) هوجو نم هنع ( باوجلا ) لوقن ؟ هنع ( باوجلا ) ا « ةرفغملل اس

 ماعإو 2 ةرفغملا عهد اوك كمل رومألا عامجال باس وه ل 2 اهدحو ةرفغخملا 0 هلع م

 متف نأ وه ( ىناثلا ) تمع دق هدعب ةرصنلاو , تمن هب ةمعنلا نإف ؛ حتفلاب الإ تبثي مل عامتجالا نأ

 0 طلاس راما هب ريهظاو , ناثوزلا يجر نم ىلاعح هللا تيب ريهظتل انس ناك ةكم

 ةالصلا هيلع ىنلا ءاعد ىلإ ىرت الأ ةرغغملا لصحت جلاب مث ؛ يلا لصحي حتتفلاب نأ وه (ثلاثلا )

 » أروفغم اكد ع 6-05 ايعسو »ع أروربم ا هلد>أ مهللا 2 جحلا َْق لاق ثيح مالسلاو

 ىانلا نإف 2 موصعم روقعم كنأ فرعيل ) كل اندتف انإ ( هريدشت في رعتلا هام دارملا ) عبارلا 7

 اهذحأيو الخد امتإو . هيلع طوخسملا هللا ودع اهذخأي ال ةكم نأ ليفلا ماع دعب اويلع اوناك

 مدقت دق هنع ( باوجلا ( انلق ؟ هل رفغي اذاث . بنذ 2 دلل 5 ل 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 اهناف رئاغصلا ( اتلاث) لضفالا كرادارلا (اهناث) نيّئم وْ ا تنذ دازرملا ) اهذجأ ) هوجو نه ارا

 انيب دقو ؛ ةمصعلا دارملا (اهعبار) بجعلا نع مهنوصي وهو ؛ دمعلاو وهسلاب ءايبن آلا ىلع ةزئاج

 . لاتقلا ةروس ىف هبجو

 ىنلا دعو هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيف.لوقت را امو هلوق ىنعم ام « ةعبارلا ةلأسملا 0:

 ( ابثلاث ) حتفلا نع ا حتفلا ىلع مدقت ام (اريناث ) ةونلا دعب بنذي ال هنأب مالسلا هيلع

 مومعلا ل ةداشإ هب رذ نكمل قلب ال نم نأ ص 2 هاقهلت ال نمو تيل نمد برضا لاقي مومعلا

 : هةيفو 08 ةمصعلاب أهدعب 6 وفعلاب ةودلا لق ف اذه ىللعو 2 أهدعب نهو ةومنلا ليق نم (اهعيار)

 وهو « بنيز رمأ نم رخأت امو « ةيرام رمأ نم مدقت ام : مهضعب لوق اهنم  ةطقاس رخأ هوجو

 اعوجو : لمح (كيلع هجحت متيو ) ىلاعت هلوقو : مالكلا ماثتلا مدعل الطمي ااو, ىحرا) دس

 . مذ فيلاكتلاو ٠ فيلاكتارخآوهو ؛ جملا بجو ثيح تمت حتفلادنع فيلاكتلا نأ وه (اهدحأ)

 ةالصلا هيلع ىنلل قبب مل حتفلا موي نإف . كيدناعم نع كل ضرآلا ءالخإب كيلع هتمعن متي (اهنناث)

 موي اونمأتساو اونمآ نوقابلاو ؛ ردب موي اوكساهأ اوناك مهضعب نإف « رابتعا وذ ودع مالسلاو

 لوش ةرخألا ىو“ حتفلا بلط ىف كئاعد ةباجتساب ايندلا ىف كيلع هتمعن متيو ( اهتلاث ر حتفلا

 لمتحي ( ايقتسم أطارص كيدهمو ) ىلاعت هلوقو « حبقلا ةياغ ىف تناك ولو بونذلا ىف كتعافش

 ؛ نيلضملا نم هلوق ىلإ تفتلي نم قبب ال ىتح ميقتسملا طارصلا ىلع كميدي ( اهرهظأ ) ًاهوجو

 (انيد مالسإلا مل تيضرو ) ىلاعت هلوق قفاوي.اذهو ء رفكلا ىلع هارك إلا ىلع ردسقي نم وأ

 ىلإ ةيادهلل ًاببس حتفلا لعج لاقي نأ (اهناث و) ناعيإلا ىلع مهتلمحو « هيف نيلداجلا تكلهأ ثيح
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 // حفلا روما

 ( ةيندم تايآ عسنو نورشع )

 اضن[
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 م د تلا صاج ل كا قط سد د تبا 6 2س سل م كم

 ان امو َكِبِنَذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل 0١ اًنيبم اذ كإ ا م

 رع سا تر ار[ عط) سا اس حا 6ه اس ةادم رثاشس6

 ارصن هللأ كم 54 1 يقسم اارص كيد كلَع 2 : ميو

 يي

 ا

 ملا . نمحرلا هللا مس ١

 كيدهم و كياع هنمعل ما ردات اك نم مدقت أم هللأ كلر ةغيل ؛ ايم اك كا اند 9 انإ 2

 اما ل « |مقتسم ًاطارص

 مورلا حتف ( اهناثو) رهاظ وهو ةكم حتف ( اهدحأ ) : هوجو حتفلا ىف « لوألا ةلأسملا ١

 ناهربلاو ةجحلاب مالسإلا حاف ) 5 ( ةييدحلا حلص حتتفلا نم ةاارألا ) اهلاثو ١ اهربغو

 هلوقو ( قحلاب انموق نيبو انذيب متفا انبد) 00 هنم دارها ( اهسماخو ) نانسلاو فيسلاو

 ه كلاكأ ااوةيبيدحلا 0 1 3 حتف ( اهدخأ (' : هوجو لكلانم راو ) قملا , انتيب متفي 3 (

 (اهدحأ) هوجو نه ؟ع | ظ م 0 نأ 2 ربلاو ةجلاو ناد ءلاو ةبآلاب مالسإلا تف

 لحس ااف لخس نمهو 0 نأ كالا ) هّنلأ ليبسىف اوقفنتلن وعدت ءالؤد من أه لاق 1 كاثت هنأ

 عاضل اولخم ولو اوقفنأ ام فاعضأ مبا لص>و مثرايد اومنغو ةنكم مهل حنف هنأ ىلاعت نيب (هسفن نع

 ( نولعاللا متتأو ) لاقو ( مكعم هللاو ) لاق امل ( اهيناث ) مهسفنأ ىلع الإ مهلخب نوكيالف كلذ مهيلع
 (مللا ىلإ | وعدو ا و مم اللف ) ىلاعت لاق ل مث لأ ”) نولعألا م .ه 5 كم حتفب هنأهرب نس

 ناك هيف نودمتك و حلصلا نول 8 مهنإف اوربصا لب يك 0 مالصلا اولاس ال ال هانعم ناكو

 سار 0 َليِداَت :ض ىنأ عبس 7 ه2 0 5 552 دارملا وهو ةيبيدجلا 0

 ' تدق لق ْن ل ل 0 حتف دا را ل ليق ن نإف « نيملسمو نينمؤمو نيسان

 (امهدحأ) نيودجو نم هكذع باو 0 لوقت ؟ ىض املا طظفاب ) ًانيم م م كإ ا زلات لاق فيكف

 لا ةراشإ ىضاملا ةعيصل ريخأف 2 نئاك وهف كانت هللأ هردق م ) أمهن 5 ( انريدقتو انكح ف أنحتف

 . ل عفار ال عقاو هل عفادال رمأ هنأ
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 لاق  ًاعيمج عفرلاو مزجلا« مثو ءافلاو واولاب طرشلا باوج ىلع فوطءملا فزو# : اولاق ةاحناانأ

 عضوم ىف لاقو « مزجلاب ( مكلاثمأ اونوكي ال مث ركريغ ًاموق لذيتسي الون "نإ ) انهم لاعت هللا

 هيفف ء زاوجلا عم وهو نونلا تايئإب عفرلاب ( نورصنيال مث رابدآلا مكولوي مكولتاقي نإو ) رخآ

 ةعاطلا ىلع هللامهب ىنأي نم نونوكب اولوتي مل نإ مهنآل ىلوتلاب ًاقلعتم نوكيال انهه نأ : وهو قيقدت

 اولتاق ءاوس كانه امأو ؛ نيعيا» مم قأي ن.نوكو . نيصاع مم ركل مهلث“ نونوكيال اولوت نإو

نههو ؛ءادتءالاب عرف هجو كانه قبيلعتلل نكي ملف تدورصني ال اولئاقي م وأ
 . قيلعتلل مزج ا

 اونوكي ال مث ) دارملا نوكي نأ ( امهدحأ ) : نيهجو لمتحي ( مكلاثمأ اونوكي ال مث ) هلوقو

 نم موق (اهدحأ ) هوجو هيفو ( للا هجولا ) قئال وهو سنجلا ىف الو فصولا ىف ( مكلائمأ

 ىلإ نادسو اولوت نإ مهب لدبتسي نمع لتس هقِلِب ىنلا نأ ىور سراف نم موق ( اهيناثو) مجعلا

 (اهثلاثو) «سراف نم لاجر هلانل ايرثلاب ًاطونم نامبإلا ناك ولد لاق مث «هموقو اذه» لاقف هبنج

 : ملعأ هللاو راصنالا نم موق

 « نيعمجأ لك لهأو هنربعو هردكو هلآو ىتلا د ةعل ريخ ىلع هتالصو » نيملاعلا بر هلل ل

 . نيمأ «ًاريثك املست سو



 /ون ةيآلا . ءالؤه متنأ اه : ىلاعت هلوق

 اس واش < هاج شيلا تح هدرا هو ضهر تاكو يدا دق عرامصاص م 0 221

 لخس نمو لخس نم مكلف هللأ ليبَس ىفاوقفتتل لوعذدت ء الوم متنا اه

 هةضماا0865 مهضدهواص هاهو مدع 6 2 17 د وع داق د

 اموق نكد !ولاوم ْنِإَو ِهاَرَعفْلا متو يملأ 0 تع لد عاف

 - دم ما

 »9/١« ا 2 كال مث د

 ناو 00 0 هاكنف هنا ا ءالؤه م 57 ه.االاق انخ 5 5 لاعت لاق مث

 . 6 رقفلا متثأو ىلا هللاو هسفن نع لخبب امنإف لخبي

 : نيهجو لمتح (ءالؤد) هلوقو لكلا مكنم تبلطول فيكف متلخيف ريسيلا كتم تبلط دق [ىنعإ]
 (امهناث و) هللا لبيس ىف اوةفنتل نوعدت نيذلا ءالؤهم 1 لا هن 1 نوكتنأ ( اهعالخأ )

 كد ابك 3 ىأ روهظلاو ةرهشلل ًاقيقحت اذه 7 لاقي اك ( متأ) ) ربخ اهدحو ( ءالؤه )

 قاقتالا“ كإ ىأ ( نوءدت ) هلوقو ( نوعدت ) ) .ىدتبي مث رياغم أ نع رايخالا ىلإ ةجاح ال

 ليذخ نيتههلا ىف ةلمجاب و؛ مكناوخإن رم نيةحتسالا ىلإ هفرصو امإ و  داهلاب ىلاءت هللا ليبس ىف امإ

 ممأ اًونظتالف هيلإ داع ررض لخبلا كلذ نأ نيب مث( 0 نم مكنف ) ءايلوآلا ةرصنو ءادعالا

 وهو ءاودلا نمثو بيبطلا ةرجأب لخبي نم نإف مهسفنأ ىلع هنوقفني ال لب مجريغ ىلع هنوقفنيال

 هلوقب هاو كلام ىلإ جاتحم ريغ ( ىنغلاهللاو ) هلوقب كلذ ققح مث .هسفن ىلع الإ لخيالف ضيرم

 نع مل ىنغال ممإو ءارقفلا ةجاح عفدو « لاتَلا نع .اينغأ ًاضيأ انإ اولوقتال ىتح ( ءارقفلاتنأو )
 جاتحناو « زغب زغب مل نإ رفاكلا نإد ءاولتقل لاتقلا الول هّلف ايندلا ىف امأ . ةرخآلاو ايندلا ىف كلذ

 فيكف رهاظف ةرخآلا ىف امأو :«كلذ رطضملل عراشلا حابأ امال , هدصقي هتجاح عفدي مل نإ

 .( فوداالو لام عفنيال موي ) لوئسم فوقوم وهو أريقف نوكيال

 نم بيترتلا ناب ( مكلاثمأ اونوكب ال مث كر يغ ًاموق لدبتسي اولوتت نإو ) ىلاعت لاق مث
 ( ديدج قا م ىت لاق < .انغتسالل اني هرأ ذهب أ( اهدحأ) : نيهجو

 . مكيلإ هل ةجاح الف هرسأب ملاعلا نع ىنغ هللا : لوي ىلاعت هن اك« ملستلا دعبريرقت اذه نأرك ذ دقو

 اذه نأ به لوقنف . هدابعب هتمظعو هب رهظي هتوربجو ملاعلاب كلم نأ ىلإ بهذي بهاذ ناكنإف

 املاعو « هتدابعب نورختفي مك ريغ ًاقلخ قلخي نأ لع رداق هللا لب « هل نينيعتم ريغ 257 لطابلا
 اهحضوأو نيهاربلا | هلع ماقأو رومألا نيب املىلاعت هنأ ( امهناثو ) هئايربكو هتمظعب دبشي اذهريغ

 ىن نمام نإف كالهإلا الإ ركل قبب مل اولوتت نإو ةدايزو مكدوجأ م أ مكلف متعطأ نإ لاق ةلثمألاب
 ىو: مهم نضر ال (هللا رهل و " كا ذاهب لوقلا مهيلع قح دقو 7 د 1 ' ازورتكأاو هماوق نذل]

 :ىهو ةزيزع دئاوف اهنم نيبدي ةيوح ةلأس هيف (ركلاثمأ اونوك ال مث) هلوقو :٠ نيرهاطنيرخأ موقب



 هل اهركلاسلانإ : لاضدلوت 4

 0-5 32 270276 2 ةاراجب / ع١ ماتا هز هرج

 «0/ كنا اغضا رع اولخبت م كفحف | اهوكلتس نإ

 مو ناسنإلا هلمعتسا نإ مث. 1 0 2ك 0 0 1 078 شام

 اذهلو« وبلوهف هتامبهنع هشهدو هلغش نإو بعل وهف ةمهملا هلاغشأ نع هني لو ؛ هريغ نع هلغشي

 حن رطشلاب بعللاك بعل هنود امل لاقي و « ريغلا نع ةلغشم اهنأل ىهالملا تالال ىهالم 1

 دعولل ا اومتتو اونمٌو: نإو ) هلوقو «ةرم ريغ كلذ 551 دقوا , ماج

 ) مظع رجأو ) ( ريبكرجأو ) ( ىرك رجأ) هلوقب مكدعو ىذلا ل

 لاق ولف ؛ قافنإ نم هل ديال دابجلا نأ هلا ا لمتحي ( كلا رك مكلتسي الو) هلوقو

 ل ودار ةهنعلا و ةكذلا نم. ةينحملا 58 00 ام ىدئسيال هللا ا لاقيف « ىلام قفنأال انأ لئاق

 مكيديأ ىف ىهو هلل لاومالا ( اهيناثو ) هجارخ 0 لالا نم هيلإ نود اتحت ايف ملاصملا

 اذه ىلإو . هلام مكلخبل ىنعم الف دابجلا ةبج اان رح قل را وأ مكنم تلطاقق و ةنراع

 لكلا ىأ (ضرالاو تاومسلا ثاريه هللو هللا ليبس ىف اوةمنتال نأ مكلا امو) ىلاعت هلوقب راش اشأ

 00000 م 0 ادب نع كلاب اعزاو ةابك ا كال امو ) هلل

 0 د1 امزر 1١ عمال نميلو رحا رج مود نيل ذإ لالا 1 وه نمعلا نال دج للف

 . درفم مسا هل عضوب مل هيلإ 8 هتلم نكي مل 1 رنات[ ]وأ ردع ىث) نمو يقع دا

 هللا لضف نم وه ىذلا حيرلا ف كلذ بجوأ لب لاملا سأرىف كلذ بج وي مل ىلاعت هللا نإ مث

 هنم لاملا ناكاملو « رهظأ حبرلا ىف ىنعملا اذه نكلا كلدك أضيأ لاملا سأر ناكنإ و . هئاطعو

 1 روك نأ لمتحن وهو هيمسق نأ راجلا نها قعتأ اهو قف الام هنمو هيف هراجتلل قفشام

 ناك ريدقت" ىف راصف سيمسق دحاولا مسقلا راصف ةحار نوكتت ال نأ لمتحو . ةحار هيف ةراجتلا

 ملعف  بجاولا وهو رشعلا عبر وهف رشع وهو حبرلا هيف ىذلا رشع [عب ] بجوأف هعبر ىف حبرلا

 . هنم ريثكلا الو كلاومأ كل يال هللا نأ

 . « مناغضأ جرخيو اولخبت كفحيف انك ا نإ ر) ىلاعت لاق مث
 نال كلذو . سفن ألا مشا انا. لاوذلا عبتي ءافحإلا نأ ل ةاانشؤللا( مكفحيف ) هلوق ىف ءافلا

 ةلااكفا رح الان اههدحأ نيقلحتم وأ نييقاعتملل الإ نوكي ال ءافلاب و نيلثملل نكي دقوا ولاب فطعلا

 | راد اش لعمل لاولا درج نابقإلان ال لا وادا بقع عقب ءافحإل' نأ نيب ىلاعت

 راللا :نولخت متأو 0 ملخبل بلطلا ف مكيلع أو اهملط ولو اهيلطاد ىبعي ( كناغضأجرخيو

 مرام ىن لا وهو كاطلا نإف هيس ىنعي (مكناغضأ جرخمو) 0 كلا كراج ذل

 نئاغضلا هب رهظت و لاتقلا ىلإ ىضفيف نوعنتمت سفنألا حشو لاملا ةبحن متنأ و مكنوبلطي هباحصأو



 /؟ ةيآلا . وبل و بعل ايئدلا ةايحلا امتإ : ىلاعت هلوق

 ه2 227-2 رو زج 6267 2 تما مل م ا 0

 مكروجأ 0 اومن اوم ونا نإ واو تح لا

 02502556 دة هر سا 2 ١

 951١« ميكا اوما م كلم 3

 . ةعروال مازتعالا ريدقت ىلع ةعزعلاب يلع وأ رضا مكل نإف اونمت الف . نايتإلا نم ةعئام

 ًاضيأ دوج و“ سيل ايام رك نأ ىغبني ال هنأ عم ىويندلا مناملا كلذ دعب ىلاعت لاق مث

 نأ مولعمو ؛ لصاألا مولعم عفرلا ةلاح عمجا'ىف نوفطصملاو نولعالاو ( نولعألا متن ) ثيح

 نويلعأ قفاوملا عملا ىف هلصأ نرال كلذو ؛ فيرصتلا ىف ةغيصلا هذه ىلإ ]بف

 نانك اس قتلاف ةنك اس تناكواولاو اهلبقام كرحتف ةلع فرح امنوكل ءايلا تنيكسف نويفطصمو

 هنم بنتجا ىذلا روذحما ىف عقوي ناك كيرحتلاو هكيرحت وأ امهدحأ فذح نم دب نكي ملو
 , نولعأ قبو ءايلا تطقسأف عملا وهو اهنم الإ دافتسي ال ىنممل هيف تناكواولاو « فذلا بجوف
 عنمي داشرإو ةياده ( مكعم هللاو ) 1 هلوقو ٠ نيفظصمو نيلعأ رجلا ىف راص ليلابلا اذهو

 راختفالا بيس ا : أور لاق 11 ل15 هل كلذ ؛ هونت اعالا ١ كاكملا

 ( نولعألا متأو ) لاق امل لوقت 1 هللا نم لب مكسفنأ نم كلذ سيل ىنعي ( مكعم هللاو ) لاقف
 سفن ىف عقي ناكو مهتكوشو رافكلا ةرثك عم مهناقو مهسفنأ فءض نوري نونمؤملا ناكف
 ةلغلا نأ ىف تايبرأ الو كش مل قال مكعم هللا نإ لاقف ةيلغلا ملل نوكي كك فيك مهأ مهضعل

 نلو ) هلوقو ( نوبلاغلا مهل اندنج نإو ) هلوقو ( ىلسرو انأ نيلغأل ) ىلاعت هلوةك اذهو 5
 مب ال هلا 1 مكعم هللا نإ لاق امل هللا نآل كلذو رخآ دعو ( كلامع امعأ
 كلذ عمو مكر صني وه لاقق ظنت قس الف رايتعا هل لمع ىنم ردصي م لوي لئاقلا 0

 كلذ ىف نا كف ة كانمو كب تاعج ةرصنلا ناك لمح 1 ًائيش مكلامعأ نم .صقن

 لاتقلا دنع لوي و . هعفشو ام هنم صقتن هن 6ك رتوملا هيمو ١ صقبلا ةريلاَو ؛ هيما رجأ مكيطعيو

 نمؤالاو . مبلمع عاضو ممددع صقن ثيح ميامعو مرلهأ اورو دقف 5 نيرفاكلا نم لتق نإ

 ىح هنإف اشار هدنك ما عقم و تكذو « هلبغ نم ضَفح ملو هددع نم صقني اماف لتق نإ

 .قودسم هيلإ وه امب حرف ءقوزرم
 و مكدوجأ م تؤ, اوقتتو اونمؤت نإو وهاو بعل ايندلا ةايحلا امنإ )ل ىلاعت لاق مث

 2م ككاو مكلأسي

 كن وكل كتوفت ال ىهو « دابجلاب ةرخآلا بلط نم ايندلا كعءنمت فيك ىنعي ةيلستلا ىف 3

 ضوعي ملو تئاف تاف نافذ. كتوفي امو فيكف ءرتوم ريغ كلمعف كتتاف نإو ابلاغ ًاروصنم
 بعللا نأ آرارم يبللاو بعللا ىف:ان رى, ذ دقو, ًاوهارو اعل اهتوكتل الإ تيعتلت نأ كل نسل ١

 ٠6١١ رخخن م١ «



 هال[ ردص و اوما وب ذلا نإ : لاك هلو 31

 مما ةاع 6م مك هب روق طال ل اع - يي دع ب

 رفغي نلف رافك مثو 0 ملال

 0 6 سرس ١6 هرثال رثادع

 مكر ا ناو م اق َنولعألا م 1 رسل لِ 5 اونهت الق« 4» مه هللا

 ه6

 «؟ه» 5 امعا

 0 اهمأاي : لاقىلاعت هناك« علال وصح دعب لمعلا ىلإ ةراشإ اذهو ؛ لوسرلا هعاطىلع لمحت هللا

 اومود (اهدحأ ) ًاهوجو لمتحي ( مكلامعأ اولطيت الو ) هلوقو « ريخلا اولعفاف قحلا متءلع اونمآ
 هجولا ) ( كلمع نطبحيل تكرشأ نثل ) ىلاعت لاق . كلامعأ لطبتف اوكرشت 0 5
 ل1 ةينكم مهلابعأ ب باتكلا لهأ لطبأ اك لوسرلا ةعاط كرتب (مكلامعأ اولطبتال) ( ىفاثلا

 طبحت نأ ) لاق نأ ىلإ ( مكتارصأ 8 |5101 كدا اا ) للعت هلق كذب ورز : هايصعت

 نونمي ) ىلاعت لاق ا؟ ( ىذالاو نملاب مكلامع أ اولطيت ال) ( ثلاثلا ) ( نورعشت ال متنأو 1

 لوي هناك لوسرلا لع ةعاطلاب نم نم نأ كلذو ( ب ىلع اونمت ال لق 0 كيلع

 اذإ رج لا هتللو :«صداخالل فان وهو ”تلعف امل هب كاضر لول“ كبلق.لج الل هتلغق اذه

 صلاخلا لمعلا

 4« مهل هللارفغي نلف رافك ممو.اوتام مث هللا ليس نع اودصو اورفك نيذلا نإ إ) ىلاعتلاق مث

 نإو مهلاعأ نأ ناظ نظي ال ىتح ءاش نإ هرفغي كلذ نود امو كرشلا رفغي ال هللا نأ نيب

 را ال ا لعل دس هارد كلا سس
 14 مكلابعأ 5 رتي ناو مكعم هللاو نولعألا منأو ملسلا ىلإ اوعدتو اونهت الف )ب ىلاعت لاق مث

 ريغ تائيسلا حبقأ وه ىذلا هبنذو , طبحب تانسحلا ةروص هل ىذلا رفاكلا لمع نأ نيب امل

 او لوسرلا هعاطب لاعت هللا "سأ دقو“ ةرخآلا.ق الو اندلا قرهل ةمرح ال نأ نيب ؛ روةغم

 دجلا ىف ببسلا دجو ام دعب اوفعضت ال ىأ ( اونمت الف ) هلوقب لاتقلاب سأو (لوسرلا اوعيطأو)
 « نسحلا ةياغف بيترت تايآلا ىفو (ملسلاىلإ اوعدتو اونمت الف) لاقف داهجلا ف داهتجالاو مالا ىف

 رمأو هللا رمأ نآل لاتقلا ىف ىعسلا ىضتقي ( لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ) هلوق نآل كلذو
 الو لسكيالو فلكملا فعضي ال نأ ىضتقي كلذق « ةعاطلاب اورمأ دقو دابجلاب درو لوسألا

 ىورخأ ا!مإ لاتقلا نم عناملاو ءببسملا قّحتي الو عنام ققحتي دق ىضتقملادعب نإ مث : نوابتيالو

 ىف هل لمعال هنآأل . ةرخآلاو ايندلا ىف هل ةمرحال رفاكلا نأ وهو ىورخأألا رك ذف « ىويند امإو
 ملو بلا ققحتي نأ ىغبذي عناملا دجوي ملو ببسلا دجو اذإف « ةرخآلا ىف هل ةرفغمالو ايندلا

 نوكن نأ ىغبني ال ةيويندلا رومألا نأ ىلإ ةراشإ ( اونمت الف ) هلوق ىلع ىويندلا عناملا مدقي



 ل ةبآلا . اودصو اورفك نيذلا نإ : ىلاعت 1

 “أ هم ةه هس رث يردص ب يب ماض كمي

 أم دعب دم لوسرلا امام ا لا

 مس ين ردع 2 هرثس سه 2 ةركك ام هوي تا ه- سؤ و دم ز ثا ع هو هس ع

 نذل اان فرفش مهطامعا طرحيسو امش هللا ا ا مه نيس

 ةرث لع سه

 د لامع 00 كر اوعبطأَو هنأ اوعبطأ او

 مه كئلو 1١ ىلاعت لاق ماكل نم قد املا 1 لابو 5 ا هم دوو نم مؤوللاو

 لك 8 هّللأ اودهاع |وناك دقلو ( هلوق ُْق ةيلو لا ع نم مثرابخإ ( اهنناث وز .( نوقداصلا

 0 ق)هبادحأ عم لئاقو هدرعل 6 نم واف كلذ ريغ ىلإ ( ر اندالا نرلوكل

 ةعومسم ةقداص >أ هل ناك نمؤملا ) اهتلاثو ( ةديص ىندأب جعزني ءايبلاك ناك قفا ذلاو ) صوص ره

 مهل اندنج نإو : 00 انأ نيلغال) : (مارحلا دجبملا نلخدتل) ىلاعت هل وةك مالسلا هيلع ىنلا نم
 قف دنع (ةنيدملا ٌّط نوفجرملاو) مهةح َّ للا ءز لاق 1 في ا 0 هه ا 5 قف ادبللَو (نوبلاغلا

 : فاجرالا ند قدصلا نيلي ) فاجبإلا

 مهل نييتام دعل نم لوسرلا اوقاشو هللأ ليبس نعاودصو اورفك' نيذلا نإ رب ىلاعت لاق مث

 ةظيرق باتكلا لهأ مث ( امهدحأ ) نابجو هيفو 4 ميلامعأ طبحيسو ًائيش هللا اورضي نل ىدبلا

 لهأ لق ) ىدبلا مب | كلم 1 لعل“ نم ( كاع هلوق لوالا ىلع لدي شب 0 راقت ىاثاو) ريضنأو

 نونظي ُم ةاتعم ديد )ا كاش هللا لو مظل ل ) ةلا رقاق مالسلا هي هيلع دمح قدص مبأ نييت باتكلا

 لروشر ارم نإف هللأ عم قه ةشاا لب , كلذك سيلو هنوقاشي هب مو لورلا عم ىاقشلا كلذ نأ

 قسفو رفاكر فكب ررضتي نأ نع هزنم هللا نكلل لسرملا اورضي اورض نإ: غالبلا الإ هيلعام هللا
 ىلاعت هللا نأ ةروسلا لوأ ىف مدقت دق ليق نإف . هانعم ملع دق ( مهلامعأ طبحيسو ) هلوقو . قساف

 نم دارالا نأ (امههدحأ) نيوجو نم هنع باوجلا لوف 0 ليقف ف طبح فيكف مهلابعأ ظل

 اوناك رمآلا لوأ نمو ؛ نوكرشملا ةروسلا لوأ ىف ( هللا ليبس نع اودصو اورفك نذلا ) هلوق

 مهل تناكو باتكلا لهأ انبه اورفك نيذلا نم دارملاو . ةعيرش ريغ ىلع تناك مبلامعأو نيلطبم

 لئسرلاو رشحلاب منام :اهيإ مهعفني الو لوسرلا مهي ذكست ببسب ىلاعت هللا اهطبد أف لوسرلا لبق لامعأ

 (ىلاثاا) 0 0 ناكالو الصأ عرش ةىلع نكي ل ثريح هلمع طبحأ كل انمار ةاكلاو 2 9

 نورك ثريح هلطمحس هللاو مم ققحت لو كِلَذو لاتقلا ئ مهدياكم | ذه لاعاللاب دأ 3 كَ

 : ةنسح ةونظاماوه ةروسلا لوألا ف لايك لاب ذا زمان ا

 4 مكلابعأ اولطبت الو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهأ اي ل ىلاعت لاق مث ٠

 ةعاط نال شماو مثو حرتسأو سلجا لاقي يساا ىلع كيلا فاطع باب نم انهه فاطعلا
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 هر ل هسه هر ذآ مق ساس هام نه 6 رو سر سس

 0.1١ مكرابخأ اولبنو نيرباصلاو 32 نيدهاجل عَن ىح متولسلو

 ؛ هلن أو مهتفرعتلو لاق هن كف وذحم مسقل باوج ( مهفرعتلو )لامع دل هلوق ىف ماللا امأو :هدعبال

 دارملا ا لمتحيف اذه ىلعو لوقلا ىنعم ىف ( اهدحأ ) هوجو هيف ( لوقلا نمل ىف ) هلوقو

 ءىجب نيح مه وقك قافنلا هانعمام نولوقي ثتيح موق ىنعم ىف مهتفرعتل ىأ موق لولا نم

 ريغو (ةروع انتونب نإ ) مهلوقو ( نج رخل ةيدملال اذنعجر نأ مهلوقو 2 عم انك انإ رصنلا

 لاق ثيح ىلاعت هللا لوق ىنعم ىف مهففرعتل ىأ لجو زع هللا لوق دارا نوكي نأ لمتحيو ؛ كلذ

 هعم اوناك اذإو هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا امتإ ) ىلاعت هلوقك نيقفانملا لاح هنم لعتام

 0 كلذ ريغ ىلإ ) مبولق تلجو هللأ 0 اذإ نذلا نونمؤألا اعإ ( هلوقو (اوبهذي مل عماج 2ك ىلع

 دهشن) اولاق ثدح مههالك اولاماف 0 اودقتعي ملام اولاق ثيحباوصلا نع لوقلا ليم ْق ) اهناثو (

 انتوس نإ ) اولاقو ( نويذاكل نيمفانملا نإ دهشي هللاو هلوسرل كنإ ملعي هللأ و هللأ لوسرل كنإ

 ( املاثو ) كلذ ريغ ىلإ ( دابدآلا نولويال لبق ند 0 م امو ةروع

خلا هجولا َْق 05 أ لولا نحل 0
ع ى لا ةمهقب ىذلا لوقلا نم ىف

هو 3 هريغ ةمهقب الو مالسلا هيل
 2 اذ

 للف سا نذأ نإ ىلإ "هرمأ ريظي نك 0 و قفانملا فرعي ناك مالسلا هيلع ىنلاو ًاضيأ : رم ل
  رهاظلاف ( 0 :وبق ىلعمايقلاو مهزئانج ىلع ةالصلا نم عنمو ممرمأ راهظإ ىف هل

 ءاشن ولو ) ىلاعت لاق اك مهخسمي وأ ةمالع مههوجو ىلع لعجل ءاش ول ىلاعت هللا نأ دارملا نأ

 هللأو ناك هلوقو 2 قفانم |ذو 1 مههأيج ىلعو ادم مم ةعامج نأ ىورو ) مادخل

 البل ود هلذاكق فانملا ناف ؛ قفاملا لاح فالخ ىلع مهلاحن وك-ا نايبو « نينمؤملل دع و( مكلامعأ معي

 انذخاؤ نال انتر)ىلا عل هلوق هم 4 اع لدبي و حيبستلا هلوق اعإو. 4 لوي لو ل هل 000 0

 تاخحلاصلا ن وامعب اوناكو ) انا 0 ايس انع 5 1 طونذ أ || رفغاف انر 0 هلوقو ( | 0 5 انك نإ

 ( عم انإ ( هلوةك تا حاصلا ف مكتب ناك قفا هلو 5 نيوفشم نب رفعتسم 1 َّق نوملكتو

 مهلا وقأ عمسي هللاىلاعت لاقف ءىسلا لمعإو ( انآ لوم نم سانلا ىففا)'. 3 رعالات لاق)

 0 الف ةحلاصلا ملامع !امع معي ةغرافلاا

 6 "ا 0 3 ا لاق مث

 5 عوقولا مدع لمتحو عوقولا لمتح امع لب عوقولل انيستم  ناوكيبالل انه مكترمأتل 1

 َّق لخديو ندهاجلا ريغ نم نيدهاجلا ملعت ىأ (نيدهاجلا ملعت ىد ( ىلاعت هلوقو 2ع ريتخ لا لعش

 ىد ( هلوق 6 2 ءالتبالا َّق قيقحتلا وه 8 انركذ دقو بيغعلا لع هيلع لق ىلاعت هناف ةداهشلا مع

 رابدالانواوي النيذلا نيتاثلا ىأ (نيرباصلاو ( دابجلا ىلع نيمدقملا - ) ن.دهاجلا ( هلوقو ) ملعت

 ربخلا اذه هنم دجو قفانملا نآل ( انمآ ) هلوق ( اهدحأ ) ًاهوجو لمتح ( مكرابخأ اًزلعو) ةليقو

 - قصي
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 ربا دمام 6271552265 7 ملت و - مال هه ع 2و:

 هللا جرحت نل نأ ضر مهب وأف ىف ندلآ بسح مآ ك0: مطامعأ طبات
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 هم عمه رادو

 1. 3 انعأ عي هللاو لوقلا

 « ةنسحلا ةزيرغلا نم هيف امل همركف مركلا ناك وه لاقيف ؛ هلاعف 0 نع هلام ال ارحزر

 ارهاظ/نلا لعفلاو ٠ لعفلا نم ارهاظ كضذلا لبجف . تضخلا هه ريطو اة يضع 5 ١

 هلوق فطال فرعي اذه نمو « مرك دعب هنم لعفلاو « لعف دعإ مجركلا ىف بضغلاف « مر ركل قى

 . ( هناوضر اوهركو هللا طخسأ ا

 مانصالا وناطيشلا ءاضراوبلط امنإو ؛ هللا ءاضراوبلطي ل ثيح 4« رهلامعأ طبحأف ا! ىلاعتلاق مث

 36 مهناغضأ هللا جرخ نل نأ ضرم مهولق ىف نيذلا بسح مأ )) ىلاعت هلوق

 نآل « مابفتسالل تناك اذإ ةيماهفتسا ىرخأ ةلمج ىعدتست ( مأ ) و نيقفانملا ىلإ ةراشإ اذه

 رادلا ىف ديزأ لاقي . ةيماهفتسا ىرخأ ةلمج قبس ىعدتست ةيماهفتسا ةلصتم تناك اذإ ( مأ) ةثلك
 : ورمعلب لاقي اكو ؛ ورمع مأ ديزل اذه نإ لاقي « كلذ ىعدتست ال ةعطقنم تناكاذإو ؛ ورم مأ

 ىلاعت هلوق نم موهفم قباسلاو . ةيماهفتسا اهنإ لاقي نأ لمتحو . ةعطقنم امنأ ىلع نورسفملاو

 مرارسإ هللا لي نا نأ وفك نيذلا تسد: لاق ىلاعت هنا كك مهرارسا ملعي هللاو )

 ةعطقنملا نأ [دهادب يو . اهروظيو العر اهنإو «ريصاق لكلا و اهررظي نا نأ ن وهلا 0

 ىنعمب جارخإلاو ؛ ورمع ءاج مأ الو ؛ ديز ءاج لب  ءادتبا لاقي الف مالكلا ردص ىف عقت داكنال

 . نغض اهدحاو ءضاماللاو دوةحلا ىه نائضالاو . زاربإ هنإف راهظإلا

 :( مل امعأ عي هللاو لوقلا نط ىمهفر 2 هوم هأمسب مف رعلف 2 ا ءاشاولو ) 2 ىلاعت لاق مث

 هللا نأ ( مهنا اغضأ هللا جرخب نأ أن ري بسح مأ) هلوق مورفم ناك امل

 ء مهم فوخلال ةئيشملا ضخم هان رخأ لا لاقف رهظي م ملف ذ لاق الئاق نك مها نسر مثرامضرهظي

 ىنعمب ةءارإلاو انل عنامال ىأ ( مهك انيدآل ءاشن ولو ) مهنم ل رئاك آلا رازتسأ ىتش لا

 لاقي . ةفرعملا همزاي الو قلطي دق فيرعتلا نأ ىهو . ةدئاف ةدايزا ( مهتفرعلف ) هلوقو ء فيرعتلا
 ةراشإ ؛ هب مهفرعت ًافيرعت مهانفرع ىنعي ( مهتفرعلف ) انه لاقف مهفي ملو هتمهفو فرعي ملو هتفرع
 (مبك انيرآل) هلوق ىف امك ول ءازج ىف عقت ىف دا ىه ( مهتفرعلف ) هلوق ىف ماللاو . فيرعتلا ةوق ىلإ

 مهفيل ؛ مهتفرعل ءاششن ولو : لاق هناك ةئيشملا ىلع ةبترملاك ةفرعملا نأ لإ ةراشإةفرغملا لع تلخدا

 ةفرعملا هعم ًافيرعتكا فردا ءاشناول ىأ في رعتلا دك أت ديفتف في رعتلا نع ةرحأتل ريغ ةفرعملا نأ
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 ىف لاملاف اوبلغ نإ . ًاعيمج نيوجولا ىلع ديفم هنأ عم . ناعطلا و بارضلا هيف امل لامقلا نوراتخ
 مرهوجو برض اذإ اح فيكف . ةداعسلاو ةدابشلاف اوبلغ نإ و لاملا قف تائثلاو لالا

 مليو مصخلا مزييامبرف ذراجملا مدقأ نإ لالا ىف لالا نأ ىهو « ةفيطل هيف اذه ىلعو ٠ مهرابدأ و

 تاف نإف « مزهنأاو تبي مل نإو تبثو ربص نإ هبجو ىلع برضلاف همز, مل نإو ؛هافقو هبجو
 الو هل ةرصن ال ةافولا مو.و ؛ ريغال هافق ىلع برضلاف هتفي مل نإو . هافقو هبجو ملس دَقف نرقلا

 رك لا تاذكلا ناتخو ىد الا نعيز رت فيكف . لوعطم توربضم هزرهظو هج وف رغم“
 هللا نأ ىهو , ةفيطل هيفو ( هناوضر اوهركو هللا طخعأ ام اوعبتا مهأ كلذ ل ىلاعت هلوق

 عابتا : نيرخآ نيضأ امهدعي رك ذو« رايدالا برضو . هجولا برض : 0 زك د لاعتا

 ثيح ( مبهوجو نودرضي ) لاقف نيرمآلا لباق ىلاعت هنأاكف . هناوضر ةهارك و هللا طضنأ ام

 اضر هيف امع اولوت منال ممرابدأ نوبرضيو « هيلإ هجوتم ءىثلل عيبتملا نإف , هللا طل ىلع اولقأ

 هلع لوس لا راحت لولا ار لمتح هللا ط2 اموع هنع كلود ءىثلل هراكلا نإف . هللا

 هيضري ناميإلا و هللاطذ#أ ام وه رفكلا ( ىناثلا ) مالسإلاو هب رارقإلا هناوضرو مالسلاو ةالصلا
 هضري او ركشت نإو رفكلا هدابعل ىضري ال و نع ىنغ للا نإف اورفكت نإ) ىلاعت هلوق هيلع لدي
 هللا ىضر لاق نأ ىلإ ( ةيربلا ريخ مه كئارأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ) ىلاعت لاقو ( مكل
 ؛نآرقلاو ناهربلا لع ليوعتلا هللا ناوضرو « ناطيشلا ليوست هللا طخعأ ام(ثلاثلا )هنع اوضرو

 ؛ هللا ناوضر هيف هيلع ن< ام نإ : نولوةي اوناكل ب ؛ هللا نأوضر نوهركي اوباكام ره ليق نإف

 « هللا ءاضر بلطن انإ : نولوةي اوناكمبك ارشإب نوكرشملاو ال فيكو ؛ هللا ءاضر الإ بلطن الو

 . ىلاعت هللا ءاضر هيفام اوهرك هانعم لوقنف (انل اوعفشيل) اولاقو (ىلز هللا ىلإ انوبرقيل ) اولاق 1

 ةمحر نال كلذو , )هللا ىضرأام : لقي ملو (هللا طخ أ ام) لاق ىلاعت هللا نأىهو (ةفيطل هيفو)
 لآقف «ٍبنذ لع نوكي وبف رخأتم هللا بضغو ؛ ناوضرلا أشنم ىهو ةتباث ةمحر ةلف ةقباس هللا
 نأ ىلإ ةراشإ ( هللا طخسأ ام ) لب . هللا طخغ لقي ملو « قباس هلل تبا فصو هنال ( هءاوضر )

 ماا الار داركا قح ىاناعللا ىف لاق ىدملا اذه و : ناوضرلا توشك هنود. سيل طخسلا

 انزلا روظم قبس دق هناعل نآل ؛ ًافاضم ( هللا بضغ ) لاه: ( نيقداصلا نم ناكنإ اهيلع هللا بضغ
 رق هللا بضغو (لعفلا هنم نوكي سأ ( هللا ناؤوضر)و ٠ بضغ هلل نكب مل هلبقو « هنامأو هلوقب

 لاعفاألا ىلع مركلا هلمحت هسفن ىفمركلا خسر ىذلا مسركلا : الاثم هل برضناو « هلعف نم نوكي
 حالصإل نوكي هيلع هبضغ لب . هيلإ دوعي سأل ال هبضغف ةءاسإلا ءىسلا نم رثك ادإف . ةنسحلا

 0111 اك فا طا ١ لزم كب اعمق سنبل . هقا ىضرأ ام ارهركو : لقي لو (ةنارضو ارهركو )لاو لات هنأ (9)
 رسل ل
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 هرج 6 5 سه سا اا ياس 2 هاما ١ هردم زو هده د 2

 »/١1« 007 مههوجو لوب رض ةئلملا مهتفر و اذإ 5216

 ند ] مقا من تيس ءالمإلا كلذ" ىأ: ٠ .ءالمآلا :ىكإ 'ةرامإ كلذ نيرسفملا ضعت لاق
 كلذ لاقي نأ لمتحيو  ليوستلا ىلإ ةراشإ(كلذ) مبضعب لاقو . ىد>اولا رارتخا وهو( اوهرك

 وه ( ىمأألا ضعب ىف مكعيطتس ) هلوق نأ نين انالل كلذو( مكعيطتس ) اولاق مهنأ ببسب دادترالا

 راكنإ ىف مكةفاون ال نكلو . بذاك وه امنإو « لسرعب سيل ًادمت نأ لع كقفاون اولاق مهنأ

 وهف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحع نمؤي ل نمو ؛ مان صال عم هللا, كارشالاو رشحلاو ةلاسرلا

 الو هلسرب الو هللاب نمؤي ال « مالسلا هيلع دمحمب نمؤ» مل نم لب ال ؛ هريغب نمأ نإو : رفاك

 ىهو مالسلاو ةالصلا هللغ دمت 'ةوبن نع رحأ؛ نتاج وفو.زمطا نعارخأ [5 نا 00

 09 ةدصم نوكي الف « هريغ ىف هللا لوي تدلكفلا ىنيال ءىث ىف هللا قدصي ىل اذإ 7

 رك ) نيذلا نم دارملاو ءدحاو مهتفرعم قيرط 5 اهلا نم دحأ لامر لذ 00

 0 مل اولاق كم لهأ نإف ؛ دوهملا دازملا ليقو : نوقفانملاو ن 0

 ادي ناك ول ( هل لآ ام اوهرك ) هلوق نآل , مصأ لوآلاو . هباتكأ لاتقو هلتقو دمت جارخإ
 نارك نع 0 ل ناب اكل نزاا ما لأن شعب صوص ناكل تاتكتلا لعاب لإ

 هلوقوًاسأر ةلاسرلا اوركنأو « ممرمأب لسرلا اويذك و ( هللا لزن اهاوهرك ) مي ١

 هب 0 «,نم رن داف هن ذراع الا نم دمحم قلكت اعف ىعت ( ضالا سخن ف مكميطتس )

 راكنإو « مانصأللا نم هل دادسألا ذاذتاو ءهللاب كارشإلا امأو .هعم لاتقلاو هناودكت 8 فانك

 كلذ اولاق مهنأ وه هنم دارملا : مرثكأ لاق ( مسا هللا'و ) هلوقو .ذاف ةويشلااو 21

 |ءوهو (مهرارسا ملعي هللاو لقب نأ روظالاو « مالسلا هيلع هيبنل هرهظأو هللا هاشفأف . ًارس

 لوسر نوفرعي اوناكو ؛ نيدداعم نيرباكم اوناك مهمإف « مالسلا هيلع دمح قدصي ملعلا نم ممولق ف

 نم انرك ذامو :(21)ردصملا ىلع ةزمهلا رسكب ( ,هرارسإ ٠) ءىرقو ؛ مه 00 اك تلك هللا

 انلوق ىلعو ظ مالسلاو هدا هيلع ده هود كورش اوناكمجنإأ ه . ةءارقلا هذه ىلع ر ع ىنعملا

 ضعب ىف مكعيطنس) : راقكلا نم ندماجلل نولوش اوكف (نوقانملا اودجرا ندلا 200

 نلاوقيل كبر نم. ضن ءاج نتلاورر لاك هيل لاف. اك اورق )اعنا مهنأ نورس اوناكد

 . ( دادح ةنسلأب مكوةلس فوخلا ءاج اذإف ) ىلاعت لاقو ( مكعم انك انإ
 24 مهرابدأ و موهوجو نوبرضإ ةكمئالملا مهتفوت اذإ فيكف ) ىلاعت لاق مث

 مويلا هرهظي ال هللاو « نؤرسي مهن يدر لاق ( هرارسا لع 5 هللاو ) ىلاعت هللا لاق امل هنأ معا

 مهنأ بهو ( مهرارسإ ملعي هللاو ) لاق ىلاعت هن 1ك كرفت وأ“ مهتفو تقوأي ًايفخم قب فيكف

 . ةروهشم تسل اهم 1 اذه ةيناثلا ىلع هنن كلذلو « ةرمحلا متفب ةءارقلا ىلع« هريسفت ىف فاصملا ىرج (9)



 ةيآلا .٠ . مرابدأ اودترا نيذلا نإ : 0 تاق

 ه2 م هه ني ملص 2س رش ىردص را رس ل نق سل سواق س َيرص 31

 مك لوس نافل سك ممل ننام لعبا نم هر اند لع 0 0 نأ

 0 ت

 ضع ىف معيطنس 0 امكن اولا م لذ 602 0

 اي 0 رتا صر هع هردق

 « مثرارسإ ملعي هللاو رمالا

 لوي ا؟ اذهو فرعي ال هناكف ةفرعملا هيف نكت مل اذاف . ةفرعملل قلخ بلقلا نآل ًافورعم

 .رجح اذه بلقب سيل اذه لاقي كلذلو «٠ عبس اذه ناسناب سيل اذه : ىذؤملا نانالا َّق لئاقلا

 ملو ءدبعلل وأ سنجلا فيرعتل ماللاو . ةفاضإلاب امإو ماللاو فلألاب امإ فيرعتااف اذه مع اذإ

 0 م 0 7 8 ل ةدئاف دوع مدعل ىه و اهلافقأ بولو ىلع لوقت أ ةفاضإلاب نأ 1 بلق هإ

 نم غلبأ لافق الا 0 ( ممولق ةيساقلل ليوف ) لاقو ( مءولق ىلع هللا متخ ) لاق دف ليق ناف

 . أسأر مبعافتنا مدعل ةفاضإلا كرتف متخلا
 لافقأللا نآل (بولق ) لاق ا لافقأ لقي ملو ةفاضإلاب ( اهلافقأ ) هلوق ىف « ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ابعفت مدعل معلإ بولقلا فضل ١ ةلما قو ا الإ تسيل | مك اهعاإ اهفاضأف 8 ُش نمد تناك

 لافقأ ىه ةصوصخ الافقأ هبدارأ لوقنو « أمل ةبسانم متوكل اهلإ لفقألا فاضأو ها ممايإ
 :دانعلاو رمكلا

 مهل لوس ناطيشلا ىدملا 1 نيبت ام دعب نم مهرابدأ ىلع اودترا نيذلا نإ | )ل ىلاعت لاق مث

 « مهل لمأو
 »ع اودترا وا .هّنعلو 0 دمع تعب ةأروتلا َّق قملا مهل نيب نيذلا كاكا ١! لهأ ل ةراشإ

 دمح عابتا نع ةسايرلا بح مد ةعامج مثو ؛نمؤي لو ابعمسو لئالدلا هل ترهظ نم لك ىلإ وأ

 شيعل اولاق ىعل (مهل لمأو) مهل لبس ( مهل ل ناطيشلا) قحلا ل ثودلعي اوناكو مالسلا هيلع

 نم الإ نوكيال لاجالا دحو لاهمإلاو ءالمإلا لق نإف ( مهل لمأو ) ءىرقو ء هب نمؤن مث ًامايأ

 باوجلا لوة: ناطيشااوه نوكي ذئيح ىلمملا ناف ( مهل لمأو ) أرق نم ةءارق - فيكف . هللا

 ( مها لوس ) لع فقيف هللا ( مهل ىلمأو ) دارملا 0 امهدحأ ) نيبجو نم هنع
 ىلع ردق هللا نإ ثيح نم هيلإ دئسأ امتإو «ناطيشلا وه سيل ًاضيأ لودملا نأ وه ( اهناث 5

 را مث تس ايرب اوعتمتف ةحسف مكلاجآ ىف مهل لوقيو مهلمي ناطيششلا كلذف , كلذ هأسلو هدي

 ل ءانبلا ىلع ةزمحلا مضو ءايلا ح 2 ( مهل لمأو ) ىرقو «نونمؤتر هاللا

 هللاو رمآلا ضعب ىف مكعيطنس هللا لزن ام اوهرك 0 اولاق مهنأب كلذ ) ىلاعت لاق مث

 2 مثر ارسا ملعي



 ها ةيآلا . نآرقلا نوردتي الفأ : ىلاعت هلوف

 05 6. أ سس و اله

 ا بوق ىلع مأ 0 ع نم 56

 راصبإلا لصحي ال ةفآ اهءاصأ ولو ةيؤرلا ةلآ نيعلا نال كلذو . مهامعأ 3 ( مراصبأ

 جيراعت ايف ا نذالا نآل . مالكلا عمت علق وأ عطق نم ةفآ اماصأ ول نذآلاو

 (مبصأ) لاقف ىوقلا توصلا ىذؤ, اك ىذؤيف فنعب خامصلا 0-0 جومتملا 1 وحلا اف رثكيل

 اذهل . نيعلا يعم ايش كلا نك نقلا م رعأ ) لاهو ...تذآلا 53 رش نإ

 اهلل نيعلا و . مامصإلا ىف اهلل خدم ال ذإ نذالارك ذي له عمج امل ًاردصم ناك وثو ؛ راصباالاب هعمج

 نذآلا ىلإ امماضأ امل عضاوملا هذه ريغ ىف ةفالا نأ هيلع لديو , لكلا ىه لب ةبؤرلا ىف لخدم

 هلأ نود رفولاو (ارفاوا هنذأ قلك ) لاقو ( ذة انتادآ ىفو ) ىلاعت لاق امك. ًارقو اهامس

 ١ . شرطلا كلذكو
 : لئاسم ىف اهريسفت رك ذنلو 4 اهلافقأ بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ ب ىلاعت لاق مث .

 ىف ريدتلا مهكمي فيك ( مهراصبأ ىبعأو مهمصأف ) ىلاعت هللا لاق امل ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 لوقف ؟ عمسا مصأللو و رصبأ سعالا لئاقلا لوقك وهو ( .روريدت الفأ) لاك لاو ل

 زئاج قاطي الام هفيلكت (لوألا) ضعبلا نم نسحأ اهضعب ةبترتم هجوأ ةثالث نم هنع (باوجلا)

 م

 ( ىناثلا )ريدتلا كرت ىلع مبمذيو مهيمعي نأ زاج كاذكف ء نمؤي نأب نمؤيال هنأ لع نم ةمااهتإو

 ىنمل ةققحم تدرو ةبآلا هذه لوقن نأ ( ثلثلا ) سانلا هنم دارملا ( نورددتي الفأ ) هلوق نأ
 ريخلا نعوأ قدصلا نع وأ هنع مدمبأ ىأ (هللا مهنعل نيذلا كل وأ )لاق ىلاعت هناف . ةمدقتملا ةيآلا

 قيرط نوعبتيال مهامعأو . مالكلا ةقيقح نوعم.-دال ( مهمصأف ) ةنسملا رومآلا نم كلذ ريغ وأ
 مهدعبأو مهنعل ىلاعت هللا نآل ,هنم نودعبيف نآرقلا نوردتي ال امإ ؛ نيرمأ نيب مث نذإف مالسإلا

 نكل نورتي امإو « فرشألا عونلا لب ىلعألا فنصلا امهنم نآرقلاو . قدصلاو ريخلا نع

 نين وعلم مهن وكلا (نارقلا وردك الفأ ) ه ريدقت . ةلفقم اهنوكل ممولق ىف هيناعم لخدت ال

 , لب ىنعمب مأ لوقن نأ جاتحنال اذه ىلعو « نومبفي الو نوردتيف لافقأ بولق ىلع مأ ؛ نيدوعبم

 مأو . ردصلا وهو اماكم تذخأ ةزمهلاو مالكلا طسو ىف ةعقاو مابفتسالل اهتةيقح ىلع ىه لب
 . مالكلا طسو ىف ىلا بواقلا ىلع تاخد

 لمحت ىرشعزلا لاق لوقن ؟ هيف ةدئافلا ام ريكنتلا ىلع (بولق ىلع) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 ةفرعملا نم 0 فصولان ةر كفا نيل 0 ةنرألا ىلع هيبنتلل نوكي نأ ( امهدحأ ) نيمجو

 ضعب ىلع مأ لاق هنآك ضيعبتلل نوكي نأ ( ىتاثلا ) ةلظم وأ ةيساق بولق ىلع مأ لاق هناكف
 نو . لكلا مهفيف لاجرلا ىتءاجو ضعبلا مهفيف لاجر ىنءاج لوقت « معتال ةركنلا نآل بولقلا

 ناك ًاهراع ناك اذإ باقلا نآل كلذو ؛ بولقلا ىف ىذلا راكنإلا ىلع هيبنتلل بولقلل ريكدتلا لوقن

 ممل رش -وو



 ةيآآلا . هللا مهنعل نيذلا كتلوأ : للاعت 0 3

 هرثاش سوه 266 سا 6 ادن رس عا مح انه. رج سس سا س١

 « 5 مر اصا ىبعاو مهمصاف هللا مونعل تدل كئلوأ

 3 ىذلا ليوطتلل انرك ذام نودف موقأنأ ىسعو موقت تنأ ىسعلاق نملوق امأو ؛ ه,لوعفملاو

 متيسع) رابحإلا ليبس ىلع لاق ول هنإف . دكؤملا ريرقتلا 0 « ةيناثلا ةلأسملا 00

 0 اذهنع كلأسأ انأل وقي هن اك مافتسالا ةغيصب.لاق اذإف هركتي نأ بطاخملل ناكل ( متيل

 . ىدنعو كدنع ررقم وهق وعل وأ الب الإ كح نأ رقت 1

 هلوق ىفو « لعل ىف انلق ام هيف لوقنف ءىثلكب ملاع ىلاعت هللاو 00 ىلع 01 املا ةلأسملا 0

 لكل رخأ كاقإو , عقوتملاو ىلتبملاو ىجرتملا لعف مكب لشي لاق سانلا نضعف نإ ( مهولبتل )

 هسفن ىف ًاكمم ناك اذإ زعفلا نآل كلذو ةقيقحلا لع لو وهانلق نك 0 مهنم عقوتي ع ظن

 نوك-يف ىرخأ هند لصح الو ة ةراث اهنم لطغ قا درع مالا اعإو ٠ م مز ةسم ريغ هيلإ رظنلاف

 د او هل ملا كلود ملعي لعافلا ناك ءاوس ىجرتلا ليبس ىلع بولطملا رمأألا كلذل لعفلا

 هعوقوب ملعلا هل لص- ناف كلذل عقوتموه لاقي ديصلا دايطصال ةكبش بصن نم هلاثم“ لعي نكب /

 نأ بالا ىثام ةياغ٠ . عقوتلا 3 جرخ ال ا طب وأ هيف عقيس هنأ قداص رايخ أب 4

 لب هد ارب عقوتدلا مزال ملعلا 1 نأ ريف هعقوتن اف 1 كا لصح د

 ملع هب هل ناك ءاوس بس رمآلا كلذ ىلإ آرظن عوقولا بجاوب سيل رمأل رظتنملا وه عقوتملا

 متذخأ ن نإ ىعت. ةيالولا. نم هَ ( اضاحا ناهجو هيف ) ميلوت 0 نكي ل وأ

 وه ىذلا ىلوتلا رم وه ( امهناثو) ماحرأالا متعطقو دسفأ 2 , نياثلا ناضاو ةيلرلا

 عطقو داسفإلا هيف نولوقتو لاتقلا نوكرتت متلك كا 0 1 اذهو ضارعإلا

 ةداع ناك اي ءىث ىدأ ىلع نواتاقت ثيح كلذ الإ مكنم عقب الف ان راقأ رافكلا نوكل ماحرألا

 ةمشغ ةافج ةبلظ ةالو 0 نع ؛ متياوت مالسلا هيلع لع هءارق هدك 5 (الاواكلا اراك ورغلا

 الإ مكب ال مالسلا 0 لاو « ؟كماحرأ متعطق و مهعم مداسفإب متدفأو مهئاول تحت متشمو

 2 ف 06 1 نع نودعاقتت ملف : ماحرأ الا ةلصو -المإلا

 04 مراصبأ ىمعأو مهمصأف هللا مهنعل نيذلا كئلوأ رإ) ىلاعت لاق مث

 مالكلا نوعمسي الف مهصأف ريخلا نع وأ هنع هللا مدعبأ نيقفانملا نم ار دا قدس نط ةراشإ

 أوعمت أ من] ثيح نم كلذو ءنسح بدار هيفو ٠ ميقتسملا طارصلا كوعبتي الف 3 امعأو نييتسملا

 هنوكب اوالعو هوك رت لمعلاب رمآلا دنعو هللا مبععأ مص هيلإ ةبسنلاب مبف هومهفي مو ىلعلا , الكلا

 ىنلا عابتا اوكرتو هيلع 00 ار ا هنع ىهنلا دنع هنوطاعتي اوناك مثو محرلا ًاعطق 7 ًاداسفإ
 مهن هوءبتال محرلا 4 ةعيطق 0 داسفالاب رمأي نم مثاعد ولو ماحرلا ةلصو حالصإلاب مثرمأي ىذلا

 ىعأو ) لاقو“ مهناذآ مصأ لقي مو مهمصأ لاق ىلاعت هللا نأ ىهو : ةفيطل هيفو : هللا مهمامعأ ىبع



1-0 
 ه  هرثو عل

 نإ م ُلهَك ٠١ مل ان نع 1 اندق مال مزع اذاف

 0 هرث هع 92--

 007 م ماحرا اوعْطَقَتو ضرألا ىف اودسفت نأ متلو

 لاق ىلاعت هناكف فوصوم هنإف ( فورعم لوقو ) هلوق هيلع 1 ةفوصومىه لوقت انآل « ءادتبالل

 مهلوق ىأ ( فورعم لوقو ةعاط ) اولاق هانعم ليقو « ريخ ( فورعم لوقو ) ةصلخم ( ةعاط )

 . ( فورعم لوقو ةعاط نولويب ) ىلأ ةءارق هيلع لدي و ( فورعم لوقو ةعاط) انرمأ

 ' 4( ميل ًاريخ ناكل هللا اوقدص ولف سمآلا مزع اذإد ل هلوقو

 هناك ىلأ ةءارق ىنعل بسانم وهو . اوفلختو اوفلاخ (ماألا مزع اذإف) هريدقت فوذحم هباوج

 مزعلا بسنو ؛ ,هدعوم اوفلخأ واوفلاخ سلا زخآ دتعو , ةعاط ونانععس اولاقماألال وأ ف لاوقي

 لمت<و ؛ ىرشخمزلا لوق اذه . رمآلا بحاص مزع اذإف : هانعمرماآلا بحاصل مزعلاو مالا ىلإ

 هلالظإ دنعو عقي ال نأ عقوتي لوألا ىف رمآلا نإ» ىلوو رمآلا ءاج انلوقك زاجم وه لاقي نأ

 ( اوةدص ولف ) ىلاعت هلوقو ؛ نابراقتم ناهجولاو ( مزع ) لاقف عقاو وهف هلاطبإ نع هراكلا زخعو

 اوءاطأو لوقلاكلذ ىف اوةدصول هانعف ةعاط اولاق مهنأ ةعاط هلوق نم دارملا انلوق ىلع ناهجو هيف

 ( اوقدص ول) هانعف ؛ نسحأو مبا ريخ ( فورءم لوقو ةعاط ) انلوق ىلعو ( مبل ًاريخ ناكل )

 0 مبل ًاريخ ناكل ) لوسرلا مهءايتاو مهئاعإ ىف

 . ( مماحرأ اوعطقتو ضرألا ىف اودسفت نأ متيلوت نإ متيسع لهف ١) ىلاعت لاق مث

 داسفإلتقلاو لتاقن فيك نولوقي | وناك مأ وهو. هولاق لوق دافىلإ ةراشإ اهف ةيآلا هذهو

 ضرألا ىف داسفاا الإ مكنم عقي ال (متيلوت نإ) ىلاعت لاقف ؟ انلئابقو انماخرأ ىوذ نم كلل

 ًانطنو ًاداسفإ ت انبلا مس اق سل منيب عق ةأو لاتهلاو هنو.منتو هيلع نورد: نم نولتقت مكنإ :او

 0 اذهو هللا ر ا ام فال هيأ ماكل ا صب الق ؟ م-رلل

 لعف ةروص ىلع اهم نايتإلا ( اهادجأ ) بهاذم ةثالث ىسع لاعتسا ىف 4 لوألا ةلأسملا ١

 (ناثلاوزااتدلعو تدعو ميسعو اتيدعو كتيسغو اوسعو اتيسعو لب زئسع لوقت لعاق هعم رضاك

 .اناسعو ىاسعو ام اسعو كاسعو اههاسعو هاسع لوةت لوعفم هعم لعف:ةروص ىلع اهم 5( نأ

 ىسعو جرت تنأ ىسعو جرخي ديز ىسع لوقت ءىث اهب نري نأ ريغ نم اهب نايتإلا ( ثلاثلاو )

 نارتقاو ةدماجلا لاعفاألا نم ىدع نآل كلذو . هجوأ هللا مالكه يلع امو هجو هللكلاو جرخأ انأ

 تاكرحتم عبرأ هيفزحي ل اذلو لعفلا نم ءزجلاكلعافلانآل لوءفملا نارتقا نم ىلوأ لعفلاب لعافلا

 امزال ناكءاوس لعاف هل لعف لكنآلو كرصن مبلوق لثم ف زوجو ترصن لئاقلا لوق لثم ىف

 لغفلاب لعافلا نارتقا. ىفكاصع و. تيصغك كاسعو. تينسعف| 4: :لرعشملا كلدلا الو ادعم



 ةيآلا. ةروس تلزن الولو اونمآ نيذلا لوقيو : ىلاعت هلوق تك

 أ راس معا رثمع لذ 2, 0 نيام ع 277

 كو ةكَع ةَروس كلنا اذ ةَروس كر خلا افا نينللا لوكا

 هع نقل ا رظ اكل را لات .أر لاقل هيف

 00 9 ملل لوف توملا نم

 ركذو 5 0 1 أ اذاف ة 0 0 الر لا م ىلاعت لاق مث

 .4 مل ىلوأف توملا نم هيلع ىشغملا رظن كيلإ نورظني ضرم مهول ىف نيذلا تيأر لاتقلا اهيف

 ديحوتلا نم ةيملعلا تايآآلا عامتسا دنع نمؤملا ىدتبملاو رفاكلاو قفانملا لاح هللا نيب امل

 ملاح نيب ( ىده 2 اودتها نيذلاو ) هلوقو ( كيلإ عمتسينم مهنمو ) هلوقب امهريغورشحلاو
 ناك كفلكتلا هنع زخات اذإو ايلرزنت تلطيرو اهذورو رطتني ناك نموا 'ناف: ةيلمعلا تانآلا ق

 هللا وأ ةرودلا كلن اذإ ققانملاو: امل'لهورالانأ نم'افوخ ةداعلا نم: ىثي ترطأ اله لوقت

 ديري الو ملعلا قفانملا مهفيال ثيح : لمعلاو ملعلا ىف نيةيرفلا نيابت ملعيل : هيلع قش فيلكت اهيفو

 فياكت اهبف ةروشس هنم دارملا ( ةروس تلزز الول ) مهوقو لمعلا بحيو ملعي نمؤملاو « لمعلا

 . قفانملاو نمؤألا نحمب

 :هوجو اهف ( ةمكحم ةروس ) هلوقو فيلكت قشأ هنإف لاتقلا اف ةروس لزنأ ىلاعت هنإ مث

 ىلع نعرلا) هلوق فالخم ابقئاقح تديرأ ظافلأ اهف ةروس ( اهناث ) خسنت مل ةروس ( اهدحأ )
 غلبأ وهو لتقلا دارأ ( باقرلا برضف ) ىلاعت هلوق نإف ( هللا بنج ) ىف هلوقو ( ىوتسا شرعلا

 لاتقلا 00000 ثيح مهولتقاو ) هلوقو ( م مولتقا ) هلوقنم

 نع دازملا#[ولوه نأ منكم ال م-مإ ثيح نم ةدئاز ةدئاف اهيف ( ةمكحم ) هلوقف نيهجولا ىلعو

 ا ع تكامل ) هلوقو « لتاقن الف تخسن دقو ةبآ هذه اولوقي وأ هنم رهظي ام

 مهقافنل قيبال لاتقلاب فيلكتلا دنع نآل ( توملانم هيلع ىثغملا رظن كرلإ نورظني ) نيقفانملاىأ

 ىلواف) كلذ ناكمإ ميل قبب مل لاتقلا : اللا دنع و نيتليسقلا ىلإ نوددرت, !وناكلاتقلا لبق مهنإف , ةدئاف

 توملاوهو هرك ذ قبس فوذح أدتباربخوه نوكينأ لمتحو ٠ , مل ليوف ل لئاقلال وك ءاعد م
 ىف ال ىتلا ةايحلا نآل مل ىلوأ توملاف لاق ( توملا نم هيلع ىشغملا رظن ) لاق امل ىللاعت هللا ناك

 ىأ ةعاط مبل ىلوأف ىنعملا 0 نأ زو ىدحاولا لاقو ءاهنم ريخ توملا هلوسرو هللا ةعاط
 مبل ىلوأ ةعاطلا

 سام ورام لاق مث

 ملصتال ة ةركن ةعاط لاقي ال . لثمأو نسحأ ىأ مبل ريخ هريدقتريخلا فوذحم فقنأتسم مالك
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 ا تاما ينم لَو كي رفْتسأَو 2ك الإ هلإ 0 لعق
 2 - هد

 ه2 1-6226 312-----2

 »١5« ميوتمو بَل 3 ملعي

 ملعي هللاو تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفختساو هللا الإ هلإ ال هنأ معاذ )ل ىلاعت لاق مث
 (اهطارشأ ءاج دقف ) لاق امل لاعت هنأ وه (لوآلا ) هوجو ةسانملا نأ: باو ( م ري اوثمو مكلقتم

 هللأ كود نه ل نع ةفزالا تفز أ ( ىلاعا لاق 7 ةعا هللا 0 ) هللأ الإ هلا ال هنأ ملعاف ( لاق

 الإ هلإال هنأ) ملعاف لاف 9 اذه ىم لاقالئاق ْن 1 ةينأ ىهو؛٠ ابطا رشأ 1 دعذ (اهناثو) 8 (ةفشاك

 هيسانيو اماقلل يل تقو ىأ 0 1 0 م ل نم كي اع 6 لغتشاو 4 لخغتشا اللف ) هللأ

 هيلع ىنلا ليق ناف ؛ كعفني هلا الإ هلإال هنأ لعاف ( ثلاثلا ) (٠ كينذل رفغتساو ) ىلاعت هلوق
 تين أ ذ (امهدحأ) نيه>و ند هنع باو دال لوقت ء عم اف كلذب 1 طاع ناك مالسلاو ةالصلا

 0 باطخلا ( هيمن ١" مقن ال ا ا مايقلا لب رب 0ك ا 0 اهلا لوقك ملعلا ن "م كم ءاع تن أام 3

 مالسلا هيلع هنأ وه اذه ردقتو ؛ نأشلل هنأ ىف ريمضلاو هموق دارالاو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 ثعبلا» مالا روهظ الإ نامإلا ىلع مهلمح ءىش قد و اونمؤب مو نامإلا كل موقلا اعد 6

 لكم كفن قررنا تالاف هبلق ىلسف ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا نز< م كلذ نأكو 2 نر فيلل

 ملعت ثيح كيلعو كيلعب لماع كسفن ىف ا ريخ مم ىلاعت هللا درب مل موق كب لمكي ل نإف ك ريغل

 دقف « ط رفختست تنأو تاما و نينمؤملا نكت نكم هتلادم< ناو فس وادا

 ( كينذا رفغتساو ) ىلاعت هلوةو 5 مرفك كنرز< الو هلع كل ىلع تدثأف 5 نافصولا كل لصح

 نينم وما دارفال كيعل وهو نونمؤملا دارإاو هك4عم باطخلا نوك نأ ) مو ( نيه>حو لمتح

 تانمؤلاو نينمؤاللو كتب لهأ دا ىأ ) كينذل ( سائلا صضدل لاقو ) ركذلاب تانمؤملاو

 وه ىذلا :لضفالا كرت وه تنذلاو ىنلا وها كارلا: امهناثر تيب لها كمارو ل

 لمعلا قيفو' دارملا نأ وهو طينتسم نس> هجحو ) املاثو ( كاذ نم ةاشاعو تنذ هيلإ ةيسنلاب

 ىلع رتسلا وه نارفغلاو ؛ نارفغلا بلط رافغتسالا نأ ههجوو . ءىسلا لمعلا بانتجاو نسحلا

 نوكيدق كلذو انحضفتال نأ نارفغلا بلط ىعمو 4 ىوحلا حتابق هيلع رس دقق مع نمو حيبقلا

 اك دوجولا دعب هيلع:رتسلاب نوكي دقو ملسو هي هيلع هللا ىلص ى هلل ناكاكاهي 8 عشبي الف هنم ةمصعلاب

 كاوا هل ملسو هي هيلع هللا ىللص ىنلانأ صو ةفيطل ةيآلا هذه 9 2 تان مّولاو نينم وأ قَح َّى وه

 رفغتساف 35 بيضا هته ميلا لحب

 هللأو )هللا نم م هل نارفغلا بلطاو و م طرق خ اف نيس ع امأوب هللأ نم يمل : طاو كينذل

 .:«ناهتلاو نلذللا ىف ملاحو ةرخالا ىفو ايندلا ىف كلاح ىنعي ( مكاوثمو مكبلقتم معي
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 كلذكو ( هللا الإ ًادحأ نوشخي الو هنوشخو هللا تالاسر نوغلبب نيذلا ) ىلاعت لاق مث

 . ةيآلا نآل بسانم هجولا اذهو ( نيقفانملاو نيرفاكللا عطت الو هللا قنا ىنلا اهأ اي ) ىلاعت هلوق

 . ناقي رفلا مهو سانلا ىشخ ناك قفانملا نإ ثيح نم . كلذ قدح اذهو. نيقيرفلا نيا نايبل

 نمؤملا ىلاعت هللا لاقف هللا طخسيو نيد رفلا ىضربو امهنيب ددرت, ناكف نورفاكلاو نونمؤملا

 . هللا ريغ كلذ ىفتاو . هريغال هللا ىقتاو كلذ لعل مو كاذ مع ثيح قفانلا فالخ ىدتهملا

 .4« اهطارش 2[ كف ةتغب ميتا 0 دورظني لهف ) ىلاعت لاق مث

 رومالاو تدك دق نيهارباا نال كلذو ؛ ةعاسلا الإ نورظنيال نوةفاملاو نورفاكلا ىنعي

 لاتماللا لذي لي

 ىلع 0 نو لهف ) ءكرقو 2 ةنعدا ات ةعاسلا الإ نورظنبال ريدقت ىلع

 دقو ؛ ( هاركذ مه ءاج : اذإ مهل ىنأف ) ىلاعت هلوق هيلع لد, ؛ ,هارك ذ مهعفتيال هٌؤاز> و طرشلا

 . باسحلاو رشملاو ثعيلا نم اف ةعقاولا رومألا ةعرسل ةعاسلاب تيس ةمايقلا نأ انركذ

 نأ وه هقيةحتو مهدانع ةياغ نايبل ( امهدحأ ) نيبجو لمتح ( اهطارشأ ءاج دقف ) هلوقو
 !ططارن كل عادلا مانق دنع وهوا شأبلا ناتعإ الإ "قب ل 1وتموي لو ان ةظانل ٌلئالدلا

 ةيلستل نوكي ( امهناث ) دانعلا ةياغو داسفلا ةجل ىب مهف اونمؤي ملواونمؤ, نأ ىغبتي ناكف تناب

 ةأطبتسم ماوعلا دنع ةعاسلاو مميذعت هنم مهف ( نورظني لهف ) لاق امل ىلاعت هناك نينء اا بولق

 قشناو ةءاسلا تبرتقا ) ىلاعت هل وةك اهطارشأ ءاج دقف ؟ ةعاسلا نوكت ىتم لاق الئاق ناك

 ؛ مالسلا هيلع د# ةلاسرو رمقلا قاقشنا لثم ىه نورسفملا لاق ؛تامالعلا طارشالاو ( هقلا

 اجو ءاذكا ناسنالا ىلخ لم. يقملا رار كولا تانيبلا ظارفالا فل لاقي نأ لمت :

 قلخي نأ ىلع رداقب ضرآلاو تاومسلا قلخ ىذلا زد ) ىلاعت لاق «٠ ضرالاو تاومسلا
 . ريسفتلا وه لوالاو ) مهلثم

 الو كا اتم ا ا لا ! مل ىناف ١ ىلاعت لاق مث

 روك را ا ريل اج اذ] لالا مهل فيكف دارملاو ؛ ناميإلا ع

 نورك ذيف ( نوبذكت هب متذك ى ىذلا لصفلا موي اذه ء ن نودعوت مت 5 ىذلا مكم موب اذه ) ىلاعت هلوق

 ءاقل مكنورذنيو مكبر تايآ كيلع دو 1 كامل ناك ةلاوق كادك وي رحل اهي

 . ( اذه مكموي

 دف نموهو ةءاسلا مايقدنع الإ نامإلا مهنم عقوتي الف اونمؤَي مه هو تحضتا دق
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 ؛ بولطملا ءافل ال, بواقلا .اعل كلذف ؛ هعباوتو همزاول طبنتساو مهف ىدترملا نإف ءكلذك

 : لئاسم هيفو

 عرومسملا (لوآلا) هرجو هيف لوقن ؟ (مهداز) هلوق ىف ةدايزال لعافلا ام ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 (كيلإ عمتسي نم مهنمو) هلوق هيلع لدي لوسرلا مالكو هللا مالك نم مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا نم

 ءالؤهو هومرش م م لاق هنا اكف . نين رقلا نيب نيالا ناين دوصقلاو عومسم ىلع لدي هنإذ

 ( مجولق ىلع هلل ل :يذلا كد وأ ) ىلاعت هلوق هيلع لديو مهداز ىلاعت هللا نأ ( ىاثلاو ) هومهف

 داز قفانملا ءازهسا ) كلاثلا و ىده هداز ىدتبملاو « ىعع مهداز 3 ممول# ىلع عبط ىلاعت هن 1 :

 ( مهداز اودتها نيذلاو ) لاق ( مه» ءاوقأ |وعساو) لاق امل للاعش ةنأ يه هيج وو( ا

 . هوبذتجاف ميلعف اوحبقتسا مهنإف , ىده ىدهلا موعأبت :

 امأزءةطتماو هل ركتما و ود واةيق لاقل مهاوقت مهاثأ و) هلوق ىنعمام ( ةيئاثلا ةل أسما م

 راضإ ريغ نم رهاوقت سفن مهانآ لف ؛ ,هاوقت باو مهاتآ دارملا نإ هيف ليق : لوقنف ةلوقنلا
 نوك نألمتع 2: لوقف طم لا"امأ و ا ويلع اع : لمعلا قيفو" ما 5 ليقو ؛ ىوقت 1 نيب ىنعل

 , قفانملا نيب فالخلا ةياغل | 0 هل 0 هيناعمل نيمهافلا نآر قلل نيعمتسملا لاح ناب هب دارملا

 ىلاعت هلوق هيلع لدي و  هريغل هنيبو هيلع هنإف ىدترملاو « هملعي مو داعتساو ؛ همبفي ملو عمتسا هنإف

 ىأ (هدتقأ مهادهف ) ىلاعت هللا لاق . 0 نر ردصم ىدهلاو ؛ ءادتها لقي مو( ىده مهداذ)

 لوقلا نع مهنج هأ دعم ( ره اوت هاتاو ) ىلاعت هلوةف اذه ىلعو ء اوده اك دتهاو . اوده امب ذخ

 ( ىده مداز ( هلوقف 1 للعو ٠ ىأرلاب ريسفتلا نم ءاقتالا ىلع ميلمحو « ناهرب ريغب نآرقلا َْق

 نيداهلا ةجرد ىلإ نيدترملا ةجرد نم اوقترا ىت- 4 ءادتهالا ىلع مهدازف نيدتبم اوناك هانعم

 ذخالا ىلإ ةراشإ ( ماوقت مهات :آ1و) لعلا ىلإ ةراشإ (ىده مداز ) هلوق لاقي نأ ِ 0

 (نلحا نوءعمتسي نيذلا ىدابع رشبف ) ىلاعت هلو نم 01 وهو ؛ هوالعي مل امف طايتحالاب

 . ( هب انمآ نولوقي ملعلا ف نزخءارلاو ) هلوقو
 ؛ ةريغ نم:ىشخأ وبف رظح لع ضلخلا نأ نايب دارملا نوكي نأ لمتح ( تلاثلا سلا |

 نم هللا ىثخم اميإ ر ىلاعت لاقو : مهدلع دادزا مهنأ دافأ ( ىده مهداز ) لاق امل هنأ وه هقيقحتو

 . ملعلا اهديفي ىتلا مهتيشخ ماتا لاقف ( ءاملعلا هدابع

 اوشخاو مكبر اوقتا سانلا اهنأ اي ) ىلاعت لاق اك ةمايقلا موي نم مهاوقت ( عبارلا ىنعملاو)
 ( ةتغب مهيتأت نأ ةعاسلا الإ ل لهف ) ىلاعت هلوق هيلع ليو ( هدلو نع دلاو ىزبال ا

 . هيلع لدب ىوقتلا بيقع ةعاسلا 0 0

 مهاثآ ( سماخلا يجمل (

 : مال ةمول

 اهعم قفاخن ال ىتلا ئوقتلا ىهو . نماؤللاب قيلت ىلا:ئرقتلا٠ مهاوقت



 ةيأآلا . عبط نيذلا كنت وأ : ىثاعت هلو هب

 1- نيد و11 مث رد أ اوعبتاو مهول لع هل عبط نيذأ كتل
 6 را 62-126 ب 7 "6 را ع

 «لا/ مهوقت مههتاءو ىده مهداز

 نم اوجرخ اذإ ىح) هلوقو 3 كيلإ ثكوعمتسل موق رانلا ف نيدلاخا نو ىدعل ) اح 2 اودسو

 ق.قحتلا قيس دقو . ظفللا ىلع لمح عمتسإو ؛ عمجا وه ىذلا ىندملا ىللع لمح انركذام ىلع ( كدنع

 ناك اذإ الإ ندا ل1 2 فطعلاف اذه ىلعو. نن رسفملا لوق قى فاعلا ( ىت> ) هلودو ء هيف

 ” كلل يح نئاتلا ىمرك 1 : لئاقلا .لومك , هتود وأ.ةالغأ امإ هيلع قوظعملا تم اءوج فوطعملا

 طرتشي الو ؛ ىعملا تيح نم هيلع فوطعملا نوكي نأ ىغبذي ةلمجا ىو : ةاشملا ىح جاحلا ءاجو

 كلذ لثمزوحب الو٠ 3 امو جاحلا ءاج : واولا ف لوقت نأ زوجيف « كلذ واولاب فطعلا ىف
 ىعم كيفي ) كدتع نم أوجرخ اذإ ىَد ( هلوق نأ وه انهه قلعتلا هج وف اذه تملع اذإ 2 ىد> َْق

 |0107 اذار 0 وهمي مدل  اديج اذلاب اعاتسا نوعمتسي : لوقي هناك عامتسالا ىف ًادئاز
 ةفص اذه نوكي اذه ىلعف تاق نإف , مهفتلل بلاطلا ملعتلا ىف دمنا هلعفي اك ءايلعلا نم نود.عتسي

 كلذب ممن ا ير طحا] ذه هدعإ اهب زيمش لوقت  مذلا ضرعم ىف مرك ذ وهو « ى 0 ع

 ةياغ نإ عيسم 1 هسقن 1 ىرب و « همهفأ ىد كلم اك 1 ديلبلل لوقي ىذلاك نبت زوسسم

 مهنأ عم نومهفي ال مهنوك امإو ةديعتسم زل وأ لافتسم ريع ءىروسم هنأ معي 0 لكو 1 عامسالا

 "- ) نيم رجلا بولو ىلع هللأ عبط كلذك ) ىلاعت 0 ىاثلا اذه كسار 4 نوديعتسإو كوءعمتسإ

 قائلا" (نوث زهتسم .نح اه] ممم انإ اولاق ممنيطايش ىلإ اولخ اذإو ) ىلاعت هلوق هدكؤي لوآلاو

 ىف ناعإلا لخدي اا اورق ركل اونمؤت مللقا ا ع تلاق ) ىلاعت هلوق ه 000

 ىلعف « ءادتبالا وهو فأ تحل هنمو ةعا لا دم ناريسملا صا لاق ( افنآ) هلوقو ( مبولف

 لوقي امك «ءادتبالا نم همالك نوديعتسي مهنأ ىنعم انآ لاق اذام نولوةي لاي نأ ىلوألاف اذه

 : ةنه د ىش ع وقنا ال ىح ءادمالا ىم كمدلك 0عأفةحلا دمت

 « مهءاوهأ اوعبتاو مهمولق ىلع هللا عبط نيذلا كئلوأ راب ىلاعت لاق مث

 . هدذض اوعبتاو ةدافتسالل عامسالا 1 بدسإ 0 03 مهفلامدع باسل امإ قحلا عابتا 1 كك

 0-0 أوت ع مات 0 اودتها 00 0

 «ديعل و ريسفب .ىئدتوملاو ؛ ديعتسن .قفانلاو . ِ اع لمحت 7 عمتسإ هنإف : هفالخ ىدتبملا

 قفانملا رذع عطق ( امهناثو ١ نقي رفلا سس نقيلاعلا ناب نم انك د م ) امهاد>إ ) ناتدئان هقو

 سيل لوقي و هيلع درب ىمعم هنوكو هّضومغل هتعرف أك كاق ول هنإف »ع ةقي رطلا مومذم هنوك حاضيإو



 ةا/ 0 . عمتسي نم مهنمو :ىلاعت هلوف

 00 ا ارا كا” ع 3 نجا نإ نا مدرع أ 6

 اوتوا نيذلل اول كادنعا نم وجرح اذإل 2 - َكدأإ عمتسيي نم مهنمو

 انو لاق لام معلا ظ

 عضا ولا رئاسوف لاق فيك لبق ناف :ىلوأ ظمللا ٍلع لوألا لمحو ىلو أ ىنعملا لع ىناثلا ىف لماذ عماسلا

 ىفهيلعف رطعملاب (ميشوأ اد رفم كفاوطتملا ناك اذإ لو (حاصأو ْتاثنموو (اخلاص ل دعو نمآلَ)

 بذءمورانلافدلاخ وهنك : لاقول كلذك و درفم لعدرفم فطعه !ؤترك ذاك افلت< نأ ىلو الاف ىعملا

 ةل+ (ءام اوقس) هلوق نإف . عضوملا اذه ىف «كلذكن كب مل اذإ امأو . ةفلاخلا ىنانت ةهاشملانآل اهف

 ةبجلالمألاوخ أرئاس ىف مهفلاخ ناب (اعنم ءاه اوقسو) ىلاعت هلوقو ( دلاخوه ) هول ةبءاشما رع
 دقو . تبث ام ىلع ةملالاب ةيراكن الا ههماششملا ليق نإف . ميح ءام مو ؛ نسأ ريغ ء ما مهلف

 ةلباقم ىف ( هبر نم ) و ( هلمع ءوس هل نرز ) ةلباقم ىف ىف ( هنيب ىلع ) هلوق نأ تاقو ضعءلا تركذ

 ىف مخل ءاملا و ( رانلا ىف دلاخ ) هلوق ىف رانلا ةلباقم ىف ةبنجلاو ( مهءاوهأ اوعبتاو ) هلوق

 ءاعمأألا عطقت لوقنف ( ةرفعمو تارْغلا لك نم اهيف ىو ) هلوق لباقي ام نيأف . رامنألا ةلباقم
 امع تارُقلا لكأ (1)ةيرعت ىه ةنجلا ىف ىتلا ةرفغملا نأ هوجولا دحأ ىلع انيب انال « ةرفغم ةلباقم ىف

 عمتجي ال رهاط رهطم برشو لك نم ودل لاق هناك اق زيغو ضارماللاو ةجاحلا ءاضقا 0

 عطقي مهف وج ىلإ لصي ام و ميح ءام رءاكللو . ةجاح ءاضف ىلإ مهجوحبو مهءذؤيف مهفوج ىف

 هروك ذم ةدايز ةنجلا ىف نآل ءاهلباقم ركذي ملف راقلا امأو . مهفوج نم هجورخ نوهتشيو مهءاعمأ

 . نثاز رعأ 01 ل اقنخ

 نوكنت ىتا ةدحلا هو. ةرارجلا ريغ رخآ ىمال مهءاعمأ عطقي راحلا ءاملا < ةعبارلا ةلآسملا ١

 نأ ىضتقي ءافلاب (عطقف) ىلاعت هلوق ليق نإف . عطقيال ةرارلا درجففالإو . 2)ةفودملا مومسلا ىف

 لب ؛بسخ ميمح ءام هنآل . عطقي : لاق نأ ىضتقي ال هنكل ؛ معن لوقت ' رك ذ امي عطقلا نوكي

 . عطقي صوصخم 03 ءام

 علا 31تاوأ :ىدللا ولا كدنع نما ودك رد اذإ 1 ىح كلإ عمتسي نم مهنمو إل ىلاعت لاق مث

 24 ًامنآ لاق اذام

 نأ لمتحي (مهنمو) هلوقو . راهكلا نم هنأب قفانملا لاح رك ذ رفاكلا لاح ىلاعت هللا نيب امل
 رك ذ دعب (هتابانمآل وقي نمسانلانمو) ةرقبلاة روس ىف .ىلاعت لاق م« سانلا ىلإ ادئاعريمضلا نوكي

 ةوق دشأ ىه ) ىلاعت هلوق ىف قبس مهرك ذ نال ؛ كم لهأ ىلإ ًاعجار نوكي نأ لمتحيو « رافكلا
 رانلا ف دلاخ ومنه ) ةلؤق ىنعم لإ ًاعجار نزوكي نأ لمتحو (مانكتلمأ كتجر أ ىلا كتبرق نو

 . برشلل ةدعملا ةفودملا ىنعمو فيحص] اهالكو نونلاب. (ةنودملا) اضيأ هيف ( ؟ ةدرملا ةابلاب (ةيزعتر يمال عوطلا ف (وإلا

 هر للا كو



 هازل نانلا ف داك ره ند": كاع هلوق ةةإ

 هر سه اس هه اس

 15١ هءاعمأ عطقف | اميمح ٠ او راثلآ ف دلاَح را

 جورخلاىف نذإلانوبلطي مهنأ لعملا مهفيف « كل هللارفغ ملعماي : هريغو لوبا!ةقارإىلإ مهتجاح تقو
 ىف امأو « لكأ نمل رفغ ةنجلا ىف ىلاعت هللا نأ وه هانعم ىسفن ىف تلقف ؛ مهل نذأيف ةجاحلا ءاضقل

 1 مبلوق نم ميفيف اهنم دبال مزاولو عباوت لكألل نآلف ءايندلا

 كا ًاضيأ هيفو ( م مءاعمأ 07 اما سو راثأأ ىف دا اخ وه نك ر) ىلاعت لاق مث

 (وه نك ) هلوقف 0 هانعم ( ةنجلا لم ه ) لاق نم لوق ىلع 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 وه نم اهفوه لاق هناكف | أف مهنوك نمضتي ( تأ رغلا لك نم اهف مهل ) هلوق لوقن ؟ قلعتي اذا

 لوق ريرقت ىف لبق ام لاقي نأ لمتحو « قيس امب هيلع الولد افوذ< نوكي هيشألاف ؛ رانلا ىف دلاَخ

 رائلابى كلا اوه نم ءامق" انارك ذاام' اهلثم ىلا ةنجلا هذه دارملا نأ ئرقخلا

 هن اك مدقت ام ىلإ عجار ( رانلا ىف دلاخ وه نك ) ىلاعت هلوق جاجزلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا

 حيمص وه لهف رانلا ىف دلاخ وهو (*هلمع ءوس هل نز نك هز .نه ةنيب ىلع نأك ن نأ ) لاق ىلاعت

 ىلإ دودي نأب الإ حصيال ىنعملا ىلإ رظنو فسعتب هحيحصت نكميف ظدللا ىلإرظن انل لوقن ؟ال مأ

 فاطاع راهضإب و 0 ار الزي ملف وأ هناثلا اةرللا ىف نق .كفدحتف حيحصتلا انآ ١ ةانإك تاه

 فظلا امأو ؛( نان) قدلاغ وه نكاز وأ (هلبع ءودل نيز نك) لع ( دلاغ وه نك ) فطعي
 لدبلا ةقيرط امأو ءهب هبشملاو هبشملا نيب ليوطلا لصافلا عم رامضإلا ىلإو فذحلا ىلإ ًارظن نيبف

 وهو ؟ دلاخ وه نمك ةنيب ىلع ناك نفأ : لاق هن اكن وكف ىتاثلا لع دامتعالا ناكل الإو ةدسافف
 ًاضيأ فوطعملا نال كلذك فطاعلا رامضإ ىف لوقلاو « كلذ نع هللا مالك ىلاعت هيشتلا ىف يع

 ةنيب ىلع نأك نشأ: لوقي هن اك عومجملاب عومجما لباقي لاقي نأ الإ ميللا « هيبشتاا ىف القتسم ريصي

 0 رانا كلاخ وهو هلع وسهل نيز نذلا ءراججأ اًهفأ توقتملا دعوا يلا ةنلاق وهو. ةبارأنم

 نيبو ةنجلا ىف نه نيبو ؛ هلمع ءوس هل نيز نم نيبو ؛ هبر نم ةنيب ىلع وه نم نب ةلباقملا عقت اذه

 ةلباقملا عقت هلاقام لعو فيكو , ةيآلاب يالا طلخ ىلإ .ةجاحالف هانرك ذ دقو : رانلا ىف دلاخ وه نم

 ا فدع .اميدب ةسانم هيأ ةئر نم ةندع لع وه نم نتيو اممح داما ومنسو زانلا ىف اوه نم نيب

 مها ءاملا اف ىتاا رانلا نيب و رامالا اهف ىتلا ةنجلا نبب اهيف ةلباقملا نإف رخالا هوجولا نم هانرك ذ

 . بسام راكفإ هيبشت كلذو

 ىلع (اممح ءام اوةسو) لاقو دحاولا ظفللا ىلع المخ (دلاخ وه 3ك لاق مي ةثلاثاا ةلأ أملا ١

 اوعبتاو) دارفإلاو ديحوتلا ىلع ( هلمع ءوس هل نيز نمك ) لبق نم لاق ل وهو / ينل

 وه هنآل ىلوأ ظدللا ةياعرف الصتم ناكاذإ نم ىلإ دنسملا لوقن ؟هيف هجولا اهف عملا ىلع ( مها رهأ

 نهذىفقبب ىندملاو ء عمسلا ف قبب ال ظمللا نآل 'الوأ ىعملا ىلإ دوعلافلاصفن عم ناكاذ داو 1 ممل
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 نه ١ ةيآلا . تارقلا لك نم اهيف محو : ىلاعت هلو

 نادل ا ماكس هد لس كك

 مهبر نم ةرفغمو تأر لأ لك نم اهف مل

 نيج كلا نأ تؤل1: نافرلا بيرو كسلا ويوشلا نمل 1 ١ 1 نا ل ل
 لسعلاو لخلا نمال وأ ناك هجارختسا نأ ؟ةيشرافلاب لمعلاو لخلا وهو «نيكناوتهك 5 نإ

 لسع لاقي ىحلحنلا لسع ريغ ىلع قلطي مسا لسعلانآلو ؛ رخأتم نامز ىف الإ ركسلا فرعي مو
 . ملعأ هللاو ١)زييمتلل لحنلا

 هعاطلل همعط ريغتي مل نبالا ىف لقي ملو ( نيبراشلل ةذل ) رخلا ىف لاق « ةيناثلا ةلأملا ١

 صخث هب ذتلي ماءط برف صا الا ىالتخاب فاتخت ةذللا نال نيرظانلل ئصم لسعلا ىف لاق الو

 نوك هال 2 ( ةذل ( لاَقف معطلا 4 ةجعو 2 ردا نآلو مه ا 0 نبي رأ اششال هذإ رز لاقف : رخالا هفاعيو

 ضماحلاو وللا نإف. سانلا فالتخاب نافلتالف نوالاو معطلاامأو ؛ ىعطلا ةهارك ةر> الارمخىف

 نأ ىلع مهقافتا عم ضعبلا هب ذتلي و سانلا ضعب هفاعي دق هنكل . كلدك دحأ لك هكردب امه ريغو

 : نيهجو لمتحي ( ةذل ) هلوق و ةجاح مدعتلا, حيرصتلاىلإ نكي ملف نوللا كلدك و ادحاو اد

 نرك نأ امد 1 هد كلو دن 0 ذيذلو نإ ماعط لاقي نإ ثينأت نوكي نأ ( امهدحأ )

 . هلك لقاعللو هلك لح وه مياحلل لاقي ام هنم قتشملاب ال ىنعملا سفنب ًافصو كلذ

 0 ا لك نم اهف لو ) ىلاعت لاق م“

 زاعلا ركاذ ةجااحلا ال, ةذلل لك الا هللا ناك انو كلك انلانلإ كاشأ رتل

 دعو ىتلا ةنجلا لثم ) دعرلا ةروس ىف ىلاعت هلوةك اذهو : محللاو زبلا فالخب ةذلل لكؤت امإف

 انههو ء بورشملاو لوك أملا ىلإ راشأ ثيح ( ابلظو مئاد اهلك أ راهنآلا اهتحت نم ىرحت نوقتملا

 ىنعم هيف لظلاو (ةرفغمو) انههلاق لوقن . كلذ انهه لقي ملو (املظو) ايف لاق ىلاعت هنأ ىهو ةفيطل

 اهلظو « ريمألا |لظ تت نت لاقب رفاغلا ةمحر نم رظن تر وفغملا نآلو «كلذك ةرفغملاو رتسلا

 . دربالو رح مهسعال ثيح هترفغمو هللا ةمحر وه

 لوقنف ؟ةرفخم اهف مهل نوكي فيكف ةرفغملا دعبالإ ةنجلا لخديال قتملا « ةثلاثلا ةلأسملا ل

 ءاهف ممبر نم ةرفغم مهل ىنعملا نوكي نأ مزالب سيل ( لوألا ): نيهجو نم هنع ( باوجلا )
 (ىناثلاو) اهل وخد لبق ةرفغملا مهو امف تارعلا مل لاق ىلاعت هن اك(مهل) هلوق ىلع ًافطع نوكي لب

 ايندلا فالخ باسح ريغ نم نولكأيف مهنع فيلكتلا عفر ىأ ةرفغم اهيف مهل ىنعملا نركي نأ وه

 حيبق جاتنتسا نع ولخال ايندلا ىف لكألانأ وهورخآ هجوو . باقعوأ باسح اهيلع اهيفراعلا نإف

 لب كا بقال (ةرفغهو تارعلا لك نم اهبفممل) لاقف ؛ زربت ىلإ ةجاح 1 كموأ
 اولوقي ن اب نايبصلا ثودوءعب مم اف اندالب َْق نيملعملا ند هند ا اذهو. روهغم حئابقلا روةسم

 ةلادلا ثيداحألاو . السع نطباا ضير قسإ نأب صأو كلذك لوسرلا هيرمث دقو «:ءاملاب ًاجوز# لسعلا برشل برعلا تناك )١(

 . ةفاضإ نودب السع الإ همسي مل هنأ لنا لسع الإ هنم داري ال قلطأ اذإ لسعلاو ل>الا لسع اهلك ىف هب دارملاو ؛ ةريثك اذه ىلع



 ةيآلا . ءام نم رأ ا تو 71

 ماسة سس رار تاس 6 مو سس لس 6 6 ملل اسه2 م

 نم رآهتأو همعط ريع نا 0 0 0 :أ اف

 ساس 6م م 262 1س ع 3 31

 قصم لسع نم آمن ونييراشل ةذآ رم

 (راهتأ اهف) ىرجت ةنج (ةنجلا لثم) لاق ثيح جاجزلا لوب ايها نيلوق لمت وهؤ روكا ذم

 ىف وه نوكي ال ركنم لجر ىف ديز تافص نبيع رك ذيف رمسأ ليوط لجر ديز لثم لاقي امك

 لثم ( نوقتملا دعو ىتلا ةنجلا لثم ) هانعم لاقي نأ وه نيلوةلا نم ( ىناثلا ) ًاديز الإ ةقيقحلا

 انلوقل ًاققحم ًافن أسم ًامالك (رامتأ اهف) هلق نوكي اذه لعو «كلذ لثموأ ٠ ميظع ءىث 5|

 ىف دلاخ وه نك ) لاق ثيح ىرشخمزلا لوق وهو روك ذم هب لثمملا ( ثلاثلا هجولا ) بيخحي لدم

  ورمعكا هقالخأ وأ ليز تاكرح ل الا لوةك اذبف ذتتيحو « راكنإلا ةقيرط ىلع هب هبشم ( رانلا

 كلدكو و رمعك هناكرخ. ىف ديز ليوأت لعوأ ورمع تاكرك ليؤوأت ىللغ امإ : تالي وأتلا دحأ ىلع

 لوق هب ررقي نأ نكمي ام ىصقأ 0 وانلا قاتلا وها ىذا .ةججلا لثم : لاق ىلاعت هناك انبه

 ريا و أدتبملا نيب.تعقو .ةيضارتعا'لمج اهدعبامو ( راهنأ اهف ) ىلاعت هلوقف اذه لعو :ىرشخمزلا

 . وربع لصأ هلو ملع هدنعو ةءورم هيف ديز ريظن لاقي انك

 ةذا رمخ نم راهنأو همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو نسآ ريغ ءام نم راهنأ اهيف ل ىلاعت لاق مث

 « ىنصم لسع نم راهنأو نيبراشلل
 اناا نشل تراك نآءامإ تو رمملا نال كلذ 3 هعب رزلا نماتج اللا: نم اراخالا زاتخا

 ضماخلاو فيرحلاو حاملاو رملا : ةعست موعطلاف معطلل ناك ناف « معطلا ىلإ دئاعربغ نهال ف ل

 .هركذف لسعلا ءايشألا لحأ نكل مسدلاو ولحلا اهذلأ مسدلاو واحلاو هفتلاو ضباقلاو صفعلاو

 نهدلا ناف « برشلل الو لك آلا بيطت ال تضحم: اذإ ةموسدلا نكسلل نهدلاف ءايشآلا مسدأ امأو

 لك ألا بيط وهو هريغ ىف نئاكلا مسدلا هيف نبللا امأو « بلاغلا ىف وه اك برشي الو لكؤي ال

 ناف رثاو .املاف معطلا ىلإ دئاع رمآل ال برشيام ام اهلا لاحت هاربر نفر القل 2 57

 0 رتاوتلا لوص-> و اممرشي نم قافتاب ىعطلا ةهيرك ىهو هلجاآل براششلا امرشي رمأ اهيف رخخا

 ءاملاف انندلا ىف ام ريغتت وءاهف نه ىلا" صقنلا تانفص نع ةعبراألا ءابشالا نمادحاو لك ىرع
 0 دلك سطر انام قب اذإ ناللانسأو نساوهف 0 .للع ضبا لال سل لاق

 هللا نإ مث . ًأريثك هيف تومي لحنلا نمو عمشلا نم ءازجأ هبوشي لسعلاو « برشلا دنع براشلا

 ىذلا ناللا هب نرقو ٠ برشلا ماع وهو معطلل لا رتل ئدلاب ءانملا رك ذف نيسنجلا طلخ ىلاعت

 برشي ىذلا رفا رك ذ مث , نبللا هيرش ناكو الإ دحأ نم ام ذإ برشلا ماع وهو همعطل برشي

 لسعلا ليق نإف . برشلا ليلقوهو معطل برشي ىذلا لسعلا ه..نرقو ؛ برشلا ليلقوهو معطالال



 م .. . ”ةيآلا: نوقتملا دعو ىلا ةنللا لكم : ىلاعت هلوق

 مم را

 ل

 لغإ) هلؤقوت نموا ةياثإو نشاكلا كي دعت كساب لاك نأ ىقح ايدلا ف مدلل لع ١
 قرفلل ةيفاك ن وكت ةيرظن تناك اذإ ةنيبلا نأ كلذو « هل لمكم (هبر نم) هلوقو « قراف قرف ( ةنيب

 ىوقأ نوك-: ىلاعت هللا نم ةلزنم ةنيبلا تناك اذإف هيلع 0 ال وق لئاقلا نيبو اهب كسمتملا نيب

 دارملا لب هنم اهلازنإ دارا سيل ( هبر نم ) هلوق لاقي نار 0-5 ربأو ىلعأ نوكدتف روظأو

 د ( ىلاعت هلوق كلذكو «هلبأ ند ةادحلا انلوقو ) ءانقلا نم نم ىدم ( هلوق ىعم ترا نم م

 هلع ءوس هلويز نم نأ كلذو . ةلكت ( مثءاوهأ اوعبتاو ) هلوقو « قراف قرف ( هلمع ءوس هل نيز

 رك دق هيلع ةممشلا تجار نمد نك ٠ هلقو ناهرباا هل نيم نم لب م ق هيلع ةهمشلا تد+الرو

 2 2و هدم د ا

 نوقتملا دعو ل
- 

 ملقا

 ىف ردتي الو هاوه عبتي دقو ناهربلا ىلع وه نم ىلإ برقأ نوكيف قحلا ىلإ عجريو مالا ىف
 ىف رفاكلا عم نموملاو مقلي ىنلا لصح نذإف , دعبلا ةياغ ف نوكيف نايبلا ىف ركفتي الو ناهرلا
 ىوملا عم كئلوأو هللا عم وهو ةيبشلا هل رفاكلاو . ةنيبلاب هدم ىت> دعابتلا ةياغو داضتلا فرط

 عم ( مثءاوهأ اوعبتا ) هلوقف هللا نم ةيادحلا انلوةك هللا ىلإ ةفاضإلا هانعم ( هبر نم ) انلوق ىلعو

 ( كسفن نف ةئيش نم :كباصأ امو هللا نف ةتسع نم كئاصأ اه) لاعت ,هلروق ىِفم ديف لوقلا كل

 ( مهءاوهأ اوعبتاو ) هلوقو « نم ةظفل ىلع لوم ديحوتلا ةغيصب ( هلمع ءوس هل نيز نك ) هلوقو

 ظفللا ىلع لمحل دحاو دح ىلع لكلل نييزتلا نآل كلذو . مومعلاو عمجلل اهمإد هانعم ىلع لوم

 لمخ ددعتلا رهظف «هسفن ىوه عبق, دحأ لك ىوملا عابتا دنعو . ركذلاو سحلا ىف هنم هبرقل

 ىنعملا ىلع
 « نوقتملا دعو ىتلا ةنجلا لدم إل ىلاعت هلوق

 اكو.انطامو امهعجرم ىف امهذي قرفلا نيب «”لالضلا و.ءاذتهالا لف انيق رغلا نيب قرقلا ب ا

 ؛ هلاح فالخم وه نم لاح ىلع هل آم ىف هلاح مدق ؛ هاوه عبتا نم ىلع ركذلا ىف ةئيبلا ىلع نم مدق

 : لئاسم ريسفتلا ىفو

 :ماؤجو هبف لوقت ؟ وه اف هي لثع ارمأأ عدني ( ةنجلا لثم ) ىلاعت هلوق 4 لوألا ةلأسملا ّر

 ؛هي الثم ىضتقيال كلذو ةنجلا تفصو هاتعم تنص ولاوه لثملا لاق كبح هيودس لوق ( لوألا |
 ايف هريدقت أدتبم ةنجلا لثم نوكيو ًافوتحم ريخلا نوكي نأ.( اهذحأ ) نالامتخا هيفن اذه لعو
 ىلاعت هلوق نوكيدعرلا ةروسىف لوقلاكلذكو « راهنأ انف لوقي و فنأت مث . ةنجلا لثم هانصصق

 نم ىرجت ) هلوةو.راأ اف نوكي نأ ( ىناثلا لامتحالاو ) نابي ءادتبا ( راهنآلا اهتحت نم ىر#ت)
 للا نأ .ىاثلا لوقلاو .. ريصق رحأديز لئاقلا لوقيف « ًاديز لدفص لاقي اك !ريخ (12
 ريغ فوذحم هب لثمملا انبه ( ىناثلا هجولا ) . رامنأ اف نوقتملا دعو ىتلا ةنجلا : ريدقتلاو ةدايز
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 مءاوهأ 1١١

 كلت 124 ق امانأ ةلع ريصفق.ازتقلا لإ مده نِم لاك هل 32 رفاكلا:امأو؛ 0 كلذك

 ككل : لالا »ان رك داهان وذ رانلا و هلا لإ اندلا ةيسن و ؛ ةّتح ىف نوكي راهان رك ذ ىلا ةمجالا

 . لاحلا ةقيقح نع. لاملا اذ ءىنب

 ريغال لكلا اهم ماعنالا نأ ( اهدحأ ) ًاهوجو 0 6 5 زيا هل ردو
 لا املا لتس ال ماعاإلا (راهيناث وا) هيلع ئزوةيرر انا لمعلا لك اي نموملاو كلاذك . ةاكلاو

 انلكلجأ ملعتال ءرمآلا ن :عء ةلفاغ ىهو نمستل فلعت 0 اهثلاث و ) كلذك رفاكلا و اهقلاخ ىلع

 رانلاو ) ىلاعت هلوق كلذ بانيو رفاكلا كلذكو . كالحلا , بذلا ىلإ برقأ تناك نمسأ تناك
 : ) 3 ىاوُدم

 رفاكلا وح ىف لاقو ء دعولا ةغيعب ( لد هللا نإ ) نمؤملا ق- ىف لاق « ةعبارلا ةلأسملا 0

 0ع نركيانأ عدا ناس لا نأ ان رك دب امل قاقحتسالا نع .ىذت ةغيصب ( رمل ىوثم رانلاو)

 . ملاظقاقحتساريغ نمبذعملاو رك ناسحإلا بجورام هنم دج وب مل نمىلإ نسحلاف . قاقحتسا

 الف مانكلهأ كتجرخأ ىتلا كتيرق نم ةوق دشأ ىه ةيرق رم نيكو ل ىلاعت هلوق
 . 0 محل رضان

 نم مدقتام عم مهعفني و ( ضرآلا ىف اوريسي ملفأ ) هل وهب الثم مهل ىلاعت هللا برض امل

 كتيرق نم ةوق دشأ ىه ةبرق نم نب اكو ) لاقف هل ةيلست الثم 0 هيلع ىنلل برض لئالدلا

 « مهل سر ريص اك ريصاف : مهب لعفن كلذك ةكم لهأ نم دشأ اوناكو ( مانكتامأ كتجرحا ىلا
 ]1 ردوا ضام كالهال ا نأ عم( مهل رصان الف ) هلوق فيك ىرشخمزلا لاق ( رحل رصان الف ) هلوقو

 ؛« رضاحلا لاملاك ةءاكحلاو ةياكحلا ىلع لو مع نأ كاوخاو ؟لافعتالاو 00 رصان الف )

 « هيف مث ىذلا باذعلا نم مهصلخم و ممرصن مهل رصان الف ايندلا ىف مانكلهأ لاقي نأ لمتحو

 ف انكنلمأ لاق ناك ماسلا يع د ةيرق لمآ لإ لاح مح صن لح وق لاقي امتحبو

 . نيلوآلا للع ىرج ام مهصلخي و ممرصني كب كتي رق لدال رصان ال و كتي رق رعأ مده

 .( مءاوهأ اوعبتاو هلمع ءوس هل نيز ناك هير نم ةنيب ىلع ناك نفأ ل ىلاعت لاق مث

 ةرصن و رافكلا كالهإنأ لعل رافكلاو مالسلا هيلع ىنلا نيب قرفلا ىلإ ةراشإ اذه نأ معا



 ها نال تاوملا كاز هللا نإ : ىلاعت هلوق

 نمد ىرخت تانج ت اًحلاصلأ اولمَعَو 0 نبذل ع 3 نإ

 ص

 سهدع مدع 2-2 ا تا را ه- رو آذآ ذآ م هع هردق -

 ماعنألا 03 عر نوءتمت 0 َنيذدلأو رابخلا مح

 هءةم ل يدفع

 «7١1؟» م ىو رانلاو

 رفاكلاو نيرصانلا ريخ وهو هللا هرصنب نمؤملا نآل . 0 رفاكلا ن نيب مي ظع نبي : مالكلا ل

 . نيرصانلا رش هنإو رصان هل سيلف ٠ سنجلل يان ة ةغيصي هل ىلومال

 رامنآلا امتحن نم ىرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نذلا لخدي هللا نإ رل ىلاعت لاق مث

 . 2 محل ىوثم رانلاو ماعنآلا لك أت ا؟نولك انو نوعتمت اور

 لخدي هنإ لاقو . ةرخآلا ىف مهطاح نيب ايندلا ىف نيرفاكلاو نينمؤملا لاح ىللاعت هللا نيب امل

 : لئاسم هيفو رانلا رفاكلاو ةنجلا نمؤملا

 امعبقي راهنالا نآل ةنجلا فصو ىف راهنآلا ركذ ىلع هللا رصتقيام ًاريثك ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 ءاملا نمؤيللو . مادعإلا ببس رانلاو ؛ملاعلا ةايح بيش هناآلو راسّلا اهعبتت را الاو راجنالا

 . ام ررضتيو اهف بالقتي راتلا رفاكللو ءهب عنضشيو هيلإ رظني

 هانعم.ةلص نوكي نأ لمتح زامنألا اهتحت نمةلوق ىف نم نأ ارا رم ان :ركذ ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 لاقيف ء رخآ عضوم نم اهيلإ ىرحيال اهنم اهءام نأ دارملا نوكي نأ 5 نامل

 . اذك لج تح نم اذنك قيع نم لاقي ؟ نأ نه هعيش للا

 ةلاالضأا قمت نأ عم ركذلاب مهصخ ( نوعتمتي اورفك نيذلاو ) لاق ب ثلا ةلأسملا ١
 كلملاب الإ ركذيال ًاضيأ ًاريسي ًائيش كلو ميظع كلمهل نوكي نم لوقت ءامتابيطو ايندلاب عتملا

 كني افا ريس ايش الرا كلك الل نيو ةنالقلا | ةحصلا كداص مظعلا كلملا قح ىف لاقي ؛ ميظعلا

 هجوو «ايندلا الإ هل سيل رفاكلاو هقح ىف هءيلإ تفتايال ايندلا عاتق ةنجلا كلم هل نمؤالاف ءهب الإ

 نوكت فيك ل يق نإف . عتمتي هنإ لاقي ال نجسلا ف لكأي نمو . ناك يك ني نءؤملل ايندلا : رخآ

 ايست نومركم ناوخإو ةدعم تاييط ةرخآلاىف نمؤملل لوقن ؟ تابيطلا نم اهف م عم ان ايندلا

 ىفةبيطلا تارملا لك نم هيف ناتسب هل نوكي نم نأ وهو . لاثمب نيبقت اف نهو ايندلا ىلإ مهتبسنو
 دق وهو ءابف .هدالوأو ةعفرلاا ةناغا ف يلف زغ و نودو' ءاكضلا ةياح ىف ةيزاج راجأ تل

 ةضملا راما ضعي :نف ايف .ةعتتأ, ف ىوغا بنفت اليا ابفيرعو مهيل] هجروتامث نينس مع كل
 ىفو ةيلظمرُب ىف نوجسهلاك اهف هلاحن وكي لهف «ةريثك تارشحو عابس اهيفو ؛ةردكلا هايملاو

 ؟ ال مأ رامنآلا هذهو راهلا هذه للعتو كل وهام كرتا هل لاقي نأ زو< لهو ؟ ال مأ بارخ تيب
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 1 ةهاس سامع -أ اع م2122

 ما نيد 1 هن كلذ 0 أ نيرفاكلو مهل هّللا مد

 ه2 مس ةار مس هردع 2 م

 ١١< مهل ىلوم ال نيرفاكلا نأ

 .ةيناف انندلا نأ اوبلعيو مهلاح ىلإ اورظنيف ىنعي ثااثلا هجولل ةبسا:ه هيف

 جاوزآلاو دالوألاو لاومآلا نم ايندلا عام مهلع كلهأ ىأ 4 مييلع هللا مد رز هلوقو

 هايل
 اهلاثمأ مهل دارملا نوكي نأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتحب 4 اهلاثمأ نيرفاكلللو ر) ىلاعت هلوقو

 ( امهناثو ) مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب نورفاكلا مه نيرفاكلانم دارملا نوكي ذئنيحو ءايندلا ىف

 ايندلا ىف مهملع هللا رمد : لوقي هناك مدقت نم دارملا نوكيف . ةرخآلا ىف اهلاثمأ مه دارملا ناوكت نأ

 وه ( امهدحأ ) ناهجو ( اهلاثءأ ) هلوق ىف ثنوملا ريمض هيلإ دئاعلا ىفو : اهاثمأ ةرخآلا ىف مهو

 ليق ناف ؛ مل ةيوقع ناكر يمدتلا نال ةبوقعلا وهو مرهفملا وه( امهناثو ) ةيقاعلا وهو روكذملا

 وهو « لاؤسدري ةبقاعلا نم مهمدقت نأ ناكام لاثمأ مالسلا هيلع دمحمب نيرفاكلل دارملا انلوق ىلع

 كلذك الو . نافوطلاو حابرلا نم امهريغو نارينلاو لزالزلاكةديدش عئاقوب اوكلهأ نيل وألا نأ

 دمح ند نركل نيلاواللا هناذنع نم ع مهاذع كوك نأ فا لون ملسو هيلع هللا لص دم موق

 الورم و اولتق مهنأ ىلع هب مثراذنإو هنع مثرابخإو هيلع مالسلا مولع ءاسن الا مدقت بيس نط

 لاؤمو) ماع ياس كدلطا نم مآ لثملا ديب لتقلاو م6 وفعضتسيو مم وفختسي | وناك نم ىديأب

 باذعلا دارملا لاقي نأ زوي انلق ؟ لاثمأ امل نوكي فيكف ةبقاعلا ىلإ ًادئاع ريمضلا ناكاذإ (رخآ

 . هيلع ةبقاعلا تناك ىذلا مالا وأ ةيفاعلا لولذف وه ىذلا
 . مل ىلومال نيرفاكلا نأاو اوه] يذلا لوف هن نأب كلذ 0 ىلاعت لاق مث

 ا 2و٠ ا هركذ ةعامج رايتخا وهو رصنلا ىلإ ةراشإ نوك هنأ لمتح (كلذ)

 نيرفاكللو ) ىلاغت هلوق نأ انيب امل انأ وهو : لقعلا تيح نم برقأو « لقنلا تي نم برغأ رخآ

 نوضربالاوناكنيذلا مهلاثمأ ىديأب اوكلهأ مالسلاو ةالصلا هيلع دم موق نأ ىلإ ةراشإ ( اهلاثمأ

 ببسب ناومحلاو كالهإلا ىأ ( كلذ ) ىلاعت لاق « ماعلا ببسلاب كالحلا نم لآ وهو مهتسلاجمب

 رصان الف هللا اوكرتو « رضت الو عفنتال ةلآ اوذختا نورفاكلاو « نينم لا رصان ىلاعت هللا نأ

 نوكي نأ نعالضفرصان فلأ هل ناكنإو رساألاو لتقلا لع ردقيىلاعت هللا هرصني نم نأك شالو

 لوملا لوقت (قدللا مهالوم) هلوقنيبو (م ىو مال )ىلاعت هلوقنيب 3 فيك لبق نإف ؛ ممل رصانال

 مالوم لاق ثيحو « مهل رصانال دار 7 ( مهل ىلومال ) لاق ثيخ رصانلاو برلاو دي او 0
 (نيلو الاوكناب ل مبر) لاقو (م؟بر 2 انلامأاي) ىلاعت لاق امك« مبكلامو مهر ىأ (قحلا



 ع ةيآلا . محل ًاسعتف اورفك نيذلاو : ىلاعت هلوف

 هم سه 35 ا ا لل مهرس له 2 هتاع عس هزل < ها دما ا

 0 ام اوهرك مهناب كلذ » مهامعا لضاو مهل اسعتف اورفك نذلاو

 2 هر سه ل اه ع مرا دم

 ةَقاع نك تاو لع ضرألا ىف اور ريسي كَأ ىد مهلامعأ طبحاف هللا

 هللاو . هءادقإ و لاتقلا ىلإ هجورخ هللا ريصني نمؤملا لوةنف ءد>او ءىث وهو ديعلا هبلط ام ققحي

 . همادقو هفلخ نم هل نيظفاحلا ةكئالملا لاسرإ و ؛ ةمادقأ,تيبثتو هتيوقةتب هرصني

 4 م 4 ًاسعتف اورفك نيذلاو ل ىلاغت لاق مث

 ًاضيأ رفاكلانأ مهوتي كلوا (كمادقأ تبثي و) لاق 1 ىلاءت هنآل . ممولق هبوقتىف ةدايز اذه

 ىلاعت لاقف ةعيلطملا ةقشملا هيفو «بارضلاو ناعطااو بارهلاو لاتقلا موديف لاتةلل تبث و ريصي

 ةردقال تاداج مهل نآلل رهاظ هببسو « تايثلا نوكي الف كالهلاو ريغتلاو لاوزلا لو تابثلا ّك

 اذه دنعو ؛ رامدلا نم مهملع ىلاعت هللا هردقام عفدل ةحلاص ريغ ىهف . ةردق هل نم دنع تايث الو اهل

 بحيال ىلاعت هللأ نر دعولا ةغيصب تبشوو نينمؤم ا قدح ْق لاقو 0 راثعلاو مدقلا لاوز نع ديال

 بجاو مهراثع نآل هللأ نم رايخإلا ةغيص نم غلبأ صو 2 ءاعدلا ةعيصب مههح ف لاقو 0 ءىش هيلع

 . عوةولا ب» اوب سيل هللا نم تيبثتلاو اهل ةردقالذإ عوقولا بجاو مهتط آ نم ةرصنلا مدع نآل

 :ةءاشي اه لعشي راتك لدا

 مهالق قحرف لاق ثيح « نيملسملا ىلتقل هات وم ةفلاخم ناب ىلإ ةراشإ 4( مهلاهع أ لضأو) هلوقو
 . ( مهامعأ لضأو ١ نيرفاكلا قوم ف لاقو ( ات لضي نلف )

 كو م ملا عأ ط.- وهلا ل ام أوه هرك مه كلذ لا لاقف هما وفلتخا ام ب يسىلاعت هللا نسب مث

 عرشلاب كردت اعإو لقعلاب لعتال ملاصلا لمعلا ةيفيك نأوه همجوو ؛ نآرهلاد رملا (لوالا) هوجو

 مه معأ طبحأو رطابلا اونأف « هب نايتإلا ةيهيكو ملاصلا لمعلا اودرعي مل اوضرعأ املف رآرقلاعرشلاو
 للون اقو (انتهلأ [ را امعأر ممع للاعت كالاق مديح وتلا نايب نم ( هللا ونام اوه 3 )(ناثن (

 هدح و هلل ركذ اذإو) ملاعت لاقو ( قالتعا الإ اذد نإ ) لاق نأ ىلإ ( ًادحاو أهلإ ةملالا لعجأ )

 نثل ) دامت: هللا لاق : لمعلل طع كزاقلا نأ هيجوو :(:ةرخآلاب نوتم عال ندلا تولق تالا

 ةييعنإ ف هأ ءاهي لاف هللا هح ول عضال كارما نم لمعلا وخلا كلمع نطيحيل تكرشأ

 لز.أام اوهرك (ثلاثلا) طي كلاه ىلاعت هللا هجو ىوسام يكن آل. لمعلا هل نم ءاقبب هل ءاقب الو

 . مهلامعأ هللا طب أف لطاب اهلآمو اهيف امو ايندلا و ء اهل اولمعي ملف ةرخآلا ىمأ نايب نم هللا

 ١ 4 مهلبق رم نيدلا ةنقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا ىف اوريبي مله رز هلوقو

 «مم رخخ - 7»



 0 مم اهف رع ةيحلأ 5 0 8 :/

 سارق نت سل 61 6 جرع 4 )2 سادات هع سده مدع جرار

 هللا اوارصت نأ 0 : لا 8 30 م 00 0 مهلخديو

 هر 20 6 2 هرثو رئهر

 «107/» 0 تبشو مرصني

 ا 0 1 لايقتسالا لعل لدين ظل | ّى ناكف 27 لاو ل الا د رهدعو | :عهو 0

 . ( مهحلاب حل اصيو ) لاقف لايقتسالا ىلع لدي ( مت فل اذإف )

 . « ةنجلا مبلخديو زل ىلاعت 5
 ردو . ةفارحلا علخ قيرطلا ىف مهسبليو ةنجلا قيرط ىلإ مهيد ,هرشح دنعرلاعت هلل نا

 . عوقولا بيترت ىلع وهف ( ةنجلا مبلخديو ) لابلا حالصإ
 ءهاوأمو هتلزنه فرعي دحأ لك نأ وه ( اهدحأ ) : هوجو هيفق . مهل اهفرع ل هلوق امأو

 ا 0 لكضرالا قف كو دلي ةعجأ نلمأنْم اف مهل زان فرعأ نونوك, ةنجلا لهأ نأ ىد

 لاقي اهبيط ىأ ( مهل اهفرع ) ( ىناثا هجولا ) هيده هلامعأب لكوملا كلملا لاق نم مهنمو : هلزنم ىلإ

 رادلا فرع نم اهددح هل اهفرع لاقي نأ لمت< ىرشخزلا لاق ( ثلاثلا هج ولا ) فرعم ماعط

 لافاذا ليعو (سرالاو :تاومساا اهضرع سحور هلوق ق اهديدحو ”اهددخت ىأ اليفرأو

 هر هنو كلج نه اعأب م ان ايلا | يقم (اه وت روأ ىلا ةنجلا كلتور لاعت هلوق ىف دارملا

 ةنجلا ف هتلزنم هيلع ضرعت هنافو لبق ديهشلا نإف لتقلا لبق ( مهل افرع ) هانعم لاقي نأ وهو رخآ

 ) مه اهفرع ) ىلاعت هناف امفصو ىلإ ةجاح الو ( ةنجلا مهلخدي ) هانعم ( ناث هجوو ) املإ قاتمشيف

 ىرتشا هللا نإ ) لاق امل ىلاعت هللا نإف ةلاضأا فيرعت باب نموهو ( ثلاث هجوو ) اهفصوو ًارارم

 هسفنب وأ هلامب اهلطيو ةنجلا ذخأي نملاق ىلاعت هنأاكف ( ةنجلا مط نأب مهاومأو مهسفنأ نينمؤملانم
 نم لاتقلا ىلع ام نيب امل ىلاعت هنإ مث ءابلخدأف اهيلع هنم بلطام لذبو فيرعتلا عمس لتق ىذلاف

 . مادقإلا مهنم دادزيا ثحلا ىف ةدايز ايندلا ىف رصنلاب مهدعو رجالاو باوثلا
 ىلاعت هللا رصن ىفو 4 مكمادقأ تبثيو 0 رصني هللا اورصنت نإ اونمآ نيذلا اهمأ اي ل لاقف

 (ثكلاثلا) هقيرفو هللابزح اورصنت نإ ( ىاثلاو ) هقيرطو هللا نيد اورصنت نإ ( لوآلا ): هوجو

 ىف ذخالاو داهتجالا دنع نييداعتملا دحأ بولطم قيقحت ةرصنلا لوقنف ؛ ةقيق- هللا ةرصن دارملا

 عق بلطي هللاو : ناميالا لهأ ةبلغو رفكلا قيقحت ىف دهتحي هللا ودع ناطيشلاف ؛ هتمالع قيقحت

 لوقتالهبولطمققح ثيح هللا ةرصن ققحنف .هلهجكارشإلا راتخانم .انفإو هلهأ كالهإو رفكلا

 نامبإلا.بلط هنإف هدارم ريغ ةندلا لهأ ننع هبولطمو : هريغ هققحي. ال هللا دام نإف هدارم ققح

 . عقول الإو هدرب ملو رفاكلا نم

 فيكف . هبلطام قّقح دف . ىلاعث هللا نينمؤملا رصن اذإ تلق مالعف لبق نإف( 1 رصنب ) لاق مث
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 «2ه» مهللاب مهو 6

 نم هعنمب مدقملا لقي نأ فوخو مادقإلاب الإ ىنأت,ال لتقلاو اولتقا ىأ (باقرلا برضف) لاق أمل

 نملتاقملا عني الام باوثلاو رجالا نم هل هللا ليبس ىف لمعي نم ناف لتقلا اوفا اللاقف :مادقإلا

 هج و لك ىلع هل ءىثلاب ىلتبملاو (ضعبب مكضعب ولبيل) لاق امل ىلاعت هنأ وه (اهناث و) هيلع هثح لبلاتقلا
 نأ ريدقت ىلع هتميق ديزت نحتمملا فيسلا نإف :« لاو> لا نم لاح ءالتبالاب رهاظلارثآلا هوجو نم

 ىدهو هلمع لضيال نأ هلذ لتق نإ لاقف اذام نيلتبملا لاخ عطقيال نأ ريدقت لع صقنتو عطقب

 هنوك يده لع هناي كرو الجاو الجاغمرمأ نك الف لق نإامأو هللا لكذيو كلا
 51 وليم ) لاق امل ىلاعت هنأ وه ( اهئلاثو) الوتقم هنوك ريدقت ىلع ةلاح نيبو هروهظل التاق

 بره ال ةمقلا ريكا بضعلا دنا فريسلا ناف ؛ هك اله هنم فاخس امم سيفنلا . ىثلا ىلتبي الو

 , همظعو هفرشو هللا همرك مركم ىدآلا نكلو . راسكنالا هنم هيلع فاخم ىذلا بلصلا ءىثلاب
 ؟ءالتبالا اذه نسح فيكف . ردان ريغ ءاضفإ كالحلاو لتقل ىلإ ىتضفي وهو لاتقلاب هالتبا اذاملف

 ىلع وهف لاتقلاب هالتبا اذإو ةيدبآلا ةايجلا ثروب هنإف نمؤملا ىلإ ةيسنلاب كالهإب سيل 7 لوقف

 هنم دبال توملاف ؛ لتاقي مل نإو لتاق نإ اذه مركم لتفي ال نأ ريدقت ىلعو مركم لتقي نأ ريدقت
 كلا رجالا 0 ىلع توف دقو

 قدح ىف نيترايعلا نيب قرفلا ق٠ .لالضإلا ىنعم مع دق ( (مهلامعأ لضي ناف) ىلاعت 0 امأو

 نآإل ناعإلا ىلإ عاد لتاقملا نآل ؛لضينل ىعادلا نمؤملا قح ىف لاقو لضأ لاق لاض'او رفاكلا

 ثيح كلذو ؛ بر> بيس مثا قبب مل ىح هاذعم نأ ركذ دق ( اهرازوأ برخلا عضا ىح ) هلوق

 داضتو نيابت امهنيب و داص رفاكلاو عاد وهف : لتقت نأ امإو خت نأ امإ لوة.لئاقملاف رفاكلا لدي

 هن اكو :مدع دجو ثيحهل نأ ىلإ ةراشإ لضي لقي لو . ىضاملا ةغيصب لضأر فاكلاقح ىف لاقف
 تين اسلكهلمع نأ ىلإ ةراشإ لضأ ام لقي ملو ؛ لضي نلف نمؤلا ق> ىف لاقو . هلصأ نم دج وم

 : داضتلاو نابتلا ةياغ داصلاو ىعادلا نيب. نأ الخلا ةياغامهنيب ودسأتلل لضي ناف ءاهل تيثأهلغ
 . طرشلا ىنعم ( اولتق نيذلاو)ىلاعت هلوق ىف نآل هباوج ؟(لضي نلف ) هلوق ىف ءافلا ىنعم ام لبق نإف

 . ( مهدهيس ) ىلاعت هلوق
 وهف ( اولتق ) ءىرقنإو « ةلجاعلاو ةلجآللا ىلع ةلوم ةيادهلاف ( اولتاق ) وأ ( اولتق ) ءىرق نإ

 : رويت عضو ىلإ مثروبق نم ةفقو ريغ نم ةنجلا قيرط ( مدهبس ) ةرخالا
 . < محلاب حلصيو ) هلوقو

 مهدعو كانهنأ ىلإ عجار لبقتسملا وىضاسملاو ( ل ملاب , حاصأ ) ىلاعت هلوق ىف هريسفت مدقت دق

 1 لدي ةغيصب .ءازجلا نع ربخأف مهنم ًآمقاو ا حاصلا لمعلاو ناميإلا بب- -إ مهدعو م



 ةيأألا 1 ضع مكضعب ولسا نكل و : ىلاعت هلوف 2

 40 مها عَ لي نلف أ ليبس ى اولتق َن يذل و ضي اضن ل كلو

 -دس- لب

 4 ضعبب مكضعب ولبيا نكلو ل ىلاعت هلوق

 ان وف َّق قيقحتاا ام لبق ناف رع اذه ا هرايتخاب فرش كل لص>يف هن مكفلكيل نكلو ل

 ؟(ض.بب مكضعب ولبيل نكس و)هلوق نم مهفي اذامو ؛ىخأ و رسلا ملي هللاو ناحتمأو ءالتبا فيلكتلا

 امنمو 5 ربتخلا لتملا لعفي 15 نياتمملا لعف كاذ لع همم دارالا أ ) لول ( ةلوححو هيف لون

 ناحتمإلاو .التبإلا نأ وه قيقحتلاو ؛ سانلل امإو ةكئالملل ام هريغل رمألا رهظيل ولبي ىلاعت هللا نأ

 لدعف اناوقو 3 هروهظ لِ ا هيلإ رظنل ' ,القمأا دنع نيعمم ريغ ل 4ءددسإ رهظإ لعف رامتخالاو

 ىمسي ال الصأ ءىث هببسب رهظيال ام نآل .ءادتبالا موهفم ىف لوخدلا رهاظ رمأ هيسب رهظي
 رايخلاو ءاثقلا لع هفيسب برضت نم نآل كلذو . ءالقعلا دنع نيعتم ريغ رمأ انلوق امأ ءءالتبا
 ب رض اذاف 2 نيم دعلا و عطقلا هو نيم م 4م ررظي ىذلا رماللا ند رحلتك هنإ لاهي ؛ ال

 كنه روظيل ا ]وق كا هده ال دقو هد دقو هسسفت نع هعقدمأ ه4 مهسمإل ندم 0 كل أهم م ب

 0 روهظ) سيا هيرض نال ندحتمم هنإ لاقي ال هسفن نع هعفديل هفيسب ا برغي نم نلف كلذ

 وأ ةعاطلا امإ وهو٠ نيعمم ريغ 00 كيددسا رهظي لعفب أ رمأ اذإ ىلا ء: هللأ لو فق اذه لع اذإ 3 نيعمم

 ا 2105 انف انراقم لعلا مدع نوكسل هب الل نك نإو كام نري كاد رهظيل كاوقعلا ق ةيصقملا
 هتدئاق ءالتالا لد ناف 2 ءالتالا تا نم ع و انف رهحمسم انيف ملعلا مدعو انيلتا اذاف

 صتخم الاؤس اذه سيل لو: ؟ هيف ةدئاف ةيأف ًاملاع ىلاعت هللا ناك اذاف « ىلتبملا دنع للعلا لوصح
 ةقرعرانلا قلخ لو . نغتسموهو رفاكلا بقاع مل:لئاقلا لوك ىلتبا مل :لئاقلا لوق ناف : ءالتبالاب
 هلاقام كبلَيَح لوقنو 3 لعشب مع لأ ال (هباوجو) ؟رضت الو عقنت ثيحن اهقاخ نأ ىلع رداق وهو

 نلا ذلا رمآللا للا هأ -- هال لتملا لوف اذه دعلو 5 هل اصل نيعتملا رهالا روهظل هنأ نومدقتملا

 فيسلا برام مطقىلإ هل ةجاحال ةروصلا نم انرك ذ ايف فيسلل نحتمملا نإف . ءالتبالا نمرهظي
 وليمل) هلوقو ندد هنإ لاقت ال فرسلاب عبسلا عفد ا م نم ارض 5 ع ع ناكول هنأ ىد ف

 ٠ ( مهم رصتت ال هللا اع ولو كلذ ) ىلاعت هل وقل ًاريرقت ةجاحلا مدع ىلإ ةراش | ( ضعبب مكضعب

 22م ملا عأ 5 نلف هللا لبس ىف اولتق نيذلاو رإ ىلاعت لاق م“

 (باقرلا برضف) لاق امل هنآلف ار نم امأ « مدقت امل بسانم لكلاو اولتاقو اولتق ءىرق

 معز نم ىلع 1 (مهلامع امعأ لضي نلف هللأ ليس َّق اولتق ن.دلاو)هلوةب لئاقللام نيد مثولتقاف هاذعمو

 قوف وه لب لطبي رفاكلا ةن-2 سيل مبلمع لاقف مركم وه نم ءانفإ وه ذإ مرح داسف لتقلا نأ

 3 0 ةماعلا نرككا ف ىف ؛ نيلتافلا لكن ناو .رافكلا لامعأ قا, لضأ رفاكلا تانذ>
 3 ؛لتش ملرألتق ءاوسلتقلا قى ىعس نم هيف لخدب هنالل :الوانت رعأو ةدئاف رثك أوبف (اًولتاق) أرق

 0 وه (اهدحأ )هوجو نم مدت ال ةسانم ىهلوقنف لوعفملل ءانللا ىلع(اولتق نيذلاو) أرق نم



 هرثو اش لمادة ددق رز هت مولا ثلا "هد ةندو تس رع بدلا ١2-2 --

 مهنم 0 هلآ هاش 1 كلذ اه راجل 5 عضت ى حس

 نايبال العاف 0 هضرغ نال ًارع 7 لعل لاق ِ تت ىطعي نالف : لئاقلا

 . لضفلا لإ نينمومللا داشرإ دوصةللاانهها كلاذك و, لردفلا

 (« اهرازوأ برحلا 0 هم ل ىلاعت لاق :
 نملاب ) امهمناثو ) عضنت ىد مثولتقا ىأ لع هلاب اهقاعت ) امهدحأ ناهجو ( (ى>) قلعت فو

 6 دعبأ 0 رك ناك نإ و رهظأ لتملاب اهقلعتو قاثولا اودشب 0 لاعب اب نأ لمتح و ؛ ءادفلاو

 : لئاسه هيفو . ماثآلا ( ىناثلاو ) حالسلا ( امهدحأ ) نابجو رازوألا
 ؟ براخلا ا ىلع مثإلاو مثإلا ترحل عد تك مواد دارا ناك نإ 4 لولا ةلأسملا 0

 نم ال رازوآلا برحلا عضت لوةيف ء أمجوت دشأ لوألا ىلع هنكل حالساا ىف لاؤسلا ك كلذكو

 . مهلع ىدذلا حالسلاو نيب راها ىلع ى 5 0 ازوالا جبت لب ٠ امن

 ةمأ عضت ىتح لاق هن أكن وكي ىتح (ةيرقلا لّيساو) ىلاعت هلوةك اذه له 4 ةيناثلا ةلأسملا
 دحوم ىف تنعمأ اذإ نكل « لواللا رظنلا ف امتع كلذ لوقت ءاهرار ا ترك ةقرفا وا 11

 ثرحت ةياكلاب برحلا ( اهرازوأ برحلا عضا ىَح ( هلوق نم دودهملا قالا كلذو 2 قرف امني

 ىح انلق'ولو «. مالسالا بارجأ نم ًايزح براحن رفكلا بارأ نه يرد اندلا ف 3 ١
 ىموصخ لوقت 1 امتدامع ةيقاب ىو برحلا ا ةحلسالا] اوءضي نأ راح نر 2 عضن

 نإ ا نوكي برحلا ىلإ عضولا منع اذإو 5 مايالا هذه ُّق 0 كلو تاق 5

 . قد م برحلا

 ىت>) هلوق ىنعم لصحب له برحلا نم رفني وأ بر- قبب ال ىتح لاق ول « ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 ىلإ رظنلا لب 08 مظناا نع رظنلا عطق 4 نيت رايعلا نيد توافتلاو هال لو ) اهرايدأ برها عضت

 كش الو رثأ مهتلود نم قي مل كلوقو ٠ . ةيمأ ىب ةلود تضرقفنا كلوق نيب توافتلاك ىندملا كل
 . اهراثآ نم برحلا رازوأ نإف اهراثآ هانعم (اهرازوأ) ىلاعت هلوق انهه كلذكف ٠ غلبأ ىاثلا نأ

 للا عجار اهلصاح لاوقأ هيف لوقن ؟ ١ وه ىد رلا اد عضو تقو 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 بازحأ نم بزحو مالسإلا باز>أ نم بزح هيف قبب ال ىذلا تقولا وه تقولا كلذ نأ
 : مالسلا هيلع ىسع لوزنو لاح ذلا لاتف دنع كلذ ليقو و رفكلا

 4 مهم رصتنال هللا ءاشي ولو كلذ 2 ىلاعت لاق 9

 او كلذ لاقي نأ لمتحو فوذح أدتبملاو كلذ مالا ( امهدحأ ) ناهجو كلذ ىنعف ىف

 سيل مهملاتق نأ نيب مث , بولطمو دوصقم كاذف ىأ كاذف تلعف نإ لئاقلا لوقي اك ع مدقم 1

 ظ . دنج ريغ نم مبكلهأ دارأ ول هللا لب آنيعتم ًاقيرط
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 هت ع رثاهاس يام هلا ع اس عال 6 مدع

 اد أمإ و دعب َماَمَكَقاَمول ا ودشن

 ردصملا الوأ دودقملا نوكيدقو ؛دوجولا ىف ردصملا هنم عقيو الإ لءافلعفي نأ نكميال ذإ ًانيض

 .ةنيدملا نمجرخأنأ تفاح ىنإ :لاق نم هلاثم ؛لعفي نأ هنم بلطيف لعاف نم الإ دجوب.ال هنكتلاو
 ولو «ءافتنالا دوصقم ريغهسفنىف 0 هنم لعفلا رودص ُهنم دوصقملا راص . جرخاف :هل لايف

 جورخلا تارورض نم نكل جرخي نأ الإ هيلع ناكامل هنمجورخلا قةحت ريغ نم جرخب نأ نكمأ

 جرخاف جورخلا ىنعي ججورخلا الثم هللاقيف ءادعألا ببسب ناكملا ىف قاض لئاق لاق اذإو ءجر ركن

 هعبتيف ل< هنكل ضرغلا لصحل لعاف ريغ نم جورخلا نكمأ ول ىتح بولطملا وه جورخلا نإف
 اولزنأةكئالملاو امف اوناك مهو ةنئاكلا برحلا نع ةياكحلا لافنآلا ىف لوقنف اذه تفرع اذإ ؛لعفلا

 تكو فا لسلو رو الع لس رجلا رودصف لاتقل فص ىف رضح نم ةرصنل

 ىلع رومأملا مدقتل ًابولطد ردصملا نوك نايب دوصقملاو ( متيقل اذاف ) ىلاعت هلوق ليلدب لاتقلا

 اوبرضاو ) كانه لاقىلاعت هللاَنأ ىهو ىرخأ ةدئاف نييبت انركذ امفو ( باقرلا برضف) لاقل عفلا

 ء لتقملا اويصي م نإ هريغو لتقاا ىلإ مهدشرأف ف لاتقلا تقو تقولا نال كلذو ) ناني لك مهم

 : كلذ مسملا ضرغو لّتقأاا دوصقملا نأ نييف لاتقلا تقو سيل انههو

 قال (مهومت أ اذإى>) ىأ لتقلا ةياغ نايبلال مالا ةءاغ نايبل ىتح 2 ةيمادلا ةلاشللا

 نخثملا قحتلا اذإ زئاج لتقلاو « لتقلا زاج امل لتقلا نايبل ناكولو زاوجلا قبو . لتقلاب مالا

 . هلدق نع ىهنف هالجرو هادي تعطق اذإ م« دأرأو مرملا خيشلاب

 كارلا أ قا ولا | ١ - 0 ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو 4( دفان داك امإف ) ىلاعت لاق مث

 لب :نيرماألا ف رصحنم ريغ رسالا دعب مهاحو رصحلل اعلن ا( ظال ١ لوألا ةلأسملا م

 رئاس ىف دئاجلا ماعلا مالا رك ذف داشزإ اذه لون .ءادفلاو نملاو قاقرتسالاو لتقلا زوجت

 ا رك ذي ملف مبعم ناكوتلَي ىنلا نإف « برعلا رس أ انتاج ريغ قافرتمالا و: سانجاللا

 ملف (باقرلا برضف ر هلوقب هركذ لتقلا نآلو ٠ نامزإلا نخملا ف رهاظلا نآللف لّقلا امأو

 .نامالا الإ قبب
 نودفتامإو ًانم نونمت امإف : هريدقت نيردصم امهنوكل نابوصنم ءادفو آنم (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 نأ زوحي ءادفلاو ء لاملا بلط ىلع سفنلا ةمرح حيجرت ىلإ ةراشإ ءادفلا ىلع نملا يدقتو ءادف

 . هدحو هيلع وأ مهلع طرشي ًاطرش وأ ىرسالا نم هريغ نوكي نأو نوكي الام نوكي
 لون ىتح ؛ لوعفملا ريدقت ىلع نودفت وأ نونمت وهو لعفلا انردق اذإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل

 لوقي اه مهبو مهيلع ال ءادفلاو نملا دوصقملا نآل ال لوقن ؛ءادف مهنودفت وأ انم مهيلع نونمت امإ

 هيج



 م ا ووك نذل متيقل اذإف : ىلاعت هلوق

 هاما اس هن دق

 موت اذ 0 - با زل لاش او 2 نيذلا مقل اذ

 رك ذلا ىف نيقباسلا نيقي رفلا ىلإ ( امهناثو ) مهسفن أى لع ( مطاثمأ سانلل هللا برضي ) ىلاعت لاق ةفاك
 . نيقباسلا نبقي رفلا لاثمأ سانلل هللا ب رضي : هانعم

 ::كئاطم هيفو ( رهومتنحنأ اذإ ذإ ىح باقرلا برضف اورفك نزذلا متيقل اذإف ل ىلاعت لاق مث

 هجحو ام' هيلع با رشاو 4ب قلعت اقام ىع دنس ) متيفل اذاف ) هلوق ءاقلا «ىلوآلا ةلأ لارا

 ( مهلا_عأ هللا لضأ اورفك نيذلا نأ ) نيب امل ( لوآلا ) : هوجو نم وه لوقن ؟هلبق امب قلعتلا

 اذاف)همادعإ نس ىذؤب كاذ 6 راص نإف 2 ورش ل هل نكي منهو ءلمعلاب ناسناإلا راقعااو

 نيايت نييت اذإ ( ىلاثنا ) مهقانعأ وب رضاف 0 مهلارعأ لاطبإ لعلو مه ةمر>ال نأ روهظ دعو ) متل

 قحلا عبتي رخالاو « ناطيشلا بز> وهو لطابلا عبقي امهدحأ نأو . نيقيرطلا دعابتو نيقيرفلا

 سافل. نم نأ( كلاثلا) مهولتقاف ,هومتيقل اذإف ء بزحتلا دنع لاتقلا قح نمحرلا بزح وهو

 وم ىنذلا لتملا أمس ل كا .عطلاو 0 نم 0 ا ماليإ هرظن روصقو هيأق ل لوهب

 هللا ليبس ىف لقي نف . لطابلاو قحلا عابتاب لامعألا رايتعا ناك امل: مهلع ًادر لاقيف . ناينب بيرخت

 مكذحأت الو م اف اورفك نيذلا 0 9 مكاصلا و ىبصللا ّئ وحلا نم م هّللأ ا مظعتل

 . لعفاا ةروصب ال هب رابتعالاو قحلل عابتا كلذ نإف : ةفأر امهب

 : باقرلا ب رض أويرضاف ىأ 2 ردصملا ىلع بوصآم ) برضف 4 ةيناثلا اانا 1

 لل : هيف لوقن ءاضعألا نم اهريغ ىلع ةبقرلا برض رايتخا ىف ةمكحلا ام ب ةثلاثلا ةلأسملا ١

 الوادم نأ تن ال“ لئاصلا مفدي نم نأ كلذو ؛ عقاد وه اميإ عفادي سيل نمؤملا نأ

 لاقف « كالهإلا ةجرد ىلإ فرتي الو كاذف عفدنا نإف ؛ لتقملا ريغ ىلع برضيو جردتي لب هلتقم

 5 ٌضرالاو ال كفك مهنم اضراإلا ريهطتو نضراإلا هجو نع مهعفد الإ دوصقملا ل ىلاعت

 ىلإ الوأ مكدصق نوكي نأ ئه اذافتء ةشاجتلا نم ةرطي ”دجتانملاو سحب نونارشلاو

 توالل مزاةسم جادوألاو موقاحلا مطق نال لتاقملا رهظأ ةقرلاو . لئاصلا عفد فالخ ميلتف

 توملل مزات-م وهو قنعلا ز .- اممرض ىف برحلا ىف ةر هاظ ةيقرلاو « كلذ اببسال نزلا ىف

 نآل ل امثاصلا متفلاخع 0 ىني ام ( ميم ) هلوق ىفو ٠ برحلا ىف امس الو « عضاو اراض فالخ

 0 اذه ريغف لاق كلذلو . كيقل انلوق فالخ مهناج نم نصصلا نأ لع لبي ( متيقل ) هلوق '

 1 اعمل تت مهول قاف )
 لافناللا ف لاق لعفلا ك راو ردصالا راهظإب (باقرلاب رض) اذهه لاق 4 ةعبارلا ةلاكلملا 2

 ميدعتب اميبناو مذ لوقت ؟ ةدئاف هيف لهف ٠ ردصملا كرتو «ن افلا راهظاب (ق نعول وفير

 ردصملا ةعبش و لعاف نم لعفلا رودص ناوكت لق روش صضعن َّق اللوأ دوصقملا نأ 0 3 ةددقم



 هرثلس هم تاه

 6352 مهاّتمأ ن سانل 2 برضا كلذك

 رافكلا ق- ىف لاقو ( ممر نم قحلا اوعبتا ا .وال 0 ىلا ( ةعبارلا ةلأسملا ال

 ثيحو ؛ لقع الو رهل مالكال مهأالف مبتهلا امأ لوقن « ناطيشلا وأ مهتهآ نم ( لطابلا اوعبتا )

 اوناكو ) ىلاعت لاقو ( ككر شب نورفكب ةمايقلا مويو ) ىلاعت لاق اك« مهلعف نوركني هللا مهقطني
 دئاع ( ممر نم ) هلوق لاقي نأ لمت<و . هيلع مهتبثو مهلعفب ىضر ىلاعت هللاو ( نيرفاك مهتدابعب

 نمو ؛ مهر مك نم ىأ .قحلا ءالؤهو « لطاببلا ءالؤه عبتا مهبر نم ىأ: امي نيرمألا لإ

 يت

 اي ايا دوال ةمأ سابلا هللا برص كلاذكأ 0 لاعب لاق مث

 ار لل قيانللا نا كرمت تا :> ىلاعت هللا هبرض لثم م ىأ( لوألا ةلأسملا و

 نك | نانا زارارذلا تاس نيمكتو رافكتلا لاتبعأ 0 هكر نا و هكه لإ زك

 انوا ع ([هدحأا) ني حا نيهمحو ا لمكو ءىدلل ًاعبتما نمؤملا نوكو.!!لطابلل [هيتمرفاكلا

 عمبج هيلع برضي لثم اذه لون « قحلا ءال وهو لطابلا ءالؤد عبتا ممر دنع نم ىأ (مهر نم)

 اكن لاعت هللا نأ وه (امهناثو) هريغو عاب :اللاو هريغو لالضإلا هللا دنع نما لكلا ناق“« لاتمأللا

 ةرهاظ ةنيابم نامبإلاو رفكسلانيب ناكو . هتائيس هللا رفكي نمؤالاو هلمع هللا لضي رفاكلا نأ نيب

 لب فالعالاو ةداضا اكتبي ريفكتلاو لالضإلا سيل ىأ, اذك ببسلا نأ ل ع هنن ؛نادض امينإف

 ثروي امهدحأو ةقيقحو ةروصنادحت, دق نالعفلاف ببسلالع اذإو « لطابلاو قملا عابتا ببسب

 رخآلاو قملا عابتا هيف نوكي امهدحأ نأ ببسب تائيسلا ريفكت ثروي رخآلاو لامعألا لاطبإ

 نامبإلا نم ءولمم هبلقو هيلقب نمؤينمو . رفكلا نم ءولمم هبلقو ًارهاظ نمؤي نم نإف ؛ لطابلا عابتا

 نم نإف كلذ نم عدبال ؛ لطابلا عابتاو قححلا عابت 7١ ببسي نافل امهو . رهاظلا ىف امهالعف دحتا

 نالعفلا فلتخا ناميإلاب نيمطم هيلقو هارك إلاب ًارهاظر فكي نمو . رفكلارسي وهو اوفاظ قعر

 لاق ىلاعت هن اكف هنناج نم لطا بلا عابت 1 نأ تكيس ناهزلا نيخأاو را لامعاللا لاطبإ و . رهاظلا ىف

 اوملعا كإذكف , لطابلاو قحلا عابت 0 هببس ملع ءو نايك- امهف تيدي نالثم ناميإلاو رفكلا

 هيلع طفل ادور ناك لطابلا هيف عبقأ سم 0 هيلع انام ال ويعم ناك ق حلا هيف ل قلكأ

 ال رم لثم كاتم نوكي نأ يعدتي ال (كل ذك )هلاوق لوم: انأ لع. لاثماألا ىف اساغ اذه راصف

 درا نيبو هةلاقاس هزيقكس و نم وللا لاح هلابعأ لالضإو ضاكلا لاح نتن انت ىلاعت ةنأ هاتعم لب
 نيبيو (مهلاثمأ س مأ ىمانلل هللا ترس دال اذه لثم أ (كلذك لاق 2 اضيإلا ةباغ كلذ ناكءامهف

 مهاوحأ مه

 ماعلا ىلإ (اهدحأ) : ناهجو هيف ؟ نم ىلإ دئاع (مهلانمأ ) هلوة ىف ريمضلا جينا "1 ملا ُر



 ١ ةيآلا . اورفك نيذلا نأب كلذ : ىلأعت هلو

 يت هادم رام ومص رع 2 ا ةهاعم دفا واضعا اس ورنس ضاع ب نط ضاع راع يافع تدعا حا ١

 ندا اوعنا اونما نادل أو لطابلا اوعبتا | انأاب كلذ

 6. دلع نإ

 ميد نم

 تناك كاف كركم نللااو تقر حورلا كلذكف ؛ هب سرافلا بطاخثيولتلاب ىذؤي سرفلاو

 كلذ هنم نسحتسي لب « هيلإ تفتلي ال ءىث ندبلا نم ردصي و  هرك ذو هللا ةدابعب ةلوغشم حورلا

 دحا ق٠ وهف لوقشم ريغ ناك نإ .«فقاولا :لسرفلا رجعو نك ارلا سرفلا ةسراق دا

 . قدلا لانا

 ( ممر نم قحلا اوعبتا اونمآ نيذلا نأو لطابلا اوعبتا اورفكنيذلا نأب كلذ ال ىلاعت لاق مث
 : لئاسم هيفو « لطابلا مهعابتا ببسب لاطبإلاو لالضإلا كلذ ىأ

 الإ اودبتا مال كلذو ءهدوجو زوحي الام (لوآلا) هوجو لطابلا ىف « ىلوآلا ةلأسملا إل

 لاقي ؛ مودعملا وه لطابلا نآل . لطابلا ةياغو لطابلا وهو ء درجولا لا هللا ريغ هلإو « هللا ريغ

 ريصل نأ زر<الو .دجوب نأ نكسمناللو هدوجو زوال ىذلا مودعملاو . مدع ىأ ءاذك لطب

 , ىلاعت هللا: وهو همدع نكم ال ئذلا وه قاف اذه لعف : نالطبلا ةباغ ف وهف« ادوجوم اقح

 زو< ال ىذلا دوجوملاو « تبثو دجو ىأ رمالا ققحتن لاقي ؛ دوجوملا وه قحلا نال كلذو

 نمو كنم مهج نآلمال ) ىلاعت هلرق ليلدب ناطيشلا لطابلا ( ىناثلا ) توبثلا ةياغ ىف وه همدع
 وه قحلاف اده ىلعو ؛ راجفلاو رافكلا مم هعاتأاو عوبتم ناطينقلا نأ نييف ( نيذمجأ مهم كعبت

 مهئاربك لوق وه . لطابلا ( ثلاثلا ) هللا بزح ناطيشلا بز ةلباقم ىف لعج ىلاعت هنال هللا

 نودتةمو ( نودتهم مهر اثآ ىلع انإو ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ) مهنع ىلاعت لاق اف . مهئابآ نيدو

 نآل « ىلاعت هللا ىوس ام لك لطابلا ( عبازلا ) هللا نع مالسلا هيلع ىنلا هلاق ام قملا اذه ىلعف

 . ًاضيأ ىلاعت هللا وه قحلاف اذه ىلءو(ههجو الإ كلاه .ىث لك) و . دحاو ىنعم كلاهلاو لطابلا
 وهو . هجوأ ةعبرأ نم ًادحاو ًاهجو الإ مثالي ال مهبر نم لئاق لاق ول  ةيناثلا ةلأسملا

 هللا وهقحلا انلوق ىلع امأف ؛ هللا نم مالسلا هيلعىنلا لاقامو هللا لزنأ ام وه قحلا نم دارملا انلوق

 امتإ و « قحلاب ًاقلعتم نوكي ال ممر نم اذه ىلع لوقت ( مهبر نم قحلا اوعبتا ) هلوق حصي فيكف
 اوعنتا مهر ةياده وأ هللا لضف نم ىأ ؛ مهر ردأ اوعبتا ىأ ( اوعبتا ) ىلاعت هلوقب هقلعت نوكي

 :.ةناحيس هللا وه ور اولا
 ؟ هعابتا نكمي فيكف . هدوجو زوي ال ىذلا مودعملا وه لطابلا ناكاذإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا 2

 ؛مهمعز ىف نيعبتم اوناككلذب مهرج تت ىهو ةحلآ ىهو مانصألا نولعفي امنإ نولوقي اوناكامل لوقت

 كانه عببتم ل

 «١م- رت -5»



 هنآلا : مهتائيس مهن 0 اع 0 00

  2د ١

 92 2-2 6752 او |١ صسخ ةرزراو عا تاه 2

 0 حلصاو ا مهنع رق

 ارث لف هلع 1 5 مالسلا هيلع دمك رهو“ 0 ا نع 0 اودص مهف . لي

 كئا وأ تانسح هللا لضأف ؛ كتل وآل لصحام دض ءال مْ لصح مرج ال . هليبس عابتا ىلع 1

 . ءالؤه تائيس ىلع رتسو
 ًافطأو مهر نم نوكي ل نكم : له ( ميد نم م قملا وهو ) ىلاعت هلوق 6 ةسماخلا ةلأ- 0

 0 نوكي نم نيبو ةنيب ًاهراف اجرا ًافصو مي هاذه رع دلجو ثأر لاهي | 5 1

 لب « ممر نم قحلا وه اذه سيلف ؛قملا وهف هللا نم ناكام لكنآل . ال لوقن ؟ هريغو لصوملا

 ًاكراف ًافصو ناك نإ وأ . مير نم وهو قحلا وهو لاق هنأأكء ربخ دعب ربخ ( معر نم ) هلوق

 كس سلا ناك نإفأ لاء اقف نوم انك ىلا نال“ ؛ ممر نم لزانلا قحلا 2 0 ىلع وهف

 1 00 وه لب افارلا نم كرا نفل وهو قد

 تناكام ةرامشب ىلإ ةراشإ هيفو . اهرتس ىأ( مهاب حلصأو مهنائيس مهنع رفك )ل لات بت لاق مث

 .ىنيف رتسلا امأو . هناكم رخآ ىمأ تايثإ نع ءىذي ال ءىثلا وح نآل ؛ اهاحو اهمدعأ هلوقب لصحت

 , فيظن سيفن بوث هرتسي اعإو٠ هلثم هرت-دال ع ع وأ لاب بوثرتس كيري نم نآل كلذو . هنع

 ىلاعلا:سذجلا نم بوث راضحإب مأ ىلايلا هبوث هديبع نم دبع ىلع رتس اذإ داوجلا كلملا امس الو

 ةرفغملا نإو , ةرفغملا كلذك و : نيبوبحلا نيبو هنيب رتسلاوه اذه سبليف : ىلاغلا نّهلاب الإ لصحال

 مجتائيس هللا لدبي كئلوأف ) ىلاعت هلوق ىف روكذملا وه اذهو « ىنءملا ىف داو باب نم ريفكتلاو

 015 كفك لف نإف  هنسح الدير هنأ نم ناك د ام لإ ةراشإ"( مهلاب حلصأو ) هلوقو ( تانسح

 لاكشألا لاق نإف . ةناسسح] لع نسحملا ىزخي ام هتائيَس دعب هيز هنآ ةانعم لقت ؟ ةئشد ةئيدلا

 كلذ ناكل « ةنسملا نع ٍبيثي امك ةئيسلا ىلع باثأ ول ىلاعت هللا نإو ٠ 3 لاا فارق

 ىلع بيش امب ةئيسلا دعب بيش هنإ انلق امنإو . ةئيسلا ىلع بش هنإ انلق ام لوقن . ةئيسلا لع ا

 هبنذب ًافرتعم هبر ىدي نيب فهعيو مد شو هين مش . ةئيسب نمؤملا 5 ثيح كلذو ؛ ةنسملا

 .هسفن ىف أرختفم هبر ىلع

 لاق ىاعت هللا ناكو : مدنلا "لع وه امتإو.: ةئيسلا لع سيل باوثلاو  مدنلل ًاظرش بنذلا راصف
 «ىلضف ىلع لكتاف ىريغ اجل دب ١ ثيح نسح ىل هنظ نكل ءىس هلعفف ىلإ عجرو تنذأ ىدع

 ىمخملاو مئانلا نأ .ىرت الأ «ىلوأ بلقلا لمع راستعاو . ندبلا لمع لءفللاو ؛ بلقلا لمع نظلاو

 ندبلاو حورلا لاثمو « هبلق دصق ربتعي هل ةكرح ال ىذلا جولفملاو . هندب لمع ىلإ تفتلي ال هيلع

 و خطلب سرفلاو « ةنانس و هفيسي ودعلا هنع هدد كلم ىدب نيب هسرف ضكارب ةباد كك

 ًاغراف بك ارلا ناكول ىلب « سرافلا لعف عم ةبادلا لعف ىلإ تفتتلي لهف . هنانتسا ىف هضكرب كلملا

 نددو 2 بنذي مل ىذلا نم ةمح رأا لإ كي ريصيف )2 ةكمنل اعلم



 ا د. ةيجخ لع لون اع واما: لاعت كلوت

 دافأ تاحلاصلااولمعو اونمآ هلوق نأ عم ( دمع ىلع لزن امب اونمآو ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل
 ن.ذلاو) هلوق (لوآلا) هوجو نم هنايبفدهجو امأ : لوقنف؟ ههجو فيكو هيف ةمكحلا اهث ىنعملا اذه

 ىف ةدراولا ءايشألا عيمجب ىأ (لزن امب اونمآو) هلوقو ءرخآلا مويلاو ةلوسرو هللاب ىأ ( اوذمآ

 لكو ضرآلاو تاومسلا هللا قلخ لوقت .«نسح وهو ةصاخ رومأ دعب ميمعت هلوسرو هللا مالك

 نأ (ىاثلا )ص وصخلا ركذ دعب مومعلا ىلع امإو . ابرك ذام .ريغ ءىث لكو ىنعم لع ام] ءىت

 بذاكلا .نيب: قرافلا رجعملا قحلا وهو دمج لع لزت امي لبق نماوتمآو اوما ىدملا نر
 تاخلاصلا | وامعوب| ىنماف . هلا ريغ هن قان ال نارقلا ناي اوتهاوزججعملاب الواد اوس ىحي ىلا

 ؛ هي نمآ لئاقلا لوقك اذهو . ًاعوقوأمدقتم ًاركذرخأتملا نوكب نأ زوحجيو ؛ قلطاا عمجللواولاو
 اونمآو اونمآ ىأ (دمحتل علت اعاونماو) اونمآ مهنا مجاعإل انايتوكيوأ اجار تا

 تحيرو اذك نمت وجن ثيحاديج ىج ورخ ناكوىأ ًابيصم تجرخو تجرخ لئاقلال وي ا؟قحلا
 هللا ريغ دنعنم الطاب ناكامال هللا لزنأو هللارمأ امت ناك مهناعإ نأنب اونمآلاق املكلذكف اذك

 اذإ : ءاج امل هب لمعيل لصح لعلاف ؛ ملعلا لمعلاو لمعلا ملعلا نأ وهو« ةفرعملا لهأ هلاقام (ثلاثلا)

 هلمحيف هرمأو هيلعو ليادلاب هللا ةردقالثم ناسنالا ملعيف , لعب نكي ملام لع حلاصلا لمعلا ملاعلا لمع

 لع حلاصلا لمعلاب ىنأ اذإف« هباةعو هباوث ىلع هتردقو هلاح هملعف هيلع هيلع هثح و لعفلا ىلع رمأآلا

 هل كلذ هفشكبو هيلع هللا عالطإب الإ دحأ هملعي ملام ىلاعت هللا تامولعمو هللا تارودقه عاونأ نم
 عم ًانامإ اودادزبل نينمؤملا بولق ىف ةنيكسلا لزنأ ىذلا وه ) هلوق ىف ىنعملا وه اذهو : نمؤيف

 لكب نمؤي نأ ىلع هيلع هل ًاحلاص لمعو ةزجعملابو ناهربلاب دمحم فلكملا نمآ اذإف (مهنامإ

 «لاو>أ ةريخألا ةبترملا ىفو لاو>أ ىلوألا ةبترملاف نمؤمللو , اكش هسفن ىف دج ملو دمج هلاقام

 نءقزرلا تلطيف  هجحئاوح ىف هريغ دصقي دقو , ًادويعم هللا لع لوآلا نفف'هللاب نام ذأ ىف ان

 ىرب الو ؛ هريغ دصقي الو ًادوصقم هللا لعجي ةريخآلا ىفو ؛ مآل ايس ارمأ لعحيو رمعو ديز

 . لوالا ناميإلاكلذو هللابرخالا ناميإلا و2 اذبف ءىش ىف ءىث ىلإ بيذيإ الف. هر4هج و هريس ةنم الأ

 الإ هل قطن الإرخآ لوي و « قطني امف قداصو هال وأل ويف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىف ام نأ

 ىناثلا فو ؛ هنم هعوقوو قدصلاب لوقي لوألا قوهف . هللا نموهو الإ هنم ع مالك الو « هللأب

 ىلإ نكمي الو بانكلا هيلإ تسنيال ريغا مالك ى اح نآل هّنم يذكلا ناكمإ مدي لرد
 اليقتسم رثملا لعجف ىلوألا ةترلا ىاامأرو : هلاقاك هنع كاعتسلا ملع دقو ؛ ةياكحلا سفن

 هسفن ةايح مسقيف اضاف انزل نال ل ريخألا ةييرلا ىو الاد ةلخاحلا ها
 . اهيلع لبقي الو الإ تفتليال ًامدع اهلك ايندلا لعجو ؛ ةظحل لكيف

 رفاكلا ق> ىف هلوق ةلباقم ىف وه (دمم ىلع لزن امب اونمآو ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا 0 ٠
 دمع عاسبتا ىلع ثح اذهو . هِي دم عابتا نع اودص مهم دارملا نأ هجو ىف انيب انآل (اودصو )



 0 .تاحلاصلا اولمعو او كَ نيذلاو : 0 0 هي

 رقع ساروا همر را

 ولآ مود لعل ام اواو تال او اوس نذل
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 مارك! همايقب دصقو ماق نم 6 اكلك ءايقلا 0 ناك - زيمشي 0 5 0 ةقيقح هنإف

 ةبسن .نكل لمعلا ةلزنع رخآلا. نع امهد>أ زيمتي ماوعلا ضعب مار 5 | همايقب دصقو ماقو كلملا

 قفتا نإ مث ءريخ سيل م انصاألل لمعلاف ماوعلا ىلإ كولملا ةبسذ قوف مانصالا ىلإ ميركلا هلل

 قأام لثم نال ”آريخ هلمع نوكيال ناثواألا دبعي كلذ عمو ىلاعت هللا هجو هلمعب دحاو دصقي نأ

 هتقيقحو اكاهتسم هلعجوه لالضإلا ( ىناثلا هجولا ) ميظعت الف توحنملا 0 هب ىنأ هللا هجول هب

 ىقيبالهلعفو ةمرح هسفنل قبي ملف دوجسلاو عوكرلاب 0 هالو راجح دال ناو دمك ١ذإ هنأ نه

 همايق لمعيال ناطلسلاف . ماق اذإ سياسلاو سراحلا دنع مدخ نك اذهو . هرفك ببسب ًاربتءم

 كلملاك. هل هميظعت رهظي هللا ريغ لع ريكتيام ردقبف نمؤملا امأو . رفاكلا كإذك هتسخل اهظعت

 ىأ (هلضأ) (ثلاثلا هجولا) هتمظع هب نيبتي كولملا نم كلل تقو ىف داقنا اذإ دحال داقنيال ىذلا

 . عاضف ًابيسم هكرت اذإ هريعبا لضأ لاق' 5: كرتو هلمهأ

 نينهؤلا لاح نيب رافكلا لاح نيب امل ىلاعت هللا نإ مث
 « معر نم قا وهو دمح ىلع لزن امم اوما تاللاضلا لا واعتو اوما نيَذلاو م20 لاَقف

 : لئاسم هيفو
 بتر . حلاصلا لمعلاو ناميإلا ركذ املك ىلاعت هللا نأ ًارارم انركذ دق 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 ( محرك قزرو ةرفغ٠ مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ) لاق م« رجاآلاو ةرفغملا امهلع

 0 نأب انلقو ( مهتيزجنلو ماتيس مهنع نرفكنل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ) لاقو

 انهه لوقتف توكجتلا 6 ةروسا لف هيف ثلا انف وتساو حاصلا لمعلا ىلع ار نامإلا ثأر

 ( محلاب حلصأ و) هلرقو . نامي إلا ىلع بيش, ام ىلإ ةراشإ ( مهنائيس منع رفك ) هلوق كلذ ءازج

 حلاصلا لمعلا ىلع بيثي ام ىلإ ةراشإ
 نف حلاصلا لمعلاو ناميإلا ىلع بترم تائيسلا ريفكت ةلزتعملا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 ىلع ًايترملالضإلا ناكل متركذ م ناكول لو : ًادلاخ باذعلا ىف ىقبي تاحلاصلا لعفي ملو نمآ

 لك ني رمز كر للا نإ ابرك د دق لوقت وأ :.هلاعأ "لصت نأ نغني الر فكت نف ءدفلاو رفكلا

 كل عددنا قر كح 152 ىأا ل وعن ىأ كلاب حلصأ انا ا و افلم رفكا نقلل نيف نوما

 (اولمعو) هلوقف اذه ىلعو « ماعطإ الو ةقدص الو مايصالو ةالص هنع ردصيال ثيحن تاخلاصلاب

 , تعبشو ًاريثك تلكأ لئاقلا لوق ىف انلق اك« ببسلا لع ببسملا فطع



 ا 0 هللأ لييس 2 اودصو يمك نقلا ىلاعت

 ::ةاراعلا ادلط راض 953 1 لير ١ ؟اذلا لوا رق راعف ءايفلا و لخدأ داصلارفاكلا انههو

 هنإف لوسرلا عابتا نم هعنم ام ربكتسملل تيثأ هتعباتمب هنّأله فءضتسملا امأو : رهاظف ريكتمملا امأ

 ةداعال ال هده كول اداك راض امك 5 1 55 3 هيلع قت 56 ني لعل

 ؛«نودتقموأ (نودتهم ممراثأ ىلع انإو ةمأ ىلع انااا انإ) مهعلاق امك مدقتملا عابتارافكلا

 ببسلا رك ذ باب نم وه لوةن رفكلا دعب دصلا رك ذ ىف ةدئافلا اف داص رفاك لك اذه ىلعف لق نإف

 نأب انلق اذإ مث دصلا ببس اذه ىلع رفكلاو « تعبشو اريدك تاكأ لوقت هيلع ببسملا فطعو

 «نامإلا ىلإ ًايعاد ناك ةرطفلا نم سفنالا ىفام نأ ىلإ ةراشإ ةيفق مهسفنأ اودص مهنأ هنم دارملا

 - هسونل دصلا وذو عنا عانتمالاو

 مالسلا هيلع دمع ىلع قافنإلا نع (لوالا ) هوجو هنع دودصملا ىف ( ةثلاثلا ةلأسملا ل

 ىلاعت هللا ةعاط هيف ام لك نع ( عبارلا ) نامبإلا نع ( ثلاثلا ) داهجلا نع ( ىناثلا ) هباحصأو
 طارص وهو. هيلإ داه ميقتسملا طارصلا ىلع هيلي ىنلا 0 كلذو ؛ مالسلا هيلع دم عابتا وهو

 مالسلا هيلع دمت عابتا نم عنم نف ( هللا طارص مقتسم طارص ىلإ ىدهتل كنإو ) ىلاعت لاق هلا

 . هللأ ليبس نعدص دوق

 دارملا نأ وه ههجوو ؛ لاطبإلا هنم دارملا ( لوألا ) هوجو لالضإلا ىف 4 ةعبارلا ةلأسملا)
 . مودعم وهف دوجولا ىف دجو» ال امو : دوجولا ىف هبلطي اإ بلاطلاف : هدحب ال ثيحب هلضأ هنأ
 مماتي رس نزار (اهدحأ) هوجو ىلع لاطيالا نأ ل2 اهدحوأ ةنسح هللا لطب تا ليق نإف

 ريع ىلع ديزب 0 نال هع تانس مل قو ةنزاو ماب ارطقساو مهنم تردص ىلا تاّسحلا

 دقفل اهلطبأ ( اهيناثو ) تائيسلا نم رفكلا ريغ ىلع حجرتي ناميإلاو تانسحلا نم ناميإلا

 رك ذ نم ًااص 1 نم ) ىلاعت لاق لمعلا لوبق طرش هنآل ناهمالا وهو اهتاثإو اتوب طرش

 لي هسفت ىفادل ءاقثال لمعلا نال دوجو هل نوكيال لذعلا هللا لبقي ل اذإ و( نم وم وهو ىلإ د

 ًايئاض لع [الف نأ ءاضفب هدنع تحكي لاقت هللا نأ :ريع ةقيقحلا ىف ادجاوبام بقع 007
 لامعالا لح ىه ىتلا ماسجأللا ىذلا ءاقبلا نم ريخ امك ءاقبلا اذهو ؛ اك> ىقبيف هؤازج ىدنعو
 : ًادبأ هللا دنع تايقابلا نم حلاصلا لمعلاو ءانفلا ىلإ املآم نأ ريغ تيقب نإو ماسجألا نإف . ةقيقح

 بعتو لمغ نف نم وم نم الإ لقأ اال أ ربخأ دقو .:لضفتم لويقلاب ها نأ نانااذه كين انا

 هللا هجول هلمع رفاكلا لمعي ل( اهتلاثو ) ىلاعت هللاال هبعت عيضملا وهف ناميإلا قبس ريغ نم

 لمتلا نأ ههنا و (ةدر [ ريح ةرذ لافتم لمست نفر هرقل اد 237 ملف ىلاعت

 قفتتي لو ًاصخش لتقيل ماق نم نآل كلذو . لمعلا سفنب الو لماعلاب ال لمكلا هل نم الإ زيمتيال
 هلّتقل ىنالفلا مويلا ىف ماق هنأ هسفن نعربخأو : لتقلا الو مارك إلا قذتي لو همركيل ماق مث ؛هلتق

 مئاقلا ىلإ رظنلاب الو دحاو هنإف مايقلا ىلإ رظنلاب ال نامايقلا زيمتي هما رك إل رخآلا مويلا فو
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 4« مسو هيلع هللا لص دم ةروس )

 ( ةيكم تايآ عسنو نوثالث )

 ام هراس رص ١ ص

 لأ مع ١ أ هللا 00 0 ا اررتك يدل

 اذه ) ىلاعت هلوق هريظأو « غالب اذهىأ ( غالب ) ىلاعت لاق مث. انبه مالكلا مت هنأ ملعاو

 لهف ءلسرلا نم غيلبت اذه وأ .ةظعوملا ىف ةيافك هيف هب متظعو ىذلا اذه ىأ ( سانلل غالب
 . لعأ هللاو هبجومب لمعلاو هب ظاعتالا نع نوجراخلا الإ كلي

 ةنس ةجهلا ىذ نم نيرشعلا ءاعبرالا موي ةروسأا هذه ريسف# 5 ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 نيعباتلاو هجاوزأو هياحأو هل آو دم انديس ىلع ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دملاو ةئامتسو ثالث

 . نيدلا موب ىلإ ناس>إب مه

 ميحرلا لا هللأ مس

 ( مهطامعأ م هللا لييس نع 7 0م

 لإ كلل الون لاك كل وفا اهرخاا نإف ةقدقتملا ةروسلا رخال ثسانم ةرروسلا هذه لوأ

 ةلصو ماعطلا ماعطاك ةحلاص لامعأ هلو قسافلا كلبي فيك لئاق لاق نإف ( نوةسافلا مولا
 دقو هلمع رادهإ هنك الهإ ىف نوكيف هرمع لوط ىف ناسنإلا هنع ولخال ام .؟ كلذ ريغو ماحرألا

 لضأ هللا ليبس نع اودصو اورفك نيدلا) ىلاعت.لاقو (هرب اريخ ةرذلاقثم لمعي نف) ىلاعت لاق
 قيقحت عم لامعالا لاطبإ فيك نيبنسو . كالهإلا عنتمي لف دجوب ملو لمع محل قبب م ىأ (مهلابعأ

 : لئاسم ريسفتلا فو « لظلا نع هللا ىلاعت و « هيف لوقلا

 نيذلا مه( لوألا ) هوجو هيف انلق؟ ( اورفك نيذلا ) هلوقب دارملا نم « ىلوألا ةلأسملا ١
 مهريغو ةعيبر انبا ةبيشو ةبتعو ماشه انبا ثرحلاو لهج وبأ مهنم ردب موي 2000 1

 . رفاك لك هيف لخدب ماع وه( عبارلا : تات لا لهأ ( ثلاثلا ) شيرق رافك ( ىناثلا

 نع مهسفنأ اوددص مهنأ هانعم مهسفنأ اودص ( امهدحأ ) ناهجو دصلا 0 ةيئاثلا ذمار

 نع ىلاعت لاق اك مهوعنمو ممريغ اودص (امهناثو ) ليلدلا عابتا نم مهوقع اوعنمو ليبسلا

 : كح هفاادها لع و (نينفومابكل متأال لل اوركشما نيذال اوهعضتسا نرذلا لاقزنيمعضتنملا
 ؛ مهلامعأ لضي الف اودصي مل نوفعضتسملاو . دصلاو رفكتلا ىلع بترم لاءعألا لالضإ نأ وهو

 هريغ نم ركذلاب ىلوأ روك ذملا ناكاذإ ايس الو « هادعام ىنن ىلع لديال ركذلاب صيصختلا لوقنف



 8 ةيآلا . مزعلا اولوأ ربص مك ربصاف : ىلاعت هلوق

 مساهل ه2 ع-مرثاع م 6

 موب مناك م + لجعتسا الو لس: َ مزعلا ا اص م 7 ريصاف

 وقل الإ ا غالب 0 7 ةعاسالإ اوك آل نودع و ام

 يود مسالا

 نوري موي مهن أك ممل لجعت-د الو لسرلا نم مزعلا اولوأ ريص اك ربصاف ل ىلاعت هلوق

 « نوةسافلا موقلا الإ كلل لهف غالب راهن نم ةعاس الإ اوثبلي ل نودعوب ام

 ' :تاهيشلا نع باجأو « داعملاو ةوبنلاو ديحوتلا ىهو ةثالثلا بلاطملا ررق امل ىلاعت هنأ لعاو

 هنوذؤي اوناك رافكلا نآل كلذو . كلي لوسرلا ةحيصتلاو ظعولا ىرحت ىرحي امب هفدرأ

 ربصلاو دجلا اولوأ ىأ ( لسرلا نم معلا اولوأ ربص امك ربصاف ) ىلاعت لاقف . هردص نوسجويو

 ا ::نالوق ةنآلا قو تاشلار
 ربص حون مهليق ءايبنألا ضعب مزعلا اولوأب داربو ضعبتلل (نم) ةماكن وكت نأ (لوآلاإ

 ىلع قمإو ؛دلولا جبذو رانلا ىلع ميهاربإو هيلع ىشغي ىتح هنويرضي اوناكو هموق ىذأ ىلع

 ىلع بويأو . نجسلاو بجلا ىلع فسويو ؛ رصبلا باهذو دلولا نادقة ىلع بوةعيو ؛ يذلا

 هتلز لع ىكب د وادو (نيدهس ىبر ىعم نإ الك ) لاق ( نوك ردمل انإ ) هموق هل. لاق ىسومو « رضلا

 هللا لاقو ءاهورمعت الو اهوربعاف ةربعم اهنإ : لاقو ةنبل ىلع ةنبل عضي مل ىسيعو . ةنس نيعبرأ

 . (تودا بحاضك نكت الوز سوي قو ( اهرعهل دج لوار مدل ف كا

 . مز>حو مزع أذ ناك الإ الوسر هللا ثعبي لو مزع ولوأ لسرلا لكذأ 4 فاثأا لوقلاو 0
 أ 0 علا ةظفلو: لقعو لاكو قأرَو

 . مهتايثو مربصا مزعلاب مهقحوو ؛ مههوق ىذأ ىلع كلبق نم لسرلا ربص اك ربصا لبق هناكو

 . باذعلاب مهل لجعتستال ردقتلاو . فوذح لاجعتسالا لوعفمو ( مه لجعتست الوز لاق مش

 هموق نم : نمي باذعلا هللا لزني نأ 0 رجضأ| ضعب هموق نم رجض متلي ىنلا نإ لبق

 ةلاحم ال مهب لزان هنأو ٠ بيرق مهنم باذعلا كلذ نأ ربخأ مث ء لاجعتسالا كرتو ربصلاب ر مأف

 ةعاس اهنوبسح ىتح , ايندلا ىف مهبل ةدم نو رصقتسي مهب باذعلا كلذ لوذ / دبع و كر اننا

 هلا خزربلاو ايندلا ىف مهثبل لوط راص باذعلا اونياع اذإ مهنأ ىنعملاو . ران نم

 ناكنإو : نكي مل هن اكراص ىضم اذإ ءىثلا نآل وأ ؛ اونياع ام لوم 0 را تاكل

 : رعاشلا لاق اليوط

 أ: اذإا لزب ل .انيشا نك ىضم اذإ نكي مل ًائيش نأأك
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 لك انسم ةرالا فو ( نو رفكتل متلك مب باذعلا اوقوذف لاق انبرو ىلب اولاق

 رداقلا هلإلا دوجو ىلع لدي ام ةروسلا لوأ ىف رك ذ ىلاعت هنأ معا « لوألا ةلأ-لا 0

 ةوبنلا تايثإ (ىناثلاو) مانصالا ةدبعلوق لاطبإ ( لوألا ) : نيءرف هيلع عرف 0
 لوبق نع كم ل اكل ناك انو اع ناو وب اا ىف نعطلا ىف مهتامش ركذو

 لقثي ناكهنأ ببسب و ؛ امتاوهشو مهتابيط ءافيتسا ىف مهقار غتسا و ايندلاب 32 ةماعلا

 ىف لك أ اوناك منإف داع موقرهو الثم كلذل 00 مهيلع همدقتب فارتعالاو دمحم دايقنالا مهيلع

 1 ًافيوخحت كلذ ناكف ٠ ا و هللا ,هدابأ ردكتلا اع او صا الف د غرق نك ايندلامفانم

 هقدر سلال ىلع هنوبن ررق ال مث ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع د ةوبن ركنإ لك هرأرصأ. 9

 ربر شت امهميقع 00 « ةويشلا قو ديحوتلا ىف مالكللا من ده نيه لإ و قولا : هت ون تايثاب

 يحوتلا ررقت 0 لك نم دوصقملا نأ ملع هانرك ذ ىذلا نايبلا اذه ىف ماتا مو داما لاسم
 ملل قل ىف لاثفاللا) تارح ىرخ ىرخ اه اه زك د نم دارملا) صخقلا امأو ؛.داعللا و ةوبتلاو

 "را

 «ثععبلا ىلع ًارداق ىلاعت هنوك ىلع ةلالدلا ةماقإ ةيآلا هذه نم دوصقملا ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 تاومسلا قلخ ىذلا وه ) هنأ ىلع ةروسلا هذه لوأ ىف لئالدلا ماقأ ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو

 رداقلاو . ايم راصنأ دعب ًايح صخشلا اذه ةداعإنم مفنأو مظعأ اهقلخ نأ كشالو (ضرآلاو
 هنإ ) هلوقب ةيآلا مخ مث . فءعضالاو لقالا ىلع ًارداق نوكي نأو دبال رك آلا ىوقألا ىلع

 هسفن ىف انكم نكي مل ول .ذإ نكمم مأ دسجلاب حورلا قاعت نأ هنم دوصقملاو ( ريدق ءىش لك ىلع
 هذهو ؛ ةداعإلا كلت ىلع ًارداق هنوك بجوف ؛ تانكمملا لك ىلع رداق ىلاعت هللاو ء الوأ عقو امل

 . ةرهاظ ةينيهي لئالدلا

 لوخدل كلذ زاج امنإو « نإ ربخ ىلع ءابلا لاخدإ ( رداقتب ) ىلاعت هلوقىف 4 ةثاثلا ةلأسملا ١

 نأ تننظام تلقول جاجزلا لاق ؛ رداقب هللا سيلأ لق هن اكف ء اهب قاعتي امو نأ ىلع نا فرح

 : . ملعأ هللاو مئاقب ًاديز نأ تننظ زوجي الو  زاج مئاقب ًاديز

 . ( لوألا قاحلاب انييعفأ ) هنمو ههجو فرعت مل اذإ سمالاب تيبع لاقي 4 ةعبارلا ةلأسملا
 رافكلا لاو ] ءضعي رك ذءرثنلاو رشللاب لوهلا, ةع لع ةلالدلا ماقأ امل ىلاعت هنأ معاو

 كاذعلا اوةوذف لاق اني رو ليباولاق قلاب لذه ندلأ نانلا لغ !ووفك نيذلا نضرع# موتو ) كاقف

 دودصقملاو ( قحلاب اذه سيلأ ) مهل لاقي ريدقتلا ( قلاب اذه سيلأ ) هلوقف ( نورفكت مت متنك اه

 .( نيبذعمم ني امو ) مهوقو ؛ هديعوو هللا دعوب مهئازهتسا ىلع خيبوتلاو مم مك 0



 مخ ةيآلا . ضرآلاو تاومسلا قاخ ىذلا هللا نأ اوري ل وأ : ىلاعت هلوف

 رداش نول ىعب 1 ا آو تاومسلا و 1 ىذلا هللا نأ | ورع

 مس | نت دع 0 ل لا مى هام اننا را ص د

 نذلا ضرع موبرو «50 ريد 0 لك ىلع هنإ | ىلإ 0 م 59 ع

 م 5 تارا اوف ودع لان لبا د 0 دل رانلا 1 | 10

 . هلبق نجلاو سنإلا ىلإ ابن هللا ثعبي ملو . لئاقم لاق

 صماألا هيف لخديف هب ىمأ ام لك ىف هتباجإب صمأ ( هللا ىعاد اوبيجأ ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 ةداع ترج دقو اهفرشأو ماسقّألا مهأ هنأ لجل . نييعتلا ىلع ناميإلا رك ذ داعأ هنأ الإ نامبإلاب

 ( ليربجو هتكئالمو ) هلوةك هعاونأ فرشأ هيلع فطعي مث « ماعلا ظفللا رك ذي هنأب نآرقلا

 كلذ ةدّئاف رك ذ هب نامإلاب ىمأ الو ( حون نمو 1 مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذإو ) هلوقو

 : نانا هيفو ( ركب 3 دود نم م كلا ري ز كلو ىهونامإلا

 ليقو . مكبونذ مك رفخي : ريدقتلاو ةدئاز انهه (' نم ) ةملكا ا / ىلوآلا ةلأسملا ١

 « بونذلاب نارفغلا ءادتبا عقي هنأ ىنعملا ناكف : ةياغلا ءادتبال انهه ( نم ) ةملكنأ هيف ةدئافلا لب
 0 وللا تا :ع ردص ام نارفغ ىلإ ىهتني مث

 ةاجنلا الإ مهل باو ال ليقف ؟ ال مأ ب'رث مهل له نجلا نأ ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا
 كاش ةلود كه دلا | 1 ردا صامل لكم( نا از وك ) مهل لاقي مث ا

 نوهحتسيف مدآ ىب م فم حييحصلاو « ةفين :> ىنأ لوف وهو ( ملأ باذع نم مكدبو)

 دنلي تارجو :كلامو لخأ نأ نبأ لاو لرقاز اديقو ل 4 كلا 5ك و ةعاطلا ىلع باوثلا

 لئلدلاو "نوب رشي و نواكأياو ةنجلا نوادي كاحضلا لاق ةرظانم تابلا اند'ىق ةفشع نأ ير
 مثاق هنيعب وهف ةعاطلا ىلع باوثلا نوقحتسي رشبلا نأ ىلع لد ليلد لكنأ : لولا اذه ةحص ىلع

 . ادج ديعب نيبابلا نيب قرفلاو ؛ نجلا قح ىف
 ةباجإلا كلت كرت نم ,هرذح هب ناميإلاو لوسرلا ةباجإب هموق ص الل عا كلاذأ نأ ملعاو

 هنا قيل الو بره هنم ىجايال ىأ ( ضرألا ىف زجعمب سيلف هللا ىعاد بحيال نمو ) لاقف

 هل دي ال ره هزجعن نأو ضرآلا ىف هللا زجعن ن -1 نأ ادنظ انأ و ) ىلاعت هلوق هريظنو ٠ فاه

 . نيبم لالض ىف مهنأ نيب مث هللا نود نم ًاعفاد الو . ًاريصناالو الو ًاضيأ

 ىلع رداقب نبةلخم ىعي لو ضراآلاو تاومساا قا ىذلا هللا نأ اوري مل وأ )ل ىلاعت هلوق

 قحلاب اذه .سيلأ رانلا ىلع اورفك نيذلا ضرعب موو ريدق ءىث لك ىلع هنإ لب ىنوملا ىح نأ

 «م/م- رنا هو



 لأ نجلا نم أرف كلل إن فرص إو, لاك هلوف 3

 قأ ذإ م 000 0 تنفك 0 تا 0

 0 ىأ نم لام 2 د1 لاقذ 0 ةمعلو ىج ةيسشم هلي ىنا ىنلا لاَقؤ 2 زاك ىلع 6 خيش

 نيوبأ الإ سيلبإ نيبو كنيب ىرأ ال لاقف . سيلبإ نب سيقال نب ميه نب ةماه انأ لاقف ؟ تنأ
 ؛ماكآلا نيب ىتمأ ليباه ليباق لتق تقو تنكو. اهلقأ الإ ايندلا رمع تاكأ لاقف ؟ كيلع ىنأ ف

 ىنم هئرقأذ اد تيقل نإ رم نب ىسيع ىل لاق : هلاق نأ هتلمج ىف رك ذو ءهب رم ام ًاريثك رك ذو

 ةماه ا كيلعو 0 مالسلا ىسع ىلعو : مالسلا هيلع لاقف 2 كب تيما ها تغلب دقو 1 ماللسلا

 43 ا هلا ىن : 0 َُلد معالى :لع ىسعو 0 ةأر وتلا ىلع مال_سلا هي 4 ءلع ىهو م نإ لاقف 9 |

 اح 0 | ا 9 00 لاق اق « هعني ملو ملسو هيلع هللا ىلص صضقو ؛ روس رثع ةلعف

 ينقل مور رق درر ذم نجلا ةصق ىف مالكلا ما نأ معاو

 : موضع لاقف ( جل ١ نم 1 رقذ كَ !! اذ ف2 ذإ و هلوق ريس ئ ارماتءا 4 ةينالا ةلاحللا 72

 ةيعادو اليم ممولق ىف ىقلأ ىلاعت وهف « مهلع نآرَقلا ةءارق ملمع و هيلع هللا ىلص لوسرلا دصقتي ملال

 . ( نجلا نم أرفن كيلإ انفرصذإو ) لاق ببسلا اذهلف « نآر لا عامتسا ىلإ

 ضعبل مهضدب لأق ىأ ( اولاف ) هللا لوسرا وأ نآر ال ريمضلا ( هورض> ايلف ) ىلاعت لاق مث

 اواو) ةءارقلا نم غرف املف . هل تصنتساو اذكسا تصنأ لاقي « نيعمتسم اودتكسا ىأ (اوتصنأ )

 عامتسا ىلإ مثريغ نوعدبال مى: ١ مهناعإ دعب الإ نوكي ال كلذو ٠ م6 ورذني (نيرذنم مههوقىلإ

 ا( 0 ل | ا[انك اان ان انموك ا اولاق ر ةدعف..:اوتما دقو الإ هب قيدضتلاو نآرقلا

 0 0110 الا كل اهديممىأ ( هيدي نيبنامل اقدصم .هنارك ) ( ولا )نم ويةومفصوو

 قالخاللا ريهطت صماللاو داعملاو ةودلاو ديح وتلاىإ ةوعدلا ىلع 0 تناكءايدنألا ا 1

 . (مقتسم قيرط ىلإو قحلاىلإ ىدم ) هلوق (ىناثلا) ىناعملا هذهىلع لمتشم بادكلا اذه كلذكف

 الإ ركشلا ىف ةتشالا تتكلا راس لئاعب تاتكلا اذه. نأ ديف :لرواألا فضولا نأ معاو

 بلاطم اهلعنأ رقلا لمتشا ىلا بلاطملا هك كيش قاتلا فصصولاو 03 ةفي رثلا ةيلاعلا بالاطملا هذه

 لبق ةيهلإلا بتكلا تدرو ءاوس . كاذك اهنوكهلقع حيرصب دحأ لك ملعي ٠ ايفا قا ىدح ةعف

 اوناكممنإ لاق هنإ نسحلا نع انلقندق اناق؟ (ىسوم دعب نم)اولاق فيك اولاق نإف ء درت ل وأ ام كلذ

 نجلانإ مث , ىسوم دعب نم اولاق كلذلف ىسيع صمأ تدم ام نجلا نإ كاتس نا نكوت 6 ةيوهلا لع

 له هنأ ىف اوفلتخاو ( هللا ىعاد اوبيجأ انموقاي ) اولاق ةلضافلا تافصلا هذه نآرقلا اوفصو امل

 قلطي ىذلا وه هناآل لوسرلا وه هنأ برقالاو ؟هنعغلبت ىتلا ةطساولا وأ لوسرلا هللا ىعادب دارملا

 . فصولا اذه هيلع

 : ناتل أسم هيف ( هللا ىعاد اوبيجأ ) هلوق نأ ملعاو

 سنإلا ىلإ أثوءبهناك اك نجلا ىلإ اثوءبمناك وقلي هنأ ىلع لدت ةبآلا .ذه « ىلوآألا ةلأسملا ١



 ما ةيأألا . نجلا نا كيلإ انقرض ذإو : ىلاعت هلوث

 هور نن سةر م ضصصا) سس واسا ع تينا 2 2 هل 2 7

 ميقتسم قير د لإ قحلا ىلإ ىدجب هد نيب ال اقدصم ىسوم لعن ند لزنا

 9 م هر 0 ل 20 هد :

 ند 1 ةرجو كبونذ 2 رفخت هب 00 هنأ يعاد اوببجأ انف رقاب » 60١

 ا ]1 هج ةهردم مس 6مل |,مدق

 هل سيلو ضرالا ىف 0 هللا 0 0 / نمو <85 ملأ 1 باذع

 2512 نيه ”لالَحْف كنل وا 8 2

 1 ىءموم دعل نم لزنأ انا | اناتك ا: أ د! 00 وااق 3 نيرذنم م0 موو ل اولو ىضق امل

 نم مك ] رفغي هيأ وها هنأ عاد ا 0 0 ؛ ميقتسم قيرط ىلإو قملا ىلإ ىدم هبدب نيب

 ند هل سلو نسر الا نعم نسلق هللا عادا ذل نسوا ميلأ ب أذع نم م 7 رحيو 5 0

 : ةيآلا ىف ( نيبم لالض ىف كيلو أءانل وأ

 نأ ًاضيأ نيب ء رفك نم مهفو نمآ نم سنإلا ىف نأ نيب امل ىلاعت هنأ لعا (ىلوآلا ةلأسملا)

 ىفو ؛« باّقعلل ض رعم مثرفاكو « باوثلل ضرعم مهنم و نر تك مهفو نمأ نم مهيف ن نجلا

 : اولاق اوجر الف عمتسلت نا تناك: ريبج نب ديعس لاق ( لواآللا ) نالوق ”ءقاولا هذه ةيفيك

 نأ قفتا دق ناكو ؛ ببسلا نوبلطي اوبهذف ضرالا ىف ءىثل ثدح امنإ ءامسلا ف ثدح ىذلا اذه

 فرصا ايلف ؛ مالسإلا ىلإ | مرعابلا فئاطلا ىلإ جرخ هو.يحجي نأ كم لهأ نم سيأ امل علي ىنلا

 , نيبيصن نج فارشأ نم رفن هب رف , رجفلا ةالص ىف نآرقلا أرقي ماق لخت نطبب ناكو 0 ىلإ

 نأ اوفرعو نآرقلا اوعمسف : مجرلاب 0 ةسارح بجوأ ىذلا ببسلا اوفزعيل مهثعب سيلبإ نآل

 ىلاعت هللا ىلإ مموعديو 0 رذني نأ هلوسر.صأ ىلاعت هللا نأ ( ىقاثلا لوقلاو ) ببسلا وه كلذ

 . مههوق اورذنيو ناآرقلا هنم اوعمتسيل نجلا نم ًارفن هيلإ هللا فرصف ء نآرقلا مهيلع أر قيو

 اوناك مهنإ : لاق هنأ نجلا هريسف# ىف ىضاقلا نع لقت (لوآلا) عورف هانرك ذام ىلع عرفتو

 قبطأو ؛ مانصالا ةدبعو سوجلاو ىراصنلاو دوهيلا نم سنإلا ىف امك اللم نجلا ىف نآل 1

 مهيلعو باوث مهل معن اقف ؟ باوث نجلا له سا غنيا ندْس ) نوفلكم نإللا:نأ لع نوققعا
 نود رفنلا :فاشكلا بحاص لاق (ىناثلا عرفل') اها وبأل ع نومحدزبو ةللأ ىف نو ةتلت اع
 اوناك نمل كلقلوأ نأ: سابع نبا نهر ىراعلا نيززج نادم ىف در ا اسال ل رحل

 اوناك شيخ نبا رز نعو مهموف نإ دامو 2 هللا لوسر مهلعخ 2« نيءيصت لهأ خرم ند

 ىف اوفلتخا ( ثلاثلا عرفلا ) ةواس نم هيلإ اوفرص مهنأ انل ركذ ةداتق نعو « ةعبوز ممدحأ ةعست

 عرفلا ) ةروهشمو ةفلتخم هيف تاياورلاو « نجلا ةليل قلب ىنلا عم دوعسم نب هللا دبع ناك له هنأ



 ا 0 576 تسال بر 5 ا -2- ةع ا

 أولاق هورضح الف ناَءرقلا نوعمتس عا نم اره اكليل نفرض ذإو

 8_2 6 دا © نسف سرد لل - هر ه 927 22 يام 2 ه اهتم ل

 اناتك انعس اذإ:انموقاي اولاق 684٠ ننرذنم مموق ىلإ اولو ىضذق املف اوتصنا

 نءلاب دومثو داع ىرق ىهو . ىرَقلا نم ةكم رافكاي ملوح ام انكلهأ دقلو دارملا نأ ملعا

 فيرصتلاب دارملاف ؛ نوعجرب ىرقلالهأ لعل ىأ ( ميلعل ) مهل اهانيب ( تايآآلا انفرصو ) ماشلاو

 ىكل هانعم ( نوعجري مهلعل ) هلوق : ىتابجلا لاق . كالهإلا لبق تدجو ىتلا ةلئالا لاوحالا

 هنأ ( باوجلاو ) مهرارصإ دري لو مهعوجر دارأ ىلاعت هنأ ىلع كلذب لد ؛ مرفك قط رح

 لئالدلل ليوأتلا اذه ىلإ انيهذ امنإو «ةروك دملا ةدارإلا لجل كلذ ناكل هريغ هلعف ول املعف

 . تانئاكلا عيمج ديم هناحبسهنأ ىلع ةلادلا

 ىلإ هب برقي ام نابرقلا ( 7 آنابرق هللا نود نم اوذختا نيذلا ممرصن الولف ) ىلاعت لاق مث

 اولاقو ( هللا دنع انؤاعفش ءالؤد ) اولاق ثيح هللا ىلإ مج ًابرقتم ءاعفش موذختا ىأ : ىلاعت هللا

 : فاشكلا بحاص لاق (لوآلا) هوجو ةنآلا بارغإ ىفو ( قلز هللا ىلإ انو.رقمل الإ مثديعت ام )

 لعفلا نإ هيلع ليقو ؛لاح ًانابرقو ةحلآ (ىناثلاو) فوذ< وه نيذلاىلإ عجارلا ذا ىلوعفم دحأ

 نايتإ نأ كش الو . مالكلا مامتب رعشم لاهلاو « اظما اهركذي الإ متي ال نيل وعفم ىلإ ىدعتملا

 لوعفملا ىلع مدق ناث لوعفم (ًانابرق) مبضعب لاق (ىناثلا ) لصالا فالخ لغ قلودفملا نب لاك

 ضعب لاق (تلاثلاو) نيذلا ىلإ غجارلا نع مالكا ولخ ىلإ ىدؤي هنإ هيلع ليقف ؛ ةلآ وهو لوألا

 ةهلآو اناث الوعفم ناب رق لعحيو.« نيذلا لإ عجارلا وهو اوذختا ىلوعفم دحأ رمضإ : نيققحلا

 'دلع] ىدلا 'كئلوأ نإ لاقي نأ دوصقلللوقنف« تارعالا ىف ءهذلكلل كف رع !ذإ ني ةفطع

 اولض لب ) مل اوعفشيل هللا ىلإ مهتدابعب نونرقتم مهنأ اومعزو « مهودبع نيذلا ممرصن اله هللا

 . عنتم ص مهل ني رصان مهتهآ نوك نأ ىلإ ةراشإ كلذو ٠ مهترصن نع اوباغ ىأ ( مهنع

 ؛ ةملأ اهايإ مذاختا وه ىذلا مبكفإ رثأ عانتمالا كلذو ىأ ( مبكفإ كلذو ) ىلاعت لاق مث

 ءىرقو : فاشكلا بحاص لاق . هل ءاكرشلا تاثإ ىف بذكلا هللا ىلع مهئارتفاو مبكر ش ةرمثو

 ىأ. فاكلاو .افلا حتفب ( مبكفإ كلذو ) ءىرقو ؛ رذحلاو رذحلاككفآلاو كفإلاو ( مبكفإ )

 ةغلابلل ديدشتلا ىلع ( مبكفأ ) ءىرقو « قحلا نع مهفرص هترمثو هرثأ اذه ىذلا ذاخالا كلذ

 . بذاك لوق لوقت امك كفإلا وذ ىأ . كفالا مهوق ىأ «مبكف آو نيكف مهلعج مبكفأ

 . ىلاعت هلل ءاكرشلا تابثإ ىف مهؤارتفاو مبكفإ كلذو ريدقتلاو ( نورتفي اوناكامو ) لاق َ

 . لعأ هللاو

 اوتصنأ اولاق هورضح ايلف نآرقلا نوغمتسي نجلا نم ًارفن كِيلإ انفرصذإو ره ىلاعت هلرق



 و ةيآلا . كل وح ام انكلهأ دقلو : ىلاعت هلوق

 نوعجرب 1 لآ ترا ا 00 1 0

 هرثهد 3-2

 0 1 انا
 ١ مص 31 هس نيرادع 2ثرخ هم ذآ

 هللا 00 مه ا نيذل مرصن الل ولف 2910

 ه- -

 هر

 رذ

 0 طراد ع ا نإ

 6« 0 أوناك امو مكفإ كلذو

 هلوق : ان ؟ دا 3 وختلا قبب في ّ ( مهف ا مه ذعيل هللأ ناكامو ( ىلاعت هّللأ لاق ا

 . هلوزن لق الصاح فروختاا ناك» رهآلا رخآ ىف لزن امنإ ( مييف تنأو مهمذعيا هللا ناك امو )

 ا دملو ) لاقف مولع مسجلاو ةوقلا , داع لضف 1 0 < وح لات هنإ م

 ىف مهان ةكمادتلو ريدعتلاو ام ةلزنم نإو « ىذلا ةلزنم امف هلوق ىفام دربملا لاق يف مك انكم نإ مف

 0 ا ةوق كنم ىوقأ اوناك مم ئعطاو هيف 7 يام

 ف رحنأب , كلا نأ ( لوآلا)و هوجول طلغ ادهار هل“ 0 نإ امف ممانكم دملو 0

 سَ ٠ ىوقأ اوناك مهنأ مالكلا اذه نم دوصقملا نأ نا ( لوقتإل تيعللا تاذكا نو

 اَممإ 0 ل لاح نوكي فيكف هللا ب اوجام هوقلا ةدايز عم مهنإ | مث ءةوق

 اذه ديفت تايآآلا رئاس نأ ( ثلاثلاو ) ةكم موق نم ةوق 0 1 3 أ ىلع ةيآلا تلد ول م

 نصرا ف ]داثأو وق دشأو مهنم رثك أ اوناك) 00 ا قسح أ م) ىلاعت 1 ل

 معنلا باوبأ مهيلع انحتف انأ ىنعملاو ( ةدقفأو ًاراصبأو ًاعمس مهل اناعجو ) ىلاعت لاق مث

 ربعلا لمأت ىف اهولمعت-١ اف ًاراصبأ مهانيطعأو 0 عامس ىف هولمعتسا اف امس 0

 ايندلا بلطىلإ ىوقلا هذه لك اوف رص لب . ىلاعت هللا ةفرعم بلطف اهولمعتسا اف ةدشأ مانيطعأو

 . ايش ىلاعت هّللأ باذع م مهتدشأ الو مهراصبأ الو مهعمت ىغأ ا مرج الف. مادلاو

 0 لجالممدقأ الو مهر اصبأ الو مهعمس مهنع نغي مل ام هنأ ىلاعت نيب مث

 لوقت ليلعتلا ةدافإل ركذي دق ذإ 00 ليلعتلا ةلزنك 53 اوناكذإ ) هلوقو . هللا تايآب

 ا1 داع موق نإف 2كم لهألل في وخت ةياآلا هذه قو 7 انة هتورضأ سمار 6 ءاََسْ) د د

 الو ممتوق ممنع نغت لو« هللا باذع مم لزن ةجحلاو ليلدلا لوف نع اخ زرعلاو مهاين ندب اورثغا

 .اوفاخخو كا هللأ ادع نم اورذحب نأب كو مرفعضو مهزجج ع 4 لهأف ٠ مهترثك

 اعإو باذعلا] وزن نريلطي اوناك مهنأ ىعل ) كوك رمل هناو ١ م قاحو) ىلاعت لاق مش

 ملعأ هللاو ءازهتسالا ليبس ىلع هنوبلطي اوناك

 الولف ؛نوعجر مهلعل تايآلا انفرصو ىرقلا نه كلوح ام انكلهأ دقلو ل ىلاعت هلوق

 « نورتفي اوناك امو مهكفإكلذو مهنع اولض ىلب ةهل 1 ًانابرق هللا نود نم اوذختا نذلا مه رصف
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 و اه لإ [دئاع حلا نورك نأ.( ىاثلا لوقلاو.) نيسفتلا ةطيرش لغال رامضالا تاب نم.نوكيتو

 ىتلا ةباحسلا ضراعلا ديز وبأ لاق . ًاضراع هب نودعويام اوأر املف ىأ ( اندعت ام انتئاف ) هلوق

 سبح دق داع تناكنورسفملا لاق ( مهتيدوأ لبقتسم ) هلوقو . قبطت مث ءامسلا ةيحان ىف ىرت

 هوأر ايلف ) ثيغملا هل لاقي داو نم مهلع تجرفت ءادوس ةبا# مهلإ هللا قاسف ًامايأ رطملا مهنع
 ًادعاق دوه ناك لبق :انايإ رطم ىنعملاو ( انرطءضراع اذه اولاقو ) اورشبتسا ( مهتيدوأ ليقتسم

 ) باذعلا نم 4 متلجعتسا|م وه لب ( لاقف ) انرطم ضراع اذه / اولاَف 05 اوم ءاخ هم وق َّق

 كلل ضل ( ءىش لك صدن.) لاقف جيرلا كلت فصو 2 ) مياأ باذع اهف عد لاقف هتيهام نمر مش

 بك اوكلات اريثأت باب نمسيل اذه نأ ىنءملاو (اممر رمأب) تابنلاو ناويحلاو سانلا نم ءىثلك

 رد ( اع ىعل (او>بصأف) كبي ذعت لجال ىلاعت هللا ةردقب ءادتنأ ثدح رءاوه لب 2 تانارهلاو

 : لئاسم هيفو ( موتك اسم الإ

 امنأك ىري ىتح وجلا ىف اهعفرتف طاطسفلا لمحت تناك حيرلا نأ ىور 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 1 راثلا ا أيبف احر 0 تألاق ممم ةأّرمأ باذعلا 0 نم لاوأ لقو 2 ةدارج

 ريطي مهشاومو ماجر نم ءارحصلأ ىف ناك ام اوأر مهنأ « ملأ باذع هنأ هب اوفرع ام لوأ نأ
 3 ممعرصو باوبالا حرلا تحف معاوبأ اوقلغو مهوب أولخدف ضرالاو ءاسلا نيب جبررلا 4

 ممع حيرلا تفشك مث 6 نينأ مه مايأ ةينامثو لايل 0 امتع اوناكف : فاما مهلع هللأ ناو

 نينم ولا ىلعو كس ىلع ل جيرلاب ا ذل ًادوه نأ ىورو؛ رديبلا ّق مهم> رطف ملمتحاف

 كلت ىف رهظ ان ةزجعملا رْثأو ٠ ضرألا لع مهرضتو ءامسلاىلإ مثريطت و ضراألا نم مههفرت داع
 لسرب نأ حايررلا نزاخ هللا 0 ام و لاق هنأ ملسو هيلع هّللأ ىللص لان عو ٠ هجولا اذه نم جيرلا

 راهظإ مالكلا اذهنم دوصقملاو « مهتيلكب مبكلهأ ردقلا كلذ نإ مث «متاخلا رادقم لثمالإ داعىلع

 ىنإ مهلا » لاقو عرف حيرلا ىأر اذإ ناك هنأ سو هيلع هللا لص ىبنلا نعو ؛ ىلاعت هللا ةردق لاك
 . 0000 100 اع م دلل ةرعار ا د تاس رأ كام راه رخ كلأحأ

 ىاسكلا لاق . نونلا مضي مهنك اسم اهمضو ءايلاب ىربال ةزمحو مصاع أرق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 مهنك اسم ءاتلاب ىرتال مصاعزع تاياورلا ضعب ىفو ؛ بطاخلا اهأ كنا ىررال ىل تاطخلا لع

 روومججا لاقو . مهنك اسم الإ ءايشأ داع اياقب نم ىرتال ليوأتلاو نسحلا ةءارق ىهو نونلا مضي

 وقلب تسبل ةبارقلا هده

 لبق نإف ؛ ةكم رافك فيو هنم دوصقملاو ( نيمرجملا موقلا ىرحجن كلذك ) ىلاعت لاق مث



 5 ش ةيآآلا . هللا دنع ملعلا امنإ : ىلاعت هلوق

 ىلاعت لاق ببسلا اذهلوء املإ اوتفتلي لو ءاهنع ا 00 الطب مهلاغتشاو ايندلا تاذل ىف مهقارغتسا

 مالا ناك'ايلف ( انندلا مناي 1 ىف تاب :ايمط ميهذأ رانلا ىلع ايدك ض رعي مويو ) مهقح ف

 مولع باذعلا طاسىلاعت هللا نإ مش ا مونم 0 ةوقو هلا و اوناكد داع موقنأ نب كلذك

 هودجو ا رارتغالا او ا ف 0 لهأ | م ريتعيل انبه ةصقلا هذه 0 ممرذك مؤش تيل

 مدلأ 1 ىلع اولبةيو ايندلا نم

 نأ هريرقتو ؛لاثمألا برض هيف قب رطلا ناك موق دنعةقي رط حيبقت دارأنم نآلمدقت امل بسانم
 ىأ ( داع اخأ رك ذاو ) ىلاعت هلوقو ءاذكو اذك ءالبلا نم هب لزن ةقيرطلا كلت. ىلع بظاو نم
 نإ هللا باذنع مهرذح ىأ ( هموق رذنأ ذإ ) مالسلا هيلع ًادوه ةكم لهأ كموقل دمتاي رك ذاو

 فوق جووملل ليق هئمو ٠ : جوءملا لدرلا كلل ةديبع 2 لاق (ف اًق>اآلاب) هلوقو٠ اونمؤي مل

 لاق ؛ جاجوعا هيفو ىظعلا ريغ رسكملا نيثكلا وهو فقح اهدحاو ( فقاقحاللا ) ءارقلا كافر
 نم (هيدب سس ند) كلا ىجعمي ل 0 ) ركل ( ةرههو نامع نلب داو ) فاقحاللا ( سا نا

 وهو « عضوملا اذه ىف ةصقلا هذه ىلاعت هللا زك عملا را ديل
3 

 الإ أودعت ل نأ ( مه لاقو مهرذأ دق مالسلا هيلع ًادوهنأ ىنعملاو هدعل نم ( هفاح نمو ( هلق

 . ( باذعلا يلع فاخأ ىنإ هللا

 . هراذبإ وحن نورذنم مهلكه دعب نوئعبيس نيذلاو هلبق اوثعِب نذلا لسرلا نأ ملعاو

 ا نع :كفأ لاقت «كرصلا كفإلا ( انكفأتل انتئجأ اولاق) مهنأ رافكلا نع ىلاعت ىكح مث

 اع ا أف ١ اهتداع نوءو ) انما نع ( تدكتلا ند برضإ انليزما دارملا لب ليقو 2 هقرص ىأ

 دوه لاق اذه دنعف . كاذص) َُق ) نيقداصلا ف 7-0 نإ ( كلا دل ىلع باذعلا ةلجادم نم ( اندعت

 انتأف ) مهوق نآل (اندعت امب انتأف ) مهوقل ًاباوج مالكلا اذه حلص امتإو ( هللا دنع ملعلا امنإ )

 كلذ هيف لصح ىلا تقولاب ىدنع معال دوه مه لاقذف 1 باذعلا كلذل مهم 1 (اندعت ع

 ملعلا اأو تاذعلا نعردحتلا وهاو ( ةب تاسرأ اه مكفابأ و ) ىلاعت هللا دنع كلذ ملع امنإ . باذعلا

 مكنأ دارملا (لوآلا) ًاهوجو لمتحي اذهو ( نولهجت ًاموق 0 0 ) ىلإ هللا هاحوأ اف هتقور

 ىذلا تقولا برق هنأىظىلع بلغيف مكلبجو مك 0 ل نبزصم م 0 ننال امرك

 ( نوابجيت ًاموق مار ارأ ىفإ ) (ثلاثلا) ةماتلا ا ولاو طرفملا لبجلا اذه ببسي باذعلا مكيلع لزني

 ل ! ًاضيأ رهظي مَن كل 6 ًاقداَض فوك مل رهظي م هنأ ثهاو قانعلا اط ىلع نورضصت ثيح

 . مظع لبج باذعلا اذهل ديدششلا بلطلا ىلع م ادقالاو 0 .٠

 ريغ ىلإ دئاع هنأ ( امهدحأ ) نيلوق هوأر ىف ريمضلا ىف دربملا ركذ ( هوأر املف ) ىلاعت لاق مث
 ةمولعم امنكد 2 ركذي لو (ةياد نم اهروظ ىلع كرتام) لاق اي (ًاضراع) هلوق هنو دو ل

 جاجزلا رايتخا اذهو اغا ناجلا أر نلف“: لق هن اك «تادسلا ىلإ دئاع ريمضلا انبه اذك:



 0 ا 3 3 6277 0 تا ساس هاما 6

 201 ف امح الاب. 0 رذن ذإ داع اخأ ا 2

 هس مه 0 سو تث ه,ص مثل 22-0 0

 0 نم ردنلا ت كرست ) فاق ا" همؤق ردنا ذأ 1 اخا نيك

 - ص هذ ه- - هذ ا

 1 الإ ند هفلَ نمو
 دع اسد هر هاد 2

 1١ ريظع مد 1 7 اغ ف اخا ىب

 2 مل هر 6 مارال ملا 2

 05د نيقداصلا نه قا لل انادعن اع انتا |
 هرب ل ا ص | سبا ه2 2

 59 انف اك انتج اولا

 2372 نوي 2 اوك ةكرأ ىف 0 , 0 - اوه 3غ < معلا 9 لو

 هس رثوهودس دلك

 ص 1 ارم ضراع 0 اولاك 0 َلبقتسم اضراع هفازر ءاجلف

 زنا 6: 822 ساد 6 هرثو م ه سهردق

 اوحيصاف امر 3 ا لك مد“ «14» ملأ كاع ايف حر هب متلجعتسا
 8-5 م ا هذ

 ا | هال 667 هتك دادس "جس ل هام ادم

 [يف منكم دعو ١ َنيمرحنأ مولا ىزحت َكاذك مهنك | امال | ىريال

 ادام 6 مرهم هرثو عا سا هع | باع ءزلا ةواع ١ 6121-22 2 92 80 راس 2 وس 2

 امهم 00 :غا 5 ةدئقأو اراض و |ييوس 0 انلمحو هيف ف انكم نإ

 2 َقاَحَو < هللا تاب نو اوناك 3 ءىل نم مودا هل مث اصا

 ا 2 ه2 -

 «؟1» 1

 توتر 2 ارك

 نم رذنلا تلخ دقو . فاقحألاب هموق رذنأ ذإ داع اخأ ركحذاو ل ىلاعت هلوق

 انتئجأ اولاق ٠ مظع موي باذع يلع فاخار نإ هللا "الإ .!وديعت ال نأ هفلخت عر هدب 17

 تاسرأ ام مكملبأو هللا دنع ملعلا اإ ا تنك نإ انانعت عانق | انتملا نع | انكفأتل

 وه لب انرطم ضراع اذه اولاق مهيدو أ لبقتسم ا راع هوار اقف“ نا ًاءوق كارأ ىكلإو هب

 كلذك مهنك اسم الإ ىريال ]ردت ارحب ء عقارك لمدن ملأ باذع اهيف حير هب ماجمتساام

 نأ اف ةدهأو اناضنأو امس مه انلعجو هيف مكانكم م نإ اف مان اذكم كفل 3 لا موقلا ىزجت

 هب اوناكام مم قاحو هللا 0 :اك ذإ ءىش ند ممدشأ الو مثرا دبأ الو مهعمس مهنع

 24 كوز مسي

 ببسب ةكم لهأ ناكو ؛ةوبنلاو ديحوتلا تابثإ ىف لئالدلا عاونأ دروأ امل ىلاعت هنأ ملعا



 1 بألا . اورفكن يذلا ضودإ مويو >ىلاعت الو

 0 ل مالكلا ةلالدل 0 هللعم ليلعت اذهو نونلاب ءىرقو (مهفوياو) ىلاعت لاق مث
 تاجرد باوثا لعجل محلامعأ ريداقم 1 مهءاز+ ردق « مهةوح مهلظي الو مهلامعأ مهفويلو
 ا ب اًهعلا لهأ 0 نيب هيلإ لوح لك قدح 0 ىللاعت هللأ ناد مك تاكرد باقعلاو

 اوريل رانلا مهيلع ضرعت ليقو « رانلا نولخدي لبق ( زانلا ىلع اورفك نيذلا ضرعي مويو) لاقف
 صاع نبا نباو؛ ةدمو5 زهم ماهفت م 52 ذل 17 .|أ 0 رق (ايندلا مت ايحىف مكتابيط متبهذأ) املاوهأ

 تايبطلا نم 5 ردق | لكذأ 0 0 ظل ) مب 3 ( نوقا ءلاو ةدم الب نين زهم ماهفتسإ

 رهع نعو ؛ اهنم ءى ةكظح ٠ افيتسا دعب مكلقي ملف سا ايندلا ف هومتيفوتسادهف تاحارلاو

 هللا ىلص هللا لوسر نعو ٠ ا ا ةبقسأ ى ا أسابل م:حأو ًاماعط كبيطأ ت دك تكف

 متنأ 2 لاق 4 اعاقز كم نودحب اه مدالاب ماي كوعقربي مثو ةمصلا لهأ ىلع لحد هنأ مو هيلع

 فاعكلا جاع كار . يريغ مويلامتنأ لب لاق ريخ ذئموب ني اولاق . ةيدكلارتسن اي هتييرتسي و

 هر ل ماو رك نأ ءاجر ا.ندلا ىف دهزلاو فشقتلا نورْبوي نيهلاصلا نإ : ىدحاولا لاق

 اتإو ؛ رفاكلا قع ىف تدرو ةيآلا. هذه 0 معنتلا نم عنملا ىلع لدنال ةيآلا هذه نأ الإ « لك أ
 هنأف نمؤم لا 8 و 0 هب نامإلاو 4ع طب معنملا 1 دؤب و امندل ا و هناأل رفاكلا هللا خخ

 ىلا هللأ ةئيز م مر ند لق ) ىلاعت هل وذ 0 ليلفلاو سعر ريد معنملا ر 5 هنامإب ١ ىدؤ»

 اذإ سفنلا 7 لد مشل نع زارتدالا نأ 0 0 2 (فررلا نم حان .طلاو هدايعل جرخأ

 تاييطلا ىللت ىلإ ليلا هلمح اع ف كاليداو 8 زر اريدالا اهملع بعص معنتلا تداتعا

 . ةدسل لاك هّللأ نع دعي َّق عش و صضعل ىلإ هضعل رد ع كلذو 2 ىغبذي الام لعف ىلع

 منك ١ك: )نأو ملا باذع 6“ ءنأو ملا ىأ (نومهلا َناَذَع نور مويلاف ) ىلاعت لاق مث

 1 أ: نيرا اذعاأ كلذىلا عت : للعف ) نوةسفت م 0ك ادمعاو قملارغب ةطوألا َْق نوريكتدت

 ىناثلا ىلع لاول مدقو ٠ حراو لأ كد رهو قدفلا ا ) بلقلا بنذوهو عقارتلا و رابكتتلالا

 مهنأ رابكتسالا نم دارملا نوكي 5( نأ نكميو . حراوجلا لامعأ نم اعقو مظعأ بولقلا لاوحأ نآل
 1 مالسااو ةدلشقأا هيلع دمك نامي الا نع نوقف. كس و 2 قا نب ريدلا لوبق نع نور

 هنالل اولاق 5 0 ”ارمشنلا عو رش كو. طاغ أ انككلا] نأ ىلع ةيآلا هذه 0 ىصاعملا وهف قسفلا

 نورك نأ لب ال قسفلا اذهو. قسفلا ( مماثو 0000 || ) (هوأ رحب مهاذع لاع ىلاعت

 ١ 5" ,ةح ىف باقعلا بجوي رافكللا ق سف نأت يثف : ةراغملا بجو 0 نآل . رفكلاكلذل ًارياغم
 ملعأ هللاو . تابهنملا لعفو تارومأملا كرت الإ قسفلل ىدمالو 5

 همم رسخت :د



 ةيآلا : جرخأ نأ 0 : ىلاعت هلوق 8

 اههدحأب ىنادعتأو : نينوب ( ىنادعتأ ) ءىرقو ءا؟ريغ نود مكلجألو . ةعاخ كل فنفأتلا

 نيرسكسلاو نينونلا عامتج | لقثتسا هناك نونلا حتفب ىتنادعتأ : مهضمب أرةو . ماغدإلاب 0

 . اهدحأ حرط داو مغدأ نم هأر 21 رت ىلوآلا حتفف ء.ا ,

 ورعهلا تاخ دقو جرخأ) رد قا 0 00 نأ ىأ (جرخأ نأ ) لا م

 >| مهنم ثعبي ملو ىعي ( ىلبق نم

 لاك نأ ىجاولا ناك :.] لاق ناف هنا نائيعتسي ناذلاولا 3 ( هللا نائيغتسي اهو ) لاق مث

 د نم هللأب ناثيغتسي مك ىنعملا نأ ) لوألا ( نيهجو نه ) باوجلا ( اناق 9 هللأب ناثيغتسي

 ةلاعمانال ؛ ذب ل ل اما لاقي نا زو< (ىناثلا) لعفلا لصو راجلا فذح> ايلف ءهراكنإو

 نال 5 راجلا ع ءاعدلا ةناختسالاب لد أ املف ( هللا ناوعدي ( نورسفملا هلاق َْ ىلع ءاعدلا انهه

 هيلع ءاعد وهاو فعلا, قدصو (؛سشا) كلالو هل نالاوقت ىأ( كليوز هلوةو . هيضتقي ال ءاعدلا

 . كالملا ةقيفح هل نامالا ىلع ضي ر>تلاو كك هب دارملاو /: 0 ا

 ىااوعداو ثعيبلا 0 نم نال وه ىذلا اذه م (ىل لوةيف ) قدح ثعيلاب (هللا دعو نإ) لاقم“

 . ( نيلوآألا ريطاسأ الإ ) هيلإ
 : نالوق انهه مث « باذعلا ةبلك مهيلع تةح ىأ(لوقلا مهيلع ق- نيذلا كتل وأ) ىلاعت لاق مث

 مهيلع تقح نيذلا ءالؤرب دارملا اولاق ءنكبا ا نب نحرلا دبع هنالا ل زي دارملا نولؤه ناذلاف

 لك لب « نمحرلا دبع سيل هب دارملا اولاق نيذلاو . هلبق نم اولخ نيذلا نورقلا مث باذعلا ةملك

 هلوقل ريظن ( ممأ ىف ) هلوقو « مهب صتخم ديعولا اذه اولاق ؛ ةروك ذملا ةفصلاب ًافوصوم ناكدلو

 ىنمرك أ ديري « هباكأ نم سانأ ىف ريمآلا ىنمرك أ : هلوقل ريظن هنأ انرك ذ دقو ( ةنجلا باكأ ىف)

 . مهنم مرك أ نم ةلج ىف
 قح هللا دعو نأب نمآ ىنع» ىلع حتفلاب نأ ءىرقو ( نيرساخ اوناك مهنإ ) لاق مث

 مث . رابلا دلولا رك ذ ىلاعت هللا نأ ( لوألا ) نالوق هيفو ( اولمع امم تاجرد لكلو ) لاق مث

 نم وألا نال كلذو 3 نينمؤملاب صاخ (اولمع مم تاجرد لكلو ( هل وقف 2 قاعلا دلولا 0 5: ةقدرأ

 لكلو) هلوق نأ (ىاثلا لوقلاو ) بابلا اذه ىف ةفلت بتارهو . ةتوافتم تاجرد هل هيدلاوب رابلا

 ناميإلا َْق تاجرد نيقيرفلا نر 072 و لكلو ىعملاو: نيهي رفلا ىلإ دئاع ( اولمع ام تاجرد

 ع دقو 3 ران اناا لهأ ىف تاجردلا طظفأ 0 زو+ فيكا ولاق نإف ٠ ةيصخملاو ع اطلاو 0

 ههج ىلع كلذ لاق نأ زو< ) لوالا هوجو هيف أاناق ؟ تاكرد رانلاو 0 اج ردلا ةنجلا دل ف

 . ًاطوبه اولزني رادلا لهأ جردو ٠ ًاولع بهذي ةنجلا لهأ جرد : ديز نبا لاق ( ىناثلا ) بيلغتلا
 . تاعاطلاو تاريخلا ىف ةنجلالهأ تادايز نأ الإ . ةديازما بتارملا تاجردلاب دارها نأ(ثلاثلا)

 . تائيسلاو ىصاعملا ىف رانلا لهأ تادايزو
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 م ل اكل هع لاول لا دل لاك

 كا تر هاا نرخ هب ركل ساس ساس هرض اس ه6 هءدسو .هرور رو ردم

 «*.د َنوفسفَت منك ابو قحلا ريب ضرألا ىف َنوريكشست منك امم نوما

 .4< نوقسفت منك ابو قحلا ريغب ضرالا

 ول قاعلا دولا فصو . ةمدقتملا ةبآلا ىف هيدلاوب رابلا دلولا فصو ال ىلاعت هنأ ملعا

 تلزن اهنأ ( لوآلا) نالوق ةيآلا هذه ىفو ( كل فأ 0 لاق ىذلاو ) لاف ؛ ةبالا هذه

 ا 2 ,ىنأيف مالسإلا ىلإ هناوعدب هاو ,أ ناك اولاق ء ركب ىنأ نب نمحرلا دّبع

 لاق « ديزيلسانلا عيابي نأب ناوممىلإ ةبواعم بتنك 1 هنأب . هت لغ لولا اذه نؤلئاقلا جتحاو

 وه سانلا اهبأ اي : ناورم لاقف ؟ مكئانبال ن ودي اتألا“ةيلقاره ايم مج دقل : ركب ىلأ نب نحرلا ذيع

 صقخث هنم دارملا سيل هنأ ( ىناثلا لوقلاو ) . ( كل فأ هيدلاول لاق .ىذلاو ) هيف هللا لاق ىذلا

 قمللا "يددلا ىلإ ةاونأ ةاعد نم لك وهو. ةفصلا .هذبب ًاقوصوم ناك رم لك هم دارلا 0 00
 فصو ىلامت هنأ ( لوآألا ) هوجو هيلع لديو .اندنع حيحصلا وه لوقلا اذهو  هركنأو هابأف

 هل ممأ ىف لوقلا مهباع قح ندذلا كئاوأ ) هلوقب ىننادعتأ كل فأ هيدلاول لاق ىذل! اذه

 . ةمالسإ نحو نمآ نمحّزلا دبع نأ كش الو (نيرساخ اوناك مهن] سنإلاو نملا نش هلق

 ' مالسإلا ىلإ هاوبأ هاعد امل هنأ ىور : اولاق نإف , هيلع ةيآلا لمح لطبف ؛ نيدلسملا تاداس نم ناكو
 دقو ) توملا دعب ثءبأ ىنعي «ربقلا نم ( جرخأ نأ ىتنادعتأ ) لاق . توملا دعب ثعبلاب هاربخأو

 ؛ ناعدج نب هللا دبع نيأف .ثعب مهنم ًادحأ رأ ملف « ةيلاخلا ممألا ىنمي ( ىلبق نم نورقلا تلخ
 ءالّود دارألا ( لوقلا مهيلع قح نيذلا كتلوأ ) هلوق لوقنف اذه تفرع اذإ ؟نالفو نالف نيأو

 ةلججابو « لوقلا مهيلع قح نيذلا مثو ؛ هلبق اوتام نيذلا نيك رشا: نه نمحرلا دبع مزكاذ نيذلا

 ىذلاو ) هلوقب هيلإ راشملا ىلإ ال ( ىلبق نم نورقلا تلخ دقو ) هلوقب مهلإ راشملا ىلإ دئاع وهف

 ( ىناثلا هجولاو ) نسح وهو : ليلدلا كلذ عفد ىف لكلا هركذ ام اذه ( كل فأ هيدلاول لاق

 تعمس مالكلا كلذب ركب ىنأ نب نحرلا دبع بطاخ امل ناورم نأ ىور ام «لوقلا كلذ لاطبإ ىف

 (ثلاثلا هجولا) هيلص ىف تنأو كابأ نعل هللا نكلو ؛ هب وه ام هللاو : تلاقو تبضغف كلذ ةشّئاع

 لولا" فضصوو:. ةمدقتملا ةنآلا ىف هوب أي ناببلا كلولا كمص و ىلاعت هنإ لاعب نأ ١ ساد

 هاوبأ هاعد مل ثيحىلإ قوقعلا ىف غلب هنأ دلولا كلذ تافص نم ركذو : ةيآلا هذه ىف 5
 كلذ ىف لوعو . ريكتساو ىنأو راكنإلا ىلع رصأ ةمايقلاو ثعبلان رارقإلا وهو. قحلا نيدلا ىلإ

 تافصلاب فصنا دلو لكدارملا نك كلذك ناكاذإو « ةيهاو تاملكو ةسيسخ تاهمش ىلع راكنإلا

 : فاشكلا بحاص لاق . نبعم صخشب قلطملا ظفللا صيصخت ىلإ ةتبلا ةجاح الو ةروكذملا

 اذإ تاوص وهو ؛ نيوتتلا عم كتاللثلا تاكراب و قب ونريعب سكلاو حتفلاب ( فأ ) .ىرآ
 م

 اذه هاثعم نايملل ماللاو ) مجرد هنأ مع 2« س> لاق اذإ 57 رجمعحم هنأ مع نانإلا هب توص 5



 ةيآلا : اكل فأ هيدلاول لاق ىذلاو : ىلاعت هلوف ١"
نم نورقلا تَلَح دقو جرخأ نأ ىتاَدعتأ | 4 , هيدلاول َلاَق ىذلاو أ 0 لا كا را 7 0-0 3

 

 7 اره 286 22 جي 00 هادم دف اخ ود (جرلا1 هل

 لإ 0 قح هللا دعو َنِإ نما كلت و هنبأ ناكسحي امهو لبق

 ع ه- - ه_- ه-
 هذ

01013 
 نإ 06 نك 2

 . نم تَلَخ دك ممأ ىف ُلوَْلأ ميل قح يذلا كتلوأ ٠٠١ ني اوألآ ريطاسأ
 مآل اس عال نر

 اولمت ام َتاَجَرَم لكلَو "10 َيرساَحا را

 2 6 نسي ب هرثاس ا هر سلا

 لع اورفك َنَدَلَأ ضَرع 0 امعا مهفويلو

 11 تح 0
 هه ل آ#آ 2-5 هسه سا © 1 ع 52 62 نا ندع ود

 باَدع نورين مويلاف ا . متعامتسأو اي ايدل 35 :اخف ذ ماي مهد راثلا

 كار 0 هللاو (اولمع ام نسحأ ) ىلاعت 0 0

 نم مكيلإ كدا ان سح] ازهداو) لاحت هلوقك نسملا نسحالاب دارملا 1 / 1

 نسحلا نأ ( ىاثلا ):ناورم ىنب الداعن ىأ ؛ ؛ ناورم ىب الدعا جشآلاو صقانلا : مهوقكو ( مكبر

 ام لكو وهو :كلذ رياغيام نسحالاو باع الو باوث هب قلعتي ال ىذلا 0 م 000 0

 أ ا ا ناك

 « ممائيس نع 0-2 مهاعاط ىلبقتي ىلاعت هنأ ىنعملاو (مماديس نع زواجتنو ) ىلاعت لاق مث

 ىف ريمآلا ىنمرك أ :كلوق لثم مالكلا اذه ىنعمو فاشكلا بحاص لاق « ةنجلا باكصأ ىف لاق 5

 لاخلا ىلع بصنلا هلو ؛ مثدادعيف ىنيضو مهنم مرك أ نم ةلمج ىف ىنمرك أ ديرب ؛ هباتكأ نم نيتئام

 بادكأ ىف نينئاك) ىعم ىلع
 ذل دك د ردضصم ( ل

 نم لماعي ىلاعت هنأ ناب دوصقملاو « زواجتلاو ليقتلاب مهل هللا نم دعو ( زواجتت ؛ لبقتت ) هلوق

 0 ل فدص هنأ نيف ىلاعت هللا: نم 5 كلذو : ءارخأ اذَج ىانمذق اه هتفص

 لبق نم نورقلا تلخ دقو جرخأ نأ ىتادعتأ كل فأ هيدلاول لاق ىذلاو رإل ىلاعت هلوق

 كتلوأ : نيلوآلا ريطاسأ الإ اذه ام لوقف قح هللا دعو نأ نمآ كليو هللا نائمغتسي امهو

 لكلو . نيرساخ اوناكمهنإ سنإلاو نجلا نم مهلبق نم تلخ دق ممأ ىف لوقلا مهيلع قح نيذلا

 متيهذأ راذلا ىلع 0 ضرعي مويو ؛ نوبلظي ال مو فاعأ مهقويل 0 امم تاجرد

 ' ىف نوربكتست متاك 5 امب نوحلا باذع نوزجت مويلاف اسم معتمتساو ايندلا متايح 2 متابيط



 مين مخ

 35 ةنآلا . هدشأ غلب اذإ ىت> : ىلاعت هلوق:

 ةمعل 6ك انا ' معنلا نم هيلإ لصإ َّ ىلع هير ركشل نأ لجرلا ىلع بجي اكو ع هيدلاو ىلع م

 هير ركشي نأ ىلع ىلاعت هللا هاصو كلذلف هيلإ رثأ امم لصو دعم ؛ ةذلاو ىلإ لاعت هللا ند تلم

 . نيرمآلا لع
 لمعأ" نآو) هلوق وهف. ءاعدلا اذه ىف ةروك دملا_بلاطللا نم ( ىناثلا بولطملا امأ و١

 . ( هاضرت احلاص

 نوكي ىذلا ( امهدحأ ) نيمسق لع ًالاص هنوك هيف ناسنإلا نأ دقتعي ىذلا ءىعلا نأ ملعاو

 نوكي ال هتكلو الاض هنظي ىذلا ( ىاآلاو ) ىلاعت هتلادنع اضنأ انلاص نرك و د د اش

 ىأي نآل هةفو, نأ هللا نم بلط نيمسقلا نيذه ىلإ هنظ ىف حلاصلا مسق املف . ىلاعت هللا دنع ان

 ' هللا دع 0 نوكي و هنلأ دع ال الص كرك اص لمعب

 (ىتيرذ ىف ىل حلصأو) ىلاعت هلوق ةبآلا هذه ىف ةروكذملا بلاطملا نم 4( ثااثلا بولطملاو ل

 (مانصأللا ديعن 0 و)مالسلا هيلع مهاربإ لاق اكء دلاولا ىلعهقلا معن لجأ نم كلذ نآل
 ىدرذ ىف حالصلاىل به مالكلا ريدعت انلق ؟ 0 ف حلصأو) هلوق ىف (ف) ىنعم ام ليق نإف

 . ميف هعقوأو

 ىنإ ) كلذ دعب لاق ؛ ةثالثلا ءايشالا هذه بلط هنأ . ىعادلا كلذ نع ىح امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ؛نيم لا نم هنوك عم الإو. ةبوتلا عم الإ حصيال ءاعدلا نأ دارملاو (نيءلسملانم ىفإو كيلإ تبت

 نأ دعبو « حيبق لكن مو رفكلا نم كيلإ تبت نأ دعب ءاعدلا اذه ىلع تمدقأ امنإ ىنأ نيبتف

 . هئاضقلو ىلاعت هللا رمآل دايقنالاو مالسإلا ىف تلخد

 قفتي ملو هادلاو لأ ركب ابأ نإ اولاق . ركب ىلأ ىف تلزن ةبالا هذه نإ اولاق نيذلا نأ ملعاو

 مأ همأو ورمع نب ناهْنع ةفاحق وبأ هوبأف ؛ هل الإ نيوبآلا مالا نيرجاهملاو ةباحصلا نم دحال
 هيلإ هللا .هباجأف "سابع نبا: لاق ( هاضرت احلاص لمعأ نأو ) هلوقو ءورتع نب رص نإ رك
 الإ ريخلا نم آئيش كرت, ملو .ةريهف نب رماعو لالب مهنم هللا ف نوبذعي نينهؤملا نم ةعست قتعأف

 ذك ه دلو ركب ىفآل قد 0 0 (ىتيرذ ىف ىل حلصأو) ( لاك هلوقو ؛ هيلع هللا هناعأ

 روك ذلا ةدالوأ عيمجو هاوبأ ملسأ ن نأ ةباحصلا نم دحال قفتي ملو ,اونمآ دقو الإ ثانإلاو

 . ركب ىنآل الإ ثانإلاو

 ءانب ىلع ءايلا مضي ءىرق ( مهنع لقت نيذلا ) لوقلا اذه لهأ ىأ ( كئاوأ ) ىلاعت لاق مث

 لعفلا نال 3 5 ىنحملا َْق امهالكو زواجتن كلذكو 3 ةحوتفملا كو. لاب هىرقو لوعفملا لعفلا /

 ىلاعت نيبف ( فلس دق ام مهل رفغي ) هل اوك روف فناج  هلل ذأ مولعف لوءفيلل ًانبم ناك نإو

 ءءاعدلا اذن وعدي .نمت هرك ذأ مدقتا نم نأ (لوابع ان ندحا مهنع لبقتن نيذلا كتل وأ ) هلوشب

 هل باوثلا .باحبإ وه هللا نم لبقتلاو ( مهنع لبقتن ) اهرك ذ مدقت ىتلا ةقيرطلا هذه كلسيو
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 حاحصلا بحاص لاق « ىتمحلأ هانعم سابع ن.ا لاق (قعزوأ ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا إال

 ىنعزوأف ١ هركش هللا تعزوتساو ؛ هب ىرغم 0 هلأ عراوم وهف هب عزواف 2 هدب رغأ ءىثلاب هتعزوأ

 اف هتميلتسا ىأ

 "اش]ا ةنالث ىلاعت هللا نما بلط هنأ ىعادلا اذه نع كح ىلاعت هنأ ملعا « ةسماخلا ةلأسملا ال

 هللا دنع ةيضرالا ةعاطلاب نايتالل هقفوي نأ ) ع اأو ) همعن لع شلل هللا هقفوت نأ(| اهدحأ)

 ”نايذكو نوف دما هجولا ىلع ةثالثلا ءاشاللا هذه بدترت ىفو « هتيرذ ىف هل 3 نأ ( كلاثلا )

 0ك اا يرد ةيدلا ((طسوأو هتاف: اهلذ | ةتالث تاداعسلا تتازرم نأ انني انآ: ( كولا

 لاغتشا ىه ةيندبلا تاداعسلاو « هئاعنو هللا ءال ! ركشب بلقلا لاغتشا ىه ةيناسفنلا تاداعسلاو

 ةروصحم بتارملا تناكايلف .دلولاو لهألا ةداعسىه ةيجراخلا تاداعسلاو ؛ ةمد+لا و ةعاطلاب ندا

 . هجولا اذه ىلع ىلاعت هللا اهبتر مرج ال ةثالثلا هذه ىف

 لامعأ نم ركشلا نال ؛ لمعلا ىلع ركشلا مدق ىلاعت هنأ بيترتلا اذه ةياعرل (ىتاثلا ببسلاوإل

 نم دوصقملا ًاضيأو : ةحراجلا لمعنم فرشأ بلقلالمعو ؛ حراوجلا لامعأ نم لمعلاو ؛ بولقلا
 لجال ةبولطم ةالصلا نأ نيب ( ىركذل ةالصلا مقأو ) ىلاعت لاق باقلا لاو>حأ ةرهاظلا لامعأللا

 هعدقت بحي فرشألاو ٠ حراوجلا لامعأ نم فرشأ بولقلا لامعأ نأ تبثف ؛ ركذلا ديفت اجأ

 ةعاطلاب لاغتشالاو ؛ ةيضاملا معنلا قوةح ءاضقب لاغتشا ركشلاب لاغتشالا ًافيارا رك ذل ف

 بلطو «٠ نيدلا ءاضق ىرجم ىرب ةيضاملا قوةحلا ءاضقو « ةليةتسملا معنأا بلطي لاغتشا ةرهاظلا

 مدقببسلا اذهلف ٠ تامهملا رئاس لع مدّقم نيدلا ءاضق نأ مولعمو ؛ دئاوزلا بلط ةلقتسملا عفانملا

 ةعاطلا ىلع قيفوتاا بالطو ء ركشلا ىلع قيفوتلا بلط مده هنأ أ اضرار, . تاعاطلا ىاس لع ركشلا

 بولاطملاو .هللا ىمال ميظعتلاب لاغتشا نيلوالا نيبولطملا نآل كلذو . هتب رذ هل حاصي نأ بلط ىلع

 ىلع ةقفشلا ىلع هميدقت بحي هللا رمال ميظعنلا نأ مولعمو ؛ هللا قلخ ىلع ةقفشلاب لاغتشا ثلاثلا
 . هللا قلخ

 ,هللأ معل »عا ركن شلا همهلب نأ ىلاعت هللا نم بلط ديعلا نإ انبا محأ لاق 4 ةفخاشلا هلأ ملا (

 القتسم دبعلا ناكولو « ىلاعت هللا ةناعإ الإ لامعالاو تاعاطلا نم ءىث متيال هنأ ىلع لدي اذهو
 كا كما نأ نعدوأز هلوذ نم دارملا :اولاق نورسفملا ًاضيأو . اخ تلطلا اذهناكل ةاعفأب
 اندها ) ىلاعت هلوق هلع لئلدلاو « هيف الخاد نوكي نامبإلا وأ نامإلا وه ( ىلع تمعنأ ىتلا

 ناميإلا ةمعنب مهيلع تمعنأ نيذلا طارص دارملاو (مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا
 هللا نم ال دبعلا نم ناميإلا ناكولف . نامبإلا ةمعن ىلع هللا ركشي دبعلا لوقنف اذه تبث اذإو

 او دمك نأ نوبو) لاعت هلوقل حييبق كاذو « هريغلعف ىلعال هلعف ىلع ىلاعت هلل ًاركش كلذ ناكل

 أ ىلا معنلا ىلع هركشي فيكف هيلع هب معنأ ام ىلع هللا ركشي نأ بهف لق نإف ( اولعفي ملامب
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 4 ملغ هللأ ىلص انل مل وهس رز قدح ُّق مالا 1 5ك . نيعبرألا دع الإ ىحولا هءاج هو م هنأ باغالا

 1 نأ ىنعزوأ مهللا لوي ناك ةنس نيعبرأ غلب امل زيزعلا دبع نب 5 ىوربو ؛ ملسو

 ناظفاحلا رهو 2 لاَقف مل و هءلع هلبأ للص ى لا ىلإ لي ريج 0 5 ىورو ) ءاعدلا ماع 0 كس

 ثردخحلا أذنه ىوارناكف«اققحو اظفحا ليق نيعب رآلا غلب اذإ ىد ؛ةئس هل ادح نم ىديعل اقفرا أ

 : ريسفتلا َْق ىضخاقلا هاور هتيحل لت ىدح 5 ثيدحلا اذه 4 اذإ

 نإ لع لاني (هنس نيفيارأ غلبو هدشأ غلب اذإ ىتح ) ىلاعت هلوق نأ معا 4 ةيناثلا ةلأسملا م

 الف صقانلاك لقعلا نآل كلذ ؛ ةدملا هذه نم بيرق ىلإ هل نيدلاولا ةاعارم ىلإ جاتا ناسنإلا

 ا د 1 هسيلك هيقو٠ تافآلا عفدو حاصملا ةياعر ىلع نوب للا ةباعر نم هل كب

 جر رخ 0 تدلاول معن نأ ىلع لدي كلذو « ةليوطلا ةدملا هذه لل دوجولا ىف هلوخد دعب

 للا زك كلا ثو'ءاعدلاب الإ اهيناقاكم تان عسو نع

 مهيءدقتمو نيرسفملاىرخأتم نم ريثك موقو سابع نبا نع ىدحاولا ىكح 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 تقو دق ىلاعت هللا نأ هيلع ليلدلاو اولاق , هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىنأ ىف تلزن ةيالا هذه نأ
 ,لاودالا هذه سانلا فالت+ا ببسإ هنع ديزب دقو ضقت دق 0 ملعي رادقع انهه لاصفلاو لما

 نكمتيف هلاح نعرابخ] ريدقتلا اذه نإ "لاقي ئخ آدحاو ًاصخش هنمدوصقملا نورك نأ د

 ردقلا اذه هلاصفاو هلمح ناك ركب وبأ نكي نأ

 وأ يت لالا هسا نأ غلبو هدشأ غلب اذإ ىتح) نا.ذإلا كلذ ةفص ىف ىلاعت لاق مث

 2 لوقلا اذه لوي ناكنإ 0-3 أ مولعمو ' ىدلاو ىلعو ىلع 1 ىلا كتدكت 2 نأ

 لوقلا اذه لاقدقف ر 1 و اذ 5 لوقلا اذه لاق عم 1 اسنإ ةيآلا هذه نهدارملا ثوك 0 بج وف

 هلي ىنا ىذ أو ءىثو نيتتسب سو هيلع هّللأ للص ىنلا 0 ان لقأ ناك هنأل . نشلا اذه نفل

 نءآوومو هيلع هللأ ىلص ىنلا قدص دق وهو نيعِنَرالا 0 ا ونأ ناكو نيعيرالا دنع ثعل

 لوقلا تدل اذإو 2 1 وبأ اهنم اولا نوك نال ةدكاط تانآلا هذه نأ هارد 6 تدق . هب

 هذه رخآ ىف لاك كاد ةيلع لدي ٠ ةيآلا هذه نم دارا أ وه هنأ ىعدن لوقف ةيحالصلا هذم

 اذهو ) ةنجلا نامأ ع مائيس نع زواجشو | ولام 0 منع ليقتت نيذلا كئلوأ ( ةيآلا

 زواجتيو ةلاتعأ نسحأ هنع هللا! لقت ىذلا نال قلخلا لضفأ هيآلا هده نمادارملا ان

 دع قاخلا لضفأ نأ ىلع ةمالا 0 ا ممرباكأو قاخلا لضافأ نم نوكي نأ بحكي هتاميع ك2

 بلاط ىنأ ن ٠ ىلعةيالا هذه 0 1 نك نأ زو< 2 ىلع امإو ركب وبأ امإ يم هللا لوسر

  نمم برقلا دنعو دشالا غولب دنع ةملكاا هذه ىنأ نمب قيلت امم ةيآلا هذه نآل هنع هللا ىضر
 نم برقلا دنع وأ اًضا نامزأ ىف نمآ اهم] هنا كاذك + :زاكام بلاط ىأ ني ىلعو نيرا

 1 ملعأ هللأو 5 وأ وه ةيآلا هذه نم دارملا نأ تدق ؛ اصلا
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 / فرط قارفنا ( اهدحا) ندبلا رهاظ ىف لاو>أ ةلاحلا هذه لوصح ىلع عرفتي هنأ ملعاو

 ظاغو ةرجنهلا ءوتن ( اهناثو ) قارفنالا روظيف صقتات كانه ىنلا ةيزيرغلا ةبوطرلا نآل ةبنرآلا

 ( امللاثو ) توصلا ظاغيو ؤتنتف ةرجنحلا عسوت 0 كلذ ىف ضبنت ىتلا ةرارحلا نآل توصلا

 امل باقلا نآل كلذو عضوملا كلذ ىلإ بلقلا اهعفدي ىتلا ةينفعلا ةلضفلا ىهو طبإلا حيير ريغت

 ىذلا وخرلا ىددغلا محللا ىلإ اهعفدو . ةداملا جاضنإ ىلع تيوق مرج ال: هترارح تيوق

 تيوق ةرارحلا نال كلذ لكو ٠ مالتحالا ل رعشلا تابن ( 3 ( طبإلا ف

 كرحتت تقولا اذه ىفو ؛ عرزلا ةدام ديلوت ىلعو رعشلل ةدلوملا ةرخآلا ديلوت ىلع تردقف

 الا اللا يررردلاب ةراركلاا نأ يسن كلذ لكو نيسح كدت او قودي ديب وراياضلا ق'ةويشلا

 ةيحللا ركذلل تبنيو لاكلا دح ىف لخديف ثلاثلا عوباسلا ىف امأو ؛عوباسلا اذه رحآ ىف تيوق

 > عو: ةديازنم ةلماكتم هن هذه لازت الف عبارلا عوباسلا ىف اما ل6 هد دادزبو

 عوباسف فوقولا ةدم ىهو با.شاا نس ةدم امأ . دايدزالا رهظيال نأ ةيامن عبارلا عوباسلا ءاهتنا

 صقنت دق امإو  دادزت دق امإ ةدملا هذه تناك املو . ةنس نيثالثو ةسمخ عومجملا نوكيف داو

 قئاللا لاك.!ا هيف لص ىذلا نسلا وه اذهو . ةنس نيعبرأ ةدم هيف ةباغلا لعج ةجزم“'| بس

 1 11020 نوكسلا ضب ةيعيطلا' ىاوقلا لاعفأ نكست تقولا اذه ىف نإف ء.ابطو اعرش ناسنإلاب

 م0020 اذ] ١ . لاكلاو هزقلاب ةينايضتلا ةرقلا لاثفأ“ءىدجتو ..ايتاغ ةناوتخا ةوقلا لاعفأ
 نإف ءرخآ ءىث نيعبرالا ىلإ هغولبو ءىث دشالا تقو ناسنإلا غول, نأ كل رهظ ةمدقملا

 00111 لإ هعواب نأو. راعلاو ءوقنلا نس رخآ ىلإ ل وصولا نع ةرانغ نبشاللا,تقواىلإ هغولب

 ماد ] لاو ةييطلا يرفلا دخان كفولا كلذ نمو. بابشلا ةدمارخا ىلإ لوض ولا نع ةزايع

 «ندبلا ريغسفنلا نأ لعل ديام دحأ اذهو لايكتسالا ىف ةيقطنلاو ةيلقعلا ةوقلا ذخأتو ءصاقتنالا

 ال1015 أ نيددارالا كفو نم سمنلا و. (ضاقتن الا ىف دحاي نيعب رآزلا دنع نادبلا نإف

 ء«لاحم كلذو ناصقنااو لايكأ| دحاولا تقولا ىف د>اولا ءىثشلل لصحل ندبلا نيع سفنلا تناكولو

 نيعبرالا دنع نأ انبي انال . نآرقلا ظفا حيرص ىف روكذم هانصخلو هانرك ذ ىذلا مالكلا اذهو

 ىوقلا بسحم ةلصاخلا تالأئكلا امأو : ةيناويخلاو ةيعيبطلا ىوقلا بيسب ةلصاخلا تالاوكلا ىهتنت

 نيعبرأ غلب و هدشأ غلب اذإ ىت-)ملاعت هلوق هيلع ليلدلاو . لايكتسالاب ءىدتبت اهناف ةيلقعلاو ةيقطنلا

 حرت ذل لع لل ادق ( ىدلا و. لعو لع ايمكنأ :ىلا كتنجت نكشأ نأ ,ىعزوأ تر لاق ةنس
 نأب حيرصت اذهو «تقولا اذه نم لصحي اسم هللا ةعاطب لاغتشالاو ةيدوبعلا لاع ىلإ ناسنإلا

 اذه ىف عدوأ نم ناحبسف تقولا اذه نم لاهكتسالاب .ىدتبت اسنإ ةيقطنلا ةيلقعلا ةيناسفنلا ةوقلا

 نيعب رأ دعب الإ طق ىلأ ثعبي 0 الكل ةيدمملا هش يتلا را ردا هذه مر كلا بادكلا

 لاقي نأ بمب هنأ الإ هرمع وأ نم ان هلعج هللا نإف مالسلا هءاع ىسيعب لكشم اذه لوقا( هذ
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 ل 3 ىترت هلأ ؟ رقع هنا ىلإ ان نيثلث و فضلا ىلإ ىشرلا ىاك ذأ نسر ف1 ل

 ىلاعت هلوق هلثمو . هلك وأ لاملا لقأ تذخأ كلوق نم نسحأ نوكيف :هلك وأ لاملا ةماع تذخأ
 ضعي نم بيرق ماسقالا هذه ضعبف (هثلث و هفصنو ليللا ىلث نم ىندأ موقت كنأ معي كبر نإ)

 هيف لكي ىذلا تقولا اذه نآل ةنس نيئالثو ثالث ىلع هلمح ىلوألا جاجزلا لاقو ءانهه اذكف
 كلذ و . هثالث ناومحلا نتن ب ارس نأ لاقي نإ بالا انه. ف مالكلا نفح لوتار كان

 ةيزيرغلا ةيوطرلا نأ كش الو  ةيزيرغ ةرارحو ةيزيرغ ةيوطرب الإ نوكتي ال ناويحلا ندب نال
 الإ هلوص> لقعيال ناصقنلا ىلإ ةدايزلا نم لاقتنالاو ؛ رمعاارخآ ىف ةصقان و رمعلا لوأ ىف ةبلاغ
 (اهلوأ) ماسقأ ةثالث ىلإ ةمسقنم رسعلا ةدم نأ تبثف . نيتدملا نيتاه طسو يف ءاوتسالا لصح اذإ
 ىف ددمتلل ةلباق ءاضعالا اوك دئايحو هبزيرغلا ةرارخلا ىلع ةدئاز ةيزيرغلا ةبوطرلا نوكست نأ

 : ةانفلاو وعنلا نس هاذه و قمعلاو ضارعلاو لوطا" اس دال

 ةرارهلا ظفحب ةيفاو ةيزيرغلا ةبوطرلا نوكنت نأ ةطسوتملا ةبترملا ىهو 4 ةيناثلا ةبترملاو ل
 :'باسقلا ناماوهاو فوقولا نس وهتاذهو ناصقت الو ةدازو ريع ماك

 ظفح ءافولا نع ةصقان ةيزيرغلا ةيوطرلا نوكت نأ ةريخالا ةيترملا ىهو 4 ةثلاثلا ةبترملاور)
 ةلووكلا نس وهو ىلا ناصقنلا وه ( لوآلاف ) نيمسق ىلع ناصقنلا اذه مث ةيزيرغلا ةرارحخلا

 ىهو ىرخأ ةمدقم انهه مث.مولعم طبض اذهف , ةخرخيشلا نس وهو رهاظلا ناصقنلا وه (فاثلاو)
 ما-قأ ةعبرأب ةدملا هذه انمسق اذإأ ؛ .ىفو ام. ترثعو ةيام هده ىف لكي اع راقلا 5
 تاريثأت عيباسالا هذهلو ؛ةعبراألا عيباسألاب رهشلا اوردق ببسلا اذهلف ةعبس اهنم مسق لك ناك

 براجتلا باكصأ نم نيققحلا نإ لوقنف اذه تفرع اذإ ؛ملاعلا اذه لاؤحأ فالتجا قف ةيلم
 ف 1 لك ءاهتا بسحب ىدآلا لصحيو عيباسأ ةعبرأ ىلإ ءوشنلاو .اقلا نس ةدم اومسق
 كلا ره ل وذا عوباسلا مات دنع اه فلا لإ! ىد قري ريغتلا نه عون ةعبرأألا عيباوسلا هذه

 500 لذعتو وقلا 0 ًاضيأ هلاعفأ ئودتو: ةيالصلا ضغب' هواضعأ انشا
 ءكلذ ليق ناك مذا ُّق ىوقأ عوب اساأ اذه ف ةوبكلا ةوؤ ناوكتو 4 هبوق نآس ةيهاولا

 ةوآ ىوقتو ىراجملا عستتو تابوطرلا لقتو ةرارجلا ىوقتف ىناثلا عوباسلا ةناننماق امال
 محب اذه دنعو « عرزلا ةدام هيف دلوتيو ةيفاك ةبالصو ةوق بلصتو ءاضعالا ىوقتو مضحلا
 فهنع د ىذلا قملا وه اذهو ء هنع هللا ىضر ىعفاشاا لوق ىلع غولبلاب هيلع عرشلا

 ىوقلا ليكتف غامدلا لدتعاو تابوطرلا تلق ةيزيرغلا ةرارحلا تيوق امل تقولا اذه نآل
 تنكح مرج الف ءلقعلا لاكب هيلع مكج مرج الف رك ذلاو ركفلا ىه ىتلا ةيناسفنلا
 سمخم ىعرشلا غولبلا طبض نم لوق نسحأ اف ةيعرشلا فيلاكتلا هجوتو غولبلاب ةعيرشلا
 : "ةيط هرقل

 «مم-رغ د



 ةيألا 1 هد غلب اذإ ى ا: ىلاعت هلو ا

 هولا ىف ني ىلا ريصيو ةئازجأ كتاضختساو ؛ناويحلا توك ةئم ضرغلا ناك اذإ| ل

 اذإ ىذلا عضوملا وهو طسولا ىف ( اهادحإ ) هيف ةيومدلا ةثالثلا طقنلا روهظ ( اهناثو ) سداسلا

 كلت نإ مث . دبكلا وهو نيملا ىلع ( ثااثلاو ) غامدلا وهو قوف ( فاثلاو ) آله ناك هتفلخ تم

 عومجلا نوكيف ىرخأ مايأ ةثالث دعب لصحي كلذو ؛ رمح طويخ اهنيب هيف رهظيو دعابتت طققتاا

 ريصي ىت> ىرخأ مايأ ةتس دعب كلذو ةقلع ريصيف عيمجا ىف ةيومدلا ذفنت نأ ( اهثلاثو ) مايأ ةعست

 ةبوطر تدتماو  ةثالثلا ءاضعالا تزيمت دقو آ+ ريصي نأ ( ابعبارو ) ادوب رشع ةسمخ عومجملا
 نأ ( اتت او نيرشعو ةعبس عومجما نوكتن ا 0 م اع كلذ عاخ ||

 ضعب ىف ىف“ و ض.! ىف سحلا زيع نطبلاو عولضلا نع كفا اطال نيكحما قعاررألا لصفتب
 لاصفنا متي نأ ( د نيئالثو ةتس عومجملا نوكيف ىرخأ مايأ ةعست ىف متي كلذو

 هيأ ف م كادت 0 07 ارو هلا كلذ ربظي ثيحن ريصيو ضعب نع اهضعب ءاضعالا هذه

 00و لا امر نعي رأو ةطعلا رحاجب كقاوتأ دوب نعي ردا درك يرام

 عمجب ٠ هِي هلوق ف قودصملا قداصلا هنع ريخأ ا1 ةقباطم ةيبطلا براجتلا هذه تراصف ؛ نوثالثلا

 ه2 كش اذإ نيعيرألا دعب طقدلا نإ تراجتلا تاحأ لاق امو: تيمي رأ همأ نظن ىف دحأ قاخ

 . فارطالا زيمتم ريغص ءىث رهظ درابلا ءاملا ىف عضوو ةلالساا

 لدت !منإ امأ «عاضرلا ةدم رثك أ ىلعو لما ةدم لقأ ىلع تلد ةيآلا هذه « ةثلاثلا ةلأسملا
 تادلاولاو ) ىلاعت هلوقلف عاضرلا 2 ىلع لدت اهنإ انآ هان دقت لما ةدم لقأ ىلع

 ًاماكح أ نيطباضلا نيذهم اوطبر ءامقفلاو (ةعاض رلا متي نأ دار أ نا نيلماكن يل و-نهدالوأ نعضرب

 ذل زل ةأو ا ريدقتبف ؛ ةتسلا ر ا 0 ةدم لقأ 1 ترث اذإف ا ٠ هقفلا قاةريتكا

 عاضرلا ةدم رثك أ نوكي نأ ريدقتبو ةشحافلاو انزلا ةمهت نع ء وفم اهناج قب ريشاللا هذه

 ةروتسم ةأرملا قبتف عاضرلا ماكحأ اهياع بترتي ال ةدملا هذه دعب عاضرلا لصح اذإف « هانرك ذام

 عاضرلا رثك أ ريدقتو رهشأ ةتس لما لقأ ريدقت نم دوصقملا نأ زهظي اذه دنعو ؛ بناجألا نع

 لكتحت هل نم ناحبسف . ةأرملا نع ةمهتلا عاونأو شحاوفلاو راضملا عفد ىف ىعسلا نيلماك نياو>

 . مكب امل ةطاحإلا نع لوةعلا زجعت . ةفيطل سئافن و ةبيحي رارسأ م ركلا باتكلا اذه نم ةملك

 ٠ او ادا ةيدحرا ثا ةعشتب تلمح اذإ لاق. هنأ :ةم ركع نع 'طيشيلا ق ىدجا ولا .كىورو |

 . هانهدقام حيحصلاو 2 ا نيرشعو هير ةحماض أ نس ةتس تامح اذإو 0 ٠

 ىتلا كتمعن ركشأ نأ ىنعزوأ بر لاق ةنس نيعبرأ غلب و هدشا غلب اذإ ىتح ) ىلاعت لاق مث

 : تا هفا) ( ىذلاو لعوب زك تعجل

 ءاطع ةيباور ىف سايع نبا لاق ء دشالا نيسفت ىف.نورسفملا فلتخا 4 ىلوألا ةلأسملا ل

 هيلع ءارفلا جتحاو « ةنس نوثثالث و ةثالث هنأ ىلع نيرسفملا نم نورثك آلاو ةنس ةرشع امن ديرب



 ام ةيآلا . اه رك همأ هلت : كلمت هلو

 لما ةدم عو# كاك ا 1 ع لك له لقأ نأ ىلع هب ةيآلا كلذ 6 ةناثلا ا أ :

 نيلوحلا تطقسأ اذإف (نيلماكنيلو> نهدالوأ نوضري تادلاولاو) لاق ؛ ًأرهش نوثالث عاضرلاو

 رم نع قود ريشأ ةتس لما ةدم لفأ 0 نيثالثلا نم ارش نورشعو ةعبرأ ع نيلءاكلا
 رك ذو  اهيلع مجرال :ىلع لاف . امجرب مف هريشأاةتسلا تدل و دق تناكو «هيلإ تحفر ةأرءأ لآ

 . كلذ هيلع سابع نبا أرقف : كلذب مم هنأ نامّْثَع نعو . هانرك ذ ىذلا قيرطلا

 نإ : براجتلا باكصأ لاق .كلذك رمآلا نآ ىلع ًاضيأ نالدب ةيرجتلاو لقعلا نأ ملعاو
 كلذ ىلإ فاضنا اذإف « نينجلا كر نامزلا كلذ فءاضت اذإف أ لاتقم نا نيزجلا ن ولكل

 كلذ فعاضت اذإو . ًاموي نيثالث ىف هقلخ متي هنأ ضرفنلف , مالا نع نينجلا لصفنا هالثم عومجملا
 نورشعو ةئام وهو هالثم عومجما اذه ىلإ فعا_ضت اذإف « نين+لا كرح نيتس راص ىت> نأ 0

 ف هقلخ مل هنأ ض رفنلف « نيزجلا لصفني دن 2 0 ةتس وهو نينامتو ةئام م عومجلا راص

 أموب نر ةئام وهو هالثم هيلإ فاضنا اذإ٠ ٠ ع هود نيعبس ىف كردتيف ٠ 1 نيث الث و ةسمخ

 ىف هقلخ مت هنأ ضرفنلو ؛ دلولا لصفنا رهشأ ةعبس وهو : مايأ ةرشعو نيتئام عومجملا راض
 روش ةنام وهو٠ 5 نيعلرأو نيتئام دنع لصفنيف 0 نينا ام ىف ك ردحتمف ٠ 5 نيعب رأ

 نيت كاف دنع لصفتف ' م و 0 ىف كردتمف ٠ ف وب نيعب أ و ةسمخ ىف ةقلخلا تم  هزأ ضرفناو

 :سونيلاج لاق . براجتلا باعحأ هرك ذ ىذلا طبضلا وه اذهف ء رهشأ ةعست وهو ؛ ان
 نيناقلاو عبرالاو ةثاملا ىف تدلو ةأرما تدأرف: لجل ةنفازأ ىداقم نع نصخفتلا يدش تاك

 بسحب و ؛ نآرقلا صان بسحب للا ةدم لقأ راص دقف « كلذ دهاش هنأ انيس نب ىلعوبأ معزو « ةليا
 لدي اه نآرقلا. ىف سلف ؛لخلا ةدم رثك أ امأو . ربشأ ةثس وهو , ادحاو ًائيش ةيبطلا براعلا
 ىنغلب ؛ءافشاا نا ونع نم ةعساتلاب ةلاقأ ا نم سداسلا لصفلا ىف : انيس نب ىلع وبأ لاق . هيلع

 .شاعو هناتسأ تتبن دق دلو للا ىتسنم عباارلا دعب تعضو ةأرما نأ .:ةمثلا لكي تقئار ك2
 اءرف :ناسنإلا ىوس ةطوبضم ناورحلا لبحو : ةدالولا ةنمزأ : لاق هنأ سيلاطتاطسرا نءواش
 دالب ىف الإ نماثلا ىف دولوملا شيعي املقو . نماثلا ف تعضو امبرو ؛ رهشأ ةعيسل ىلبحلا تعضو
 اذإ هنأ نم هانلق ىذلاو : ب راجتلا لهأ لاق . عساتلا دعب ةدالولا وه بلاغلاو ١ رمصم لثم ةنيعم
 هانلق اعإ نيزجلا لصفتنا هاللكم عومقلا ىلإ م اذإو : نينجلا 1 نإ وكلا نامز فءاضت

 اذه ىلع مقي ىل هنآل ؛ ماي 91 اع ضل 0 ذازءاعوةهنإف : ريدكتلا تاق تبر تلال
 . لعأ هللاو «ةبرجتلا اح هوزك ذ تناوقت وهاعإناهر طش

 ىلع تافتشأ اذإ م-رلا نأ ) اهوأف ) ماسقأ ىلإ انا مسقنت نينجلا ةفلخ م م اهمف ىتلا ةدملا اولاد مث

 ند نمار“ كلارا صو ةناذ ىلإ ايس م هسفن ىلع ىلا رادتسا جراخلا ىلإ هفذقت ملو ىملا
 فت ةدام نم ىملا قلخ نأ ىرحلابو تقولا اذه ىف نخشي مرجال « تاكرخلا هدسفي نازل



 ةيآآلا . ًاهرك همأ هتلمح : ىلاعت هلوق :١

 ؛ ىعملا اذهب هفدرأ مرجال « نيدلاولا ىلإ ناس>إلا عونلا اذه عاونأ مظعأو : ىلاعت هللا ىلع ًاقحتسم

 ةروس ىف ةيآلا هذه ريظن ىف مالكلا مدقت دقو ( ًانسح هيدلاوب نرادنإلا انيصوو ) ىلاعت لاق

 : لئاسم هيفو « نايقل'ةروسا فاو ء توركدعلا

 ١ تر نوتاملاو ( ًاناسحإ هيدلا وب ) ىاسكلاو ةوحأو مداع أرق ( ىلوألا ةلأسملا ”
 هلوق هتجخ (ًاناحإ) أرق نف« حبقلا فالخ نسحلاو ؛ ةءاسإلا فالخ ناسحإلا نأ لعاو

 هجحو . اناسحإ امهيلإ لصوي نأب هانرمأ ىنعملاو (ًاناسحإ نيدلاولابو) ليئارسإ ىنب ةروس ىفىلاعت

 دارملاو هيف اوفلتخ مو 0 هيدلاوب ناسنإلا انيضوو ( تاوكتنعلا ف كاَعت هلوق ةيناثلا ةءارقلا

 لييس ىلع نسحلاب نسحلا لعفلا كلذ ىعس هنأ الإ , ًان.س> العف امهلإ لصوي نأب هانرمأ انأ ًاضيأ

 تاع ع لل ردصملا لعاس بضتار عكر ملع لجرلا اذه : لاقي مي .ةغلابملا

 . ( اناسح] زاامبل] نسح نأ ءانرمأ ( هيدلاروبب نايسنإلا

 : لئاسم هيفو ( اهي حور هاك همأ هتلمح ) ىلاعت لاق مش

 نوقابلاو ؛ فاكلا مضي (ًاهرك) ىئاسكلاو ةزمحو مداعو رماع نبا أرق ( ىلوألا ةلأسملا 2

 فدلا : رداصملا ريغ نمو ء رقفلاو رقفلاو .فعضلاو فءضلا لثم : ناتغل امه ليق ءا_حتفب

 ةرككلااو ةهرك | ءىثلا,تهزك نمر ردصم هركلا : ىدحاولا لاقت دبغلاو ديقلاو «فذلاو

 لاقو 'مضلاب اذهف ( مك هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك) ىلاعت لاق . هو ركملا 0 مسالا

 قروأ [ردصمناك افا« حتفلا ريغب ةيناثلا أرقي ملو «لاهلا عضوم ىف اذهف ( ًاهرك ءاسنلا اوثرت نأ )

 . نسحأ هيفبرضلا ناكهرك ىلع هب تيهذ و ًامسا ناك امو ؛ نسحأ هيف حتفلاف لاملا عضوم

 ءادتبا ديري سيلو « ةقشم ىف هتعضوو ةقشم ىلع همأ هتلمح : نورسفملا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ؛لمخا ءادتبا ديرب ( افيفخ المح تلمح اهامشغت املف)ىلاعت لاق دقو . ةقشم نوكب ال كلذ نإف . لما

 هةر اف هللور قف تاقأ اذإف ةةضمو ةقلعو ةفطن لاف ةقفسن وكم ال كلذ نإف

 . قلطلا ةدش ديرب ( ًاهرك
 ناسنإلا انيصوو) الوأ لاق ىلاعت هنأل  مظعأ مآلا ق- نأ ىلع ةيآلا تلد (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ( اهرك هتعضوو ًاهرك همأ هتلمح ) لاقف . ركذلاب مالا صخ مث أعم امهنركذف ( انسح هيدلاوب

 ةروك ذم رابخألاو . رثك أ دلولا ببسب اهيلإ قامثملا لوصو نأو . مظعأ ابقح نأ لع لدي كلذو

 ..نانلا "اذه:
 : لئاسم هيفو ( ًارمش نوثالث هلاصفو هلمحو ) ىلاعت لاق 2

 ا والت هلاصفو هلمح ةدمو) ريدقتلاو ؛ فاضملا فذح باب نم اذه« ىلو آلا ةلأسملا)

 ربع فيكف « ماطفلا ال ةعاضرلا ةدم نايب دارملا لبق نإف . نبللا نع هلصف وهو ماطفلا لاصفلاو

 . الاصف ىمس . هب مثلو ىبتني هلال هالي و لاصفلا هيلي عاضرلا ناك امل : اناق ؟ لاصفلاب هنع
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 ١ كساس عل

 قى علا هيض رم احل ل لا كَمعن

 ةا ا رت

 مهنع لح نذل نأ َنيماسملا نم 0 , كي تن ف يد

 ل1 فتصل 2و 0 أ ىف اى مكس نع راجت نأ واع ا
 او تا

 6( نودعوب |

 قا حاصأو هاضرت ال اص لمعأ نأو ىدلاو لعو ىلع 2 ىلا كتمذ رك نأ ع

 نع زواجتنو اولعع ام 6-5 مع لبقتن نيذلا كتلوأ نيملسملا نم ىفإاو كللإ تبت ىإ ىنرذ

 ؛ ( نودعوب اوباكىذلا قدصلا دعو ةنجلا باعحأ ىف مهتائيس

 د 6 تاع نركنملا تاببش كا ذو ةوبنلاف ديحوتلا قمالد ر رك امل نادت هدأ معا

 ريسفت انركذ دقو ( اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نإ ) لاقف نيقةحلاو نيقحلا ةقيرط كلذ دعب

 نولزتي كمالملا نأ كذ هدجسلا ةروض,قنأ نيعصوللا ني ىرفاو ةبسسلا ءرو د ف
 مهلع فرخال ) هنأ رك ذو نيبلا نم ةطساولا عفر انههو ( اونز الو اوفاختال نأ ) نولوةبو

 ةراشبلا هذه مهلا نوغلبي ةكئالملا نأ امبعومي نم لصح نيتبآلا نيب انعمج اذإف ( ن ونزحي مالو

 ”هطشلا واع نم ا ةراشيلا هذه موعمس هناحيس قحلا 1

 ماني ال رشحلا دعب مهسإف ( ًاللاص لمعو هللاب نمآ ) نم نأ ىلع ةلاد تايدالا هذ- ه نأ ملعاو

 0 "اقول وهل نع ن رتما ةعاقلا موي مهل قيقحتلا لهأ لاق اذهو . نزز> الو فوظخ

 نأ ىرت الأ ءدبعلا نع ةتبلا لوز. الف ةبيهلاو لالجلا فوخ امأ . مهنع لئاز باقعلا فوخ

 0 نوفاخي 1 ىلا_هلا لاَقف مهنع فوخلا لوز ال معمصع لاك مماجرد ولع 2 ةكئالملا

 1 نا عزفلام مزال ) ىل 0 رواه ةرتكك تان[ .امقتس الاب تعيس هلال هك (مهقوف

 هذه : ةلزتءملا تلاق ( نوامعي 001 4ك ءازج امف ن.دلاخ ةن 1 باودكأ كنا وأ ) ىلاعت لاق مش

 لدي اذهو  رصحلا ديفي اذهو ( ةنجلا باككأ كئاوأ ) ىلاعت هلو ( اوأ ) لئاسم ىلع لدن ةبآلا

 بحاص نأ ىلع لدي اذهو . اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا الإ اوسيل ةنجلا باكأ نأ ىلع
 ىلع لدي اذهو ( نولمعي اوناك امب ءازج ) ىلاعت هلوق ( اهناثو ) ةنجلا لخديال ةبوتلا لبق ةريبكلا

 لدي ( نولمعي اوناك امب ) ىلاعت هلوق نأ ( اهئلاثو ) ءازج ال لضف باوثلا : لوقي نم لوق دادف

 ىأ وأ : رثؤألالاج ىف ثلا لصح نأ زو هنأ لع لد, اذه نأ (امءعيارو ) دبعلا لمعلا تاثإ لا
 دبعلا نوك ( اهسماخو) رخأتملا باوثلا بجوأ مدقتملا لمعلا نأ ليلدب كلذ لبق ًادوجوم ناكرثأ



 ١ كك حلاة هارت: 01

 2 اس هام مارح 2-2-1 18:1 اج 10 ا

 نونزح مالو مولع فرح نا مال أ مث هللا انبر اولاقأ نذل ا نإ

 5 را نارام نا َرَج ايف َنيدلاَح هل ب لا 7
 ا يا 3

 را ها تورت ا 5 هر 5 رو ع سس

 دين هلمحو 1 هتعضوو اهرك هما هتلمح نانا 0 ناسنالا
 أ ه- 7

 0 62 سس ه2 2

 0 1 ا ىنعْزوُأ بر لاق هس َنيمبرأ غلبو هدشأ مل اذ ى ىد ا نر

 2 ًامئاق ديز رادلا ف كلوةك لاخلا ىلع بصن ( امان ) هلوق و ؛ هيلع 1 عقاو

 معا ار ردك ( أف امإ ) ىنعمو . ةاروتلا هلد ىذلا انيتآو : ريدقتلاو (ىس وه بانك هلبق سصو)

 اذه قلعت هجوو هيف امم لمعو هب نمآ نمل (ةمحرو) مامإلاب مه وِ مك. هعئارشو هللا نيدف هب مؤ

 « كيلاعصاا ءال ؤه هيلا انةبسام ًاريخناك ول اولاقو . نآرقلا ةمحىف اونءطموقلا نأ هلبق ام مالكلا

 لع ةاولا كزنأ لاقت هللا نأ ق نوعان: آل مكنأ نآرقلا ةح ىلع لدي ىذلا لاق ىلاعت هنأكو

 ةراشبلا ىلع ةلمتش» ةاروتلا نإ مث هب ىدتقي ًامامإ باتكلا اذه لعجو « مالسلا هيلع ىموه

 هللا ا 532 نارك ىف مك ارابقافا# هن ئرتتمت“ اماقإ"؟ةاروتلا نوك متيلس اذإف لل دمح مدقم

 . هللا نم اقح مو هيلع

 ىف ىسوم باتكل قدصم نآرقلا اذهو ىأ ( ًابرع ًاناسل قدصم باتك اذهو ) ىلاعت لاق مث
 رذنيل ) لاق مث «لاحلا ىلع بصن ( ًايبرع ًاناسل ) ىلاعت هلوقو هللا د- 00 الرد ادع نإ
 د ةرثكلل ءاتلا ناتءارق ( رذنتلا) هلوق ىفو كم ىرشم سابع ننا لاق (١ولظ نيذلا

 0 فاعلا 0 مدقتل ءاملاو ) نيذم كلل ىارك ذ واهب ندا 1 هلوةك ةيطاخلاب ىنعملا

 لإ (تاتكتلا هدنع لغلرأ ىذلا هللادحا) لات هلوقو :٠ لؤسزلا ىلإ دتسأ م تاتكلا ىكإ ناذنإلا

 (هئدلا نم ادب دش امتاز ردسلا) هلوق

 عضوم ىف ( ىرشبو ) هلوق نوكي نأ دوجالا جاجزلا لاق ( نينسحملل ىرشب و ) ىلاعن لاق مث

 رذنيل ) ىنعم ىلع بصن عضوم ىف 00 زوجو لاق . نين-حملل ىرشب 0 ؛ عفر

 راذبإ باتكلا اذه لازإ نم دوصقملا نأ مالكلا لصاحو ( نينسحملل ىرشبو اوءلظ نيذلا

 .نيعيطملا ةزراشب و نيضرعملا

 كتلوأ . نونزحي مه الو مهلع فوخ الف !وماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا.نإ )) ىلاعت هلوق

 همأ هتلمح انا اسحإ هيدلاوب ناسنالا انيصوو .نولمعي اوناك امب ءازج ج امف نيدلاخ ةنجلا باك

 لاه ةنسانسرأ عليو هدشأ ملي اذإ 0 رولا هلاصفو ا



 ؛؟ث ةنالا“. اودمأ يدلل اىرفتك نيذلا كافر: قاخت هلو

 : لئاسم هيفو ( نيملاظلا موقلا ىدهال هللا نإ ) ىلاعت لاق مث

 ناكنإ متيأرأ لق ) ريدقتلاو فوذحلا باوجلا مام مئاق وهو ديدهت هنأ ( ىلوألا ةلأسملا ل
 . نيلاض نونوكست لب نيدتهم نونوكت ال كنإف ( هب مترفك مث هللا دنع نم

 لعفلا 1 ءانب ةيادلا مهعنم امإ ىلاعت هنأ ىلع لدن ةدآلا هذه ةلزتعملا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا

 ىلاعت هنأ ىف حيرص ( نيملاظلا موقلا ىدومال هللا نإ ) ىلاعت هلوق نإف ءال وأ مهنم ردص ىذلا حيبقلا

 نامإلا نم مئملايف ةدراولا تايالا عيمجفف اودقتعينأ بجوف مهسفنأ نيملاظ مهنوكل مهيدمال

 . ملعأ هللاو انهه ام ايف لاحلا نوكي نأ ةيادحلاو

 : لئاسم هيفو ( هيلإ انوةبس ام ًاريخ ناك ول اونمآ نيذلل اورفك نيذلا لاقو ) ىلاعت لاق مث

 هلو كنك قر[ كَم دسم ةوبن راكنإ ىف موقلل ىرخأ ةببش هذه ( لوألا ةلأسملا ١

 لثم لذارآلاو ءارقفلا ادم عبتي نم ةماع نإ اولاق ةكم رافك مالكاذه نأ (لوآلا ): هوجو

 تنلس أ رانلع قع ناثلا ) ,الوديهيلإ اقيسام»ا ريخ نيادلل انها نك واو ريشا ا

 هناا نمسا [ رع اذه ناك وأ عجتأ و دتمأو نافطخيو اع ون تلاه ا ناقعو لسأو ةنيزمو ةنيهج

 تززتف يال ولا ل وقر زا تشر دك اع رضل ع رع ناك ةيلسإ يس هسا ل( ثلاثلا) مهلإ ءاعر

 . ةنالق هيلإ | ةةقسس ام 0 هيلإ دمحم وعدي ام ناك ول نولوةي شيرق رانك ناك نر كتدرل

 1 مالس نب هللأ دبع مالسإ دنع مالكلا اذه نولو#ي دوولا ناك ليف ) عبارلا (

 نأ (لولا) : نيهجو هبف اورك ذ ( اونمآ نيذلل 0 هلوق ىف ماللا < ةيناثلا ةلأسملا ١

 مث ؛ورمعل ديز لاق لوقت «باطخلا هجو ىلع ؛اونمآ نيذلل اورفتك نيذلا لاقو : ىنعملا نوكي

 لاق ( وأ أ 0( ) 0 نيرجو كللفلا ف منك اذإ ى - ) ىلاعت هلوقك ةبم غلا كا لقتنتو باطخلا ةلادب

 ١) دم نيذلا ) نابعإ لجال اولاق نامككلا نأ ىعل مولجأل ) احا نذلل ) ف ذاقكلا بحاص

 ةعامج نأ: اوعمس الل نافكتلا نأ وهو.( تلاثث) هجو,هيف.ئدسعو ؛ هيلإ انوقس اه ارح ناكر

 ًاريخ نيدلا اذه ناكول مهل اولاقو ٠ نيرضاحلا نينم ملا نم ةعامج اوبطاخ ةللكو هللا لوسرب اونمآ

 0 0 دري أ هيلإ نعيش اكل

 فرطظلا ىف لماع نم دبالف « ازجعم هنوك هجو ىلع اوفقي مل امل مهنأ ىنعملاو ( يدق كفإ اذه

 ( نولوةيسف ) نوكي نأ مقتسم ريغو ( نولوةيسف ) هلوقل قلعتم نمو ( هب اودتمم ملذإو ) هلوق ىف

 نأب هنع باجأو ؟ مالكلا اذه هجو اف «لابقتسالاو ىضملا ىتلالد عفادتل فرظاا ىف لماعلا وه

 نولوقيسف ) مثدانع رهظ ( هب اودتمم ملذإو ) ريدقتااو هيلع مالكلا ةلالدل فوذح ذإ ىف لماعلا

 : ) ميدق كفإ اذه

 فرظ هلبق نمو . أدتبم ىسوم باتك ( ةمجرو ًاءامإ ىسوم باتك هلبق نمو ) ىلاعت لاق مث



 هللا ١ ل.ءارسإ ىب نمارلحل ادخلو : لات هلو 35

 ' ( هلثمأ لع لزئا رن ىب نم دهاش دبش و ).لزتهيفوو ؛.مالسا نب هللا دبغل الإ ةنجلا"لهأ نم هنإ

 ةبآلا هذه ىف روكذملا دهاششلا نوكي نأ اوركنأ نيرخآ ةعامجو ًاقورسمو ىعشلا نأ ملعاو

 نيماعب ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ةافو لبق ةنيدملاب ناك. همالسإ نآآل اولاق مالس نب هللا ددعوه

 كركر كرع حاف تنالح هنضاو لع ةكملا ةرالا هذه ل نكم كيكف ةيكم:ةروسلا هذهو

 تناكو ةيندم اهنإف ةيآلا هذه الإةيكم ةروسلا نأب ىلكلا باجأو « ةنيدملاب ٍلسو هيلع هللا لص هللا

 ةنيدملاب تلزن ةيآلا هذهف اذك ةروسف اهعضي نأ مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر مؤيف لزنت ةبآلا
 لئاقلو . نيعملا عضوملا اذه ىف ةيكمملا ةروسلا هذه ىف ابعضي نأب ها هلوسر مأ ىلاعت هللا نإو

 هنأ مثوي ثيدحلارهاظ نآل كلذو . لكشم مال نب هللا دبع نع متيود ىذلا ثيدحلا نإ لوقي نأ

 لجأ مالس نب هللادبعنم تاباوجلا كلتب وقلي ىنا'باجأو « ةثالثلا لئاسملا نع مقلي ىنلا لأس امل

 طارشأ لوأ نع رابخإلا نأ (لوآلا) نيرجول ًادج ديعب اذهو تاباوجلا كلت ركذ تلي ىنلا نأ

 هنإف هليبس اذه امو . تانكمملا نم ءىث عوقو نع رابخإ ةنجلا لهأ هلك أي ماعط لوأ نعو ةعاسلا

 | لأ ود |: عبانأ ىلف اقداص ىلا ن رك لاوأ فرع اذإ الإ ات ايخا كلذ نك فردال

 قع ةر وكانا | تانا ولا نأ ةزوريذلاب ملل انأ (ىتاثلا) لا هنإو رودلا مزل اقدصريخلا كلذ نوكي

 ةبعصلا لئاسملا نع ةرهاقلا تاباوجلا لون ىلب . ةتبلا زاعإلا دح ىلإ ا ىلعلا غلبيال لئاسملا هذه
 تغلب اهنإ لاقي نأ ن كمي فيك تالاؤسلا هذه نع تاباوجلا هذه لاثمأفزاعإلا دحرلإ غلبتل ال

 رخآ لوسر 3 نيمدقتملا ءاننناللا 0 لص 3 لمتح ( ناوجلاو ( زاعإلا دح ىلإ

 اذا 11غ دلتا يانا دبع ناكو تاباوجلا هذه اهنع بيجي وهو لئاسملا هذه نع لأسي نامزلا

 الوسر هنوك قيرطلا اذ فرع ةبوجالا كلتب باجأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لأس املف ىنعملا

 . ملعأ هللاو زجعم تاباوجلا هذهبلعلا لوقن نأ ىلإ انب ةجاحالف هجولا اذه ىلعو . هللا دنع نم ًاقح

 الا 11 دلل هذ ( لاتلرس] ىب نم دهاش ديشو ) .قاعتهلوو ريشفت ق- ( قالا لوقلا)

 همدقم ةراشبلاو ةاروتلا ىف دوجوم ملسو هيلع هللا لص دم ركذ نأ هنم دارملا لب ًانيعم ًاصخش

 دمحم نمآ هنإ مث . هب فرتعاو كاذبرقأ ةاروتلاب ًافراع ًافصنمالجر نأ ول مالكلاريدقتف ابمف ةلصاح
 ءاوس رزقم مالكلا اذبف ؟ قحلا نعنيلاض مكسفنأل نيملاظ متتك متسلأ متركنأو ملسو هيلع هللا ىلص
 هنأ مالكلا اذه نم لصالا دوصقملا نال كلذك نكي مل وأ ًانيعم ًاصخش دهاشلا كلذب دارملا ناك

 مدقمب ةراشبلا ىلع ةلمتشه ةاروتلا نأ تبثو هللا دنع نم باتكلا اذه نأ ةرهاقلا تازجعملاب تبث

 ..هتوبن راكنإ لقعلاب قلي فيك نيرمالا نيذه عمو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 هللا لص هنإ لوقن نأ برقآلاو ؛ ًاهوجو هيف اوركذ (هلثم ىلع) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 لسيئارسإ ىنب نم دهاش دبشو لوقأ ايهلا دنع نم نآرقلا اذه ناكنإ متيأرأ محل لاق ملسو هياع
 : مكسفنأ نيملاظ منك متسلأ (متربكتسا و نمأف) تلق ام لثم ىلع



 هل هللا دنع نم ناك نإ مت نال د لا

 كوبا ع نر .ذلا 5 :هلوق را رانا هلوق ( ثلا نا ,) (لإ ىحويام

 نع رابخإلاب و ةبيجعلا تازجعملاب هنوبلاطي اوناك ( نيبم ريذن الإ انأ امو ) ىلاعت لاق مث
 رشبلا:ةردق نع ةجزاخلا 'لامعاإلا كلت لع. زداقلاو (انم ىذد الإلانأ اهو )لق لاك فر
 , . هناحبس هللا الإ سيا بويغلا كلتب ملاعلاو

 ليئارسإ ىنب نم دهاش دهشو هب مترفكو هللا دنع نم ناك نإ متيأرأ لق ) ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو ( نيملاظلا موقلا ىدهمال هللا نإ متريكتساو نمآف هلثءىلع

 دنع نم باتكلا اذه ناك نإ لاقي نأ ريدقتلاو فوذحم طرشلا باوج ( ىلوآلا ةلأسملا )ل
 نامل متنكل متريكتسا مث هت ىلع لي ءارسإ ىب نم دعاش دبسو هب 3 ةرفك مث هللا

 تضرعأو 00 كا ىلإ 5 كيلإ تنسحأ نإ كلوق هريظنو , باوجلا اذه فذح مث
 قالا وع كبس هللا دع نم لاارقلا : تينت نإ نى رح ريدقتلا انهه اذكفا ىتيلظ دقف ىنع

 ولذ هللأ دنع نم | زجعم هن 0 ليئا رسأ 6 ملعأ ذا آغبأ لصحو هب مت 1 مث هتض راعم نع

 ضعب ىف فذحي دق طرشلا باوج نأ ملعاو « مهلظأو سانلا لضأ متل مك رفك و متوكتتسا
 لابجلا#ب تريس ًانآرق نأولو) ىلاعت هلوقىف اكو . ةيآلا هتنهىف اكف فذحلا امأ ء ركذ. دقو تانآلا

 ناك نإ متءأر أازت,) اخت هلوقأ اكشف روك نما اها( قاوم فن ملك و أ ضررا

 ا مكيلع هللا لعج نإ م ؛أرأ لق ) هلوةو ( لضأ م هللا دنع نم

 . ( ءايضب مكيتأي هللا ريغ هلإ نم ةمايقلا

 نيل وق ىلع ( ليئارسإ ىب نم دهاش دهشو ) ىلاعت هلوقب دارملا ىف اوفلتخا ( ةيناثلا ةلأسملا ال

 بحاص ىور .مالس نب هللا دبع دهاشلا اذه نأ نورثك الا هب لاق ىذلا وهو ( لوآلا)

 د سل ملعف هبجو ىلإ رظن ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق امل هنأ فاشكلا

 ثالث نع كلئاس ىنإ هل لاقف , رظتنملا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا وه هنأ ققحتو اهلماتز ككادكا

 وأ هيبأ ىلإ عزبب دلولاو . ةنجلا لهأ هلكأي ماعط لوأ فاو ( ةعاسلا طالق لوأام ىن الإ نرملعيام

 0 امأو . برغملا ىلإ قرشملا نم مجرشحت رانف ةعاسلا طارشأ لوأ امأ » هيلي لاقف ؟ همأ ىلإ وأ

 ءام قيس نإو هل عزن لجرلا ءام قبس اذإف دلولا امأو ؛ توحلا دبك ةدايزف ةنجلا لهأ هلكأي ماعط

 تب موق دوملا نإ هللا لوسراي لاق مث ٠ امج هلا: لوسرا كن 0 لاقف « امل عزن ةأرملا

 هيلع هللا لص ى لا مهل لاقن دورعلا كد 0 كدنع نوت ىنع م مات نأ لبق ىالسإا اراك

 ا اواانتلعأو اناس ناو ان ديس قران ريخ كأاو ران واق كبي قا دع لج أ ملسو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاف هللا دبع جر كلذ نم هلل هذاعأ اولاقف ؟ هللا دبعلسأ نإ مت : أرأ لاقف

 لوسرابفاخأ تنك !ام اذه لاةذ هوصقتاو انرش ناو نرش اولاقف هللا لوسر ادمت 8 دش
 صر لع ىشع دحال لوي مو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمسام صاقو ىنأ نب دعس لاقف هللا

 60م - رخن مد
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 الانا ناو 1ع كلذ لمص ذ أ ( امهدحأ ) ناهجو ةنالا نيستا ف < وألا ةلأسملا 0 ١

 ريصي ام ىزدأ ال ( لوألا ) هوجو هيفق ( لوألا امأ ) ةرخآلا لاوحأ 0 0

 امل : ىلكلا ةياور ىف سابع نبا لاق ( ىناثلاو ) بولغملاو انم بلاغلا نمو ؛ مكرمأو ىرمأ هياإ

 لحن تاذ ضرأ ىلإ رجاهي هنأ ماما ىف ىأر ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأب ءالبلا دتمشا
 « نيكرشملا ىذأ نم هيف مث امجرف كلذ نأ ارأرو كلذب اورشبتسءاف هباحأ ىلع امصقف « ءامو رجشو

 21 لص ىلا 14 تال رس ران: اولاقف. كلذ زثأ" نوار ال رهدلا نم ةهرب اودكم 2

 ىف هللا لعفيام ىلا دمر ىلاعت هنا لون أذ هل لل تس ؟ مانملا ىف اهتيأر ىتلا تر

 كا>ضلا لاق ( ثلاثلا ) ىلإ هللا 0 0 لإ ا ان فدك م ل

 كاك لاو دانالا قالو داهطلاو مثارشلاو 0 السايل ل هل ار ةلو هن كوارع وئام كرد

 لوقي هنأ دارملا (عبارلاو) باقعلاو باوثلا ىف ةرخآلا لاو-أ نم هب هللا ىنلعأ |  مكرذنأ امو

 كر اهأ مب لعفي ام ىرد |[ لبق ٠ ابنالا لتق مىلتقأ مأ تومأأ | دلا ىف ىل لعفي م 1

 نذلاامأ ١ مالا 0 1 فاس : مأ ٠ ءامسأأ نم ةراجحلاب نوم 2 نر دكللا

 حرف 00 كم تل لاق ع نبأ نع ىورف . ةرخآلا لاوحأ ىلع ةيآلا هذه اولح

 الايك هكا لرد انو هب اعف ام ىردي ال انت عبتت فيك اولاقو دوهلاو نوةفانملاو نك للا

 ًازوف هللا دنع كلذ ناكو) هلوق ىلإ ( كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفخيل ًانيبم ًاحتف كل انحتف انإ )

 511 رثملاو نيقفانملا فل  هللامغرأ و. ةيالاهذه تخسنو هعتا نمو هب لعفيام ىلاعت نيف (امظع

 ملعينأو دبال لكم ىنلا نأ (لوآلا) هوجوب هيلع اوجتحاو لوقلا اذه اودعبتسانيقت#لا رثك ا

 كلذك 0 0 رسل ا راكلا هلع وذم هنأ لع ايبن هنوك لعىتمو اين هنو كس
 «ءايلوألا نم الاح عفرأ ءايبنألا نأ كشال (ىناثثا اك رع هنأ ىف اكاش هنوك عنتما
 لقعي ف. كف (نونز< مالو مولع فوخاللف اوهاقتسا 1 * هللا ار اولاق نيذلا نإ) اذه ىف لاقاملف

 نم وه لف نا اهلا انتل دو كفار اقتل" نسر وه ىذلا لوسرلا قس نأ

 ,هنم دارملاو ( هتلاسر لعب ثيح ملعأ هللا ) لاق ىلاعت هنأ ( ثلاثلا ) ؟ نيبذعملا نم وأ نيروفخملا

 نم هنأ ىف اك اش قب نأ هب قيلب فيك هلاح اذه نمو : ىلاعت هللا ةرضح نم هبرق ةياهنو هلاح لاك
 . فيعض لوقلا اذه نا تيثف ؟ نيروفغملا نم وأ نيبذعملا

 لجوزع هللا لعفي ىأ ءايلا حتفب (لعفي ام) .ىرق فاشكلا بحاص لاق 4 ةيتاثلا ةلأسملا ١
 ريدقتلا انلق ؟ مكب و ىف لعفيام : لاقي نأ مالكلا هجو ناكو نم ريغو تبثم (لعفيام ) اولاق نإف
 .م لعفي ام يرد مو ىف ل اعف ا ردا

 ىضتقم الإ المع لمعأ الو الوق لوقأ ال ىنإ ىنعي ( ىلإ ىحوب ام الإ عبتأ نإ ر ىلاعت لاق مث
 صنلاب الإ لمع لمع الو الوق لاق ام متلي ىنلا اولاقف ةيالا هذه سايقلا ةافن جتحاو ىحولا

 الإ عبتأ نإ ) ىلاعت هلوق ( لوآلا ناب ) كلذك انلاح نوكب نأ بجوف . هيلإ هللا هاحوأ ىذلا
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 0 ل ف نك نإ م لق 453 نيمم ريذن الإ انا امو ىلإ ىحويام الإ

 سارق سي ٍ هارد ةعاس
> 

 هللا نأ 0 0 هلم لع ليئاساف نم :م دهاش دبش هن 0 رهد و

 6 20 0 2 ص رس و2 وس 81 -

 هليق نمو 41١ معدق 0 ذه د 0 سل ُ

 0 11 2 مليا ا مالو ع كدر اج ا خت ل

 0 رذنيل ايرمع اناسل قدصم با انك اذه َةَحَرَو امام ننوه اا

 ّ 2اةخا

 هيل َنينسحل ىرشاو 0

 ليئارسإ ىنب نم دهاش دهشو هب مترفك و هللادنع نم ناكنإ متيأرأ لق « نيبمزيذن الإ انأ ان

 ناك ول اونمآ نيذلل اورفك نيذلا لاقو « نيملاظلا مولا ىدهمال هللا نإ متربكتساو نمآف هلثم ىلع

 ةمحرو ًامامإ ىسوم باتك هلبقنمو ميدق كفإ اذه نولوةيسف هب اودتم ملذإو هيلإ انوقبسام ًاريخ
 ( نينسحملا ىرشبو اوملظ نيذلا رذنيل أبرع اناسل قدصم باتتك اذهو

 هسفن دنع نم هقلتخي هنإ اولاق نأب , ًازجعم نآرقلا نوك ىف مهنأ مهنع ىح امل لاعت هنأ معا
 اوناك مهنأ وهو . تاهبشلا نم رخآ ًاعون مهنع كح ؛ ةيرفلا ليبس ىلع هللا مالك هنأ ىلإ هبسني مث
 نأ هع لاس هللا تاحأف 1 نع ممربخ نأب هنوبلاطي و « ةرهاق ةببيتارجعم هنم نو رقي
 0 ل ام عرتخاام ةعدم لا كلل ءىث لك نم 0 عدبلاو (ندرلا سراعس تيكن لف) لاق

 الف ؛ لو تيك ام ئىأ ( لطرلا نم اهني اق هز (لودلار هوجو هيفو ةنسلا كح هلبق ًادوجوم

 نع ىو ديحوتلا ىلإ ل قاعد اوركنت الو ما! هللا لوسر ىنأ ب ىرايخإ اوركنت نأ ىعبلي

 ةء.ظع تاز جعمهنم اولطمهأ (ىناثل :؛ا هجولا) قيرطلا اذهب اودعبامإ لسرلا ل ك نإف ٠ مانصالا ةدابع

 ةرهاقلا تارجعملا هذي ناتإلا تأىملاو ( ل رلانم اعذب تنك اه لقز لاف ثىرشلا عا
 ام ىلع ردقي مل مهنم دحأو لسرلا سنج نم ا لا عسو ىف سيل بويغلا هذه .عرابخإلاو

 قارس لا ىشعو م اعطلا لك أي هنأ هنأ هن ودمعل اوناك منأ 0207 ؟هيلع دق تكفك رد

 ةباثالا هذم و ةفصلا هذه ىلع اوناك مهلكو ( لس 1 نم اعدب تنيك ا١ لق ) لاف ءارقف هعابتا نأبو

 : مموبت ف حدقتال موا حدقتال ءايشاللا هذهف

 : لئاسم هيفو ( ريب الو ىف لعفيام ىردأ امو ) لاق م
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 2 مانص”الا ا ع 7 داو و ةمايقلا 3 اذإو « 1 1 هلعج كلذلف 3 اما ع 55

 ىهو ةمايقلا مود مانص'الا 00 ىَدي ىلاعت 2 ١ لع نو الاف هش اوفلتءاو 2 نيدب أعلا ءال ٌؤه

 دل

 ف مف يحرر 5 دام زهدي ع دازملا لت مهضعل لاقو ؛ مهنم | ربتتو نيدباعلا ءالٌوه ةوادعرهظت

 ) نولفاغ ماعد نع مثو ( ىلاعت هلوشب دارالام ليق نإف نيدباعلا ءالٌؤه ةوادعزورهظي ةمايقلا مو

 قو مانصالا فص راج يك اأو ؟ ةلفغلاب تاداح ىهو مانصأ الا فصو لهعي د

 يرض نمد هل ندع اهولزنو اهوديع ا مم | انلق (نولفاغ#) هلوقو ند ةظفا نمو ِ؟ .القعأ ب الإ قل ال

 نع ًاضيأ باو ا وه اذهو . بدي الو 00 صل ىذلا لفاغلا ةلزنمع اذ ف لاش لأ 06 عفنب و

 هللا كود نم 0 نأ درع الأ اهم ق ول 7

 و'الا ىلع ناثو'الا ريغ 0 هنأ الإ مانص“الاو رزعو ىسيعو ةكسالملا نم

 نأ عراف ع دادنالاو دادض“الا نو ديحوتلا ريرقت ىف ملكت امل ىلاعت هنأ لعاو

 مهملع ىلتت اذإو ) لاقف رض هنأ اومعز تازجعملا عاونأ نم 6و 0 ضرع امك بلي ادم

 ةزجعملا كوهسإ 1 نيب املو ءرسااب اهو ةرهاظلا تازجعملا مييلع تضرعو ةئيبلا (تابآلا

 ىف ةزمهلا ىنعمو « هسفن دنع نم هقلتخاو هارتفا ادت نإ اولاق نآرقلا اوعمس ىتم مهنأ نيب رحسلاب

 نالطب نيب ىلاعت هنإ مث . بيجعلا ركنملا لوقلا عمساو اذه عد ليق هناك بجعتلاو راكنالل مأ

 متنأو ءارتفالا كلذنالطب ةبوقعب ىلجاعي ىلاعت هللا نإف « ضرفلا ليسلع هتيرتفا نإ لاقف مهتيش

 ؟ هباقعل ىسفن ضرعأو . ةيرفلا هذه ىلع مدقأ فيكف ةبوقعلاب ىنلجاعم نع هعفد ىلع نوردقت ال

 دارأ نإ ائيش هللا نم كلع نف) هلثمو“ مص اذإهنانع كاميالو بضغ اذإ هسفن كلميال نالف لاقي

 ل "ا هلوق هنمو ( ًائيش هللا نم هل كلمت ناف هتنتف هللا درب نمو ) « ( ميم نبا حييسملا كلم نأ

 « ًائيش هللا نم كل كلمأ

 ىلاعت هللا ىحو ىف حدقلا نم هيف نوعفدنت ىأ ( هيف نوضيفت ام ملعأ وه ) ىلاعت لاق مث
 فكل ىل فمثل ( منيو ا ل دش هي قت ىرخأ ةيرفو ةرات ارح هتيهسلو ةتانأ ىف نوءطلاو

 ىف مهتماقإ ىلع مهل ديعو ةداهشلاو ىلعلا را عمو دوج ةسدكلا مكيلع ديشيو

 . متشثلاو نعطلا

 ع١ مياع هللا ك- < ناعتساو باتو نفكتلا ع عجر نع ( مي>رلا روذغاا وهو ) لاق مث

 .هوبكت را ام مظع

 ىحويام ءالإ عبتأ نأ كب هلو الدف اه ىو امو لسر لآ نم اكس 0 5 لقا ىل !اعت هلوق
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 هللا هال نول كد لإ 0 ها 0 530 نيبم رحس ٠ اذه

 رتل تاع و دعا سارع رجا نارا كو سا - 1 ةمارخلا 2 67

 روفغلا وهو منيو 8 اديبش هب 4 : يك هيف َنوضيفت 5 معا وه 1

 2 مدع

 ميلا

 يرد ءرلا ىف طخم ىذلا طخلا لع رع ل نم ةراث | وأ لاق هنأ ى اينغ نبا نع ىورام وهو

 هطخ هطخ قفاو نفخ د ايبناآلا نم ين ناك» لاق 1 هلي ىنا ىن | روزا لع رن هن وطخ اوناك

 لدي لمرلا ىف هنوطخ# ىذلا طخلا اذه لبق نم ملعب ىنوتئا ةيالا ىنعف هجولا اذه ىلعو« هملع ملع

 م مكبملا باب نم كلذ ناك هجولا اذهم ةيآلا ريسفت حص ناف. مانص“الا ةدابع ىف مكيهذم ةدع ىلع

 : ملعأ لاك هللاو مولئالدو م ملاوقأيو

 نع مو ةمايقلا موي ىلإ هل بيجتسي ال نم هللا نود نم وعدي نم ل 0 ىلا: هلوق

 ا ؛] مهاع ص اذإو ٠ نيرفاك مهدأب ءعل واكو 1 3 اوناك سانلا 2 اذإ و٠ نولفاغممئاعد

 نوكلمالف هتبرنفأ نإ لق هارتفا نولوهي مأ : ني.مر# اذه مث ءاج ال قدلل اورفك نيذلالاق تاندب

 ٍ 4 محرلا روفغلا وهو منيو ب كب ىلا هيف نوضيفت ام ملعأ وه ايش هللا هك

 اهلل ةردق ال امنا ثيح نم . لطاب لوق مانص“الا ةدابعب لوقا نأ امف نيب ىلاعت هنأ معا

 كلذ نالطب ىلع لدي رخآ ليلدب هفدرأف ءرضلاوعفنلاو مادعإلاو دا<إلاو لعفلا و قلخلا ىلع ةتبلا
 ليلدلاف ا ةلفلتاب و, نيج احلا تاجاع 0 الو :نيعادلا ءاعد عمست الف تادامج | أ ضو لا

 قت مل هوجولا لكن م ةردقلاو ملعلا ىنتنا اذإو ء هوجولا لك نم ىلعلا ىنن ىلإ ةراشإ ناكلوأالا

 ناك دا ىلع ماهفتسا ( هللا نود نم وعدي نم لضأ نمو ) هلوقف لقعلا ةيدبب ةمولعم ة ةدايع

 اهذختيف مانص“الا هللا نود نم وعدي نم لهجلا ىلإ برقأو قا نع دعبأ ًارمأ ال هنأ ىنعملاو

 ىلإ مويلا كلذ دعب الو لاحلا ىف ال ةباجالا اهنم حصت الو عمست ال تيعد اذإ ىهو اهدبعيو ةحلآ

 نم نيبو اهنيب عقتو اهيح ىلاعت هنإ ليق دق همايقلا موي نال ةياغ كلذ لعج امبإ و « ةمايقلا موي
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 زو لهف كلذ حصي مل نإ ؟ ملاعلا اذه ءا زجأ نه ءزجقاخامملإ فاضي نأ لّقعب له . مانصأألا هذه

 هنأب اح لقعلا يرص ناك امل و « ملاعلا اذه ءازجأ نم ءزج قاخ ىف ملاعلا هلإ تناعأ اهنإ لاقي نأ

 زوحي الو ءءازجآلا لقأ .زجلا كلذ ناكنإو ؛ اهيلإ ملاعلا اذه ءازجأ نم ءزج قاخ دانسإ زوحال

 هللا وه ملاعلا اذهل قيقا قلاخلا نأ مص ذتنيخ ء اطذأو لاعفآلا لقأ ىف اهيلإ ةناعإلا دانسإ ًاضيأ

 لك أب نايآلا نع ة راع. ةدابعلاو:: هباحيس ها زف معنلا ماسقأ عيمجت قيقحلا معنملا ناو هال
 معنملاو قحلاقااخلا ناك الف  ماعنإلا هوجو لاك أ هنعردص نمبالإ قيليال كلذو ؛ مظعتلا هوجو

 قب . هلجالو هل الإ ةيدوبعلاو ةدابعلاب نايتإلا زوجيال نأ بجو : ىلاعت و هناحبس هللا وه قيقحلا
 كر معنملا قلاخلا هلإلا نأ 5 اهدعل اع لبا ءمذ الا هذه ودمت اهنا اهدحت الااثإ لاق نأ

 نه باتكب ىنوتئا) لاقف « لاؤسلا اذهنع باوجلاىرجم ىر ام ىلاعت هللاركذ اذه دنعف ؛ امتدارحإ

 سرا لإ ةفردنللا زديالا مالا ادع دورو نآناوجلا اذه ررغتو (معنم ةراثأ وأ انه لق

 ىف وأ دم ىلع نوكيي نأ امإ ؛ ناث وألا هذه ةدابعب ىمألا لع لادلا ىحولا اذه لوقنف . ةلاسرلاو

 نم هنكل ةيهإلا بتكلا ىف كلذ دجوب مل نإو . ءايبنألا رئاس ىلع ةلزثملا ةيهلإلا بتكلا رئاس

 ؛ نالطبلا مولءم وبف هِي دمح ىلإ ىحولاب كلذ تانثإ امأ « لطاب لكلاو مهنع ةلوقنملا مولعلا لباقت

 هنال ء لطاب ًاضيأ وهف . هيلع نيمدقتملا ءايبن آلا لع ةلزيملا ةيطإلا بتكلا لامتشا ببسي هتابثإ امأو

 اذهو  مانصآلا ةدابع نم عنملا ىلع ةيهلإلا بتكلا بتكلا عيبمج قابطإ ىرورضلا رتاوتلاب ملع

 نع ةلوقتملا مولعلاب كلذ تايثإ امأو . ( اذه لبق نم باتككب ىنوتئا ) ىلاعت هلوق نم دارملا وه

 ءايبنالا نم ادحأ نأب لصاح ىرورضاا للعلا نال , لطاب ًاضيأ اذهف بتكلاىف ءاجام ىوس ءاببنالا

 تبث لكلا لطب املو ( لع نم ةراثأ وأ ) هلوق نم دارملا وه اذهو ؛ مانصآلا ةدابع ىلإ اعد اه
 ناعون ( لع نم ةراثأ وأ ) ىلاعت هلوق ىف قبو دساف لوقو لطاب لمع مانصأألا ةدابعب اغتال نأ

 . ثجبلا نم

 دق ىأ ( لع نم ةراثأ ) جاجزلاو ءارفلاو ةديبع وبأ لاق ىوغللا ثحبلا « لوآألا عونلا )

 كلوةك ( ملع نم ) رثؤت ( ةراثأ ) دربملا لاقو « ةيقب ىأ لع نم رثؤي ام ( 20101) ةدرتملا لاقاو
 ءاذكو اذك رثألا ىف ءاج لاقي راثآلاب رابخالا تيم ىنعملا اذهنمو «نالف نعرثؤي كيدحلا اذه

 ةيقبلا ( لوألا ) : لاوقأ ةثالث ىلع رودي فرحلا اذه ريسفت ىف ةغللا لهأ مالكو : ىدحاولا لاق

 وه ىذلا رثآلا نم ( ىتاثااو ) راثتف جرختست ةيقب اهنأاكةراثإ هريثأ ءىثلا ت رثأ م افاقتعاو

 2 نه ىأ( ةيرثأ ) .ىرقو فاكلا:بحاص لا. ةمالعلا ئغمم رثاثلا وه ( كلاثلاو ) ةياورلا

 ءاثلا نوكس عم ثالثا تاكرحلاب ( ة 0 ٍ ريغل هب ةطاحإ ال ٍلعنم متصصخو هب مت أ

 مضلاب 011 امر هان رازك] كي دا لأ ودصم ندد راناف ةرثاللا اهأ وب. ةثاؤلا عع رشكلاب ةرالاو

 ( لع نم ةراثأ وأ ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف رخآ لوق اذههو . هب بطخم امل مسا ةبطخلاكرثؤي ام مساف



 ب + هيلا نوض رغما وردا ايه اورغك ىدلاو ؛, كاك لول

 (قحلاب الإ ) ىلاعت هلوق هيلعلديف ريحر لداعملاعلا هلإ نأ تابئإوهو «ىاثاا بولطملا امأوإل

 وكي نأ يبي هلالا نأو : ناسحإلا و ةحارلا و. لكلا لج الل الإ ءاضمأ ىذل الإ ليان
 نم ربك أ نيجاتحلا ىلإ هنم عفانملا لوصو نركي نأو . احجار هنا--! نوكي نأو ًادئاز هلضف

 وهذ حئابقلا نم ضرالاو تاومسلا نيبام لك نأ ىلع لدي اذه ىنابجلا لاق ؛ مهملإ راضملا لوصو

 هلوق ىفاثي كلذو ؛ لطاب لكل ةلاغ نوكي نأ مر الإ و ؛ هدابع لاعفأ نم وه لب هقلخ نم سيل
 لون نحف « ريغ لطابلاب قلخلاو ء ريغلطابلا قاخ : اولاقو انباحأ باجأ (قالاب الإ:امهانقلخام)

 كلم ىف ىلاعت هللا نم فرصت كلذ نال قحلاب لطاملا كلذ قاخ هنأ الإ لطابلا قلخ ىذلا وه هبإ
 نأ مانرك ذاام رقي ىذلا ونا ولاق ٠ لطانلاب لل قلاب نودي هيض: كلم ى كلاملا قرص 00

 لابغأ لكلا. ًاقلاخ ىلاشت هوك ىلع لدي ( امني امو ضر لاو تاومسلا انقل اه لاثا

 عوق وو ىلاعت هلل ةقول# اهنوكب جوف ؛. ضرالاو تاوه.لانيبام ةلجنم دابعلا لامعأ نال . دابعلا

 دانعلا لاما ءارولاق كا راف هانت ذاع دارك ترك نأ الإ لف لا ةدحاولا ةيآلا ىف ضراعتلا

 ريدعتلا اذه ىلعف لوقف.« ىضر الاو'تاووسلانبب ةلضاح اهنا فص وتل ضرع لإ 00

 : لعأ هللاو لالدتسالا نم هوعوت دام لمن

 دجوت ملول هنأ هريرقتو « ةمايقلاو ثعبلاب لولا ةمصرلع ةيآلاةلالد وهف (ثلاثلابولطملاامأو إل

 باقعلا ةيف و: و ني ءيطملا ىلع باوثلاةيف وت لطعتل و ؛ نيملاظلا نمنيمولظملا قوةح ءافيتسا لطعتل ةمايقلا

 .. قاب (100] امد امر نحر لاو تا وسسلا :ىلخ لاك هلال رذلا ىف عع كلذ و نيرفاكلا ىلع

 لج الز الإ( قحاب الإ ] ايم الا هذه قلتجام هنأ دام اقع( سس لحال رك ل
 نوكيل هقلخ ام لب . ًادمرس ًادلخ قبيل ملاعلا اذه قاخ ام ملاعلا هلإ نأ ىلع لدي اذهو ( ىمسم

 لج هلا ( اذه ىلعف ٠ ةرخآلا رادلا ىف ءازجلا عقيف كي مث هي :هب هنا>يس هنإ مث . لمعلل ًاراد

 . ايندلا ءانفال ىلاعت هللا هنيع ىذلا تقولا وه ( ىمسملا

 هذه ىلاعت هللا بصن عم نأ دار لاو ( نوضرعم اورذنأ ام اورفك نيذلاو ) ىلاعت لاق مث

 راذعإلاو بيهرتلاو بيغرتلا ىلع لسرلا ةبظاوم عمو بتدكلا لازنإ و لسرلا لاسرإ عمو لئالدلا
 بوجو ىلع لدي اذهو . اهباإ نيتف:لمريغ لئالدلا هذه نع نيضرعمرافكلا ءالؤف ى. : راذنإلاو

 . ايندلاو نيدلا ىف مومدم ليلدلا نع ضارعإلا نأ ىلعاو « لالدتسالاو رظنلا

 ؛ امحرالداع هنوك تايثإ ىلعو . هلإلا تابثإ ىلع لادلا لصأالا اذهررق امل ىلاعت هنأ ع

 . عيرافتلا هيلع ىبب ةمايقلاو ثعبلا تابثإ ىلعو

 قه (هنلا كاوذ نق نوع درا مني رأ لق ) لاقف ما انصالا ةدبعىلع درلا 4 لوألا عرفلاف )ل

 نأ دا لارا تاوتيلا ف كرش, مأ ) ضرالا نم اوقلخ اذاه ىنوربخأ ىأ ىنورأ مانصألا

 . عونمملا وهو . ةفانلا ا 0 ةيئانثتسالا الإ لعجو كر فدذدح باودصلاو طل وهو « قملاب 1 0 لصالا ُْق )0(
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 . ( نيقداص منك نإ مع
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 , ماعن الا ةروس ىف ةروكذملا ةرشعلا هوجولا نم ضرأالاو تاومسلا ىف ةرهاظ ريدقتلا راثآو

 . راتخما ردافلا هلإلا دوجو ىلع لدت هوجولا كلت ةلمج نأ انيب دقو
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 . تايآلا ) ضراللا قاخ
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 تايآلا ( ةقعاص
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 ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو عباسلا ءزجلا تسرهف

 .تايرآلا

 : مح نم نيملاظللام )

 ( انتايآب ىسوم انلسرأ دقلو )
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 ( احرص 5
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 باذعلا نم ةثالثلا هوجولا هذهل نيقحتسم مترص اسعإ نإ مهل لاقي هنأ ىلاعت نيب مث ءراصنألاو

 نيدلا راكنإ ىلع رارصإلا ( اهلوأف ) ةحيبقلا لامعالا نم عاوأ ةثالثب متيتأ مكنأ لجأ . ديدشلا
 مكلذ) ىلاعت هلوق تحن نالخاد نامجولا ناذهو :هنم ةيرخسلاو هب ءازهتسالا ( اهناثو ) قحلا

 ::ةرخآلا نع ةياكلاب ضارعإلاو ايندلا بح ىف قارغتسالا (املاث)و ( ًاوزه هللاتايآ متذختا مك
 . ( ايندلا ةايحلا مكترغو) ىلاعت هلَوَق نم ذارملا وهو

 نوقابلاو «ءايلا حتفب (نوجرخ)ىتاسكلاو ةزمح أرق ( اهنم نوجرخي ال مويلاف ) ىلاعت لاق مث

 مالكلا مث املو ءهوضرب ىنأ ء مهر اوبتعي نأ مهنم بلطي الو ىأ ( نوبتعتسي ه الو ) ارمي

 تاومسلا بر دا هلل ) لاف ؛ىلاعت هللا ديمحتب ةروسلا متخ ةيناحو رلا ةفيرشلا ثحاممللا هذه ىف

 لك قااخ لب «ضراآلاو تاومسلا قااخ وه:ىذلا هبل اودحاف ىأ( ناملاعلا بر ضرالا ت1

 ىلع ءانثلاو دما بجوت ةيبويرلا هذه نإف . تافصلاو تاوذلاو حاورالاو ماسج ألا نم نيملاعلا

 . نيبوبرملاو نةولخلا نم دحأ لك

 نأ ( امهدحأ ) نيرمأب رهشم اذهو (ضرالاو تاومسلا ىف ءاب ربكلا هلو ) ىلاعت لاق مث
 هنأ اوفرعي نأ بجو هودم- اذإ نيدماملا نأ ىلإ ةراشإلاو ؛ ديمحتلا دعب نوكي نو دب ال ريبكتلا

 , نيدمالا دمح نو 05 وه لب . هماعتإب اقتل وو ك3 يذلا دشن نوكم نا ريكو 12

 بجاو نآلل هيغل ال. هل ءاءركلا اذه نأ ((تاثلاو ) نإ رك افلا كش نس لأ 0

 . وه الإ سيل ه:اذل دوجولا

 ؛ دارأ .ىث ىأ قاخ ىلع ردقي هتردق لاوكل هنأ 0 )0 ك-1لا زيزعلا وهو ) ىلاعت لاق مث

 وهو) هلوقو . مركلاو لضفلاو ةمحرلاو ةمكحلا را [ هتان نم عون لك صخب هت كى لال

 .وه الإ سيل ةمحرلا ىفو ةمكلا ىفو ةردقلا ف ل 0 نأ ديفي اذهف ؛ رصحلا ديفي 1 كيلا زب زعلا

 . وه الإ لضفتم الو نسم الو ءوه الإ قالا هلإ ال هنأ لل

 نم 1 سماخلا ةالصلا دعب ةعمجا م 0 هذه ري-سفت مم : هنع هللا ىذر انالوم لاق

 شواجاا قدلبا 6 ادب وه دلع كراج ماد ًادمح هلل داو « ةثايتسو ثاللث ةنس ةجحلا ىذ

 عتا ” دكا نم هسدقملا 1 حاورألا ىلع ةالصلاو ؛ هناسحإمظعو هناهرب رهابو

 دمج انيبنو انديس.لع ًاصوصخ : نيدحؤملاو ءاسيلوألاو ءايبنالاو ةئالملا نم « نيضراألا موختو
 ا هحصو هلآو

 2ف تفاقح الإ ةراول كرف نورقسلا د نمالا ءزجلا هيايو ءنورشعلاو عباس ا رجلا مث(



 35 :١ 00 مويلا ليقو : ىلاعت هلوف "1

 ا راحو ا هاج تار ٠ اضاس اس سو سه ربق ع س6 ين مص رت | لس ىادص رع يه اس ا امص

 نوبتعتسي مالو | مم ٌنوج ااا كب عا ورا

 0 «عدد تيلاعلا كبر ل برو ا بر , دخلا هلق «؟0هد
 م 7-2 ه-ذ - 2 ه- 7

 617 »/١ يكمل زيزدلا وهو ضرالاو تاومسلا 4 هاي ربكلا

 4 0 ل

 ا ركل دك اقف ترب 0 مثالو اهنم نوجر عال مويلاف اي ذل ايحلا كمر غو اوزه هللا

 .« ميكحلا دلل 12و مرد كارما ىكءاركلا هلو شاععلا تر ضرألا ترو

 :ناشم ةفاو

 نمو دعولا ىلع فطعبصن نم جاجزلا لاق ابصنو ًاعفر ةعاسلاو ءىرق « ىلوآلا ةلأسملا ١

 مالكىف رثك أو ىنعملا ىف دوجأ عفرلا شفخألا لاق ( اهيف بير ال ةعاسلا ) ليقو ىنعم ىلعف عفر

 . همام لواآلا مالكلا ءىجب دعب هسفنب لقتسم مالك هنال نإ رب> دعب ءاج اذإ ؛ برعلا

 باقعلاو باوثلاب هلا دعو نإ لبق اذإ مهنأ رافكلا نع ىلاعت هللا ىح « ةيناثلا ةلأسملا 2

 ( نينقيتسع نح امو أانظ الإ نظن نإ ةعاسلا ام ىردنام ) اولاق اهف بيرال ةيتآ ةعاسلا نإو قدح

 ثعبلا نب ًاعطاق ناك نم مهنم نيلوقىلع ةلأ ملا هذه ىف اوناك موقلا نأ نظلا لع بلغألا لوقأ
 نم مهنمو (ايندلا انتايح الإ 3 اولاقو) هلوقب ةمدقتملا ةيآلا ىف هللا مثرك ذ نيذلا مو ؛ ةمايقلاو

 لئالد نم هوعمسأم ةيكتلو تاكو لوسرلا نم هوععسام ةرثكل مهل : هيف ًاريحتم ًاكاش ناك

 يح لاعت هتاهلع لدن ىذلاو : 00 هذهب هللا مثدا رأ نيذلا مثو هيف نبك اش اوراص هتحصي لوقلا

 .لوالاقيرفال نيرياغم ءالؤه نوك بجوف ءالؤه لوق ةياكح هعبنأ مث « نيعطاقلا َكءلوأ بهذم

 لاق اودي 1 || ولك دقو (ارام ام ك ايسر لا ىف ىأ 0 لاق مث

 اىل ةقرفلا هذه نأ ىلعليلدلاك اذهو (نوئزوتسي هب اوناكام مهم 3 مهنارسخ لوأ كلذ راصف
 اذهو هحولا اذه لعو © ةيرخسلاو ءارهتسالا ليس لع هوك ذ انم] ( انلع لَا نظل نإ ) ولاَ

 قيرفلا اذهو . نيثزوتسم اوناك امو نيركنم اوناك نيلو الا نآل . لوألا قيرفلا نم رش قبرفلا
 : مسالا واكل لعرا فلا ل اؤه

 ناهجو نايسنلا اذهريسفت ىفو ( اذه 5 وب ءاقل متيسن اك ري اسنن مويلا ليقو ) ىلاعت لاق م

 ةلزن مكلعجب ( ىناثلا ) داعملا مويل دازلا ىه ىتلا نا مكر امك باذعلا ىف مككرتن ( لوألا )

 ىذلا ءىثلاكهومالعج لب هيلإ اوتفتلت ملو مهوب. ءاقلب مت :أ اولابت مل امك « هب ىلابملا ريغ ىسنملا .ىثلا

 ةمحر عطق (اهلوأف) ءاسشأ ةثالث دب دشلا تاذعلا ةوجور نم 0 ىلاعت هللا عمجل . ايسن ايسن حرطب

 ناوعأالا نم رج أمل لصحمال نأ (اهثلاثو) رانلا ماو ًامريصي ةنأ (اهناثو) ةيلكلاب مهنع ىلاعت هللا



 "1 ةيآلا . قح هللا دعو نإ ليق اذإو : ىلاعت هلوق
 را تااددم هذ هاد 6 2 2 ايه مدق م "و 17 7 2

 ةعاسلا مكر ام متلق اهيف بيرال ةعاسلاو تح هللا دعو نإ لبق اذإو

 0 يت ا ل 210 30015 722 و1 دل تاما ه0

 فاح ولم ام تائيس مكادبو 25 نينقءتسمع نه امو انظ الإ نظن نإ

 0 0 1 ل 2 ةهمو س 0 2 5

 مكموي ءاَقل مدس يك جيف مويلا لبثو فرفور توؤزوسي ا 5 مم

 7 2 رس لس

 رثوريادعرت رث ض2 ه 0

 تاياء مدحت مكنأب مكلذ 4 نيرصآن نم مكَل امو الأ مكي و امو اذه

 بجو ةحلاصاالاهعاللا مدع دنعف 0 اههر>أ مدعدنع ادع 000 نيرمأعومج ىلع قلعملاو 2 ةحلاصلا

 دنع مكحلا ,دع ىلع لدي ال فدولا ىلع مكحلا قيلعت نأ ( انباوجو ) ةنجلاب زوفاا لصحي ال نأ
 . فصولا مدع

 نكت مل اذإ مسإلا اذ اهتيمست حصت امنإ ةحرلاو ةمحر باوثلا ىعس < ةثلاثلا ةلأسملا إل
 ..ىلاعت هللا لع ًابجاو باوتلا نوكي ال. نأ بجوق ٠.ةيجاو

 ( نيمرجم ًاموق متنكو متر يكشساذ كيلع ىلتت ىنايآ نكن ملفأ اورفك نيذلا امأو ) ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو

 نأ ىلع لدي اذهو ًائلاث امسق ركذي ملو نيرفاكلاو نينمؤملا هللا ركذ ( ىلوآلا ةلأسملا ١)

 نع أو , اف مولع كثمأت هتايآ نأب ةيوقعلا قافدتسا للع للك هنأ 4 ةيناثلا لانكا 0

 نأ ىلع لدي كلذو ٠ عرشلا .ىجب دعب الإ لصح ال ةبوقعلا قاقحتسا نأ ىلع لدي اذهو . الوبق
 . لقعلاب بحي دق تامجاولا ضءب نأ نم ةلزتءملا هلوقي امل ًافالخ ؛ عرشلاب الإ بجتال تابجاولا

 نكت ملفأ) مهل لاقيف (او رفك نيذلا امأو) ريدقتلاو فوذحم (امأ) باوج 4« ةثلاثلا ةلأسملا ١

 فصو نسحب فيك اولاق نإف ( نيمرجم أموق متتكو ) قا لوبق نع ( متر يكتساف يلع ىلتت ىنايأ

 اوناك ام ًارافك مهنوك عم. مهنأ هانعم انلق ؟ هل مذلاو هيف نعطلا ضرعم ىف امر نركب 10

 . ملعأ هللاو نيدلا كلذ ىف ًاقاسف اوناك لب « مهسفنأ نايدأ ىف الودع

 نظن نإ ةعاسأأ ا ىردت م مناف اهف فرد ةعاسلاو قدح هللأ دعو نإ لق اذإو) لاعت هلوق

 مويلا ليقو :نوئزوتسي هب اوناكام مهب قاحو اولععام تائيس مهلادبو ؛ نينقيتسمي نحت امو ًاظ الإ
 تايآ متذختا مكنأب مكلذ , نيرصان نم مكل امو رانلا مك اوأمو اذه مكموي ءاقل متين اكرك اسنن

 « 70 - رطغ مهد



 ةنآآلا دن ةيئاج ةمايزك ىزكو : لاحت هلو "ا

 ا تدث اذإو ل 0 0 ةتاومسلا نم فتاك ءاوس تانكدملا عيمج ىلع ةردقلا هلل ىأ

 انكم نكي مل ول ذإ « نكمتاذلا هذه ىف ةايلا لوصح نأ تبثو ؛ تانكمملا لك ىلع ًارداق ىلاعت

 . ةيناثلا ةرملا ىف ءايحإلا ىلع ًارداق ىلاعت هن وك نيتمدقملا نيتاه نم مزايف ىلو الا ةرملا ف لصح امل

 ةفاقلا ل رخأ ليصافت رك ذ , نيقيرطلا نيد ريقتلاو رشخلاب لدلا ناكمإ يلاعت نيب املؤ

 ثاححأ هيفو ( نولطملا رسخي ذئموي ةعاسلا موقت مويو ) ىلاعت هلوق ( اطوأف )
 « موقت موي نم لدب ذئمويو ء رسخب موقت موي ىف بصنلا لماع « لوألا ثحبلا 0

 ١) فلا و“ لفملاو هايكلا نأ ناتكلا اذه نم عضاوم ىف انرك ذ دق ( ىتاثلا ثحلا 006

 اكل نا ىف رعاتلا لف رقت ىرح ىر# ةرخالا ةداعس تلطل امف قرصتلا,و : لادملا سر

 نالذخلاو نامرملا الإ اهنم اودجو امو تافرصتلا هذهىفمهسفنأ اوبعتأ دق رافكلاو :برلا بلطل

 ثيللا لاق ( ةيئاج ةمأ لك ىرتو ) ىلاعت هلوق ( اهناثو ) نارسخلا ةياهن ةقيقحلا ىف كلذ ناكف
 بءاص لاق ؛ وذحي اذج هلثمو جاجزلا لاق رك احلا ىدي نيب ىثب أك بكرلا ىلع سولجلا وثجلا

 ىذلا وه ىذاجلا نآل. وثجلا نم ًازافدتسا دشأ وذجلاو ةغللا لهأ لاق « ةيذاج ءىرقو : فاشكلا

 كال هه رفا ةيفع هياج ا ساع نا نعو : ةعباضأ كفا رطأ لع نيل 1

 هلوقو « ةمألك نم لادبإلا ىلع ةمأ لكو ءادتبالا ىلع ( اهماتك ىلإ ىعدت ةمأ لك ) ىلاعت لاق مث
 ىرتف باتكلا عضوو ىلاعت هلوقك سنجلا مساب ىف -ك اذ , اهلابعأ فثا تلا

 امأف )كلذ دعب ىلاعت هلوةل نورفاكلاو 0 هيف 1 هنأ رهاظلاو « هيف ا نيقفشم نيمرجلا

 7( انودفلا نيذلا

 نو:ءؤالاو فئاخلاب قيلي امإ ةبكرلا ىلع وثجلا ليق نإف ( اورفك نيذلا امأو ) ىلاعت لاق مث

 نأ ىلإ ةلاملا هذه لثم ىف لطملا كراشي دق نمآلا ق#لا نإ انلق . ةمايقلا موي مهيلع فوخ ال
 0 هن وك رهظن

 فيضأ فيك ليق نإف « نورت مويلا مهل لاقي ريدقتلاو ( نوزجت مويلا ) ىلا#عت لاق مث

 لمتشملا باتكلا هنأ ىنعمب مهءاتك هنأل نيممالا نيب ةافانم ال انلق ؟ ىلاعت هللا ىلإو مهيلإ باتكلا

 6 00 دهشي ىأ ( كيلع قطني) هبتكب ةكئالملا مأ ىذلا وه هنأ ىنعمب هللا باتكو مهلاءعأ ىلع
 مكس ىأ ( نولمعت مت 0 ( دكتالملا ) خسنتس نك ) ناصقن الو ةدايز ريغ م

 هتمحر ىف ممر مهلخديف احلا سلا اولمعو اونمآ نيذلا امأف) لاَقف نيعيطملا لاوحأ نيب من *, كلابعأ

 : لئاسم هيفو ( نيبملا 0 وه كلذ
 نوكي نأ بجوف ؛ تاحلاصال نيلماع مهنوك نامإلاب مهفصو دعب رك ذ (ىلوآلا ةلأسملا ١

 . هيلع ًادئاز نامالل ًارباغم تاحلاصلا لمع

 لامعألاو ناميإلاب أنآ هنوك ىلع هللا ةمحر ىف لوخدلا قلع ةلزتعملا تلاق  ةيناثلا ةلأسملا ل
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 00 0 07 2 8 أس

 جا اورتك ندا 3 6« ا هلآ وه كاذ هتحر ىف

 2 سس ذ

 0 هو 2 هلة

 «؟١» يمر أاموق منك و متريكتساف ميلع لت

 . رمآآلا سفن ىف عطاقلا قلا ليلدلا وه ام ىلع هيبذتلا هنم دوصقملا لب . هلإلا لوقب هلإلا تامئإ

 رداقلا نأ تيثو لولا ءايحإلا لثم ةداعإلا نأ تيثو «لاعت هللا نم ءابحاإلا نأ تبث الل

 تبث و « أمسفن ىف ةنكمت ةداعإلا نأ تبث و : ةداعإلا لعرداق ىلاعت هنأ تبث . هلثم ىلع رداق ءىثلا ىلع
 . ةقح امنوكب عطقلا بجوف ابعوقو تقو نع ربخأ ميكحلا رداقلا نأ

 6 مده: ام ىلإ ةراشإ 0 0 ( لات هلوق امأو

 هوك ىذت#ي 0 مظااو رولا نع 5 0 : . ل1 الداع لنا رولا 3 وهو 2 ةمدقت دلل ةبآلا

 : ةمايقلا و ثعبلأ

 ةلالد نودلعيال. سانلا رثكأ نكل ىأ ( نودعيال سانلا رثك أ نكلو ) ىلاعت لاق مث

 ىلاعت هنأ ًاضيأ 0 1 00 هلإلا دوجو ىلع تابنلاو ناويحلاو ناقل
 . ًايناث الا ىلع 0 نأ بجو .ادتبا داحإلا لع ًارداق ناك

 ىرتو ؛نؤلطبملارسخ ذئموي ةعاسلا 0 مويو ضرألاو ا كلم هللو ل ىلاعت هلوق
 مكيلع قطا انك كانه . نوح منك ام نور 0 تال ةمأ لك ةيئاج ةمأ 15

 0 مهلخ ديف كاطافلا ارا و8 يدل طاق نولم# م كام خستتس هنااا نا

 متتكو متريكتساف مكيلع لتت فانا نك مفأ را نيذلا امأ 0 وه 3 هل

 . ( نيم رجم أموق

 ىلع ًارداق هنوك ىلعو ىلو الا ةرملا ىف ءايحإلا ىلع ًارداق هنوكب جتحا امل ىلاعت هنأ ملعاو
 ( ضراالاو تاومسلا كله هللو ) لاَمف ليلدلا م ةمدقتملا تايالا ىف ةيناثدلا"ةرهلا ىف ءاي>إلا



 ةيالا . كييح هللا لق : ىلاعت هلوق 0

 تعقو اذإو 1 مئابطلا تاجازتمال ةيجوم ا كالفاللا تاكرح بدعسإ ناكاذعإ صا الا دلوت ىعل

 2 توملا لصح رح ه4هجو ىلع تعقو اذإو 2 ةايحلا تاصدخ صاخ هدو ىلع تاجازتمالا كلت

 تام.ئإ ىلإ بايلا اذه ىف ةجاح الو : كالفألا تاكرحو عئابطلا تا رن كولا وة احلل تن لاف

 . ةمايقلاو ثعبلا راكنإ نيبو هللا راكنإ نيب اوعمج ةفئاطلا هذبف . راتخلا لعافلا

 ليلدلا 2 7-0-0 5 0 م مدد ف لاق مث

 الو 0 4مش 0 0 يل هلإلا 0 نارك نأاو 2 ع ةمايقلاو ثعملاب

 ار طار هب اوفرخ لوألا لاح الا كلذ هلابب رطخ هنكلو ؛لطاب ىناثلا لامت>الا اذه نأ ىف ةيوق

 هوراتخا ىذلالوقلا ةأىف 00 0 م مل سيل 1 تدثف « ةئيب الو ةجح ريغ نم هيلع

 نأ لع لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذهو «بجوم ريغ نم هيلإ بلقلا ليمو نابس+لاو نظلا ببسإ

 8 كا هللأ دنع 12 نايسحلاو نظلا ةعباتم نأ 2 دسأف لطاب لوق هنو ةد> ريخل لوقلا

 منك لإ انناراب ا ونتا اولاق نأ الإ مهتجح ناكام تانيب انتايأ مهيلع ىلتت اذإو ) ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو ( نيقداص

 . هريخأتو ناكر بخ ميدقت ىلع عفرلاو بصنلاب مهتجح ءىرق 4 ىلوألا ةلأسملا 2

 نأ (ىناثلا ) ةجح مهمعز ىف هنأ ( لوألا ) هوجول ةجح مهلوق ىمس « ةيناثلا ةلأسملا ال
 2 ب رض مم ةيحن - ةلوقكإ ةج> ةتيلا مهل سلف أنه مجح ناك نم دارا نوك

 امم جاجتحالا ضرعم ىف اهوركذ مهنأ ( ثلاثلا ) [ ةيحتلل برضلا ةافانمل ةيحت مني نسل |

 وتامنيذلا انئابآب اوتئاف كلذحصول اولاق نأ ثعبلا راكنإ ىلع مهتجح نأ 4« ةثلاثلا ةلأسملا ١
 . ثعبلا هحصي انل اودهشل

 عنتم نوكي نأ بجو لاخلا ىف لصال ام لك سيل هنأل . ًادج ةفيعض ةيبشلا هذه نأ ملعاو

 ولو )2 هيف اناص> كذا تقولا ىلإ لارا نم ايي ك1 ا د>او لك لوصح ناذ 2 لوصحلا

 كلذو 1 كلدكا اناوصح مدع نكشف لوصحلا عانتما ىلع لدي يعم تقو ىف لؤصخلا مدع ناك

 قافتالاب لطاب
 مالكلا اذه ليق نإف ( ل + مث كيب هللا لق ) است لات م

 ال11 اكلي انور اخر ثوع ايندلا انتاج الإ: سامو. .لوقي نه باوح لخال روك ذم
 لف ( هلوقب ةمالك لاطنإ زوج فيكف )2 ةم اهلا مو دوجولو هلإلا دوجول دك ناك لئاقلا أذهف

 لالذسالا رك ذ ىلاعت هنإإ اناق « لطاب وهو هسفنب ءىثلل تابثإ الإ اذه لهو ( مكتيمي مث مكيبحب هلل

 لق انهاه هلوقف ؛ ًاراوطأو ًارارم نآرقلاف مكحلا لعافلا دوجو ىلع ناسنإلاو ناويحلا ثودحب

 مالكلا اذه ركذ نم دوصقملا سيلو ؛ ًأرارم اه#وأو اهنبب ىتلا لئالدلا كلت ىلإ ةراشإ ( كيحيهللا



 8-5 ةياالا . ايندلا انتايح الإ ىه ام اولاقو : ىلاعت هلوق

 هريظنو ؛ حالصلا لبقي ال هحور رهوج نأب ملع ىلعىنعي ( لع ىلع هللا هلضأو ) ىلاعت لاق مث

 رهاوج نأ هيف مالكلا قيقحنو ( هتالاسر لعجي ثيح لبعأ هللا ) ىلاعت هلوق مظعتلا بناج ىف

 ليما ةميظع ةيلفس ةينابلظ ةردك اهنمو « ةيهلإ ةيولع ةينارون ةقرشم اهنف ةفاتخم ةيرشبلا حاورألا
 نم دارملا وهو . هتيهامو هرهوج قيليام بسح منم الك لباقي ىلاعت وهف  ةينامسجلا تاوهشلاىلإ

 . نيلوبقملا قحفف (هتالاسر لعجي ثيح ملعأ هللا) هلوقبو ندودرملا قحفف ( ملعىلع هللا هلضأو)هلوق

 ود ( مع ىلع هللا هلضأو ) هلوةف ( ةواشغ هرصب ىلع ل هلق هعمس ىلع خو ) لاق مث

 لعجو هبلق و هعم ىلع محد ) هلوقو ( نونهؤي.ال ) هلوق ىلإ ( اورفك نيذلا نإ ) هلوق ىف روك ذملا

 (ةواشغ مهراصبأ ىلعو 0 متخ ) هلو نم دارها وه ( ةواشغ هرصب ىلع

 مدق 5 هذه هنأنتيآلا نيب توافتلاو :لامعمالاب ة ةرقبلا ةروس ىف هريسفت سم دق كلذلكو

 عمسي دق ناسنإلا نأ قرفلاو ٠ : عمسلا ىلع بلقلا مدق ةرقبلا ةروس ىفو ؛ بلقلا ىلع عمسلا كذ

 رعاش مقلم ىنلا نأ سانلا ىلإ نوةلي اوناكرافكسلا نم ةءامج نأ لثم ؛ لآ هيما ل

 امأو . هتع مبسولق ترفنو هوضغبأ كلذ اوعمس اذإ نوعماسلاف ؛ ةسايرلاو كلملا بلطي هنأو نهاكو

 اوعمس ولو ؛هبلإ نودمتس اوناكف لا يد مواقي هن وضغس أوناك مهف ةكم راعثا

 ,سفنلا رهوج ىلإ ندبلا نم دعصي رثآلا ناك ىلو ألا ةروصلا ىف : ًاعفان ًائيش هنم اومهف ام همالك

 مرجال نامسقلا فاتخا املف «ندبلا رارق ىلإ سفنلا رهوج نم لزني رثآلا ناك ة يناثلا ةروصلا ىفو

 هللا ركحذ املو  امهلع انهن نذالا نيبيترتلا نذهب نيمسقلا نذه الك ىلإ ىلاعت هللا دشرأ

 ام (فاورا د الفأ ) هللا هلضأ نأ لعلا نه ى ىأ (هللا دعب نم هيده نث ) لاق مالكلا -

 هعنم حرصملاعت هللا نال ؛ ةليح الو رذع ةيآلا هذه عم ةيردقلل ىقبي سيلو ىدحاولا لاق ؛ س

 دق ةرظانملا هذه لوقأو ءهرصبو هبلقو رفاكلا اذه عم ىلع متخ هنأ ربخأ نيح ىدهلا نع . ٍ
 : ةرقبلا ةرودن لوأ ف ءاضقتسالاب كف

 امأ «رداقلا هلإلا راكنإ ىفو ةمايقلا راكنإ ىف مهتييش كلذ دعب مهنع كح ىلاعت هنأ ملعاو

 نإف (ايحو توم ايندلا انتايح الإ ىهام اولاقو ) ىلا عت هلوق ىهف ةمايقلا راكنإ ىف مهتيش

 اف تومبو ايحن اولوقي نأ بحي ناك ةمايقلا اوركنف ايندلا ىف توملا ىلع ةمدقم ةايحلا اولاق

 لاح ( توم ) هلوقب دارملا ( لوألا ) هوجو هيف انلق ؟ ةايحلا ىلع توملا ركذ مدقت ىف ببسلا
 ايندلا ىف كلذ دعإ لصح ام (ايحن ) هلوقبو : تابمألا ماحرأو ءابآلا بالصأ ىف ًافطن مهنوك
 ضب :انيحنو نضع: تومي ( كلاثلا ) اندالؤأ ءاقب ببسب ايكو ..رخ توع ( قالا )
 --- ايلا ركذ مدق ىلاعت هنأ عضوملا اذه ةب ةباتك دنع لابلاب رطخ ىذلا وهو ( عبارلا )

 توملا اهيلع أرطي ام اهنم ةادحلا كلمت نأ ىنعي ( ايحنو تومت ) هدعب لاق مث ( ايندلا انتايح الإ
 مل نيذلا ءاي>آلا قح ىف كلذو؛ اهيلع توملا أرطي ملام اهنمو ءاوتام نيذلا قح ىف كلذو
 ىنعي ( رهدلا الإ انكلج امو) حوت وهخ ؛راتخلا لعاقلا هلإلا راكتإ ق نيش امأو كدب اون:



 ديالا ةاره هلز دعا نو ثيارفأ < لاخي هلوق ا

 ه0 ل نر احر ترم اندلا اناح الإ هام اولاقو
 2 00 0 ه2 هلم 0 !؟س هول

 اا تانيب انتابإ 0 اع لقت ذو «42 0 الإ ! مع 5 كلذ 7

 3 ه2 هرج ملدف رع م هع 3 ع

 ْ مث مكيبحت هّللأ لق «؟6» نيقداص متلك نإ انناب 51 : ا ارا نأ الأ | مهتجح
 ب

 انت مع سسم 2 رتس هال 0

 سانلا رثك ١ نكلو هيف ةقاداو ةميقْلا مو كل مكن م

 ب امو ل -

 45712 نوملعي ال

 بيراال ةما.ةلا موب ىلإ مكعمجب مش * كتي م ب و هللا لق . نيةداص منك نإ انا ايأب اونا اولاق نأ

 . 4 نودلعيال سانلا رثك اكل او هن

 ةلالدلاب هك ؛« تاداعسلاا تاجرد ىف رفاكلا ىواسيال نمؤألا نأب 00 ذأ انا لاقت هنأ مع ءا

 ثعبلا دجوي ىل ول و ( قلاب ضرالاو تاومسلا هللا قاخو ) لاقف ٠ ىوتفلا هذه ةمىلع ةرهاظلا

 مث ,فيعضلا مولظملا لع هطلسو ملاظلا قاخ امل ىلاعت هنآل . لطابلاب ناك لب قحلاب كلذ ناك امل
 ( قلاب ضراآلاو تاومسلاقلخ ) هنأ لطبل ًاملاظ ناكولو . ًاملاظ ناكملاظلا نه مولظملل مقتنيال

 ا ]8 لا نزلا هذه ىضاقلا لاق © سنون ةرونس ل وأ ق روك ذم لكالدلا هذه :ريارقت ماما
 لعف ول نولوقي نيذلا ةربجلا بهذم ىلع الإ حصيال كلذو . ًاملظ ناكل لصح ول ام هللا رودقم

 باجأو « ملظلا ىلع ةردقلاب فصوب ال هْنِإ لوقي نم لوق ىلعو ٠ مك
 ,اذف راتخالاو ءالّمالا نم دارملا نأ 5 الظ ناكل ةريغ هلعفولاام لعف دارملا نب هنع باحألا

 فوطعم هنأ (لوآلا ) : ناهجو هيف (ىزجتلو) ىلاعت هلوقو . ًارابتخاو ءالتبا ناكل هريغ هلعفولام

 نا راهظإ لج 31" زغرالاو تاومسلا هللا" قلخو ندفتلا ل وكس ( قملاب)) "ةلوق لع

 تاومسلا هللا قلخو ) ردقنلاو ء. فوذحم لع فطعلا نوكي نأ ( ىناثلا ) « سفن لك ىزجتلو
 اذه قلخ نم دوصقملا نأ ىنعملاو (سفن لك ىرجتلو ) هتردق لغ امم لديل ( قلاب ضرالاو

 تاجردلا ف توافتلالص-و ةمايقلاو ثعبلا لصح اذإ الإ متيال كلذو . ةمحرلاو لدعلا راهظ] ملاعلا

 لاقف ؛ مهقئارط حنابقو رافكلا لا حرش ىلإ ىلاعت داعم . نيلطبملا نيب و نيقحلا نيب تاكردلاو

 نودبعي اوناكف ىوم لا ةعباتم لع اولبقأو ىدملا ةعباتم اوكرتىنعي ( هآوه هل ذا نم تيأرفأ )'

 2 الق ففلخ تهذو ةكيل ءق ىلإ ةعبطالام ايلك(هاوهإ هتط آ) ءىرقو ؛ هطلإلجرلا ديعي ا" ىوطلا
 .اهنم آدحلو تق و لك دبعي ىتش ةملا هاوه ذخا

 . بدآلا د1 01 اولا اح ضل .كاورلا ق] يكون لاعلا هه ريع ق"يبلانم 0 لول



 1 ةيآلا . نودكحي ام ءاس : ىللاعت هلوق

 هرج 6 2 مس اننا مص سادس يت دم رث] مد ساس سس

 مهو تبسك اهب سمن لك ىرجتلو حلا ا أو تاومسلأ هل را
 نسما ا ا عا رادع رت صا ع 2 ه2 - - 10

 هعمس ىلع متو مع ّلع هللا هلضاو هب ره هل د نم تبأ َرفَأ م َنولْظِباَل
- 

 5 اسأ اساسا | |١ ملط 6س هما واس د 2 را ا 8

 «57» نورك الفا هللا دعل نم هن دهم نم ةواَشَع ه رون ىلع لعجو هيلقو

 ه- 9-5 ل ا ب ا حا

 ةيلعافلا ىلع ( ممتامو مهايحم ) عفتراف . ايوتسم ىرجم ءاوس ىرجأ : فاشكلا بحاص لاف

 « جاحلا مدقك نيفر ُُظ ) مهتامو مثاي . ( لعج بصنلاب ! ( مهتاعو) أر 0 نمو « ةلمج ريغ ا ناكو

 ايلا لعج ءاوس بص نم ىلع وبأ لاق «( ممتامم ) ىفو (مهايح) ىف ( ءاوس ) ىأ ٠ مجنلا قوفخو

 لاق «ءاوس (مهتامو مهايحم) لعبت نأ ندقتلا ريصنف مرلعجي ق.يوصملا ريمْصلا نم الدب كال

 . ( نيذلاك) هلوق ف فاكلا وهى اقل لؤوعفملا نوك ر الاف ل نأ د

 سابع نبا نع دهاجم لاق ( ممامو مثا < ) هلوقب دارا ىف اوفلتخا « ةيناثلا ل أسما ١

 نيرفاكنوبومبو 00 م :اؤ الك مومو نينم ّوا ةأم < مهتاعو مهتايحنأ 5 0 0

 نوكي هنإف ايندلا ف نوكي مادام نمؤملا نال كلذو . نينمؤمهن وتوم و نينمؤ» نوشيعي نونمؤالاو

 نإو ) هلوق ىف هرك ذ ا. هنم دضلاب رفاكلاو :هعم هللا ةجحو نونمؤملا ةراصلاو هذ وه هيلو

 ىلاعت هلوق ىف هرك ذ ام نمؤملا لاح نإف « توملا ىلإ برقلا دنعو ( ضب ءايلوأ مهضعب نيملاظلا

 هلوق ىف هرك ذام رفاكلا لاحو (ةنجلا اولخدا مكيلع مالس نولوقي نيبيط ةكئالملا مهافوتت نيذلا )

 ةكحاض ةرفسم ذُئهوي هوجو ) ىلاعت لاقف ةمايقلا ف اأو ( مهسفنأ ىلاظ ةكئئالملا مهافوتتنذلا )
 نيب توافتلا عوقو نايب ىلإ ةراشإلا وه اذهف (ةرتق 5 , ةريغ اهلع ذئموي هوجوو « ةرشبتسم

 9ك ىف اووتتسينأ. زاكنإ ىعملا نوكي نأ ةيالا ليوأت ىف( ىاثلا هجولاو ) يلا ل

 ةيافكعلا و ىزررلارو ةحفلا ف مهايحم ىوتسي دق 00 نمؤملا نال كاذو عدايللا ف ا

 ( ثلاثلا هجولاو ) تاما ىف امهنيب قرفلا رهظي امنإو :نهؤملانم الاح حجرأ رفاكلا نوكي دق لب

 ءاوس مهتاممو نيئيسملا ايحم نأ ىنعم لع فنأتسسم ( مهتامو مهايح ءاوس ) هلوق نأ ليوأتلا ىف
 راكنإب حرص ىلاعت هنإ مث « هيلع شاع ام بسح ىلع تومي لكىأ٠ 0 نينسحما ارح كإذكف
 . رهاظ وهو ) نوكحي ام. اس ) لاف ةيوستلا كلت

 .مهو تدك انني نسف لك ىزجتلاو قاطاب ىضرالاو تاودشلا لإ ىلخ 0: 6 هلوق

 هرصب بع لعجو ٠ هيلقو هرم لع متخو مع 0 هللا هلضأ و هاوه هلإ دكا نم تن أرفأ ءنوملظيال

 انكلمامو انكو توم ايندلا انتاي> الإ ىقام اولاقو ء نورك ذت الفأ هللا دعب نم هيدهم نف ةوامشغ

 الإ ممجح 0 كنان دب انا مييلع 05 اذإ مو نونظي الإ مث نإ مع نم كَل 7 مو رهدلا الإ



 11 . معامو مها ]وم + لاعت هلوث ا

 نوقتملا امأو . باقعلا ةلازإو باوثلا لاصإإ ىف مبعفني مهل ىلو ال ؛ ةرخآلا ىفو ايندلا ىف ًاضعب

 ىلاعت هللا نيب انو. نبةيالولا نيب قرقلا نيبأ أموع هولاوم مهو مهرصانو مملو هللأف ؛ نودتملا

 تانيبلاو «ةيفاشلا تاناربلا نم هيف ام لعجسانالرئاصب نآرَلا اذه ىندملاو ٠ فارعإلا ةروسرخآ

 ) ةلالضلا نم ىده وهو 0 ةايحو اك تايالا ا قلعج 7 بولاقلا 5 راصيلا ةلزنع ةيفاكلا

 هجولا نم نيقتملا نيبو نيملاظلا نيب قرفلا ىلاعت هللا نيب الو . نّيأو نمآ نمل باذعلا نم ةمحرو

 مهلعجننأ تائيسلا اوحرتجا نيذلا بسح مأ لاف ء رخآ هجو نم امهنيب قرفلا نيب : مدقت ىذلا
 : ثحايم هيقو ) تاحلاصلا اولمعو 1ع ل

 ؛ رخآ ءىثىع ًافوطعم هنوك لاح ءىش نع مابفتسالل تعضو ةيلك(مأ ) «لوآلا ثحبلا إل

 نوبسح مأ ء اذه نوكرشملا لعيفأ : انبه ريدقتلاو « ًارمضمؤأ ًاروك ذم فوطعملا كلذ ناكءاوس

 : .؟ نيمتملا ىلوتت اك مهالوتن انأ

 .مهبساك ىأ : ةلهأ هحراج نالفو؛ حراوجلاهنمو « باستك الا : حارتجالا (ىاثلا ثحبلا ١

 .( راهنلاب عر ام ملعلو ( ل لاق

 ىضر حارجلا نب ةديبع نأو ةزمحو ىلع ىف ةبآلا هذه تلزن : ىلكلا لاق ( ثلاثلا ثحبلا 2

 متن ام هللاو :نينمؤلل اولاق . ةبتع نب ديلولاو ةبيشو ةبتع : نبكرشملا نم ةثالث ىفو ؛ مهنع هلل

 الاح لضفأ انأ اك. ةرخآلا ىف كلاح نم لضفأ انلاح ناكل ًاقح نولوقت ام ناكولو ؛ ءىث ىلع

 عيطملا نما لاح نوكي نأ نكمي ال هنأ نيبو « مالكلا اذه مييلع هللا ركنأف ءايندلا ىف 5م

 . تاداعسلا لزانمو « باوثلا تاجرد ىف ىصاعلا رفاكلا لاح ًايواسم

 (مهلعجت نأ) هلوق ىف روك ذملا ريمضلا (امهدحأ) نيلوعفم ىعدتسي ( بسح ) ظفل نأ ملعاو

 لاشمأ مهلعجن نأ نيحرتجلا ءالؤه بسحأ ىنعملاو ( اونمآ نيذلاك ) هلوق ىف فاكلا ( ىتاثلاو (١

 رصننل انإ ) هلوقو (نووتسي ال ًامساف ناك كت ان 2 نك نفأ )ىلاعت هلوق هريظنو ؟ اونمأ نيذلا

 ءوسوطلو مهترذعم . نيالاظلا عفنيال موي داهشألا موقيمويو « ايندلا ةايحلا ف اونمآ نيذلاو انلسر

 هلوقو ( نوكحن فيك مكل ام نيمرجن اك نيءلسملا لحجم أ ) ىلاعتباهل وهو (ةزاذلا ءىَس مهو ةنعللا

 . ( راجفلاك نيقتملا لعحجت مأ ضرألا ىف نيدسفملاك تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا لعحجن مأ )

 : لئاسم هيفو ( مهتامو مهايحم ءاوس ) ىلاعت لاق مث

 نوقاملاو 2 بصالاب ) 0 ( مداع نع صقفخ>و 0 ةزمح أرق 4 لوألا ةلأسملا 7

 ( مهتامو مهايحم ) هلوق فأ وبف « عقرلاب ةءارقلا هجو امأ .. بصنلا ديبع ىبأ رايتخاو ؛ عفرلاب
 وهو ( لعجب مأ ) هلوقل ىناثلا لوعفملا نم لدبلا ىلع بصنلا لع ىف درفملا مكح ىف ةلخجاو أدتبم

 تصخلاب ةءارقلاهجو 0 2 قلطنمهونأ دز تانظ ا: هلر# هريظنو ) م نيذلاك) هلوةقفاكلا



 عةم ةيآلا . أئيش هللا نم كنع اونغي نل مه : لاعت هلوف

 برقاآلاو ( 0 2 مكحلاو تاتكشلا زك 0 اذن دّقلو ( لاف ؛ 7 هلل معذ 00 لاح هللأ أدب

 اهأو ”ةارزملا رهف( ياتكلا )هل هحاضل»ا اخت ناك نأ تك دل ا

 لصفب ملعلا دارملا نوكي نأ زوحيو . ةمكحلاو معلا دارملا نوكي نأ زو ؛هوجو هيفف ( كسلا )

 ,ةمولعف ةوبنلا امأو . هقفلاٍلع وهو ىلاعت هللا ماكحأ ةفرعم دارملا نوكي نأ زو<و « تاموكحلا

 مهبلع عسو ىلاعت هناأل كلذو ( تابيطلا نم مانقزرو ) ىلاعت هلوق' نمد كلا ىفاأين ةدلا معن اأو

 لاعنا نيب. اليو ..ىولسلاو نملا مهلع لزنأ م“ مهدايدو نوعرف موق لاومأ مهثروأف «ايندلا ىف
 ا لح :هي (نيملاعلا ىلع مهانلضفو ) لاق ٠ ًارفاو ًاريصن ايئدلا مملو نيدلا معن نم م هاطعأ هنأ

 ىلع مهاناضفو : دا للا كل ل اذهلف « مهتق 00 نم ةبقنم عفرأو ةجرد ربكأ
 مهنامز ىملاع

 ؛رمأألا نم تاذيب مهانآ هنأ (لوآلا) هوجو هيفو ( ىمآلا نم تانيب مهانيتا 0 لاق مث

 ع اع أيا أ ن مهل نيب ىنعي : سابع نبا لاق ( ىتاثلا ) ايندلا رومأ ىلع ةلدأ ىأ

 تارزجعم ىأ ( تايب مهانينآو ) دارملا ( ثلاثلا ) بري لهأ هراصنأ نوكيو « برثي ىلإ ةماهت
 . مالسلا هيلع ىموم تازجعم دارملاو « مهتوبن ةحح ىلع ةرهاق

 « مح) ةروس ىف رسفم اذهو ( مهني ا معلا مهءاج ام دعب نم الإ اوفلتخا اف ) ىلاعت لاق مث

 عافترا بجوي ملعلا ل وصح نآل ؛ ةلالا هذه نم بجعتلا مالك /| اذه رك ذ نم دوصقملاو (قسع

 نم مهدوصقم نكي م منأل كلذو ؛ فالتغ ا ملعلا ءىجب راص انههو ؛:فالخلا

 مث اوملع مهنأ ديري تالاهتحا ان 3 مث . مدقتلاو ةسايرلا بلط هنم دوصقملا امبإو « ملعلا سفن ملعلا

 تانيبلاو لئالدلا عضو ىلاعت هنأ الار ءملعلا ىلإ لصوت ىتلا ا ملعلاب ديري نأ زوو ءاوشاع

 ؛ 0 اوفلتخا دانعلاو دس+لا هجو ىلع مهنكل . قحلا اوفرعل اهف| ا

 ىنيذي ال هنأ دارملاو ( نوفلتخي هيف اوناك ايف ةمايقلا موي مهدب ىضقي كبر نإ ) ىلاعت لاق مث

 ةرخآلا ىف ىريس هنإف . اهيلع تداز وأ قل معن تواس نإو اهسإف ءايندلا معنب لطبملا رتغي نأ
 رمأ ء دسحلاو ىغبلا لجل قحلا نع اوضرعأ مهنأ ىلاعت نيب املو . مهل رج زلاك كلذ وة

 ىوس ضرغ هل نوي ال نأو « قلاب كسمتي نأو « ةقيرطلا كلمت نع لدع نأب متلي هلوسر

 ةقيرط ىلع ىأ ( رمآلا نم ةعيرش ىلع كانلعج مث ) ىلاعت لاقف « قدصلا ريرقتو قحلا راهظإ

 نم هيلع ةجح ال ام عببتت الو . تانيبلاو لئالدلاب ةتباثلا كتمي رش عببتاف « نيدلا رمأ نم جامنهو

 دلل اولاف شي نق د نإ: ىلكلا لاق . لهجلاو ءاوهآلا ىلع ةينبملا ممايدأو لاهجلا .اوهأ
 . ةبآلا هذه 1 هللا لزأف . نسأو كنم لضفأ اوناك مهف كئئابآ ةلم ىلإ عجرا : ةككب وهو

 ترصف ةلطابلا مهن دانا تمارا عار ذم هللا ىرم كلنع اونغي ن ) ممن] ) ىلاعت لاق م

 مهضعل لودي 4 0 نيب مث . كنعهللا بادع عفد ىلع نوردقي ال مرهف ؛ باذعلل امم

 الند رشا م؛»

 هَ ى



 اوناك نيذلا نافيكللا هبّريض لثم ( اهلعف ءاس 1 نورفغي نيذلل هللا هيرضض لثم وهو ( هسفنلف

 هلا ليمارس] ى انينآ دقلو : 0 ف ْ ع

 80 6 ل 2 ف معا نر 6 يمارم أ 6هردق

 نم مانقزرو ةودلاو' نككلاو باتكلا ليئارسإ ىن , نينا دقلو

0 :| 

 لإ 0 رمل م تايب ٠ مان 1 1١72« نيم هلا لع م 00 تآبيطلا

 هس هدد هرثاسمو م19 62 عوج 0 6 فرت | 2س

 اوناك ايف ميل 68 مهيب ' ىضقي كبير نإ مهيب أغيب ملعلا مث اج و 0

 1 ع 0 ياك رمال نم ةعيرش لع َكانلعَج مث «11/ نومي د هيف

 مهضعب نيملاظلا َنِإَو ايش هللا ن نم كنع رح نآ ممنإ 64182 دك يدل

 ه1 مل ها حا 2 - هب رهام اس رثادق

 مر ةَمحَرو ىدهو سان ر ا 6( هيفا لو هللاو م  هالوأ
 تم 0 م 22

 اوم 5 1 مهل 95 تائيسلا ا نيل ا بسح 1 دعو ٌنونقوي

 ا يف ل اما تاخر | بح اص 310 - ا ل

 «؟١1 نومكحت 506 مهتامو مايحم اوم تاحاصا أ اولمعو
 ع --_ٍ رو

 عفنلاب دوعي ملاصلا لمعلا نأ لاك قيما لحال اج لغو نام للا و لوستلا ماَذَيإ لغ نومدقي

 كلذ نع ىهنو اذهب أ ىلاعت هنأ.« هلعاف لع ررضلاب دوعي ءىدرلا لمعلاو : هلعاف لع ميظعلا

 . لطابلا لمعلا نع رجزو ملاصلا لمعلا ىف هنم بيغرت 0 « هيلإ عجري عفتل ال دبعلا ظحل

 تايرطلا كم مهانقذرو ةوبنلاو سَ ذل قاوكتلا ؛كيالازع 6 انيتا دقل و ١ ىلاعت هل و

 مهني تيارا 1 ممءاج ام دعب نم الإ اوفلتخا اف مالا نم تانيب مهانيتآو : نيملاعلا ىلع مانلضفو

 اهعبتاف مالا نم ةعلارش ماع انلعح مث « نوفلت ذل هيف اوناكامف ةمايقلا مو | من ىعف كنا نإ

 ءايلوأ مهضعب نيملاظلا نإو ايش هللا نم كنع اونغي نل مهنإ . نودلعي ال نيذلا ءاوهأ عبتت الو
 أو>رثج انذلا باسح مأ 2 نونقوي موقل ةمحرو ىدصهو سانال راصب اذه 7 نيقتملاىلو هللأو ضن

 .( نونكحي ام ءاس مهتامو مهايحم ءاوس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاك مهلعجن نأ تائيسلا

 ىلع فالتخالا مهنيب لصح هنأ عم « ليئارسإ ىنب ىلع ةريثك معنب معنأ هدأ نيب ىلاعت هنأ ملعا

 . مدقت نم ةقيرطك هموق ةقيرط نأ نيبي نأ دوصقملاو ؛ دسحلاو ىئغبلا ليبس
 اذهلف ءايندلا معن نم لضفأ ن.دلا معنو ؛ ايئدلا عنو , نيدلا معن : نيمسق ىلع معنلا نأ ملعاو



 ان ةيآلا . نوبسكب | اوتاكامأ موق ىرجيل : لا هلوق

 وأ 0000 نم ا 0 ردقت وأ اهي عافتتالا لد قام 8 ةطباه ا

 هايم ذل ؟(ه 0 أ هلوق ُْق ىنعم امليق ة ناف ؛ هانيب دق كلذ 0 ؛عافتنالا لصحب " ديدحلا

 لاك أ ىنعي هدنع نم ةلصاحو هنم ةئئاك م 0 3 ىدملاو ؛ لاخلا عقوم ةعقاو 8 1

 براحم نب ةمل أرق فاشكلا بحاص لاق : هقاخل اهرخم مث هتيكحو هتردقب اهدجومو اهنوكم

 هم كل ىأ فوذح د ريخ هنأ ىلع 0 فراغا دال ىلع رخخ لعاف هنم نو نأ ىلع هنم

 : م

 قالخالا ميلعتب كلذ ت0 ةردعلا و دحرألا 0 هدابع مِلع امل ىلاعت هنأ ملعاو

 نيذلاب دأ رملاو ( هللا , ءانأ نوجربال نب ءذلل اورفغياو 2 ذلل لق ) هلو#ب ةديما لاعفالاو ةلضافلا

 ( اونمآ نيذلا لق ) سابع نبا لاق ةيآلا لوزن كك اولا راها مايأ نوجريال

 ةوزغ ىف اولزن مهنأ كلذو « ىبأ نب هللا دبع ىنعي ( هللا مايأ نوجريال نيذلل اورفغي ) رمع ىنعي

 هانأ املف « هيلع أطبأف ءاملا ىقت يل همالغ هللا دبع لسرأف , عيسيرملا اهل لاقي رْبب ىلع قلطصملا ىبب

 ىلص ىنلا برق ٌداهىتح ىقتسي ًأدحأ كرت اهف رّثبلا فرط ىلع دعق رمع مالغ لاق ؟ كسبحام هل لاق
 كيلكن مس لبق امالإ ءال وه لثمو انلثمام هللا دبع لاقف . هالومل كرك دابر
 متش لتاقم لاقو « ةيآلا هذه هللا لزنأف ءهيلإ هجوتلا ديري هفيسب لمتشاف رم هلوق غلبف . كلكأي

 كلا 00 ل زواجتلاو وفعلاب هللا ل هب شط نأ مهف 6 0 ةراقق لجر

 ًاضرق هللأ ضرب ىذلا اذ نم ) هلوق لن اذ ىدوبلاصاختتف نأ نارهم ن(تردم ىورر

 ىل هىنلا ثعبف . هبلط ىف جرخو هفيس ىلع لمتشاف رمع كلذب عمسف : دمت بر جاتحا لاق (ًانس>

 باوثنوجريال سابع نبا لاق (هللا مايأ نوجريال نيذلل) هلوقو « هدر ىت> هبلط ىف ملمو هيلع هللا

 هلو دنع هللأ مايأ لرد اند فشلا ممآلا باّمع لثم نوم الو هباقع نوفاخ الو هللا

 كح لح در هلا كلذ اولاق انو ,خوسنم هنإ نولوقي نيرسفملا رثك أو ( هللا مايأب مثركذو)

 هنإ لاقت نأ برقالاو اخت ناك ل12 1هنهللا ملاابلف ..ازولاش الو ارش ا

 لا ءفاللاو ةيذ وا تايلكلا نم مع ردصل امع زواجتلا ىلعو تا رقما ُْق ةعزانملا كي ىلع 0

 . ةش>وملا

 اد اموق ةرفغملابىزاج : كل ىأ ( نوبسكي اوناكام ًاموق ىزجيل ) ىلاعت لاق مث

 كور اكل نوما مث مم دا هرألأ نأ عم ( موو ىزجمل ) هلوق ف 0 "لإ ق ةدئافلا|م : لق نإف

 موق ىأو اير را ليق هن "اك مهنأش م ءظعت ىلع لدي ريكسنتلا انلق :؟ ( أوما نيذلل لقر هو

 لاقو 2 هولا عرب و ةشحولا 8 تان د قمل نع زواجتلاو كاك دسلا نع حفصلا مم 7 0

 نم نوشكي اوناكاع راهكتلاهتا"ىردملا رامكتلا نع وو واجن نيدهودلل رك ةيالا 2
 ًاحلاص لمع نم ) اقف ماعلا كحلا ركذ مث . نذع مهنفاكن ىتح متنأ موئفاكتال مهل لبق هناك منإلا



 'ش | . رحبلا كل رخح ىذلا هلل ىاعت هلوق ١

 هام مه ل 2 0

 37 32 رس 0 ل 12 اوله ك1 كاملا 5 ل 3 رخس ىذلا هللا
 هت هلآ ا ا

 ا ريك سس

 اعيمج ضرألا ىف امو تاومسلا ىفام 1 را شت ملعلو

 . رو هك ذأ 2| د ١] ا

 نذل اورفخَي ا َنَدلل لق كلوش نو موَقل تابال كلذ ىف نإ هنم

 طاع يع نم َنوسكي اوناك ا : اموق ىرجييل هللا مايأ ن
 : 3 كل لا و 7 ا -َ 8-

 «١ه» لوعج رث مكبر لإ مث اهملعف كا 0 وم

 ار 001 اغلا .ىصقأ ىلإ اعلاب هنوك لع لدي |مظع هنؤك و
 زجرنم باذع مهل مهر تانآب زاك نيذلاو ىده 0 لماك ىأ ( ىده اذه ) لاق مث

 هلوقو (ءامسلا نم ًازجر اوملظ نيذلا ىلع انلزنأف ) ىلاعت هلوق ةلالدب باذعلا دشأ زجرلاو ( ملأ
 ملأ 1 نم باذع مهل هريدقتف رجلا امأ . عفرلاو رجلاب ملأ ءىرقو ( زجرلا انع تفشك نئل )

 1 او ملأ اع ىنعملا ناك عفر نمو الأ مهاذع 0 ملأ باذع نم مماذع ناكاذإو

 ىنعملا ن 1 (ديدص ءام نهىقسيو )هلوق هيف ةساجنلا ىنعمو ةساجنلا وه ىذلا سجرلا زجرلا نم

 ١ . باذعلل انييبت نم نوكتف سجر برش وأ سجر عرجت نم باذع مهل

 سس اعلو هلضف نم ارغّدتلو ا هيف كلفلا ىرجنل رحبلا مكس ١) رخس ىذلا هللا ١ ىلاعت هلوق

 مول تايآل كلذ ىف نإ هنم 0 هرم وا نور اسشلا

 0 نوبسكي اوناك اهب ًاموق ىزجيل هللا مايأ نوجربال نيذلل اورفذي اونمأ نيذلل لق ٠ نوركفتي

 . 6 نوعجرت كبر ىلإ مث اهيلعف ءاسأ نمو هسفنلف ًاكانم رع

 الإ لصحال كلذو رحبلا هجو ىلع كلفلا ناي رج ةيفيكب لالدتسالا ركذ ىلاعت هنأ معا
 ءاملا هجو قلخ ( اهناثو ) دارملا ققو ىلع ىرتبت ىتلا حابرلا ( اهدحأ ) ءايشأ ةثالث ريخست ببسب

 الو .املا هجو ىلع ةيفاط ىقبت هجو ىلع ةبشلا قلخ ( اهثلاثو ) كلفلا الع ىرجت ىتلا ةسالملا ىلع

 011 يلع ردات كح وكر نم دب حلف .نشيلا مدح واي ءلعر دقي ال ةئالثلا لاوخاللا مدهإو هيف .ضصوغت
 واؤللا لع صوفلاب وأ . ةراجتلا ببسب امإ هانعم (هلضف نم اوغتبتلو) هلوقو ٠ للاعتو هلام هللا

 . ىرطلا محللا جارختسا ل0 أ !ناجرللاو

 ىلاعت هللانأ الول ىنعملاو ( هنم اعيمج ضراألا ىف امو هامل ىفام مكل رذعو ) ىلاعت لاق مث
 نوك ريدقتب نآل ؛ عافتنالا لصح امل اهزايحأو اهراقم ىف ضرالاو تاومسلا مارجأ فقوأ



 تا ةبآلا . ميظع باذع مو : 0 0

 ىده اذه : ميظع باذع لو ءايل وأ هللا نود نما ونحا امال ءاثيش هرنع اريشكاام كال

 . ( ملأ زجر نء باذع مه ممر تايآب اورفك نذلاو

 ام اونمؤي ملاذإ نونمؤي هدعب ثيدح ىو مهنأ نيبو رافك-ال تايآلا نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 غلاملا ميثاألاو باذكلا كافآلا ( بثأ كافأ لكل لبو ) لاقف مهل ميظع ديعوب هعبتأ .اهروهظ عم

 : ناماقم هل ميثالا اذه نأ م , ماثالا فارتقا ىف

 (رصي مث هللا ت ايآ عمسي) لات لاف راكم لاو راكنألا لع امد نأ 4 لوالا ١

 تلزن ليق « هدنع امب اخ تايالاب ناعإلا نع( اك ةدشو ةوقب ةماقإ 0 ميقي ىأ

 نآرقلا عاتسا نع سانلا اهب : لغشيو م باعاللا تيدلحأ نم تش ناك اهو كرا نإ

 رصي مث ) هلوق ىف مث ىنعم ام اولاق 1 ةفصلاب ًاقوصوم ناكم نه لك ف هع 1

 نيذلا مث) هلوق ىلإ (ضرالاو تاوملاقاخ ىذلا هلل دما) ىلاعت هلوق هريظن انلق ؛؟ ( ًاربكستسم

 دعبتسملا نم ناك ضرالاو تاومسلل ًاقلاخ ناك اىل ىلاعت هنأ هانعمو ( نولدعي مهبرب اورفك
 نم اهروهظو اهتوق ىلع هللا تايأ عامس انهه اذك . ةيدوبعملا ىف هل ةيواسم مانصآلا هذه لعج

 . ضارعإلاو راكنإلاب لباقي نأ دعبتسملا

 بصنلا ةلما لو نأنشلا ريم ريمضااو اهعمسي مل هن أك لصألا (اهعمسي مل نأأك) ىلاعت لاق مث
 . عماسلا ريغ لثم ريصي ىأ لاملا ىلع

 لع اذإو) لاقف ءازهتسالا ماقم ىلإ رابكتسالاورارصإلا ماقم نم لقتني نأ ( ىناثلا ماقملا 2

 ىثلا كلذ ذختا ىأ ًاوزه هذختا لاقي نأ مالكلا قح نم ناكو ( ًاوزه اهذختا اًئيش انتايآ نم

 ةلمج نم:هنأ مالكللا نم .ىثب سجأ !ذإ لجرلا اذه.نأب راعتمالل (اهذختا ) لاق ىلاعت هنأ الإ اورد
 مو تايآلا عيمجي ءازهتسالا ىف ضاخ ملسو هيلع هللا لص دم ىلع ىلاعت هللا املزنأ ىتلا تايآلا

 . دحاولا كلذب ءازمتسالا ىلع رصتقي

 عيمج هلومشل ( ريثأ كافأ لك) ىلإ ةراشإ كتئاوأ ( نيهم باذع محل كئاوأ ) ىلاعت لاق مث
 لاق ؛ مج مهمادقنم ىأ ( ميج مهئارونم) لاقف نيهملا باذعلا كلذ ةيفيك فصو مث , نيك اذآلا

 .نرأ نيب مث ؛ مادق وأ فلخ نم صختشلا اهب ىراوت ىتلا ةهجلل مسا ءارولا فاشكلا بحاص

 . ( ايش اوبك ام مينع ىغي الؤ )لاق ميشيالابدلا ف ركلات
 . ( ءايلوأ هللا نود نم اوذختا ام الو ) لاذ مهعفنتال مهمانص أ نأ نيب مث

 ةدئافلا اه ( نيهم باذع محل ) ةيالا هذه لبق لاق هنإ اولاق ناف ( ميظع باذع مهو ) لاق مث

 باذعلا عم ةءاهإلا لوصح ىلع لدي ًانيهم باذعلا نوك انلق ( ميظع باذع محلو ) هدعب هلرق ىف
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 ا 70 ةاداع داو دم

 أريكتسم رد 37 0 0 0 »/١7« مين كا لكل 00 دو
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 0 امد اعيش اتاي 0 زم لع 25 أباد هر اهب
 7 - ا

 ك4 ه2 هر ا ه-ذ نإ تارا هر

 م أوسك | م مهع ى الو مج مهئادو نم 652 نيم ا مش كتلوأ

 ماس ني دع تا ا ا م هم ساه دق

 0 7 ىده اذه ٠0< ميظع ا ءايلوا ك 0 نق ا 0

 قرر ما مقلا نم ابك نأ ملعاو ؛ لئالدلا هذه ةف ا ا 1 احر نم 000

 , هقفلاو ماكحالاب قلعت ام لإ هيف سيل لب نومك 1١ اهنع ثحبب ىلا مولعلا نارقلا ىف سيل هنإ

 ةريثك روس هيفو ماكحالا ركذب ةدرفن» ةليوط ةروس نآرقلا ف سيل هنآل ةميظع ةلفغ كلذو

 دل 0 يلم و دبلاو هرقل ف ردا هل: 1 بالا اهذ سيلا تاكل : اطوضع

 هيلع نآرقلا لمتشاام ليصفت الإ لوصآلا ءاءلع دي ىف سيل هنأ لع لمأت نمو ؛ نييلوصآلا مولع

 . لامجإلا لبس ىلع
 اهتم نأ وه ( قحلاب ) هلوق نم دارملاو ( قملاب كيلع اهولتن هللا تايآ كلت ) ىلاعت لاق مث

 لقعلاوأ لقنلا نم ًادافتسم نوكي نأ امإ ةحرت ةقح اهنأب ملعلا نآل كلذو ةيلقعلا لئالدلاب ةمولعم

 ميكحلا رداقلا ملاعلا هلإلا تايثإب ملعلا قبس ىلع ةفوقوم ةيلقنلا لئالدلا ةعص نآل لطاب ل والاي

 مزل ةيلقنلا لئالدلاب. لوصالا هذه اتبثأ ولف . اهت ىلع تازجعملا ةلالد ةيفيكو ةوينلا تايثإبو

 ضحعم الإ هليص# نكمم ال لئالدلا هذه ةقيقح ملعلا نأ تبث اذه لطب املو ؛ لطاب وهو دودلا
 بيغرتلا لع لئالدلا مظعأ نم (قملاب هيلع اهولتن هللا تايآ كلت) هلوق ناككلذك ناكاذإو ؛ لقعلا

 . ةيلقعلا ثحابملا ريرقتو لوصالا مع ف

 الف تايآلا هذهب عفتني نم مل نأ ىنعي ( نونمؤي هتايآو هللا دعب ثيدح ىأبف ) ىلاعت لاق مث
 فلكملا ىلع بحيدنأ نيبو . فاكديلقتلا نأ معزي نم لرق اذهب لطبأو . هب عفتني نأز رحي هدعب ءىث
 هلق نآل هلل هلع ىبأ راتخاو ءاتلاو ءايلاب 00 ) هلوقو.٠ هللا نيد لئالد ىف لمأتلا

 هلوق وهو ًاباطخ مالكلا لوأ ىف نإ لبق نإف ( نولةءي موقلو «نونمؤي موق ( هلو وهو ةبيغ
 نم لوق هجوو  ىلوأ برقالاو هيف فلتخلا ىرحلاىلإ برقأ انركذ ىتلا ةبيغلا انلق (كشلخ ىفو)

 . نونمؤت كلذ دعب ثيدح ىأبف مل لق ىأ ردقم هيف لق نأ باطخلا ىلع أرق

 ا 00 رصيب مث هيلع ىلتت هل تابآ عمسي ؛ مي :أ كافأ لكل ليو )لاعت هلو 0
 متيج مهئارو نم ؛ نيهم باذع ل كئاو أ وره اهذخا انش ان انتايآ نمولع اذإو م لأ باذعب 6 رشف



 « ةيآلا . حايرلا فيرصت و: ىلاعت هلوق

 ءاضقتسالاو ءرخالاح ىلا لاخ نمورحآ نسىلا نسم هلاقت تالا اذه لخد و ؛ راتحا رداقلا

 َه مدقت دق بالا اذه ف

 راهناا لدبت ( اهدحأ ) : هوجو ىلع عقي فالتخالا اذهو ( راهنلاو ليللا فالتخاو ) ىلاعت لاق مث

 رادقمم و سكعلاب ةرائو ليللا لوط ىلع راهنلا لوط دادزب ةرات هنأ ( اهتاثو ) هنم دضلابو ليللاب

 . ةنسلا مايأ ىف سمشلا علاطم فالتخا (اهثلاثو) ىوتشلا ليللا ىف دادزي ىيصلا راهنلا ىف دادزي ام

 ىلع لدي وهو ( اهتوم دعب ضرآلا هب ايحأف قزر نم ءامسلا نم هللا لزنأ امو ) ىلاعت لاق مث
 دإوت ( اهناثو ) هنم رطملا لازنإو باحسلا ءاشنإ ( اهدحأ ) هوجو نم راتخلا لعافلاب لوقلا

 ةرجشلا قاس ىهو ةفلتلا عاونالا دلو: ( اهئلاثو ) ضرآلا ىف ةعقاولا ةبحلا كلت نم تابنلا

 اهنمو ءزوالاو زوجلاكبللاب اطيح رشقلا نوكيام اهنم ةرْقلا كلت مث اهرامتأو !هتاروأو اهناصغأو

 ماسقأ دلو تف . نيتلاكر شقلا نع ًايلاخ نوكيام اهنمو . خوخلاو شمشملاكرشقلاب ًاطيحم بللا نوكيام
 . يحرلا ميكحلا راتخلا لعافلاب لوقلا ةحص ىلع لدي اهماسفأ نبات و اهفانصأ ةرثك ىلع تابنلا

 انف ةفلتع تامسقت ؟بسكا ةريثك ماسقأ لإ مسقنت ىهو ( حايرلا فب رصتو ) لاق مث

 ؛ ةراضلا حايرلاو ةعفانلا حايرلا اهنمو ةدرابلاو ةراحلا اهنمو.ةيبونجلاو ةيلامشلاو ةيبرغملاو ةيقرشملا

 . ( نولقعي موقل تايآآ اهنإ ) لاق لئالدلا نم ةريثكلا عاونالا هذه ىلاعت هللا ركذ املو

 ضراألاو تاومسلا قلخ ىف نإ ) لاقف ةرقبلا ةروس ىف لئالدلا هذه عمج ىلاعت هللا نأ ٍلعاو

 نم ءايشلا نم هللا لزنأ امو ٌنمانلأ عفني امب رحبلا ىف ىرجت ىنلا كلفلاو راهلاو ليللا فالتخاو

 نيب رخسملا باحسلاو حايرلا فيرصتو ةباد لك نم اهيف ثبو امتوم دعب ضرألا هب انحف ءاذ

 لئالدلا نم ةيناعلا ماسفألا هذه ىلامعت هللا ركذذ ( نولقعي موقل تايال ضرالاو ءامسلا

 تاومسلا قلخ ىف نإ ) ةرقبلا ةروش ىف لاقللاعت هنأ (لوآلا) هوجو نم نيعضوملا نيب توافتلاو

 ركذ دقو « قولخملا نيع قاخلا نأ انباححأ دنع مييحصلاو (تاوهسلا ىف نإ) انهه لاقو (ضرآلاو

 تاومسلال اي نأ نيب توام”الهنأ ىلع اهبنت ةروسلا هذهىف هرك ذي ملو ةرقبلا ةروسىف قلخلا ظفل

 كانه رك ذ هنأ (ىناثلا) قولخلا نيع قلخلا نأ ىلع اليلد اذه نوكيف تاوهسلا قلخ لاقي نأ نيبو

 رادم نأببسلاو ؛ باحسلاو كلفلا اهنم لمهأو عاونأ ةتس انهه رك ذو لئالدلا نم عاونأ ةينامت

 توافتلاو) امهرك ذنعىنغيببسلاك وهىذلا حاب رلارك ذف ةفاتخلا حايرلا ىلع باحسلاو كلفلا 0

 هنأ ىلع هيبنتلا ضرغلاو عطاقم ةثالث ىلع اهتر انههو ًادحاو ًاعطقم اهل رك ذو لكلا عمج هنأ (ثلاثلا
 ةثالث عضوملا اذهىفركذ ىلاعت هنأ (عبارلا توافتلاو) فاش ماترظنب اهنم دحاولك دارفإ نم دبال

 هنأ بيترتلا اذه ببس نأ نظأو . نولقعي ( اهئلاثو ) نونقوي ( اهيناثو ) نونمؤ, ( اهلوأ ) عطاقم
 د متن لب نينمؤملا نم متسل متتك نإو ؛ لئالدلا هذه اومهفاف نينمؤملا نم متنك نإ ليق

 نأ نم لقأ الف نينقوملا نمالو نينمؤملا نم متسل متنك نإو . لئالدلا هذه اومهفاف نيقيلاو قحلا
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 د اياك: لكو نيعم ءىشب صتخم كلف لكنأ ( سداسلا ) راتخلا لعافاا نم دبالف ؛ تازئاجلا
 تاي.الا كللت ريسفت ىف روك ذم هوجولا ماسمت و « راتخلا لعافلا نم دب الف , تازئاجلا

 ؛ نينمؤااب ةصتخم :تايآلا هذه نوك ىضتقي ( نينمؤملل تايآل ) هلوق 2 كلاثلا ثحبلا 2

 ]اكل نفعل تانارارنإ ةلوتمملا ظلاَقَو

 ىده ) ىلاعت لاق م سانلا لكل ىده هناف ( نيقتملل ىده ) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ نينمؤملا ىلإ تايآ

 لاقو ءانبه اذكف ( نيقتملل ىده ) ليق مرج ال ةصاخ نمؤملا اهم عفتناا امل هنأ الإ ( سانال

 قلخم لصح امإ ملعلا كلذو . للعلا لوص- هنقرعم ىلع بترتإ ىذلا وه ةيالاو ليادلا باحألا

 كلذ ناكف رفاكلل ال نمؤيلل معلا كلذ قلخ | ككل لاك هللاو ٠ ليادلا كلذ باحبإب ”ال ىلاعت هللا

 . ملعأ هللاو رفاكلا قح ىف ال نمؤملا قح ىف اليلد ةيآ

 امنوك فيضأ رفاكلا نود نمؤملا اهب عفتتا امل هنأ ال

 : ثحابم هيفو ( نونقوي موقل تايآ ةياد نم ثدي 0 ىو ) ىلاعت لاق مث

 ىلعال فاضملا قالا لع فطع ( ثبيامو ) هلوق فاشكلا بحاص لاق ( لوالا ثحبلا ال
 كب تررم لاقي الف « مبقتسم هيلع فاطعلا ور ورم لصتمريمض فاضملازنال . هيلإ فاضملا ريمضلا

 كلذكو ( ماحراآلاو ) هلوقىف رجلاب ( ماحرالاو هب نولءاست ) ةزمح ةءارقىف اونعط اذهلو « ديزو

 . ديزو ثتنأ كب تررم نولوقي الف «فطعلا اذه اوحيفتسا ننذلا نإ

 اكلي كير هديب ىذلا كاذك و ءاثلا رسكت ( تاياءز:يناسكلاو ةزمح أرق (ىباثلا ثحبااإ)

 : ىلع وبأو جاجزلاو دربملا امهرك ذ نيهجو نف عفرلا امأ ءامهف عفرلاب نوقابلاو ( تايآ حايرلا
 هيف مفرلا لمحيف ءادتبالاب عفر امهعضوم رد هيف تلمع امو نإ عض وم ىلع فاطعلا ) موا (

 ىنعم نآل (هلوسرو نيك رشملا نم ءىرب هللا نأ)و ء ورمعو قلطنم ًاديز نإل وقت 5« عضوملا ىلع

 ار نأ  ىاثلا < ولاو ر.. هلوسوو نيك رشملا نم ءىرب هللا لوش. نأ ( .ىرب هللا نأ ) هلوق

 ًاديز نإ لوقت أك ىرخأ ةلمج ىلع ةفوطعم ةلج مالكلا نوكيو .ًافتأتسم ( كقلخ ىفو) هلوق

 ًادغ جرخأ و رادلا ىف ديز لوقت م. رخآ ًامالك بتاك ورمعو كلوق تلعج . بتاكو رمعو قلطنم

 ااا وع هجولا اذهو ءاواولابارخالاب اههدحأ تلضوو: نييدع كتدخ اماف ؛اذك دلي ىلإ

 ىنعم ىلع ( تاومسلا ىف نإ ) هلوةىلع فطعلاب وهف بصنلاب ةءارقلا هجو امأو « ءارفلاو نسحلا ىفأ

 ' لوذدو, ( تايآآل ) هللا دبعو ىتأ ةءارق ىف اهنإ ةءارقلا هذه نولوقيو ( تايآل كقلخ ىف نإو )
 . نإ ىلع لوم مالكلا نأ ىلع لدي ماللا

 ( ةباد نم ثيب امو ) هلوقو «ناسنإلا قلخ هانعم ( كقلخ ىفو ) هلوق  ثلاثلا ثحبلا ل

 ةيواستم ماسجالا نأراتخملارداقلا هلإلا دوجو ىلع اهتلالد هجوو : تاناويحلارئاس قلخ ىلا ةراشإ

 صيصختب ن وك, نأ و دبال  نيدملاهلكش وةنيعملا هتفص و نيعملاهن وكب ءاضء ألا نم دحا و لك صاصت> اف



 ديلا نع قون

 « نأ ةيالا ١ تاب أل“ نضوألا تاومسلا ىف نإ": لاقت هلو

 1 ) زالا نم ىلوأ ةقيقحلاو ًازاجم كلذ ناك باتكلل ةفص امهانلعج اذإو . ةقيقح كلذ ناك

 اشإ كلذ ناكهلل ةفص مكدحلا زيزعلا انلعج اذإ انأ ( ثلاثلا ) نا>جرلا بج وت برا ةدايز نأ

 0 ل را هنوك ىلعل دن ًازيرغ .هناوك نال ؛ قح نا رقلا نألع لادلالءلدلا لإ
 عومب نم انل لص و , تاجاحلا لكن ع ًاينغ تامولعملا عيمج ( 00 لدن( اعكح

 ًاينغ تامولعملا عيمجب ( املاع ) تانكمملا عيمج 0 ( امكح ًازيزع ) ىلاعت هنوك
 روهظ ناك كلذك ناك اذإ و ؛ لطابلاوثبعلا رودص هنم عنتما كل ذك ناكام لكو ؛ تاجاحلا لك نع

 هذه هنم لصحي ىلاعت هلل نيتفص (امكح ًازيزع) هنوك انلعج اذإ | انأ تبثف ء قدصلا ىلع اليلد زجعملا

 .ملعأ هللاو وأ لوآلا ناكف . ةدئافاا هذه هنم لصح مل باكل نيتفص امهانلعجاذإ امأو : ةدئافلا

 ثحايم هيفو ( نينمؤللل تايآل ضراألاو تاومسلا ىف نإ ) ىلاعت لاق مث

 هنال ء هرهاظ ىلع هؤارجإ زوجي ( تايآل ضرالاو تاومسلا ىف نإ ) هلوق نأ « لوألا ١

 اهتافيك و اهيداقم لم! ىلاعت هللا. دوَجَو لع ةلاد لاو ,ضرالاو تاومسلا تاوذ قف ل

 ضراإلاو :تاوحسلا ف ةدرجوم ناحلاو,لابطاو موجلاو نمدلاو نيمشلا صياد 00
 ةرقبلا ةروسىف هب حرص 5 (ضرآلاو تاومسلا قلخىف نإ) ىنعملا نوكي نأ زو# و. تابأ ىفو

 هلوق ريسفت ىف راتلا رداقلا دوجو ىلع لدب وهو ( ضرالاو تاومسلا قلخ ىف نإ ) هلوف ىف

 .( ضراآلاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل دما )

 هلإلا دوجو ىلع ضرآألاو تاومسلا ةلالدىف ةريثكلا هوجولا انركذ دق « ىتناثلا ثحبلا ال

 ابتسمت ةداغابا سأب الو (ضرالاو تاومثلا قاح ىذلا هل دمار هارك يس ف ال ١

 ولختال امو . ثداو+لانعولختال ماسجأ اهنأ ( لوألا ) : هوجوزم هلإلا دوجو ىلع لدت !منإلوقنف

 نم ةيكرم اهنأ ( ىتاثلا ) ثدحم هلف ثداح لكو ةثداح ماسجالا هذهف ثداح وهف ثداوحلا نع

 ىف ابضعب عقو ءازجالا كلتو « ةلئاتم ماسجاألا نأ انيب امل ؛ ةلئامتم ءازجالا كلتو ءازجالا نم

 هيفعت و ىذلا عضوملا ف ءزج لكعوقو ن وكيف قمعلا نود حطسلاىف اهضعبو حطسلا نود قمعلا

 ابامامت عم رصانعلاو كالفألا نأ (ثلاثلا) صصخمو حمجرم نم هل دب الف زئاج لكو . تازئاجلا نم

 ةفاثكلا و ةفاطللاو ةدوربلاو ةرارحلاك ةنيعم ةفصب اهنم دحاو لك صتخا ةيمسجلا ةيهاملا مامت ىف
 بك اوكلا مارجأنأ (عبارلا) حجرم نم امل دبالو ًازئاج ًارمأ كلذ نوكيف ؛ ةيرصنعلاو ةيكلفلا

 « سمشلا رهابلا ءوضااو ٠ خيرملا ةرمحو ء ىرتشملا ضايب و. لج ةدوك لثم ناولآلا ىف ةفلتخم

 اهضعبو . ةسح اهضعيو « ةدعس اهضعبف اها ردهقلا و#و : دراطع ةرفصو «ةرهزلا ةيردو

 فالتخا نوكي نأ بجوف. ةلئام اهتاوذىف ماسجالا نأ انيب دقو « ىثثأل يل اهضعبو « ركذ ىراهت

 كلف لك نأ ( سماخلا ) ةنيعملا هتفصب اهنم دحاو لك صصخ راتخلا رداقلا هلإلا نأ لجل تافصلا
 نم ًاضيأ كلذ لكو . ءطبلاو ةعرسلا نم دحاو رادقمب صت#و ةنيعم ةهج ىلإ ةكرحلاب صتخم هنإف

 « مب - رطل #7 »و
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 0 ا . ا ياس تاششلالا
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 تاومسلا ف نإ «؟» ميكا زيزعلا هنآ م بانك ليزنت 1: مح
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 21 7 سا أ

 0 كلت د َنواقعي مقل ت تاما حابرلأ فيرصتو توم هل

2000 

 0 هر هه © اس د ارورق اس هم 206

 >> َنونمْوي هتاياءو هللا دعب كدك ىافا و وحلب كيلع اهولتت هللأ

 مجالا الا هللا م

 01 زلال فال نضوالاو تاومسلا قا ا ا 0 هللا نم باتنكلا ليزنت ؛ مح
 ءامسلا نم هللا لزنأ اموراهنلاو ليللا فالتخاو « نونقوي موقل تانآ ةباد نم ثبي امو مكقلخ ىفو

 هللا تايآ كلت . نولقعي موقل تايآ حايرلا فيرصتو امتوم دعب ضرالا هب ايحأف قزر نم

 : لئاسم هيفو 4 نومي هتابآو هللا دعب ثيدح ىأيف قحاب كيلع اهولتن

 أدتبم (مح) نوكينأ (لوألا) ًاهوجو (باتكلا ليزنت : مح) هلوق نأ معا (ىلو الا ةلأسملا)
 ليزعت ءمح ليزنت ردقتلاو ء فاض» فذح نم دبالف ريدقتلا اذهىلعو هربخ ( باتكلا ليزتو )

 لوقت مث ( مح ) هذه : ردقتىف ( مح ) هلوق نوكب نأ (ىاثلا) ليزنتلل ةلص (هللا نم) و « باتكلا

 ليذغتاو ) امسق ( مح ) بروكي نأ ( ثااثلا ) ميكحلا زيزعلا هللا نم عقاو ( باتكسلا ليزنت)

 باتكلا ليزنت وه ىذلا محو ريدقتلاو «تاومسلا ىف نإ : مسقلا باوجو ؛ هل اتعذ ( باتيكلا
 ا انكر مالا نأ

 امهلعج زوج و ؛ باتكلل ةفص امبلعج زوج ( مبكحلا زيزعلا ) هلوق 4 ةيناثاا ةل أملا )

 ىلاعت هل ةفص امهاناعج اذإ انأ (لوأألا) هوجو هيلع لددو ؛ ىلوأ ىناثلا اذه نأ الإ ؛ ىلاعت هلل ةفص



 "هه ةيآآلا . ءاينناا ىف( موي. عنقيرطا : لات هلق

 كيهذم اناق . هلضفنم امنإ ةعيضلا كلت ىف لاشي هنإف : ةعيض كالمىلإ هب لصيلالام هريغ ىطعأ 0

 ةيهلإلا نع هب جرخلو ًايفس راصا هب لخأ ول ىلاعت هنأو « هللا ىلع مزال قح باوثأا اذه نأ

 2 لاغت هّللأ 0 لضف هناي ا اذه لثم فصو ن ل فيكف

 ةجرد ىلعأ لضفتلا نأ ىلع ةيآلا هذه انباهكأ جتحاو ) ميظعلا زوفلا وه كلذ ) ىلاعت لاق مث

 اؤوذ هن وكب هللا ن 56 قم لاصق هناوكي_ مضار لاحت هيا نجس تاركا

 كلل نإفر كأن اسنإ ىلع علخ مث هن رج ادا ل ا اذإ ميظعلا كلملا 5 أضيأ هيلع لديو ٠ امظع

 ذيعولاو دعولا حرشو 0 هلزلا قكاعت هللا نسب انملو ةرجالا قللت ءاظعإ 2 الا ىلعأ ةعاخلا

 هذه وأ َّق نآرقلا فصو ىلاعت هنأ ىنعملاو ) كا ذم مهلعل كناساب ةانارسل اعاف) لاق

 كلذ نإ )هلاقف كلذ: دك يلم اهتعاج ىف زك و ةدئاقلاو نابلا ريثك ىأ انبمانامك هن راب

 « نورك ذتب مهلعل ؛ كتغلب ًابرع ةانلزنأ امنإ ىأ . كناسلب هان رسيامإ ةدئاقلا ريثكلا نيبملا تاتكلا

 رفبكلا دخأ نم دارأ اه هنأ .ةفرعملاو نامإلا لكلا نم. دارأ ىلاحت هنأ لع لدي اذهو ىضاقلا لآ

 لمحت نحنف نيصوصخم ماوقأ ىلإ دئاع ( نورك ا مهلعل ) هلوق ىف سلا نأ انياحأ تتاح

 9 نينمؤملا ىلع كلذ

 رئاودلا كا نوصل رثم 3 كب لح م (كوبهت م منإ) 6 لحام رظتاف يأ ( بقت راف) لاق مث

 . ملعأ هللاو

 نم رشع ىناثلا ليللا فصن ىف ءاثالثلا ةليل ةروسلا هذه ريسفتم : ىلاعت هللا همحر تففنصملا لاق

 ء شرعا فارسإ كلل ديس ناتج ذا ميدق اب « فورعملا مئاد اب . ةثامتسو ثالث ةنس ةجحلا ىذ

 ولعلا ف ةلغوتملا 0 اهربانم ىلغ 0 تثلرا كلو تيا رتل ا 0 تاومسلاجراعمو 0 ملا ءوضو

 هبساني ال ؛ ىلزآلا قملا لوآلا نأ: , داسفلاو نوكلا ملاع رابغ نع ةسدقملا اهجراعمو ؛ ىلعألا

 رقم هود امادسإ رهقلاف 3 تاثدحملا تانسادمو 4 رطاوخلا تقاوشو 2 لوقعلا قثالع 0 ءىش

 ةروههم عئابطلاو 3 نم رلا ريبدت كلا ةجاحلاب ةف رثعم 0 اهنا ريغ جراعملا ةداهمب سمسقلاو 2 ناصقلاب

 دوجولا هد وجدف ؛ هنملعأو هقلاخ وهف اك ىذم هنأ هيلع هج ونام لكو 2 هدد كم ريس ماودب ةقطان

 قنوت نو عولط دن ربات ع هنوربج ىف هئان وهف هاوساملكو 2 داسفلاو ءانفلا همادعأب و )2 داحإلاو

 دوجلا و. لاكلاو ةردقلاو ؛ لالجلاو ردلل هل «قلخلا لك فالخم هنأ الإ قال لغد

 أدملا كنا ,لودملا كيلعو , موصنو ىلصت كلو ٠ مول كارإ :يدابم برو انبر . لاضفالاو

 . كناحس كناحس“ لوألا



 ةنآلا .٠ ميظعلا زوفلا وه كاذ كبر نم ااضف : 7 هلوق " 6 ع

 رضا ءالاو مختلا نع نوفا 0 ةبك أ افلا عاوتأ عيمج نو كأي باليل"

 لاقف . ةمئاد مهتايح نأ نيب . تاحارلاو تاريذلا نم هيف مه ام عاونأ ىلاعت هللا فصو امو

 : نالاؤس هيفو ( ىلوآلا ةنوملا الإ توملا اف نوقوذيال )

 بيجأو ؟ ءانثتالا اذه نسح فيكف ةنجلا ىف ىلوآلا ةتوملا اوقاذ ام مهنأ (لوآلا لاؤسلا)
 عضوف ةتبلاتوملاامف نوقوذيال : لاقي نأ ديرأ فاشكتلا بحاص لاق ( لوألا ز هوجو نم هنع

 قيلعتلا باب نم وهف « لبقتسملا ىف لاح ةيضاملا ةتوملا نال كلذ عضوم ( ىلوالا ةتوملا الإ ) هلوق

 الإ نأ (ىناثلا) اوقوذب مهنإف لبقت-لا ىف اهقوذ نكمي لوول ةيوألا تناك نإ لبق هناك ؛ لاا

 ةنجلا نأ ( ثلاثلاو ) اهوقاذ دق ىلوآلا ةثوملا نكل توملا اهف نوقوذي ال ريدقتلاو نكلل ىنعمب

 نإف كلذك مالا ناك اذإو . هتبحو هتعاطبو ىلاعت هللا ةفرعمب ابحرفو سفنلا جامتبا امتقيقح

 ردالا ناك اذإو « هللا ىف اضيأ هرخالا قو ةنلا ىف انذلا قوهف ةداعتسلا مدع زاق ىذلا نائنإلا

 هللاب ةفرعملا ةنج ىه ىنلا ةيقيقحلا ةنجلا ىف ناسنإلا ناكنيح ىلو آلا ةتوملا تعقو دقف كلذك
 رادلا ال ةلالا هذه لوصح ىه ةيقيقحلا ةنجلا نإ انلوق ىلع هيبنتلاك ءانثتسالا اذه رك ذف , ةيحناو

 نولقني نكلو نوتومال هللا ءايبنأ» مالسلا هيلع لاق ببسلا اذلو ؛ برشلاو لك ألا راد ىه ىتلا

 عض اذإو « هقاذ هنإ لاقي نأ 06 هيلع فقوو ا الر نه نأ ) عبارلاو ) « راد ىلإ 1 نم

 كرا ايف نرةودب: الز هلوقق قودلاب :اضيأ .هرك دن مسي نأ حص قوذلاب ملعلا كلذ ىمسي نأ

 . ىلوألا ةتوملا رك ذت ببسب لصاحلا قوذلا الإ ىنعي ( ىلوآلا ةنوملا الإ

 لهأ نأ عم اذهب ةنجلا لهأ رشب لف نوتومي ال ًاضيأ رالا لهأ نأ سيلأ « ىناثلا لاؤسلا
 ةقباس عم ةايحلا ماودب لب ةايحلا ماودب تعقو ام ةراشبلا نأ (باوجلاو) ؟ هيف مهنوكراشي رانلا

 . قرفلا رهظف تاداعسلاو تاريخلا كلت لوصح

 نأ ليلدلا ىضتقم اولاق نإو : ديدغتلاب مثاقوو٠ ءئرق ( محجلا باذع ماقوو) ىل أع لاق مث

 ادع نع قو ىدلا نآإل ةتلباب زوفلا رك >. لع ًامدقتم ميحجلا باذع نع ةياقولا ركذ نوكي
 تاريخزاذ ىذلا 1 هلال تلح لاب زاف هن ا اذاف ءزوفيال دقو زوفي دق ميحجلا

 هلا باوئزوفلا دعب موج تادع نع نوفلاز 5 نكس "! ةلاحال هللا باقع نع م ف هيأ

 1 ميحجلا فلذع نع شاقل لوا ق مهاقوو لاق ىلاعت هن "اك ريدقتلا انلق . ًاديفم

 ةنجلاب زوفلاو رانلا نع صالخلا نم نوقتملا هنلإ لصو ام لك ىنعي ( كبر نم الضف ) لاق مث

 ال ىلاعت هللا نم الضفت لصح< باوثلا نأ ىلع ةيآلا هذوب انباتكأ جتحاو : هللا لضفب لصحي امبإف

 ىلع تلصح امنإ اهرسأب اهنأ نيب نيقتملا باوث ماسقأ ددع امل ىلاعت هنأل قاقحتسالا قيرطب

 هوقحتسا دق اوناك نإو ءايشألا هذه رثك أ ىضاقلا لاق ؛ ىلاعت هللا نم ناسحالاو لضفلا ليبس

 وهف ةلزملا هذه ىلإ مهريصي نأ هنم هضرغو « فيلكتلاب لضفت ىلاعت هنآل هللا لضفب وهف مهلمعب



 ل هع نينمآ دك اذ لك اهف نوعدب : ىلاعت هلو

 رذحو فاخب ام عيمج نع 8 نوكي نأ ( امهدحأ ) نيطرشب بيطي د كسل نأ معاو

 مضل سماع 0 مفان 0 مملا حتتفب ماقم ىف روهمجا أرق (نيمأ ماقم ىف) هلوق نم دارملا وهو

 صاخلا نم وهو ناكملا دارااو ؛ مايقلا | عضوم وه مما حتفب ماقملا 0 بحاص لاق ؛ ملا

 لجرلا نمأ كلوق نم نيمآلاو .ةماقإلا عضوم وه مضلاب و ماعلا ىنعملا ىف المعتسم لعج ىلا

 هيحاص نو هن 6 فيخ لا ناكملا نال ةراعتسا ناكملا هب فصوق . نئاخلا دض وهو نيمأ وف لاق

 «نويعلاو تانجلا ىهو ةهزناا بابسأ هيف لص> دق نوكي نأ ناكملا بيطل ( ىفاثلا طرشلاو )

 . ةدايزلا لبقي ال امب اهفصو دّقف ةنجلا لهأ نك اسم ىف نيطرشلا نيذه ىلاعت ركذ املف

 سدنسلا ليق (قربتسإو سدنس نم نوسبلي ) لاقف تاسوبلملا ممتامعنت نم (ىناثلا مسقلاو)

 دوارإو ناجح تفك اولاقاإف ا كارتشتا كب ردكروهو . ةنم ظلغام ىرشس ار ؛ جابيدلا نم قرام

 . ًاييرع راض دقف برع, انمل اتلق5 نآرقلا ف سك

 ء«ضعبلا, ضعيلا سانئتسا هنم ضرغلاو لباقتلا ةفص.ىلع مهسولج وهف ( ثلاثلا مسقلاو )

 « رخآلا هلعفي ام ىلع ًاعلطم مهنمدحاو لك نوكي هنأل ش-وم هجولا اذه ىلع 0 اولاق نإف

 فال ةرخآلا لاوحأ انلق ؛ هشيع ص غنتي هبا وثرثكي نم لاح ىلع علطا اذإ هبا وث لقي ىذلاف ًاضيأو

 .. اندلا لا ردحأ

 نأ ناهجو هيف فاكلا ( نيع روح متانجوزو كلذك )لاقف مهجاوزأ ( عبارلا مسقلاو )
 ”ةاليبع وأ كاف: كذا لكم مهانيتآ ريدعتلاو ةيوضنم وأ "كاذك سلا ريدقتلاو ةعوفرغ تركت

 له ظفللا اذه نأ ىف اوفلتخاو . نينثا نينثا مهانلعج ىأ لعبلاب لعبلا جوزي ام اجاوزأ مهانلءج

 نهب مهانرق ىأ.(نغ روج مهانجوزو ) هلوق سنوي لاق .؟ال مأ جيوزتلا دقع لوصح ىلع لدي

 همحر ىدحاولا لاق ؛اهتجوزت لوقت اميإو اب تجوزت لوقتال برعلاو ؛ حيوزتلا دمع نم سيلف

 ناكولو ( ابك انجوز ًارطو اهنم ديز ىضق الف ) هلوق كلذو سنوي لاقام لع لدن ليزنتلاو هللا

 زغب :هتجو زف ادرف [نا هلأ ءاتحم 4 هس ور لئاقلا لوف اضل أر ع كلان ا

 دقو « ضيببتلا ريوحتلاو ضانبلا رولا لصأ ىدحاولا لاقف ء روحلا امأو . رخآب هتعفش لاقي اك

 الو ءاهداؤس داوس دتشاو اهضادب ضاس دتشأ اذإ ءازوح نيعو ؛نبيراو4لا ريسفت ق كإذ انركذ

 رولا ةارملا نأ لع ليلذلاو ,دسملا نول ف اضاي اهنع روح نو ىحءاروس ةآل]

 ىهو ءانيع عمجل نيعلا اأو ٠ نبلا نسيعلاو يع شيعت دوعسو نر ةءارأ نضملا الا هد

 ىثنالاو اهعساو نيعلا مخض ناك اذإ نيعأ لجر ىئابجلا لاق « ءاسنلا نم نينيعلا ةميظع نوكست ىتلا

 هللا نهئشني دردلا ركزت 1 نه نسحلا لاف ؛نيعلا روملا .الؤه ىف'اوفلتخا مث . نيع عمجاو ءانيع

 ايدها ءانش نم اوتيؤل ىن] ةريزه وبارلاقوا 0 ًاةلخ

 ( نينمآ ةبك اف لكب اهف نوعدب ) لاقف لوك أملا ةنجلا لهأ تاهعنت نم ( سماخلا عونلاو )



 آلا. نيمأ مانقم ىف نيقتملا نإ : ىلاعت هلوق "7

 0100 ل ع هزل ل هَ اس نس رتورص هَ

 ا 02 نوبعو تانج 9 6«هرد نم مام ْى نيممل نإ

 دعا ١ د ص 0 2 - 1 1 مهد اه رور

 كوعدب 6« دلع نوح هاج -وزو كرد «0552د 0 قربتسإ و سدن.م

 هاا سن سارع مدق - - © سه ردق

 ميكو لعالا هنو تمل اف َنوُق وذي ال 00 َنيِنما» 00

 1 انقاسس سدت ل رق رتل هم 22 هاف سل 0

 ا 3 «هال» ميم ل 2 ف ه َكاذ كبر ن نم اضف , هد: ريحجلا باَذع
 7 ه-

 حل 7 ه م وةردعر 62-22 ه2

 02(6 ل ويشن ه مك | فراق «ه» 5 3 مهلعل كناساب

 ىلإ هتلتع كيكسلا نبا 'لاقو « افينع ًادوق اهداقو سأرلا دنع ماعزلا لضأ ىلع نفق اذإ كلذو
 مض نيتغللا ىف او 0 لتعلا ىف ةغللا لهأ عب مح لاوق اذه افرع ًاعفد هتعفد-اذإ ةتلتعأو خجذلا

 . دوشرعيو لوشرعلو ٠ 00 نوفكعي لدم ناحيمح امهو اهرسك و ءاتلا

 ( ميلا باذع نم هسأر قوف اوبد مث ) مي>جلا طسو ىلإ ىأ ( ميحجلا ءاوس ىلإ ) ىلاعت هلوق

 هذه نأالإ مخ مهسوؤر قوف نم بصي ا ميا هسأرقوف نم اويص مث لاقي نألصألا ناكو

 انبر ) ىلاعت هلوق هريظنو  مبمحلا كلذ باذع هيلع اوبص . لوقي هن اك ةغلابملا ف لكأ 0

 بطاخم هنأ ( لوالا ) اهوجو هيف اوركذو ( مركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ )و ( أربص انيلع غرفأ

 هللا لوسرل لاق .لبج ابأ نأ ( ىناثلاو ) هئم دضلاب تنأ كنإ دارملاو + ءازوتسالا ليبس لع كلذي

 العفت نأ كبر الو تنأ عيطتستام هللا اوف ىنم مرك أ الو زعأ اهلبج نيبام : ٍلسو هيلع هللا ىلص

 فلكل ندع كلنا :ئرفو«هلف تعف رام رطبا هاب ال نتن تنك كنأ (تلاثلاو ) ًائيش لف
 نكت أ. لور تعا متنك ام باذعلا اذه نأ ىأ ( نورتمت هب متتك ام اذه نإ ) لاق مث

 ا كش ىف مث لب ) لاق ثيح ةروسلا ل رأى د امام داو

 قربتساو سدنس نم نوسبلي . نويعو تانج ىف ؛ نيمأ ماقم ىف نيقتملا نإ ل ىلاعآ هلوق

 الإ توما اهف نوفوذال «نينمأ ةهك اف لكب اهيف نوعدي ؛ نيع روح مانجوزو كلذك : نيلباقتم

 كتاكلت هان رتثلا امعاف ؛ىظعلا زوفلا وه كلذ كبر نمالضف ؛ محجلا باذع مهاقوو لوو الا ةياوملا

 . © نوبقشترم مهن بقتراف ءنورك ذتي مهلعل
 (نيقتملانإ) لاقف تايآلا هذه دعولاركذ ةمدقتملا تايآلا ىف ديعولاركذ امل ىلاعت هنأ معا

 : دولا اذه قف قسافلا:لخدي نأ تجف نقنملا 5 هيلع قدص دقف كرشلا ىقتا نم لكانباحصأ ىلاق
 (نيمأ ماهم ىف ) لاقف مهنك اسم ) اهلوأ أ ا مهمعتت كامل نه ل د لاحت هنأ ملعاو



 «ه١ 1.001. مقلاة رجش نإل: لامك كلوت

 امإ ةرصنلا هنم عقوتي ىذلا نأ ىنعملاو . رصان مهل سيل ىأ ( نورصني مه الو ) بيرق نع

 مهنم ةرصنلا لصحت ىل املف  ىلوملاب نومسي ءالؤه لكو .قتعملا وأ بسنلا ىف وأ نيدلا ىف برقا

 نع قف كد ل نا دا ةيرش هيأ هذهو لوأ مهاوس نم لصحت ال نأبف

 رافكلا (ىلوم نع ىلوم ) هوب دارملاو : ىدحاولا لاق (نورصني. مه الو) هلوق ىلإ (ًائيش سفن
 نمؤملا ديرب : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ( هللا محر نم الإ ) لاّمف نمؤملا ركذ هنأ ىرت الأ

 . ةكئالملاو ءايبنالا هل عفشت هنإف

 مويلا كلذ فصوب هفدرأ مث « قح ةمايقلاب لوقلا نأ ىلع ةلالدلا ماقأ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 موقزلا 3 نإ ) هلوق وهف رافكلا ديعو ا يأ راربالا دعو هدعب م ا افكلا ديعو هبيقع ركذ

 :لئاسم هيفو ( ريثآألا ماعط

 لاق مث  نيشلا رسكب ( موقزلا ةرت نإ ) ءىرق : فاشكلا بحاص لاق « لوألا ةلأسملا ١

 . ءابلاب ةربشو . ءايلاب ةريشو ؛ اهرسك و نيشلا حتفب ةرجت : تاغل ثالث اهفو

 ةدئاف الف « تافاصلاو ةروس ىف مدقت دق (موقزلا) ظفل قاقتشا نع ثحبلا 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 3 ةداعإلا ف

 ميثالاو ا ميئألل ديدنشلا ديعولا اذه لوص> ىلع 0 ةيالا : ةلزتعملا تلاق م« ةثلاثلا ؛ ةلاسلا ر

 فا لوصأ ىف انيب انأ (باوجلاو) قاسفلل الصاحديعولا اذه نوكيف : مثلا هنع ردص ىذلا وه

 . قباسلا روك ذملا ىلإ فرصن» نأ هيف لصاللا فيرعتلا فرح هيلع لخد ىذلا درفملا ظفللا نأ

 . هيلإ فرصنيف ء رفاكلا وه قباسلا روك ذملا انههو  مومعلا ديفي الو

 لقن هنأب هيلع جتحاو . زئاج ىنعملاب نآرقلا ةءارق نأ : ةفينح لأ بهذم 4 ةءبارلا ةلأسملا ل
 اذه وءرجافلا ماعط لق لاقف : ميثللا ماعط :لوّي ناكف ةيآلا هذه الجر ءئرق ناكها[

 ْ . هّمفلا لوصأ ىف هانيب ام لع فءضلا ةياغ ىف لئلدلا
 لاعت هللا هش دقو( تكتل ةاراؤس قف هريسفت قبسو امحتفو ميلا مضي ءىرق (لهملاك ) لاق مث

 مثو ؛ تازاقلا رئاسو ساحنلا باذمو نارطقلا ركعو تيزلا ىدرد وهو . لوملاب ماعطلا اذه

 أرق نف ءاتلاب ءىرقو ( نوطبلا ىف ىلغي) لاقف رافكلا نوطب ىف هنايلغ نع ربخأ مث. انهه مالكلا
 وه ماعطلا نآل ( ميثالا ماعط ) هلوق ىف ماعطلا ىلع هلمح ءايلاب أرق نمو« ةارجسلا كرياتلف ا

 لعفلا لب ىذلا وه 0 ىنعي روكذملا مسإلا نآل ءايلا ديبع وبأ راتخاو « ىنعملا ىف ةرجشلا [رمأ]

 ىلغي امإو هب هبشم لبملا نآل لبملا ىلع ىلغلا لمح نأ زوجبال هنأ ملعاو ؛ ىلوأ هب ريكذتلا راصف
 مح وهف هنايلغ دتشا اذإ ءاملأ و محا ىلخ +ك لهملاب هيشي أم

 نع أت نأ لتعلا تللل لاق.. ءاتلا 000 ( هولتعاف ) ميثآلا اوذخ ىأ (هوذخ ) لاق مث
 اهلتعي ةقانلا مامزب نالف ذخأو . ةنحم وأ سبح ىلإ هب بهذتو كيلإ هرجت ىأ هلتعتف لجرلا بكسنم
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 «ه0)» نورتم

 لوأ ىف ءاصقتسالاب ةقبرطلا هذه ريرقت ىم دقو . ًئبعو ًابعل قلخلا اذه ناكل ثعبلا لصحي مل ولو
 ىو ( اثبع مك انقلخ امنأ ميسْخَأ ) لاق ثيح (نونهؤملا حلفأ دق) ةروس رخآ ىفو ء سنوي ةروس

 . ( الطاب امهنيب ام 0 ءامسلا انقلخ امو ) لاق ثيح ص ةروس

 لالدتسا امأو . ةكملهأ دارملاو ( نودعبال مهرثك أ نكلو قحلابالإ امهانقلخ ام ) لاق مث

 : معأهللاو ؛ مولعم هباوج عموهف امهديربالو قسفلاو رفكللا قلخيال ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا ها

 مه الو ايش ىلوم نع ىلوم ىنغي ال موي « نيعمجأ مهتاقيم لصفلا موي فإ ل ىلاعت هلوق
 ىلغي لهملاك ٠ ميئآلا ماعط « موقزلا تر# نإ محرلا زيزعلا وه هنإ هللا محر نم الإ «نورصني

 ؛ يملا باذع نم هسأر قوف اوبص مث , مدجلا ءاوس ىلإ هولتءاف هوذخ « ميلا ىلخك . نوطبلا ىف
 . 6 نورتم هب متنك ام اذه نإ « مركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ

 لوقلا تايثإ ( نيبعال امهنيب امو ضراألاو تاومسلا انةلخ امو ) هلوق نم دوصقملا نأ معا

 مو ةمسلا فو( نيومجأ مه:اقيم لصفلا موي نإ ) هلوق هبيقع رك ذ مرج الف , ةمايةلاو ثعبلاب

 (ىناثلا) رانلا لهأو ةنجلا لهأ نيب هيف هللا لصفي:نسحلا لاق ( لوألا ) هوجو لصفلا مويب ةمايقلا
 لصف ه1 يقع + لصفلا موي نينمؤألا ق- ىف هنأ ( ثلاثلا ) هدابع نيب ءاضقلاو محلا قف لصمي

 هنأ ( عبارلا ) هديري ام لك نيبو هنيب لظع ١) ى تامكلا ىف ىو ؛ ههركي ام لك و

 قبتو ؛ تاهبشلاو تالايخلا لصفنتف ؛ ةيبش الو ةبير هلاح ىف قب الف . وه كدحأ لك لاح رهظي

 مهتاقيم هدابع نيب نمحرلا لصفي موي نأ ىنعملا :امهنع هللا ىضر سابعنبا لاق . تانيبلاو قئاقحلا
 بيرق ديري ( ايش ىلوم نع ىلوم ىغِي ال موي ) لاقف مويلا كلذ فصو مث « رجافلاو ربا نيعمجأ



 < ةيذالا: ىلو الا انتتاوم الل نه نإ : ىكاعتا هل و5

 مث . ةصقلا هذه ىلع رفكلا ىلع رارصإلا ىف اوناكن وعرف موق نأ نيب مث مهرفك ىلع ,هرارصإ

 نوكوهو ؛لوآلا ثيدحلا ىلإ عجر مث « ليئارسإ ىبب ىلع رعنأ فيكو مبكلهأ 2 نيب

 (نيرتنم نت امو ىلوآلا انتتوم الإ: ىه نإ: نولوقيل ءالؤه نإ) لاف «كعبلل نيركنم ةكمرافك

 0 انتامح الإ ىه نإ :اولوقي نأ مهقح نم ناكف ةيناثلا ةاحلا نوركني اواك مولا ليق نإف

 تنك ًافطن و 5 ماا هال ليف هنإ الق ؟ نيرتنع نك اق

 000 اولاقف « كيبح مث مكتيع 2 ايحأف : اماومأ مت كو ) هلوق كلذو « ةايح امقعت دقو اتا وم

 ةيوملا نود ىلوللا ةيوملا الإ ةايح اهفمن نأ عا مالا ةنوملا اه تردي ( كود0

 الف. ةطاخ والا ةنوملا الإ. امل ةايحلا كيقِحَت نم ةنوملا [م نومصت ىبلا ةفصلا هذه اهو هاذ

 فاشكلا بحاص هركذ ام اذه ( ايندلا انتامح الإ ىه نإ ) هلوق نيبو مالكلا اذه نيب ًاذإ قرف

 نم .ىثث انيتأيال هنأ ىندي (ىلوألا انتتوم الإ ىه نإ) هلوق لاقتيف : رخآ هجو هيف رك ذي نأ نكميو
 اود رص مث ءةتبلا ةيناتلا ةايحلا مهتأت ال مهنأ ىلع لدي مالكلا اذهو  ىلوآلا ةنوملا الإ لاوحالا

 فاشكلا بحاص هرك ذ ىذلا فلكتلا ىلإ ةجاح الف ( نرشنمب نك امو ) اولأقف زومرملا اذ

 رافكلا نإ مث, مهثعب اذإ مرشنأو ىقوملا هللا رشن لاقي ( نيرشنمب نحن امو.) ىلاعت لاق مث

 ءامحإ انل اولجعف الوةعم انكم روشنلاو ثعبلا ناكنإ : اولاق نأب ريثنلاو رشحلا ىن لع اوجتحا
 َّف 1 اوعد. قدص ىلع اندنع اليلد كلذ ريصي ىت> ؛كلذ مرا دلاست نإب اننانآ نم تان

 بالك نب ىصق رشني ىت> هللا وعدي نأ متلي لوسرلا نه اوبلط ليق . ةمايقلا ىف ثعبلاو ةوبنلا
 موق مأ ريخ مهأ ) لاق كلذ مهنع هللا كح املو . ثعبلا ةح ىفو مقلم دم ةوبن ةص ىف هورواشيل

 رشحلا ىن ىف اوركذي مل ةكم رافك نأ ىنعملاو ( نيمرج اوناك مهم مانكلهأ مهلبق نم نيذلاو عبت

 . راكنإلا كلذ ىف ديلقتلاو لهجلا ىلع اورصأ مهنكلو ء اهنع باوجلا ىلإ جاتح ىتح ةهبش رشنلاو

 نإ مث ؛ءالؤه نم ىوقأ اوناكرافكلا رئاس نإ لاف ء ديعولا ىلع ىلاعت هللا رصتقا ببسسلا اذهلف

 ليبس ىلع ماهفتسا ( عبت موق مأ ريخ م مأ ) ىلاعت هلوقف . ءالؤه كلم كإذكف مبكلهأ ىلاعت هللا

 ؛ هيوعت اوك اندلا زهأ ند ( اذار ىحح مهنم دحاو لك ناك نءلا 1 : ةديبعوبألاق ؛راكنإلا

 : ةملاع تلاق برعلا كولم نم مظاعألا م مهو مالسإلا َْق ةفيلخلا عضوم ب ةءلماجلا ىف عبت عضوه و

 : عسا ترك وأ نقل ىلكلا 0 0 ةموق هللا مذ : بعك لاقو . أحلاص الجر عبت ناك

 ليق نإو « ى ريغو | اين عبت ناك 1 ام لسأ دق ناك هنإف ٠ 5 3 0 ا

 ةوقلا ىف ريخ مهأ هانعم انلق ؟ نيةيرفلا ىف ريخ ال هنأ عم ( عبت موق مأ ريخ ممأ ) هلوق ىنعم اه

 ليلدلا 0 هنإ مث ء نوعرف لآ ركذ دعب ( مئلوأ نم ريخ مك افك أ ) هلوقك ؛ ةكوشلاو

 ( نيبعال امهنيب امو ضرآألاو تاومسلا انقلخ امو) لاَقف . ةمايقلاو ثعبلاب لوقلا ة ىلع عطاقلا

 )١( مهراث آو هلبق كرولملا عبتي ناك هنآل لوقب نأ سايقلا ٠ ع ماقلا قر سمشلا عببلا هال اعبت لالا ىمس كلذلو 57 58

 .ملسو هيلع لق هللا لص هلا لوسر اج هلو ةعناملا راهو ؛ ترمرضحو ريمح تنال اذإ الإ هب

 نك
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 . 6 نودلعي ال مه ركل ل نكلو قطب الإ

 كرو را ىساوما لإ فاسدعإ] ةفك نيب هموقو نوءوف كالهإب ةيفرك -نييتانمل لات هنأ ملعا

 انيجت دقلو ) لاَقَف مهنع ررضلا عفد نايبب ىلاعت أدف عفناا لاصيإ ىلع مدقم ررضلا عفد نأ ملعاو

 .ةقاشاا لامعالا ىف باعتإلاو ءاسنلا مادختساو ءانبآلا لتق ىنعي ( نيبملا باذعلا نم ليئارسإ ىن

 رداصلا نيمملا باذعلا نم رسقتلا نوكي نأ ( لوآلا ) : ناهجو هيفو (نوعرف نم ) لاق مث

 ةلئا رد وم اياذع ناك هنن ى هن 6 نيهملا تاذعلاّنم الدب نوعرف:نوكي نأ ( ىاثلا ) ناوعرف نم

 (نيرملاف) ةءارقلا هذه ىلعو (نيهملا باذعنم) ءىرقو فاشكلا بحاص لاق . مهتاهإو مهيذعت ىف

 ىنءمعيوهو ( وعرف نم ) سابع نبا ةءارقفو ٠ نيقحلا ةناهإ ىف ىعسلا مظع ناك هنل نوعرف وه

 0001 وفرع له لاقيت نأ ردقتلا ناك هنازوج ( نيذرسملا نم [نلاع ناك هنإ )هلوقو مايفتسالا

 ةقبط ىف ةجردلا ىلاع ناك ىأ (نيذرسملا 0 ايلاع ناكفنإ) هلوقب هلاح فرع مل , ؟ هتنطيشو هوتع ىف

 5 الع نوعرف نإ ) هلوقل ( أيل اع ناكهنإ ) دارملا نارك نأ زوج و . نيؤرسملا

 مفد في كس لا هللا نب املو . ةيهلإلا ىعدا هتسخو هتراقح ىلع هنأ هفازتقلا كو كر ًاضيأ

 ىلع ملع ىلع مهانريخا دقلو ) لاقف تاريخلا مهلإ لصوأ ]كيفه نينو لات سلا ىب قع نر كلا

 : ناثح هيفو ( نيل اعلا

 نيملاع ىأ.( امهدحأ ):ناهحو هيف مث لاخلا عض وم 1 مع ىلع هلوق نأ 2 ىلوآلا ثحبلا 0

 مهنأب انملع عم ىنعملا نوكي نأ ( فاثلاو ) مهريغ ىلع اوحج ريو اوراتخم نآل نيةحتسم مهن وكب

 3 لاو>اللا ضعب َْق تاطرفلا مهنع ردصيو نوغيزب دق

 لضفأ مهنوك ىضتقي ( نيملاعلا ىلع مع ىلع مهن رتخا دقلو ) ةلوق رهاظ ( ىناثلا ثحبلا ال

 1 منك ) هلوةك صيصختاا هلخد ماع اذه ليقو « مهنامز ىملاع ىلع دارملا ليقف نيملاعلا لك نم

 ١ . (سانلل تجرخأ ةمأ

 ,ىولسااو نملا لازنإو « مالا ليلظتو . رحبلا قلف لثم ( تايالا نم مهانيتآو ) ىلاعت لاق م“

 ؛ ةرهاظ ةمعن ىأ (نيبم ءالب) هاوس دحأ ىلع املثم هللا رهظأ ام ىتلا ةرهاقلا ( تايآلا نم ) اهريغو

 « قيدنرلا نع قيدصلا زيمتيل ًارهاظ ًارايتخا ةمعنلاب ًاضيأ ولبي دقف ةنناب ولد ناكامل ىلاعت هنأل
 مالكلا ناآل كلذ كم وامك نكد لإ عجر مث مالسلا هيلع ىسوم ةصق ىف مالكلا رخآ انهقو

 ةيفيك نيب مث . ةمايقلاو ثعبلا نم كش ىف مه لب ىأ ( نوبعلي كش ىف مه لب ) لاق ثيح مهف
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 مثول هج - 0د و 0 22 لي وَ 26ه رك مه ا ا هدم

 0 ا مدد نيقداص منك نإ نإ انئاباب اوتاف هد نيرشنمي ن أ 5 ىلوالا

 تل ا هر تا ا ا امام 2س 6١ 0 - 0 ا هلم هع

 6 امو (؟1/» نيمرجب اوناك ممنإ مش هانكلها مهلبق ن نم ندا 0 موف ما

 بيط مالك ءامساا ىلإ مهل دعصي لو « مهملع ىكبتف ًاحاص المع ضرآلا ىلع نولمعي اونوكي مل مآل
 . نيرسفملا رثك أ لوق اذهو . مهيلع ىكبتف حلاص لمع الو

 فاضملا فذ ؛ ضرألا لهأو ءامسا لهأ مهلع تكب اف : ريدقتلا ( ىاثلا لوقلا ل
 0 مك المب اوناك لب «نونمؤملا الو ةكئئالملا مهيلع تكب ام ىنعملاو

 هنإ « نأشلا مظعلا لجرلا كاله ىف اولوقي نأب ترج سانلا ةداع نأ ( ثلاثلا لوقلاو
 نودنزيو ٠ 0 ءامسلاو حيرلا ت تكبو ,ةهلجالا رمقلاو نسمشلا "تمانك و ءانادلا 011

 هنأ للص ىنلا نع فاش اشكلا بحاص لقنو « بذكلا اذه سفنال ةبيصملا كلت مظعت ىف ةغلابملا

 . « ضرآألاو ءامسلا هيلع تكب الإ هيك اوب اهف تباغ ةبرغ ىف تام نمّوم نم ام د لاق

 : ريرج لاقو
 ارمقلاو ليللا موجن كيلع ىكبت ةفساكب تسيل ةعلاط سمشلا

 مهسفنأ ىف نودقتعي اوناكو ؛ مهسفنأ نومظعتسي اوناك مهنأ ىنعي مهب ةيرخسلا هبشي ام هيفو

 اذهو « كلذ نود اوناكلب ؛ دحلا اذه ىف اوناك انف ء ضرأألاو ءامسلا مهيلع تكبل اوتام ول مهنأ

 . مهلا لييس ىلع ركذي امإ

 ةبوتل رخآ تقو ىكإ اورظني مل مبك اله تقو ءاج امل ىأ ( نيرظنم اوناك امو ) لاق مث

 . ريصقت كرادتو

 « نيفرسملا نم ًايلاعزاكهنإ نوعرف نه « نيهملا باذعلا نم ليئارسإىنبب انيحن دقلو ل ىلاعت هلوق

 ىه نإ نولوةيلءال وه نإ « نيبم ءالبهيف ام تايآلا نم همه انيثآو . نيملاعلا لع ىلع مهاب رتخا دقلو

 نم نيذلاو عبت ” موقمأريخ م هأ ؛ نيقداص متنك نإ انتايآب اون هاف. نيريثنم نحت اموزىلو للاي 1

 اههانةلخام « نيبعال اهمنيب 3 ضرالاو تاومسلا انقاخامو ٠ نيهرجي اوناك مهن مهان انكلمأ مباق



 يلا نومرجب موق ءال وه نأ هبر اعدف : ىلاعت هوت ا

 تدروأةمالكلا اذه مبضعب ركذو ؛ لفاحمل ا ضعب ىفمبعمىروضح قفتاف ؛ لل ا طا
 مالسلا هيلع ىسوم نيد نع لا ا ةيآلا هذه ىف لازتعالا نم دارملا تلقو؛ وءةبآلا هذه هيلع

 . لجرلا عطقناف قملا نع لازتعا 2 َكِلَدو تقي رطو

 مو اورفك مهنأ لي وأتلا هلبق فوذحمب لصتم هنأ لعل دت اعدف ىف ءافلا (هبر اعدف) ىلاعت لاق مث
 ببسلا اهف :مرملا نمالاح مظعأ رفكلا اولاقنإف «نومرجم موق ءالؤدنأب هبر ىسوماعدف اونمؤي

 الدعن وكي دقرفاكلا نآل تلق ؟ مهمذىف ةغلابملا دارأاملاح نيم رحب مهنوك رافكلاةفص لعج نأىف

 اك كل[ كا لاف, ال رن ركف هيد فاافساف نورك دوو هد فام ر غن وكي دقو ةنيد

 ( اليل ىدابعب رسأف ءالؤه نإ ) لاَمذ هبر اعدف ىأ لولا رامضإ لع رسكلاب ءالؤه نإ .ىرق
 ىأ ناتغل ىرسأو ىرس فلآلا ةعوطقم نوقابلاو فلآلا ةلوصوم (رساف) عفانو ريثك نا أرق

 اب كلذ ريصيو ههوقو نوعرف عب ىأ « نوعبتم من اليل ىدابعب 00 نأ ىسوم ىلإ | :يحوأ

 ناكاذإ هأر شيع لاقي نك اسلا هنأ ( امهدحأ ) نالوق وهرلا ىفو ( ًاوهر رحبلا كرتاو ) مهكالحل

 000 1 نيالا ةلغ . .«دارأ ىددشت رغب اك اننئىأ اوهراووس كلذ لعقاو ..اعداو اضفاخ
 هلاح ىلع ًاراق هته ىلع انك اس هكرتي نأب ىلاعت هللا هرمأف ناك اك قرطنيف هاصعب هيرضي نأ رحبلا
 ( ىئاثلاو ) مهماع هللا هقبطأ هيف اولصح اذاف طبقلا هلخدي ىتح ًاسبي قيرطلا ءاقبو ءاملا قالفتا ىف

 ان [فراشلا هروظأ) ىذلا قيرطلا يعن ةجرف اذ ئأ وهرااذ ىدملاو «ةعساولا ةجرفلا وه وهرلا,نأ
 ىلاعت هللا هربخأ امتإو . اوةرغيف اولخدي ىتح ناك اك قيرطلا كرتا ىنعي« نوقرغم دنج مهنأ رحبلا

 . مماذيإو ممرش نع بلقلا غراف قب ىتح كلذب

 هنأ ىلع ةيالا هذ- ه تاد ( رك ماقهو عورزو نويعو تأ د مك ) ىلاعت 0

 ىهو : ةسنخلا ءاشالا هذه اوكرت مهنأ ىلاعت نيبو ؛ مالكلا اذه مهقرغ دعب 1 مث: مهقرغأ ىلاعت

 لزانملاو سلاجلا نم ل ناكام ميركللا ماقملاب دارملاو ميركلا ماقملاو عورزلاو نويعلاو تانجلا
 ةغالا ءالع لاق ) نبك 6 ايف اوناك ةمعنو 0 اهملع نوعرف نو>دمب اوناك ىلا ربانملا لمقو ٠ هلل

 ةفامككلا كاك لاق ءقاطع و هلاس] هللا ةمعناو ,.فت راضنو ا هنشح نوثلا حتفب « شيعلا ةمعن

 ةبوصنم فاكلا كلذك نيركفو نيبك اف ءىرقو « ماعنإلا نم سكلابو معنتلا نم حتتفلاب ةمعنلا

 سلا نأ ريدقت ىلع عفرلا عضوم ىف وأ اهانثروأو اهنم مهانجرخأ جارخإلا كلذ لثم ىنعم ىلع

 ليئارسإ ونب مو ؛ءالو الو نيدالوةبارق نم ءىثف مهنم اوسيل( نيرخآ ًاموقاهانثروأو كلذك )

 مثرايدو ميكلم مهثروأو مهيديأ ىلع هللا مهكلهأف مهيديأ ىف نيدبعتسم اوناك

 ىف ىدحاولا لاق ( لوألا ) : هوجو هيفو ( ضرالاو ءامسلا مباع تكب اف ) ىلاعت لاق مث
 ناياو ءامسلا ىف هلو الإ دبع نمام » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نلدكللام لب سا ىور لكمإلا

 كلذو لاق . ةيآلا هذهالتو « هيلع ايكبو هادقفتام اذإف : هلمعهيف لخدي.بابو هقزر هنم جرخب باب
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 أ 1 ثا وج قرص

 فرحا َنيرظنم اوناك | مو ضراإللاو

 ماقمو عورزو ؛ نويعو تانج نما وكرت مك «نرقر خم دنج مهنإ اوهر رحبلا كرتاو . نوعبتم

 ضراألاو ءامسلا:مملع تكب اف : نيرخآ ًاموق اهانثروأو كلذك . نيبك اذ اهيف اوناكةمعنو ؛ميرك

 1 4 نيرظنم اوناكامو

 اك لا كا مهرفك ىلع نورصم ةكم رافك نأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 ٠ ءىرق فاشكلا بحاص لاق ؛ نوعرف موق رثك أ ىف ةفصلا هذه لوصح نيبف ؛ كلذك اوناك

 ةلماعم مهانلماع ىنعملا و ء انولب جاجزلا لاق ءانيلتبا سابع نبا لاق ديك أتلل ديدشتلاب ( انتف دقلو )
 انبه محركلا ىنعم ىف اوفلتخاو ىموموهو ( مر 5 لوسر مه. .اجو ) مهيلإ لوسنرلا تعيب ربتخلا

 نسح ل تاقم لاقو ٠ مار ل نر ىلع قحتسا 2 ىعي هير ىلع م 2

 .ميمأر 5 هيرف فاش نق الإ لوس كالا الك هنالل هموت محرك نالف لامي ءارفلا لاقو ؛ قال

 نع نآآلا كاذب ةرسفكا نأ 0 الا ) نال وق نأ ىفو ( هللا دابع ىلإ اودأ نأ ) لاق مث

 هللا 27 ًايعادو ًاريذنو ًارشبم الإ مهئيحيال هناأل لوقلا ىنعمل نمضتم:مهل] ثعب نم ىلإ لوسرلا

 هب لوم هلا داعتو ءاودأ تيانلا و .ناسفلانأب مهءاجو هانعمو ةليقثلا نم ةففخلا | ,مأ (ىناثلا)

 الو ليئارسإ ىب انعم لسرأف ) هلوقك وهو ىعم مهولسرأو ىلإ مهو ,دأ لوقي ليئارسإ ونب ب
 نم مكياع بجاو وهام هللا دابعاي ىلإ اودأ روصو اج اننا نأءاضأ زوو ( مهيذعت

 هيحو ىلع ىلاعت هللا هنمتا نق نيم لفوز هن ؛ كلذ للعو ؛ ” لسا عامااو تحت لؤيقو ناتمالا

 هلوسرو.هيحو ةناهإب هللا لع اًوريكستتال ىأ امهجو ىف لوآلا لثم هذه نوال نانو ل

 ا برو فرب تذع ىنإو ) لقاع لك اهتحصب فرتعي ةئنيب ةجحب ( نيبم ناطاسب م مآ ىلإ (

 مل نإو « باذك رحاس هنإ اولوةتف لوقلاب (نومجرت نأ ) ليقو نولتقت نأ دارملا ليق ( نومجرت
 مال ىل ىف ماللاف ةجهلا نم هب متينأ ام لجال هللاب اونمؤت ملو ىتوقدصت مل نإ ىأ ( ىل اونمؤت

 نإ ىلاغت:هللا هجر, باتكتلا'ف نضع لاق لعالون ىلال ليبس اولخ ىأب (نولوتعاف ) لكلا
 نع لازتعالا هنم دارملا ناك. نآرقلا. ىف ءاجاينبأ لازتعالا,ظفل نإ: نولوقب و.نوغاصتن, ةأزتعملا
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 لإ اودا نأ كا معركل وسر مهءاجو نوع را انتف دقلاو

 نآطأسب م ايا 2 هللا لع ا ال نَأَو 0نيمأ كومر كك ىإ هللا داع
 رم سبب ع ضصسوت

 مرث هع ه اتنقأ [812 ٠615261 د ا دنا" را د

 لاو م نإ 23 0 نا مكبدو ىبري كس رار 1 نيف
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 اليل ىدانعب 0 62 " لومرجت مو الا وه نإ 0 2 6« نولزتعاف

 لاح تاملكلا هذه هيلع نولي نجلاو نونجب هنإ لوي ناك نم مهنمو 0 هيلع هناعأو)

 كودوعت متعب اذعلا ف 5 ) نودئاع 30 الملق باذعلا ارهشاك انإ ( للاعت لاق مش

 لاح ىف مهنأو مهدهعب نرفوبال مهنأ ىلع هيبنتلا دوصقملاو « كرشلا نم هيلع منك ام ىلإ لاخلا ىف

 . فالسالا بعاذمل ديلقتااو رفكلا ىلإ اوداع فوخلا لاز اذاف ىلاعت هللا ىلإ نوءرضتن رجعلا

 ءىرقأو فاشكلا بحاص لاق )(ن 0 انإ ى ريكلا ةشطيلا شطبن موي ) ىلاعت لاق مث

 « م اوشطبي نأب ةكمالملا أي ىلاعت هناك نونلا مضي شطبن نسحلا أرقو . ءاطلا مضي شطرن
 لاصيإ ىف لهعتسي ثيحب راض مث عباتتملا برضلا عقوب نوكي ام رثك أو ةدشب ذخألا شطبلاو

 : نالوق مويلا اذه دارملا ىفو. ةعباتتملا مالآلا

 ىذدر ةيلاعلا و لتاقمو دهاجيو ساَيَع ناو دوعسم 3 لوو وهو ردد مول هنأ ( لوالا )

 1 ل ىلإ اوداع عوجلاو طحقلا مع ىلاعت هّللأ لاذ كل كم ذاع اولاو 2 مع ىلاعت هللأ

 . رذب مون مهنم هللأ مهعتاف

 لاك هنأ امتع ىلاعتا هللا ىحنر سانع: نبأ نع.ةم ركع ىور .ةمايقلا موي.هنأ ( قاثلا لولا )

 موي نآل حصأ لوقلا اذهو . ةمايقلا مويىه لوقأ انأو « ردب موي ىربكسلا ةشطبلا : دوعسمنبا لاق

 ٌْ 1 ع 00 || اقتناللا 00 00 فصولأ + فص روب 30 املا اذه 0 ردد

 00 10 قالإ 50 شطبلا عاونأ ملفعأ نيرا 3 و ا 50 00
 لعأ هللاو مولعم ىنعملاو « بجعتلاو ءايجلاو بضغلاك تاهبامشتملا نم ىلاعت هللا قح ىف

 ىنإ هللا دانع ىلإ اودأ نأ « ميرك لوسر مهءاجو نوعرف موق مهلبق انتف 00 ىلاعت هلوق

 نأ ميرو. ىبرب تذع ىتإو «نيبم ناطلسب. مكيتآ ىنإ هللا ىلع اول» 1 نيم وسر كل

 مك الما ىدانعب ال 0 جنا ب فر جان ل اون هز“ ملتإو نومحرت

 ش
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 57 ةيآلا ٠ ترتاذلا ل ىنأ : ىلاعت هلوق

 0 لاق هنأ ملسو هيلع هللا 1 ىنلا نع نسحلا نع ىضاقلا ىورو . فاهشكلا بحاص

 نولث اهلا أ » ةيادلاو 3 اخدلاو لاكذلا و | م رعم نم لا عولط 6 ا 2 اس لامع اللاب

 زوج ال كلذو . زاجلا ىلإ هَتَقيَمَح نع ظفللا فرص ىضتقي كلذ نأ كش الف ؛ لوألا لوقلاب

 0 0 1 د6 هتفيفح م ىلع لدي ليد مايق دنع الإ

 أ ممع ىح كاي هنأ ؛ ل ل م دا نإ نأ ىلع ط !دلا اولاق نإف 1 دكشم هور 5 ىلإ

 1 عقو ىذلا طحقللا ىلع هائاح اذإ اذهو ) كوذمؤم انإ باذعلا انع فك ان ( نولو#ي

 هنأ 0)هدعوأو محرلاو هللاب هدشانو نايفسوبأ هيلإ ىثم ةكمب دتشا امل طحقلا نأ لقن هنإف ماقتسا

 ىلإ اوعجر كلذ مهنع ىلاعت هللا لازأ الف «هب اونمؤي نأ ةيلبلا كلت مهنع هللا لازأو مهل اعد نإ

 كنع نال 3 كلذ حصي م ةمايقلا تامالع نم ةمالع روهظ هئم دارملا نأ ىلع هانلح اذإ امأ 3 موك رش

 حصي ملو ( نونمؤم انإ باذعلا انع فشك ١انبر ) اولوقي نأ مهنكممي ال ةمايقلا تامالع روهظ

 نوكي نأ زو ال مل ( باوجلاو ) ( نودئاع مكنإ اليلق باذعلا اوفشاك انإ ) مهل لاقي نأ أضيأ

 فيلكتلا عاطقنا بجو ال هنأ َّق هم اهلا تامالع 1 ر وهظ ىرحجب ادا 3 ةمالعلا هده روهظ

 رفكلا ىلإ وداع ةعقاولا كلت تلاز اذإف ؛ نوعرضتيف ادج نوفاخي سانلانإ مث  ةلاحلا هذه ثدحتف

 : ملعأ هللاو هولاق ام طقس دقف المتحم اذه ناك اذإو ءقسفلاو

 كشيال لاحلارهاظ ىأ (نيبم ناخدب ءامسلا ىنأت موي) ىلاعت هلوق لوقنف ريسفتلا ىلإ عجرنلو

 هلوق فو ( ناخدب ) هلوقل ةفص رجلا لح ىف وهو 000 6 انلا ىثغي ناخد هنأ 0

 نولوةيو ( نولوشي )ودو روضد لعفب لحما بوصم 5 ) لو الا ( نالوق ( بلأ باذع اذه (

 رابخإو هيلإ ةراشإ اذه رظنلا بحاص ىناجرجلا لاق ( ىناثلا ) كلذ نيلئاق ىأ لاما ىلع بوصنم
 : برعلا ىلع هيبثتلا كم ضرغلاو هليقتساف ودعلا 06 لاشي امك هب ارتقاو هوند نع

 انه تفك ١ ابر مبلأ باذع اذه ) نولوقي ريدقتلا اناق ناف (باذعلا انع فسشكا اًنيَرَز لاق مث

 وه لو لا لوقلا ىلع باذعلاو أنبه هأز رد كازه لوقلا ر مهضا ١ نإو رهاظ ىنعملاف ) باذعلا

 دارااو :نآرّقلابو دمحم ىأ (نونمؤم انإ ) كلبملا ناخدلا ىناثلا لوقلا ىلعو . ديدشلا طحقلا

 . باذعلا مهنع فشك نإ نامإلاب دعولا هنم

 نقو:ةلاكلا هذين نواظحتا تيكر نورك د كفك تدل رك كلا مل ىنأ ) ىلاعت لاق مث

 ةرهاقلا تازجعملا نم هللا لوسر ىلع رهظام وهو ةعاطلا بوجو ىف لخدأو مظعأ وهام مءاج

 ناكةكم رافك نآل كلذو (نونجب ملعم اولاقو ) هيلإ اوتفتلي ملو ( هنع اولوت مث ) ةرهابلا تانيبلاو

 هذه ملعتي ًادمح نإ 0 ناك نم مهنم نالوق مالسلاو ةالصلا هيلع دم ىلع نآرقلا رورظ ىف مهل

 ىلاعت هلوةكو 0 عأ هيلإ نودحلي ىلا نال رشب هيلعن انع] ) هلوقل ناثلا نطعت نم تايلكلا

 . ًامتاد ريخلا ىف ىبف هدعو فالخم رشلا ىف الإ نوكت ال هدعوأ نآل . فاآلا نولب .هدعوو » باوصلاو ؛ لصألا اذكف 00(



 ةيآآلا . ءامسلا ىنأت موي بقتراف : ىلاعت هلوق (غ ع

 مهباذع دمحأي رظننا ىعملاو'ء هوركملا ىف كلذ لاّعيو رظنتا ( بقتراف ) هلوقب دارملا نأ ملعا

 نأ ًاضيأ زود#و ( ملأ باذع اذه ) هلوق وهو هيلع هدعب 0 ام ةلالدإ باةترالا لو كده

 . نالوق هيف ( ناخدب ) هلوةو باقترالا لوعفم ( ا 0 :موي ) نوكي 1

 ىسك مها لعجا مهللا د لاقف هوبذك امل ةكمب هموق ىلع اعد هلي ىنلا نأ ( لوألا ١

 ماظعلا اولك أ ىتح ةعاجلا ةدش ًاشيرق تباصأو ضراألا تبدجأو رطملا عفتراف « فسوي

 لوق اذهو ء ناخدلاك ءاهسأا نيبو هنيب ىرب عوجلا نم هب امل لجرلا ناكذ , فيجلاو بالكلاو

 لوق وهو جاجزلاو ءارفلا رايتخاو دهاجمو لتاقمو تاياورلا ضعب ىف امهنع هللا ىضر سايغ نا

 عوجلا ةدش نم موماصأ ىذلا' اذه الإ ناخدلا كوكي نأ ركب ناكو ةنع هللا .ىحر دوعسم نا

 مهراصبأ ىف ىتلاةيلظلا وهناخدلا اذه نأ ل صاحلاف « ًاناخد نوري من اك اوناك ىّتح مهراصبأ ىف ةملظلاك

 ا هنأ (لوالا) نيهجو ةلاحلا هذ ناخدلا ريسفت ىف ةبيتق 0 عوجلا 6

 ناخدلا هسقي كلذو ؛ءاوهلا مظيو ريثكلار اغلا عفت ريو رطملا عاطقنا كي 21 مظعي

 ناك نول رف نا ذلاب : تلاعلا حلا نوهسلا بتردلا نأ ( قالا ) ءاؤيغلا ةعادملا ةنسل لاقي :اَدَحلو

 ىريف هائيع تءلظأ هفعض وأ هفوخ دتشا اذإ ناسنإلا نأ هنق ببسلاو . ناخد هل عفت را رمأ انايب

 تاجا 1ث ةدرطملاو انذلا

 اولاق . ةمايقلا تامالع ىدحإ وهو ملاعلا ىف رهظب ناخد هنأ ناخدلا ىف « ىناثلا لوقلاو ل
 ةلاح رفكلا لهاآل لصحو « ماكرلا ةبشت ةلاح هنم نامبإلا لهأل لصح ةلاحلا هذه تلصح اذإف

 وهو مالسلا هي هيلع بلاط ىأ نبع نع لوقنملاوه لوقلا 0 هيلا دارك هسا الحك

 ءامسلا أب موب) هلوق نأ ( لوآلا ) هوجوب لوقلا اذهب نولئاق ا! سابع نبال روهشم لوق

 ةدش بيس نبعلا ىف ةلصاحلا ةيلظاا نم هومر 5 امو ءاعسلا هب ىف امم اخد دوجو ىضت#, ( ناخدب

 رهاظلا نع الودع هجولا اذه ىلع ةءآلا ظفل لح ناكف ءامسلا هب تتأ ناخدب سيل كاذف عوجلا

 5 5 لال نيم هنوكب ناخدلا كلذ فصو هنأ (ىتاثلا) زوجيالهنإو «لدفنمليادل ال

 ًاناخد | امنوكب فصوي ال اذه لثمو ؛ مهتغمدأ ىف سانلا ضعبل ضرعت ةضراع اهنال كلذك تسيل

 كلذ لصو'اذإ ع امإ اذهو ؛ سانلا ىثغي هنأب ناخدلا كلذ فصو هنأ ( ثلاثلاو ) ًانيبم

 انامل ادم لعاالا سانلا ىجغت,انأب تضوت ال اهؤمارك ذ ىتلا ةلاثناو مم لصتاو مهلإ ناخدلا

 ىلا نع ىود.(غبا 1 ) لصفنم ليلدل الإ زو ال زاجل ىلإ ةقيقحلا نم لودعلا نأ انرك ذ دقو

 رانو مالسلا امهماع مجرم نأ ىسع لورنو ناخدلا ت ايالا لو وأ ٠ لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسرالتف ناخدلا امو هللا لوسراي ةفيذح لاق ء رش#ىلا ىلإ سانلا قوست ندع ردق نم جرخ

 امأ ؛ةليلو موي نيعبرأ تكمب برغملاو قرشملا نبب ام الم ناخد“لاقو ةنآلا ملسو هيلع هللا ىلص
 هاور « رد هند[ وهي ردم نم جرخم نار كسأاك وهف رفاكلا امأ را هكلا بك هييصق نَمَّوملا
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 اسال 0 5 نإ ا كلذ انلمف امنإ 3 0 0 انإ) لاق مث

 . هل الوعفم نوكي نأ ىلع بصن ىهف ةمحرال ىأ ( كبر نم ةمحر.) لاق م“

 امإ ا نآل ةقيقحلا ىف ةمحر تناك ةمحرلا كلتنأ ىععي ( ملعلا عيمسلا وه هنإ ]) لاق مث

 رعيف مهءالك عمسي ىلاعت وف اهورك ذ نإف اهوركذي ال نا مهتاجاح مهتنلأ و5

 ا نأ (املع ًاعيمسإ هنو "ا . ملاع ىلاعت وهف | هور ذب نإ و: مماجاح

 : لئاسم هيفو ( نينقوم متنك نإ امن اولا

 ةحر ):هلؤق لع ًافطع تر نم ءابلا رسكب قاسكلا و ةزمحو مصاع أرق « لوآلا ةلأنملا ١
 . ( ميلعلا عيمسلا وه) هلوق ىلع ًافطع عفرلاب نوئابلاو ( كل

 ءايربكلاو ةلالجلا هذه ًافقوصوم ناك اذإ لزمملا نأ ةبآلا هذهنم دوصقملا 4( ةيناثل' ةلأسملا ١
 . ةعفرلاو فرشلا ةباغ ف نآرقلا وه ىذلا لنا ناك

 0 أ لاق ( لوآلا ) هوجو نم ( نينقوم متنك نإ ) هلوق ىف ةدئافلا 4 ةثااثلا ةلأسملا إل
 لا وقك ءانلق برأ أوف رعاف . هنو ددرثو نيعيلا نويلطت م منك يم

 0 ل نأب كوارع انك كفاح هكا بحاص لاق ( ىناثلا ) ةماهتو ادجب ديري

 اذه نإ ليق مث« ىلاعتو ةناحبش كترلا نفاع زب تنككلا لاذ إو سرا لاسرإ نإ مهل ليقف ًاقلاخو

 ناكنإ امهنبامو :ضاوالاو تازومجلاا كر هنأ نوفرتعمو هب نو رقم متن ىذلأ ملا عيمسلا وه

 هئيدح كغلب نإ همركب سانلا عماست ىذلا ديز مافنإ اذه لوقت امك: ا نع مكدارقإ

 مثرارقإ ناو ( 0 وهاب كلم ىف مث لب ) ) هلوقب نينقوم/اونرك نأ در لاقت هز

 . ملعأ هللاو بعلو ٠ ءزم طوخ لوف لب. ةفيعحاو دج علا 5ع ع نع رداض ريغ

 سسك "ان ميلأب باذع اذه سانلا ىثغي « نييم ناخدب ءامسلا ىف أتموي بقترافإ ىلاعت هلوق

 ؛« نو: ملءم اولاقوهنع اولوت مث « نيبم لوسر مهءاجن دقو ىركذلام ل نونه ؤمانإ باذعلا انع

 (« نومقتنم انإ ىريكللا ةشطبلا شطبن مو. ؛ نودئاع مكنإ اليلق باذعلا اوفشاك انإ

 «؟0- رغد عإو



 :ةيآآلا . مكح ىمأ لكقرغي اه : ىلاعت هلوق 2ع

 ا اب ) لامت نأ اك نارها ىف كاسم فايل ةلذلل | هدد :قأ نايس امأو 0 ٠
 هبلإ و «هدنع نم ربظي اع هنأ فرش ا نوكي م كحل صمالا كلذ نأ ( فاثلا) و ( م

 2(انَدع ض1 7 0

 (نيلسرم انك انإ ) هلوقوهكلذو هلزنم فرشانآر هلا فرشنايب وهف « ثلاثلا عونلا امأو 2
 ناك اع كلاس الا كاإذ نأ نيب مث ىلاعت هللا ن م لصح اعإ لاسرالاو راذنإلا كلذ نأ نيف

 عضو هنأ الإ انم ةمحر لاقي نأ دما عر مدرسا دك لجال

 ةمحرلا كلت نأ نيب مث نيبوبرملأ ىلع ةمحرلا ىضت هت ةيبوبرلا نآب اناذيإ رمضملا عضوم ر ,هاظلا

 لاق اذهلاف ٠ مماجاح عاون 1 معو ؛ مت أاعرضت عم كللاعت هل نيد | تاج قفو ىلع تحقو

 . ضع تايآلا هذه ضع ق اعلا هك ل الاب رطخ ام اذهف ( م ملعلا 0 وه هنإ )

 ( ةكرابم ةليلىف هانلزن 1 انإ ) ىلاعت هلق امأ ؛ ظافلأللا هذهت اد رفهريسفت ىف ) ةئماثلا ةلأسملا 0

 ىف لزنأ مث ةليللا هذه ىف ايندلا ءامس ىلإ ظ 00 نآرقلا ةيلك لزنأ ىلاعت : هيف لبق دقف

 عشقي و ةءاربلا ةليلف ظوفحملا حوللانم كلذ خاسنتساىف أدبي ليقو . فلكملا هيلإجاتحام تقو لك

 نلت رتاج ىلإ تورحلا حواء ليام لإ قازرالا ةكِسن عفدتف 0 ةليل ىف غارفلا

 ؛ مظع كإموهوايندلا ءامس بحاص ١١( لإ لإ لاصلل ا ةحنار تسحر يعاوسصلا و لالالا
 توك كلم لإ تفاعلا هنو

 تقرف مهو قنم نيبو لصفي ىأ قرفي ةكرامملا ةليللا كلت ىف ىأ ( قرفي رهف ) ىلاعت هلوق | امأ

 لعفلا دانسإ ىلع قرفي و ديدشتلاب قرفي ءىرقوفاشكلا بحاص لاق , ًاناقرفو ًاقرف هقرفأ ءىثلا
 .نونلاب قرفن ىلع نب ديز 0 لجو زع هللا وه قرافلاو لك بصن و لعافلا ىلإ

 دحأ لكىلاعت هللا صيصخت نال كلذو ؛ ةمكمملا وذ هانعم مكسحلاف ( مكح ىمأ لك) هلوق امأ
 تناكاسلف « ىلاعت هلل ةغلاب ةمكح ىلعلدب ةواقشلاو ةداعسلاولجألاو قزرلاو رمعلا نم ةنيعم ةلاح
 : ىزاجنا دانسإلا نم اذهو . ةميكح اهنوكب تفصو اهلعاف ةمك-ىلع ةلاد ةيضفاللاو لاعفالا كلت

 (اندنع نمر ار لات . زاجم هن مالا فصوو ةقيقحلا ىلع مالا بحاص ةفص مكحلا نآل

 نيب ىلاعت هنا كلذو « صاصتخالا ىلع بصن هنأ ( لوألا ) : نابجو (| ًارمأ ) هلوق 00

 لاق نأ اهفرش نايب ىف داز مث  ةميكح اهنوكب ابفصو نأ ببسي ماكحالاو ةيضقاألا كلت فرش

 هنأ( ىاثلاو )ان ريبدتو انملع هاضتتقا اكو ءاندل نم ًانئاك اندنع نم الصاع ًارمأ مالا اذبم ىنعأ
 امإ « (هانلزنأ ىف) نيريمضلا دحأن م الاح نوكي نأ ( لوآألا ) :.هجوأ ةثالث هيفو لاحلا لع بصن
 هنوك لاح ىف ( هانلزنأ انإ ) ىأ:لوعفملا ريم نم وأ ًارمأ نيرمآ ( هانلزنأ انإ ) ىأ لعافلا ريمض نم

 000011 11 .رانل نزع لأ نكح امر( اتنااثلاواز ليغزتا تح اه اندنع نم آرمأ
 . ةركن وهو ( مبكح سمأ لك) هلوق لاحلا وذو لاحلا ىلع ( ًارمأ ) هلوق لمح هنأ هلل

 . «ليفارسا هما نأ رئاوتملا روهشملا فورءملاو لسالا ىف اذكه () >

 210070000 ١ 00 7 ذآ ذ 1 ز ز] 1 1 +700



 لضفأ امضعب نوكعنتميف ءازجألا هباشتمرمأ هتاذ ىف هنأو . بك اوكلاو كالفاألا تاكرح اهريدقت

 فريشأ هئازجأ ضعب نوكعنتميف ىلاخلا ءالخلاو دتمملا ءاضفلا نع ةرابع ًاضيأ ناكملاو ءضعب نم

 الدو يجر قالا نود قرتعلا دب رع هئارجأ طخ صسضخ ناك كاذك اكاخإر ل

 هلعاف نأ تايئإو ملاعلا ثودح تابثاب لوقلا انلق ؛ لاحم هنإو حجرمل ال رخآلا ىلع نكمملا ىفرط

 ثادحإب نيعم تقو صرصخت راتخلا لعافلا نم دعبيال هنأ وهو فر1لا اذه ىلع ءانب راتخم لعاف

 راتخما لعافلا لطبو ملاعلا ثودح لطب دقف لصاألا اذه لطب نإف ؛ هدعب امو هلبق ام نود هيف ملاعلا

 ن٠ متركذ ام لاز دقف لصالا اذه حص نإو ٠ ةدئاف نآرقلا ريسفت ىف ضوخلل نوكيال ذنيحو
 ديز< تاقوالا ضعب ىلاعت هللا صخب نأ دعبي ال اولاق سانلاو ؛ دمتعملاباوجلا وه اذهف :لاؤسلا

 هنأ نيب بيسلا اذهلو « تقولا كلذ ف تاغاطلا لع :مادقإلا لإ ففلكملل اعاد كلذ يصي ىتخ ففيرشلا

 وه نوكي نأ نيعم تقولك ىف فلكملاز وج ًانيعم نكي مل اذإ هنآل هنيعامو تاقوآلاىف هافخأ ىلاعت

 تمعقو اذإو . تاقوألا لك ىف تاعاطلا ىلع ةيظاوملا ىلع هل الماح كلذ ريصيف فيرشاا تقولا كلذ

 ناسنإلا فرشل ًاعبت ةدئازلا تافي رشتلاب ااف امتإ « ناكملاو نامزلا نأ كدنعرهظ فرحلا اذه ىلع

 . لعأ هللاو هل عت وهف هاوسام لكو لصألا وهف

 هلوق نع امهنع هللا ىضر سابع نبا لأس ىرورهلا ةيطع نأ ىور 4 ةسداسلا ةلأملا إل

 ىلاعت هللا نأ عم كلذ حصي فيك ( ةكرابم ةليل ىف هانا زنأ انإ ) هلوقو ( ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ )
 عقوو انأ تكلهول دوسآلا نبا اي : امهنع هللا ىضر سابع نبا .لاقف ؟ روهشلا عيمج ىف نآرقلالزأ

 . رومعملا تيباا ىلإ ظوفحما حوالا نم ةلمج نآرقلا لزن . تكلمل هباوج دحب ملو كسفن ىف اذه

 . ملعأ لاو . الاخ الاح عئاقولا عاونأ ىف كلذ دعب لزن مث . ايندلا ءامسلا ىف وهو

 ةثالث نم نآرقلا مظعت اهنه دوصقملا نأ ملعا « تايآلا هذه مظن نايب ىف « ةعباسلا ةلأسملا إل
 ىذلا تقولا فريش ببسب هميظعتن اب ( ىناثلا ) هناذ بسحب نآرقلا مظعت نابب ( اهد>أ ) : هجوأ

 هج وأ ةثالث نف هتاذ بسحب هميظعت ناس امأ « هلزنه فرش تس هفياتعت ناس (تلاثلاو )ةفل

 ى الزان هنوك لع هب مسقأ ىلاعت:هنأ ( اهيناثو.) هفرش ىلع لدب كلذو هب مسقأ ىلاعت هنأ ( اهدحأ )

 فرشلا ةياغ ىف هنوك ىلع لدي هسفن لاو> أنم ةلاح ىلع ءىشلاب مسقلا نأ انرك ذ دقو : ةكرابم ةليل
 . هتاذ ىف هفرش ىلع ًاضيأ لدي كلذو ًانيبم هنوكب هفصو ىلاعت هنأ ( اهثلاثو )

 انإ ) هلوق وهف هيف لزنأ ىذلا تقولا فرش لجال هفرش نايب وهو 4« ىناثلا عونلا امأو 9

 لوقن مث ءهنلالجو هفرش ىضتقي ةكرابم ةليل ىف هلوزن نأ ىلع هيبنت اذهو ( ةكرابم ةليل ىف هانلزنأ
 نوك ( ىناثلاو ) هلزنأ ىلاعت هنأ ( امهدحأ ) : نيرمأ ىضتقي ( ةكرابم ةليل ىف هانلزنأ انإ ) هلوق نإ

 نابب امأ : امهنم دحاو لكل نايبلا ىرجم ىرحي ام ةماكلا هذه بيقع ىلاعت ركذف ةكرابم ةليللا كلت

 متيال قلخلا راذنإ نأ ةروسلا هذه لازنإ ىف ةمكملا ىنعي (نيرذنم انك انإ) هلوقورف-هلزنأ مل ىلاعت هنأ
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 نع هريسفت ىف ىربطلا ريرج نب دملقن (اهعبارو) ىرخألا ىه نيتليللا ىدحإ نأب لولا بجو

 1 لا هدفا كاز اكسل ادار زوحلا و6 ناض مو نق ةلبلا لأ قف ميهاريإ فحص تلزن : لاق هنأ ةداتق

 تضم ةليانبرشعو عبرالنآرقلاو ؛ هنم تضم ةليلة رثع نا ليجبالاو . هنمتضم ةليل ةرشع ىتذنال

 نآل , مسالا اذهب تيمس امنإ ردقلا ةليا نأ ( اهساخو ) ردقلا ةليل ىه ةكراملا ةليللاو ء ناضمر نه

 نامزلا نآل ؛ نامزلا كلذ ببسل ابفرشو اهردق سيل هنأ مولعمو ؛ ميظع هللا دنع اهفرشو اهردق

 هفرش نأ تبث . هتاذإ ضعب نم فرشأ هضعب نوك عنتميف ؛ تافصلاو تاذلا ىف دحاو .ىث

 بصنم نأ مولعمو ؛ ةعيفر ةبترمو ميظع ردق اهلل ةيلاع ةفيرش رومأ هيف لصح هنأ ببسب هردقو
 لحال :!ناردلا وه ندلا.ى ًابصنم اهفارشأاو ءايشالا لعأو.؛ انندلا بضنم نم مظعأو ىللعأ نيدلا

 لاق اي « ةلزنملا هللا بتك رئاس ىف لطابلاو قحلا نيب قرفلا رهظ هبو « هيلي دم ةوبن تقبث هب نأ

 لثلا تاراقفلا تارا تاكردو ٠ تاداغنملا بابرأ تاجرد تربظ هبإو (هيلغ انميهم و )هتفص

 ف 0 رام هل ناكر لف( هنف [صنم مظعأو ا كاد ا ردق مظعأ نآرةلاو الإ ءىث ال اذه

 نأ لع اودبطأ نحو ل والا الة هذه ىه ردقلا ةلل تناكلا ردقلا ةليل ىوس ىرخأ ةليل

 نأب نولئاقلا امأو . ةليللا كلت ىف لزنأ امنإ نآرقلا نأ انملع .ناضمر ىف تعقو ىتلا ىه ردقلا ةليل
 رم فصناا ةليل ىه « ةيآلا هذه ىف ةروك ذملا ةكرابملا ةليللا نم دارملا

 هيف ه0 هللا لوسر نغ حص ناف « سانلا ضءب نع هولقن نأ هيف اوعنق او ؛ هيلع لودي اليلد

 ةل-يل نأ اومعز لوقلا اذهم نيلئاقلا ءالؤه نإ مث ,لوآلا وه قحلاف الإو . هيلع ديزم الف مالك
 ليقو . ةمحرلا ةليلو ؛كصلا ةليلو . ةءاربلا ةليلو ؛ةكرابملا ةليللا : ءامسأ ةعبرأ اهل نايعش نم ففصنلا

 ؛ ةءاربلا مهل بتتك هلهأ نم جارخلا ىفوتسا اذإ رادنبلا نآل ؛ كصلا ةليلو « ةءاربلا ةليلب تيم اممإ

 سمخم ةصتخم هللا هذه ليقو . ةليللا مده ىف ةءارنلا ننموملا هدابعل:بتكي لجو نع هللا كاذك
 (ةيناثلاو ) ( كح رمأ لك قرفي اهف ) ىلاعت لاق اهيف يح رمأ لك قيرغت ( لوألا ) لاه

 كلم ةئام هيلإ 1 ل ةعكر ةئام ةليللا هذه ىف لص نم لوسر لاق ءاهف ةدايعلا ةليضف

 ؛ايندلا تافآ هنع كوءفدي نوثالثو؛ راغ انلا باذع نم هن وذم كوت 'دلثو 2 4: ا ر هن و رشدي ل نوثالث

 هيف مش كا زم ' ناءعش

 هلل نإ » مالسلا هيلع لاق ؛ ةمحرلا لوزن ( ةثلاثلا ةلصخلا ) . ناطيشلا دياكم هنع نوعفدي ةرشعو

 لاق ؛ ةرفغملا لوصح ( ةعبارلا ةلصخلاو ) « باكىبب مانغأ رعش ددعب ةليللا هذه ىف ىتمأ محري
 ا ل نموا 0 الإ , ةليللا كلت ىف نيملسملا عيمج رفغي ىلاعت هللا نإ » لَ

 ةليللا هذه ىف هلوسر ىطعأ ىلاعت هنأ ( ةسماخلا ةلصخلاو ) « انزلا ىلع رصم و ١ ندلا 7 قاع وأ

 ةليل لأس مث ءاهنم ثلثلا ىطعأف ٠ 07 نايعش نم سثع كلاثلا ةليل لأس هنأ كلذو , ةعافشلا مامت
 دارك هللا لع 3 ع نمل عيا ىطعأت , رشع سماخلا ةليل لأس مث , نيثلثلا ىطعأف . رشع عبارلا
 ىبلا ةدتمملا ةدملا نع ةرابع نامزلا نأ كش ال ليق نإف « فاشكلا نم هتاقن لصفلا اذه . ريعبلا
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 ًاباتك هئاوكب هفلضو ةنأل(كلاغلا) فيدحت رهف ايئنررم ناك نما لكو نول نامككلا كيل مح برو

 ثدح وهف كلذك ناكامو . ريغلا فرصت ل< عومجلا و عوم هنأ هاك عمج ا نم قش تاتككلاو

 انرك ذ دقو ,(ثدح وهف كلذك ناكاتو « ريغلا فرصت لح لزتملاو ( هانلزنأ انإ) هلوق ( عبارلا )

 ةيلاوتلا تاوصاألاو ةبقاعتملا فورحلا نم بكرملا .ىثلا نأ علدت لئالدلا هذه عيمج نأ ًارارم

 ىعمي فراع ريغ ناكو لقعلا ميدع ناكن م الإ هيف عزاني ال « ىهبدب ىرورض كلذب معلاو ثدخحم

 ءىث همدق تبث ىذلا اعإ ؛ لئالدلا هذه ةدح ىف عزان فيكف كلذك ناكاذإو ثدخلاو مدقلا

 .تاوصالاو فقورالا ةذه نم نك راما قر

 ىلع هللا امل ىلإ ةمدقتملا بتكلا انهه بات ىلا دارملا نوع ن 1

 نأ دوو ( 0 باتكلا مهعم انازنأو تانيبلاب السر اناسرأ دقل ) ىلاعت لاق مك« هئايبنأ

 هنإو ) لاقو ( باتكلا مأ هدنعو تبثبو ءامشي ام هللا وحمب ) لاق اى: ظوفحلا حوللا دارملا نوكي

 ىلع نآرقلاب مسقأ دقف ريدقتاا اذهب و «نآرقلا هب دارملا نوكي نأ زوجو ( انيدل باتكلا مأ ىف

 لوقيي دف , نآرقلا ميظعت ةباغ ىلع لدي مالكلا نم عونلا اذهو . ةكرابم ةليل ىف نآرقلا لزأأ هنأ

 . كيلع كقح مسقأ ى كلل كب عفشتسأ : هيلإ ةجاح هل لجر ميظعت دارأ اذإ لجرلا

 ؛ مايندو مهنيد ىف هيلإ ةجاح سانلاب ام نايب ىلع لمتششملا وه ( نيبملا ) « ةءبارلا ةلأسملا 2

 ىلاعت لاق اك« هب تاصح ةنابإلا نأ لجل « ىلاعت هلل ةنايإلا ةقيقح تناكنإ و : ًانيبم هنوكب هفصوف

 (صصقلا نسحأ كيلع صقن نم ) ىرخأ ةبآ ىف لاقو ( ليئارسإ ىنب لع. صقي نآرقلا اذه نإ )

 ىف ةياغ ناك ذإ يا رشي هب اوناك ام ىلك 000 مهلع انلزنأ مأ ) لاقو
 ىنعملا اذهب هفصو ىف ةغلامملا هيف 0 قطني 0 وذ هن أكف : ةنابإلا

 لاقو ءردقلا ةليل اهنإ : 0 آلا لاقف « ةكرابملا ةليللا هذه ىف اوفلتخا ( ةسماخلا ةل أملا )

 اوجتحا دقف (نولوآلا امأ) نايعش نم فصنلا ةليلىهو : ةءاربلا ةليل اهنإ : نورخآ ةفئاطو ةمركع
 ىف هانلزنأ انإ ) لاق انههو ( ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ ) لاق ىلاعت هنأ ( الوأ) هوجوب موق ةحص ىلع

 ضقانتتلا ملي الثل : ردقلا ةليلب ةامسملا كلت ىه ةكرابملا ةليللا هذه نوكست نأ بجوف ( ةكرابم ةليل

 ىف عقو امتإ نآرقلا لازنإ نأ نيبف ( نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش ) لاق ىلاعت هنأ ( اهناثو (

 ةعقازو :ةكرابملا ةليللا "هذه قوكت 'نأ' بج وف.(ةكراش اةليلا ق«هانل زنأ ان )' انهت لاقاو « نار

 ,ردقلا ةليل اهنإ لاق « ناضمر رهش ىف ةعقاو ةكراملا ةليللا هذه نإ لاق نم لكو « ناضمر رهش ىف

 نذإب اهبف حورلاو ةكتالملا لزنت ) ردقلا ةليل ةفص ىف لاق ىلاعت هنأ ( اهتلاثو ) ردقلا ةليل اهنأ تبثف

 هلوقل بسانم اذهو ( ميكح رمأ لك قرفي اسييف ) انهه ًاضيأ لاقو ( ىه مالس سمأ لكنم مهر
 2 م مد نذإب ) ةيآلا كلت ىف لاقو ( اندنع نم أر هأ ) لاق انههو ( اهيف حورلاو هكئالملا لزنت )

 فاصوالا تبراقت اذإو ( ىه مالس) ةبآلا كلت ف لاقو ( كبر نم ةمحر) انهه لاقو ( رمأ لك
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 نإ امه امو ضرألاو تاومسلا بر ريل أ عيمسلا ! هنإ كبر نم
 هي 2 هردص 1- 0 هنا < ىو

 م٠ نيالا ابا برو بو تيك حن : وه الإ هلإ ال 0 َنينقوم مك

 سا رثه هاا 16

 د نويعلي كش ىف مه لب

 مجرلا هم رلا هللأ م

 « ريكحرمأ لك ق رقي اهف « نيردنم انك انإ ةكرام:ةلل ىف هانل 0 انإ . نيملا باتكلاو« مر

 ضرالاو تاومسلا بر « ميلعلا عيمسلا وه هنإ كبر نم ةمحر : نيلسرم اك اند نمنز رغأ

 ى مم لب : نيلوآلا مكتابأ برو مكبر تيميو ىحي وه الإ هلإ ال ؛ نينقوم متنك نإ امهنيب امو
 : لئاسم ةيآلا ىف « نوبعلي كش

 نأ ( الوأ ) تالامتحالا نم هوجو ( نيمملا باتكسلاو . مح ) هلوق ىف ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 مالكلا نوكي ا ( 0 كلوقك «نيبملا باتكلاو . مح هذه : ريدقتلا نوكي

 : ريدقتلا نوكي نأ ( اهتلاثو ) ؛ ( هانلزنأ انإ ٠ نيبلا باتكلاو ) لاقي مث ( مح ) هلوق دنع م دق

 دحاو هى ىلع نيمسف ريدقتلا َّق كلذ نوكف ٠ هانلزنأ انإ 2 نيملا كاكلاو َ محو

 ١ مح) هلوق نأ ( لوآلا ) هوجول نآرقلا ثودح ىلع لدي اذه اولاق ( ةيناثلا ةلأسملا (
 ةيقاعتملا فورا نم فاّؤااو 5 فورالا هذه نم فلؤم ءىش أده ىعل 1 مح هذه : هريد#

 ريدقتلا نوكيف : ءايشالا هذه هلإب لب ءا.شالا هذ مصي ال فلحلا نأ تبث هنأ ( ىناثلا ) ثدحع
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 .( نيلهاجلا ىغتبنال مكيلع مالس) هلوقكو ( ىلر كل رفغتسأس

 : لئاسم هيفو ديدبتلا هنم دوصقملاو ( نودلعي فودسف)

 نع ةيانك ءايلاب نوقابلاو ء باطخلا ىلع ءاتلاب نودلعت رماع نباو عفان أرق (ىلو آلا ةلأسملا)

 حص نإ لوقأو . رفاكلا ىلع مالسلا زوج هنأ ىلع ةيآلا هذهب موق جيتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 ؛ كيلع مالس نمؤيلل لاقي نأو ( مالس ) هلوق دري ىلع راصتقالا بجوي اذهف لالدتسالا اذه

 : رفاكلاو ملسلل كا ل ةيحتلا ىلع هيننتلا دوصقملاو

 ,فيسلا ةيآب خوسنم (مالس لقو مهنع حفصاف) ىلاعت هلوق سابع نبا لاق 4( ةثلاثلا ةلأسملا ))
 اذإف ؛ ةدحاو ةرمالإ لعفلا ديفيال رمألان آل ؛ لكشم عضاوملا هذه لاثمأىف خسنلا مازتلا نأ ىدنعو

 روفلا نيميهلثف ًاضيأو , خسنلا مازتااىلإ هيف ةجاح ىأف . ظفالا ةلالد تطقس دقف ةدحاو ةرم هب ىفأ
 رماألا ناك اذإ و «فرعلا ةئيرق بسح ديقتي دق قاطملا ظفالا نأ ةلاد ىهو ءابقفلا دنع ةروهشم

 تا رصلاب معأ هللاو . خسنلا مازتلا ىلإ هيف ةجاح الف كلذك

 ىداحلاد-االا مو ةرودلا هذه ريسفت م 59 ناوضرلاو ةمحرلأ بئاوع هيلع فاؤأالا انالوم لاق

 ىلع ةالصلاو . ًارهاظو ًانطابو ًارخآو الوأ هلل داو ةئامتسو ثالث ةنس ةجحلا ىذ نم رشع

 نيعمجأ هحصو هلآو ملسو هيلع هللا ىلص دمع ىلع ًاصوصخ نيلسرملاو ءاسنالاو نس رقملا كش

 . نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ
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 هيلع هللا لص ىنلا ىنعي هبر ىلإ هاوكش اكشو هليق لاقو ريدقتب ردصملا لع بصن هنأ ( امهدحأ )

 ممرس عمستال انأ ) هلوق نم مدقت ام ىلع فطع هنأ (ىتاثلاو ) لاق رامضإب هليق بصتناف ملسو

 هلوق نآل ةعاسلا عضوم ىلع بصن هنإ لاقف (ًاثلاث) ًاهجو هيف جاجزلا ركذو ( هليقو ... ماوجنو

 نم تبي كلوق هريظنو « هليقو ؛ ةعاسلا ملع ريدقتلاو ٠ ةعاسلا ملع هنأ هانعم ( ةعاسلا لع هدنعو )

 , ةعاسلا ىلع فوطعم هنإ جاجزلاو ءارفلاو شفخالا لاقف رجلاب ةءارقلا امأو . ًارمعو ديز برض

 فوطعملا دعابتنإو نسح بوصنملا ىلع فطعلا دربملا لاق « براي هلق ٍلعو : ةعاسلا لع هدنع ىأ

 « حبق ىلع هيف كلذ زوجي رورجلاو هلماعو بوصنملا نيب لصفي َنأَِن و2 هنزل هيلع فوظملا "نم

 نأ ( ىناثلاو ) هدعب ام هربخو أدتبم هليقو نوكي نأ ( لوألا ) نابجو اهيفف عفرلاب ةءارقلا امأو

 لاق: هليق ٍلعو ةعاسلا لع هدنعو هانعم فاضملا فذح ريدقت ىلع ةعاسلا ملع ىلع ًافوطعم نوكي

 فوطعملا نيب لصفلا عوقو اسال ىنعملا ىف ةيوق تسيل هوجولا هذه فاشكلا بءاص

 نأ وهو« قبس ام ىوقأ هنأ معزو رخآ أمجو ركاذ مش ؛ ًاضارتعا نسح ال امم هيلع قوطمملاو

 نيمبو هللا ةنامأو هللا نعأ مهوق ىلع عفرلاو هفذحو مسقلا' فرح رامضإ ىلع رجلاو بصناا نوكي

 هليقو وأ براي هليقب مسقأو ليق هن اك مسقلا باوج (نونمؤيال موق ءالؤده نإ) هلوق نوكي و هللا

 نآزرقلا للتما راتضإ انهو ًاضنأ فلكتمفاشكتلا بحاص هزك ذ:ئذلا اذه لوقأو ؛ىفسق بران

 تقو رك ذأو ريدقتلاف ؛ رجلاب ةءازقلا امأو « براي هليق رك ذاو ريدقتلاو « ركذا راهخإ وهو هم

 هرامضإ مازتااب نآرقلا ىف ةداعلا ترج ًائيش رمضي نآألو رامضإلا مازتلا بجو اذإو . براي هلق

 براي ليقو دارملا ( براي هلبقو ) هلوق ريسفت ىف لاق هنأ سابع نبا نعو ٠ هريغ نم ىلوأ
 .ةدايز ءاطاو

 ليق نع هن » ملسو هيلع هللا لص ىنلا لوق هنمو ؛ لوقلاك ردصم ليقلا ( ىتاثلا ثحبلا ١
 0017 لاك دكر ى) نح رسب يورو ؛ لاتفلاو لقلا هق زبك ترعلا لوشن ةكمللا لاف.« لاقو

 ٍْ ا 2 لدار كلامو كلا كللرأر كل

 ١) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هلق ىف ريمضلا © ثلاثلا ثحبلا .

 مهنع ربخأ مثرارصإ فرعو مهنم رجض امل سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ( عبارلا ثحبلا ]ب .

 نم اوعبتاو ىوصع مهن] بر ) لاق هنأ حون نع هللا كح امت بيرق وهو نونمؤي ال موق مهن
 . ( اراس+ الإ هدلوو هلام هدزب مل

 مهيلع وعدي نأ نم هعنم هنهض ىفو مهنع حفصي نأب هرمأف ( مهنع حفصاف ) هل لاق ىلاعت هنإ مث
 . ضارعءالا وه حفصلاو « باذعلاب

 كيلع مالس) هيبال ريهاربإ لوق هريظنو ؛ ةكراتملا هانعم امن هيوبيس لاق (مالس لقو) لاق مث



 اس هيلا . ءالؤف نإ .براي هليقو: لاعت هلوق

 هتحصن و هل تملكو هتملك لوقت اك هل تعفش ىنعم ًانالف تعفش لوقيف ؛ مال ريغب ةعافشلا ىدعي
 الإ ) هلوقو اءهللا نود نم دوبعم لك هنود نم.نوعدن يذلا نأ (”ناثلا لوقلاو ) هل. عحصنو

 نوكتامال رافكلا .الؤه اهدبع ىتلا ءايشآلا نأ ىنعملاو ء ريزعو ىسيعو ةكئالملا ( قحاب دهش نم

 ىعمو « ةلزنمو هللادنع ةعافش مهل ناف ريزعو ىسيعو ةكئالملا مهوا قلاب دهش نم الإ ةعافشلا

 :هاذلرتلا زل ها يش نك قاب دينا 7

 , ةّئبلا ديفتال طقف ناسللاب ةداهشلا نأ ىلع لدي ديقلا اذهو ( نولعي مهو ) ىلاعت لاق مث

 عفنت ال ةداهشلا نأ ىلاعت هللانيب اولاقف ؛ ةيالا هذهب ةتبلا عفنيال دلقملا ناعإ نأب نولئاقلا جتحاو

 مل اذهو .؛كاكشتي مل هيف هبحاص ككش ول ىذلا نيقيلا نع ةرابع ملعلاو ملعلا اهعم لصح اذإ الإ

 . ةئبلا عفني ال دلقملا ناميإ نأ تبثق « ليلدلا دنع الإ لصخي

 : ناتل أسم هيفو ( نوكفؤ, ىتأف هللا نلوقيل مهقلخ نم مهتلأس نّنلو ) ىلاعت لاق مث
 نورطضم موقلانأ ىلع لدن نآرقلا ىف اههاثمأو ةبآلا هذه نأ موق نظ 4 ىلوآلا ةلأسملا 0

 ؛ هريغ مهل هلإال اولاق نوعرفموق نالحصيال اذهو ىتابجلا لاق ؛ىلاعلل هلإلادوجوب فارتعالا ىلإ

 نيركنم اوناكن وغرفموق نأ منال مهلاقيف (هيلإ انن وعدت امم كش ىنل انإو ) اولاق ميهاربإ موقو

 ىسوم لاقو ( ًايلظ مهسفنأ اهتنةيتساو اهب اودحجو ) ىلاعت هلوق انلوق ىلع ليلذلاو ::هلإلا دوجول
 ىف ءاتلا حتفب ةءارقلاف ( رئاصب ضرالاو تاومسلا بر الإ ءالؤه لزنأ ام تلع دقل ) نوعرفل

 انتوعدتام كشوإل انإو ) اولاق ثيح ميهاربا موق امأو « هللاب ًافراع ناكن وعرف نأ ىلع لدت تملع
 . ةوبنلا تايثإو فيلاكتلا تايثإو ةمايقلاتانثإ ىلإ فورصم:وهف ( هلإ

 دوصقملاو ؛اهرخآ ىفو ةروسلا هذه لوأ ىف مالكلا اذه ركذ ىلاعت هنأ ملعا 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 عم اومدقأ فيكف ىلاعت هللا وه تاناويحلا قااخو ملاعلا قلاخ نأ اوذقتعا امل مهنأ ىلع هيبنتلا

 ةضحم تادامج ىه لب  عفنت الو رضتال ةثيبخ مانصأو ةسيسخ ماسجأ ةدابع ىلع داقتعالا اذه

 « مانصأألا ةدايعب ان رمأ هللا نإ نولوقتف هللاىلع نوبذكتت مل هانعم ( نوكفؤت ىنأف ) هلوق امأو

 (نوكفوؤت ىنأف) هلوقب مهارتعا رد مي سيل مهكفإ نأ ىلع هب انباهكصأ ضعب جتحا دقو

 نيأ هارملاو ؛ كب بهذي نيأ هل لاقي قيرطلا ىف وأ مالكلا مهف ىف لضي نم نأب ىضاقلا باجأو
 بهذ رخآ :ًايهاذ نأ لع لدي هرفاظ كب تهدر نبأ لئاقلا كوق نأ باخحاللا باجر ؛ فقل
 قلخ ىذلاوه هب بهذ ىذلا نإو ًاضيأو ١ رهاظلا لصألا فاللخ هتقيقح نع مالكلا فرصف ؛ هب

 . ىلاعت هللا وه ةيعادلا كلت قلاخ نأ رهابلا ناهربلاب تبث دقو : هبلق ىف ةيعادلا كلت

 : ثحابم هيفو ( نونمؤي ال موق ءالؤه نإ براي هليقو ) ىلاعت لاق مث
 ىدحاولا لاق ماللارسكب ةزمحو مصاع أرقو ماللا حتفب (هليقو) نورثكالا أرق «لوآلا ١

 نيلوق هيف ءارفلاو شفخالا ركذف بصنلاب اًورق نيذلا امأ « عفرلاب ةعبساا ريغ نم سانأ أرقو

 عرب سر ل معد



 ةيآلا . ةعافشلا هنود نم نوءدي نيذلا كلع لاو :”لاعت هلوق دهم

 نا 0 حصي هعافترا تدج وف هلإ هب عفت ري |ميف تراظن ىلع وأ لاق <” لوالا ثحبلا 0

 . هلإ وه ءامسلا قف ىذلا وهو ريدقت داو فوذح أدت مم ربخ

 هنالل ( ءامسلا ىف رةتسما ريغ ىلاعت هنأ لع لئالدلا لذأ نم ةيآلا- هذه (« ىاثلا ثحبلاو ل

 هنأ عم ضرألا آهإ ناكانفا نضرالا ىلإ هتيانك ةيفالاب ءاهنلا لإ هتيسن نأ هيل اره نيب ىلاعت

 ىأو لبق ناف ءاهف ًارقتسم نوكي ال هنأ عم .اعسلل الإ نوكي نأ بحي كإذكف اهيف رقتسم ريغ

 نم نوكيف نك ضحم ىسيع قلخ ىلاعت هنأ هب هقلعت انلق ؟ ىلاعت هللا نع دلولا نب مالكلا اذهل قلعت

 نزل لطيف هنلادنإو ىلع نول فحريال ردقلا اذه نإ لف هن اكف . تاللاو ةفطنلا ةطسااو ريغ

 كانه ةيدلولا لوصح ءافتنا عم امهنيب امو ضراألاو تاومسلا قيلخن ىف لصاح ىنعملا اذه

 |ملع امكح ىلاعت هنوك نأ ماعنالا ةروس ىف انركذ دقو ( ملعلا ريكسحلا وهو ) ىلاعت لاق مث

 . هل دلولا لوصح ىفاني

 هيلإو ةعاسلا لع هدنعو امهنيب امو ضرالاو تاومسلا كلم هل ىذلا كرابتو ) لاق مث

 روكي نأ امإو ؛ ءاقبلاو تايثلا نمأقتشم نوكي نأ اهإ ( كرات. ) هلوق نأ ملعاو ( نوعجرت

 مالسلا هيلع ىسيعن وك ىفاني نيهجولا نيذه نم دحاولكف نيريدقتلا ىلعو . ريخلا ةرثكن م ًاقتشم

 ؛ماودلاوءاقبلا بج او نكي مل مالسلاهيلع ىسيعف : ءاقبلاو تابثلاهنم دارملا ناك نإ هنألل . ىلاعتدلل ًادلو

 قابلا نيبو هنيب نكي م كلادك' ناك نمو تاهو لف هلأ ىزاضتلا كنَغ مث نك ل نأدعي كَدِح دال

 لثم تاريخا ةرثك ةكربلاب دارملا ناك نإو . هل ًادلو هنوك عنتماف : ةيباشمو ةسناحم ىلزآلا مئادلا

 دنعو ماعطلا ىلإ ًأجاتحم ناك لب كلذك نكي مل ىسيعف امهبب امو ضرالاو تاومسلا ًاقلاخ هنوك

 1010 1 اةفصا اذه ىذلاف « هواتقو هودخأ ةزخالاب ودووونلا نم اغئاعت ناك هيأ ىراشتلا

 "ا ا نضر تاومسلل ًاقلاع ناك نإ

 لاك حرش كل كلف ةتردق 0 حرش اكل ا دوصقملاف ( ةعاسلا لع هدنعو ) هلوق امأَو

 هانحرش ىذلا دحلا ىلع ةردقلاو ملعلاو تاذلا ىف الماك ناكنم نأ ىلع هيبنتلا دوصقملاو ؛ هلع

 . ىراصنلا هفصو ىذلا دحلاب ملاعلا لاوحأ ىلع فوقولا مدعو زجعلا ىف هدلو نوكب نأ عنتما

 نوعدي نيذلا كلي الو ) لاقف ءاكرشلا ىن: نايبب هفدرأ دلولا ىنن ىف ىلاعت هللا بنطأ املو

 (امهدحأ ) نيلوق ةيالاهذه ىف نورسفملا ركذ ( نودلعي مهو قحلاب دهش نم الإ ةعافشلا هنود نم

 نوءعفشال ًاريزعو سعو كندا نأ ىءلاو“ ريرعاو ىدنعو 5ك املا هي وذ رف نوعدب نيذلا نأ

 نحف ًاقح دمي لوةيام ناك نإ آولاق هعم ارفنوب ثرملا نيرضتلا نأ ىور «قملاب دهش نملالإ

 اوعفشي نأ ءالؤه ردقيال لوقي ةبآلا هذه هللا لزنأف , دم نم ةعافشلاب قحأ مهف ةكئالملا ىلوتن

 دهش نمل الإ نوءفشيال ءالؤه لوقلا اذه ىلع ىعملاو ( قحلاب دبش نم الإ ) لاقف ىتثتسا مث دحال

 نم ةغل ىلع اذهو ؛ فاضملا فذخل قملاب دهش نم ةعافش الإ ريدقتلا لاقي وأ ماللا رمضأف , قحلاب



 2 ةيآلا ١ ضرالاو تاومسلا بر ناجبس : ىلاعت هلوق

 ىدحاولا ,لاق (لوآلا ) اهوجو هنف اوركذ دقق ليوأتلا نم ديال هنأب نولئاقلا امأ ؛ ىلا وه هلاق

 انأف ) كمعز ىف دلو نمحرلل ناكنإ ىنءم الاقي نأ ىوقآلاو . ةيآلا هذه ريسفت ىف هوجولا ترثك
 نأ امإ لوقي نأ لئاقلو ؛ هيلإ دلولا ةفاضإب لول نيبذكملا هلل نيدحوملا ىأ ( نيدباعلا لوأ

 ريدقتلا نوكي وأ هل نيركبملا لوأ ايأف نالا نضن ىف دلو نمحرلل تش نإ : مالكلا ردك نوكي

 .ىثلا توبث نآل لطاب لوآلاو : هل نركحنلا لوأ انأف ًادلو نمحرلل نأ ءاعدا ملا تشي نإ

 نيركسملال وأ انأف هسفنف اناث ءىثلاناك نإ هل رق نال ءاذل اركتنم كو سرلا نوكأ ىضسمي ل1

 ءاوس مال لطاب ًاضيأ ىناثلاو .لوسرلاب قيليال كلذو لبجلاو بذكلا ىلع هرارص] ىضتقي

 لوسرلا نوك ىف ريثأت مهمعزل نكي ملف «دلولا كلذل ركنم لوسرلاف هل هوتبثي مل وأ ادلو هلل اوتبثأ

 . دلولل ًاركنم لوسرلا نوك ىف ًارثؤم دلواا تابثإ مهمعز لءج حلصي لف دلولا كلذإ ًاركنم
 هل نوكي نأ نم نيفنآلا ( نيدياعلال وأ انأف دلو نمحرال ناكنإ ) هانعم اولاق ( ىتاثثا هجولاو )

 . نيدبع مهضعب و «دياعو دبع وهف ةنمأ تدتشأ اذإ ديعي دنع نم دلو

 الا .سفن ىف دلو نم>رأل ناكنإ دارملا ناكنإ هنآل انهه مئاق روكذملا لاؤسلا نأ معاو

 نإ. دارملا ناكنإو بيذكلاو لبخلا لع رارصإلا ىضتقي اذبف هب داق إلا نم نفالا ل 01

 ةلضاخ ةفناللا هان نال سلاف قيلعتلا اتيف «نيفنالا كرو) انأق مداقتعاو معز قدلو نحرلا نأك

 . ًازئاج قيلعتلا اذه نكي مل كاذك رمآلا ناكاذإو ؛ لصحي ملوأ داقتعالاو معزلا كلذ لصح ءاوس

 لوأ انأف دو نمحرلل ناكام ريدقتلاو ةيفانلا ىه انهه نإ ةملك نإ مهضعب لاق (ثلاثلا هجولاو)

 . هل داوال نأ ةكم:لفأ قم نيدحوملا

 لف ةتبلا ةرورضال هنأ انيب دقو ؛ةرورضلل نوكي امتإ ةديعبلا هوجولا هذه مازتاا نأ ملعاو
 ..لعأ هللاو املإ ريصملا زحي

 ىنعملاو ( نوفصي امع شرعلا بر ضراألاو تاومسلا بر ناحبس ) ىلاعتو هناحبس لاق مث

 لبقيال قلطم درف رهف كلذك ناكام لكو « هتاذل دوجولا بجاو نوكي نأ بحب ماعلا هلإ نأ

 نع دلوتف هئازجأ نع ءىشلا نع لصفني نأ نع ةرابع دلولاو هوجولا نم هجوب أرجتلا

 ناك اذإو ؛ نضيضشلا و ءىرجتلا ةلباق هتاذ نوكت امه نععي اع اذهاو ا. هلثم صخش راك

 مهرذف ) لاق عطاقلا نآهربلا اذه ركذ املو . هل دلولا تابثإ عنتما ملاعلا هلإ قح ىف الاحم كلذ
 ةجحلا تركذ دق ىنعي ؛ديدهتلا هنمدوصقملاو (نودعوب ىذلا مههوي اوقالي ىت> اوبعليو اوضوخي

 هاجلاو لاملا بلط ىف نيقرغتسم مهنوك لجال اهملإ اوتفتلي مل مهواو ركذ ام داسف ىلع ةعطاقلا

 , اودعو امب هيفاودعو ىذلا مويلا كلذ ىلإ اولصي ىتح بعللاو لطابلا كلذ ىف مهكرتاف ةسايرلاو

 .ديدملا هنم دوصقملاو

 : ثاحأ هيفو ( هلإ ضرالا ىفو هلإ ءامسلا ىف ىذلا وهو ) ىلاعت لاق مث



 ةبآلا . دلو نمحرلل ناكنإ لق : ىلاعت هلوق 0.

 ثااثلا مسقلا فالخم لاحم كلذو لطابلل كك كك نوك هنم يرام يك نلا اذه نال ل
 ىلإ عجرتلف لصألا اذه تفرع اذإ « لاحم سيل كلذو قحلل ًامزاتسم لطابلا نوك هنم 1 هنإو

 نمو لطاب طرشنم ةّةح ةيطرش ةيضق ( نيدباعلا لوأ انأف دإو نمحرلا ناكنإ ) هلوق لونف ةيآلا

 ًاضيأ لطاب دلولا كلذل ( نيدباعلا لوأ انأ ) انلوقو ؛ لطاب دلو نمحرلل ناكانل وق نال لطاب ءازج
 م ًاقح رخآلا امههدحأ مازاتسا نوكي نأ نم عنميال الطاب امهنم دحاو لكن وك نأ انيب انأ الإ

 زلط را اف | يوان ةيينم كناع اجور سا تناك نإ .انلاوق-ق لاثملا .١ :رم ايرض

 لدا : أف دلو نمحرلا ناك نإ هنأ هنم دارملا نوكيو ؛ هرهاظ ىلع هئارجإ ىف عانتما ال م لكلا

 هيلع بحي كلذكتف همدخت نأ هديع لع بحي كف دلو هل ناك اذإ ناطا لا ناف . دلولا كلذل نيدباعلا

 .ال مأ دلو تايثاب فارتعالا ىلع لديال بيكرتلا اذه نأ انيب دقو ؛ هدلو مدخب نأ

 ةيضق مالكلا اذبف ( اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهف ناكول ) هلوق بابلا اذه نم برقي امو

 ءازجلاو لطاب هسفنفف طرشلاف (اتدسف) انلوق وه ءازجلاو (هملآ اممف ) انلوق وه طرشلاو ةيطرش

 اتدسفام امهنّل هريغ ءافتناب ءىثلا ءافتنا ديفت ول ةملكو . ةحلا اممف سيل هنأ قحلا نال لطاب ًاضيأ

 اذكف ًاقح ءازجلا اذهل طرشلا كلذ مازاتسا ناكالطاب .ازجلا نوكو الطاب طرشلا نوك عم مث
 ( ةلآ امهبف ناكول ) لاقف ول ةغيصب ةيطرشلا هذه لا هللا ركذ انهه نأ قرفلا اولاق ناف : انهه

 ةيلك ىلاعت هللا ركذ ام:إ اهريسفت ىف نحن ىلا ةيآلاىف امأو « هريغ ءافتنال ءىثلا .افتنا ديفتول ةملكو

 لصح له هنأ ىف كشلا ديفت ةملكلا هذه لب « هريغ ءافتنال ءىشلا ءافتتا ديفتال ةملكلا هذهو نإ

 نأ الإ حيك متركذ ىذلا قرفلا انلق : نكمم ريغ لوسرلل كشلا اذه لوصحو ؛ال مأ طرشاا
 هان ررقام ىلع نيس ذاك وأ نيتقداص اه. زجنوك ةقداص ةيطرشلا ناو م مزايال هنأ نأ اب اندوصقم

 ناف عونمم اذهاناق ؛ ال مأ لصح له طرشلا نأ ىف كشلا لوص> ديفت نإ ةظفل نإ هلوق امأ

 ال | ل1 لاب ام راسل طرخلا ث رك الإ دف الا ظيرقلاةفوردتو طربخلا انهرخ نإ كفرخ

 ثحايملا نمر مظف « ةتيلاهيلع هيف ةلالدال ظفللاف « عوقولا كوكشموأ عوقولا مولعم طرشاا كلذ ١
 ةتبلا هيف ةجاحال هنأو هوجولا عيمج نم هرهاظ ىلع ءارجإلا نكسمم انه مالكا نأ اهانصخل ى 1

 دلولا كلذل (نيدباعلا لوأ انأف 1 نمحرلا ناكنإ) دمعاي (لق) لاق ىلاعت هنأ ىنعملاو ٠ ليوأتلا 0

 ةعزانملا و دانعلا لجل هدل و ركنأ ال ىتأ نايب مالكا اذه نم دوصقملاو : هل 0 1 او انو

 ل هنأ الإ هتمدخ بوجوب ًافرتعم هب ًارقم تنك دلولا اذه توبث ىلع ليلدلا موي نأ ريدقتب ناف
 همدع ىلع مق عطاقلا ليلدلا لب ؟ هب لوقأ فيكف ءةتبلا هتوبث ىلع ليلدلا مقي ملو دلولا اذه دجوي
 ليوأتلاىلإ ةتبلا هب ةجاحال لماكر هاظ مالكلا اذهو ؟هدوجوب فرتعأ 0 رة لرقأ فكف
 لوقي ناك هنأ نيرسفملا نم ىدسلا نع لقنو عضوملا اذه ىف ىدنع ام اذبف , رهاظلا نع لودعلاو

 ىذلا نأ ىلع لدي هانركذ ىذلا ريرقتلاو . ليوأتاا ىلإ ةجاحالو نكس اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه لمح
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 د ١ ها - هداغع مع" مضره ماعو رمواع 6 هادم

 : لئاسم هشضو ( نوملعي فوسف مالس لقو مهنع حفصاف ؛ نونمؤي .ال

 امهحتفب نوقابلاو ماللا ناكسإو واولامضب ( دلو ) تاس .كلاو ةزمح أرق ( ىلوألا ةلأسملا ١

 . ليوطت الب نوقابلاو نونلا ىلع ةليوط ةحتفب ( انأف ) عفان أرق ( نيدباعلا لوأ انأف )

 ( نيدباعلا لوأ انأذ دلو نمحرلل ناكنإ لق ) هلوق نأ اونظ سانلا نأ ملعا « ةيناثلا ةل املاو

 مرج الف لاح كلذو « ىلاعت هلل دلو تاثإ ىف كشأأ عوقو ىضتتقي هناف هرهاظ ىلع هانيرجأ ول

 لودحلا بج وياه ظفللا رماظ ىف سيل و كلذك مالا سيل هنأ ىدنعو : ةنآلا ل وان كل اد

 ةيضقلاو ةيطرش ةيضق (نيدباعلا لوأ انأف داو نحرلل ناكنإ ) هلوق نأ هريرقت و ؛ رهاظلا نع
 ءازجلا فر>ىرخاللاٍلعو طرشلا ف ر> امهاد> لع لخدأ نيديربخ نيتيضق نم ةبك رم ةيطرشلا

 (نيدباعلالوأ انأف داو نمحر أل ناكنإ) هلوق ناف ةيآلا هذه هلاثمو ؛ ةدحاو ةيضق امبعومجمب لصخل

 لوأ انأف) هلوق ( ةيناثلاو ٠١ ( دلو نمحرأل ناك نإ ) هلوق ( امهادحإ ) : نيتيضق نم ةبك رم ةيضق

 ءافلا وهو ءازجلا فر>و ىلوآلا ةيضقلا لع نإ ةظفل وهو طرشلا فرح لخدأ مث ( نيدباعلا
 لوقنف اذه تفرع اذإ  ةيطرشلا ةيضقلا ىهو  ةدحاو ةيضق امبعوج نم لص ةيناثلا ةيضقلا ىلع

 طّرَقلا قوكب راعشإ ابق يلو“. ارجل امولسم ظرعلا نك ال) تيفال ةطر ل
 ةيكرم نوكت دق ةقحلا ةيطرشلا ةيضقلا لوقن لب « الطاب وأ ًاقح ءارجلا نوكي وأ ء الطاب وأ ًاقح

 قح طرش نه وأ ق> ءازجو لطاب' طرش نه وأ نيتلطاب نيتيضق نم وأ نيتيقح نيتيضق نم

 ءاؤجو اطر ش نم ةكضاةقمحلا ةطارعلا علا نوكست نأ و غو علال مسقلا امأف . لطاب ءازجو

 لاح اذهف . لطاب

 فنراسإلاف ًاناويح ناسنإلا ناك نإ انلق اذإف . ةعبرألا ماسقالا هذه 3 نال

 ٠ ناويح ناسنإلا انلوق امهادحإ « نيتيقح نيتيضق نم ةبكلم ىهو ةقح ةيطرش هذهف مسج

 ج ناسنإلا انلوق ةيناثلاو

 امهو نيب واستمي ةمسقتم ةسذلا انلوق نمو ٠ جوز ةسنا انلوق ن م ةيكرص اهنكل ةقح ةيطرش

 نرأ انركذ دقو ؛ ًاقح رخآلا امهدحأ مازاتسا نوكي نأ نم عنعيال نيلطاب اممنوك و . نالطاب

 اذهف مسج 0 ا رجح ناسنالا ناك نإ انلق اذإو ؛ أزل: 0 در الإ ديفتال ةيطرشلا ةيضقلا

 انلاوق وهو قد درعا نمو رجح نانناللاءانلوقاؤهو لطاب طوع 2 هكا رج انك

 « قح عوفو هعوق و ضرف نم مزأ, ثيخح نوكي دق لطابلا نآل اذه زاج اميإو٠ مسج ناسنإلا
 . اقح ًاءزج مزلتسي لطاب طرش اذبف اممج هنوك بجو ًارجح ناسنإلا نوك انضرف ول اناف

 اذبف ؛ لطاب ءازجو قح طرش نم ةقح ةيطرش ةيضق بيكرت وهو ( عبارلا مسقلا امأو )

 ذب ني واسع ةمسقما تناك جاور ةيضأ تناك نإ اكت131 مس
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 ساره مه سد اس لل سس مرر ده: ت22 0 9 6١م اك 4 . .ر

 ةقايومسلا بر ناحبس «ما» ند ١ ل وأ نأ و نمحرلل ناك نإ لق

 نق رس ا ذأ ا ا هد ر 6 | © مةردص كنان ه5 جرده م

 ىدح او.عليو اوضوخ مهرذف 2252 نوفصي اريع نسر 0 ضرالاو

 هنيردع رثرش هر

 هلِإ ضرألا فوه .انسلآ ىف ىذلا وهو 0 نودعوي ىذا | مهول اوقالب

 امي ف 2ةهرجارخاع ١ 0 7 ا 07 سس مدفع ل رثل لذ

 ف ضرالاو تاوم.لا كلام هل ىد | كراشو 215 - 1 ميكحلا وهو

 1 دف تا هزت نال هل يي دعزو رم هذ ره ذأ

 نم نوعدب نبذل كلي 3 «665» نوعجرت هيلإو ةعاسلا مع هدعو اهينان

 ه رثسسل هدام ثاسةه2 0-2 6 عدد 2 ا ا 2م ص يا

 مهقلخ نم مهتل اس ناو 212 نوملعي 0 قحلا 01 نهد ل هع افشلا هل

 2 هر ما 1 هس هر ا

 «800نونم وي ال م ءال ؤه نأ 20 هليقو « مالد» 2 ىناف هللا نلوقبل

 تا يي 00

 ىلاعت هللا رك ذ املو (كبر انيلع ضقيل كلام اي) نوءديف اكلام اوعدا نولوةيف ؛ باذعلا نم هيف

 ًارفأ اومربأ مأ ) لاقف . ايندلا ىف مهنطاب داسفو مهركف ةيفيك هدعب رك ذ ةرخآلا ىف مهاذع ةيفيك

 نوم ل ماانإف هلل كوسرت رهركمو مهديك نمآر مأ ةكم اوكرشمىأ اومربأمأ ىنعملاو ( نومربم انإف

 لتاقم لاق ( نوديكملا ره اورفك نيذلاف ًاديكن ودير ري مأ ) ىلاعت هلوةك ؛ رهديك اومربأ اكانديك

 ركمب ذإو ) ىلاعت هلوق ىف ىلاعت هللا هرك ذ ام وهو « ةودنلا راد ىف هب ركملا ىف مه ريبدت قف تلزت

 . ةصقلا ان 0

 الغ وأ هليقنا لحرلا هن فثدح ام 0 هاوجتو مهرس عمست : ال انأ نوي مأ ) لاق مث

 ةظفحلا ديرب ( انلسرو ) املع علطت و اهعمسن 0 منيب مف هن اوملكتام ىوجتلاو «لاخ ناكم ىف

 قخنال ىذلل اهادبأو هبونذ || نم رتس نم ذاعم نب ىح نعو ؛لاو>الا كلت مملع (نوبتكي)

 . قافنلا تامالع نم وهو هيلإ نترظانلا نوهأ هلعج دقف.تاومسلا ىف ءىث هيلع

 فياض رالاو تاومساا| بر ناحبس. نيدباعلا وأ انأف دلو نمحرأل ناكنإ لقب ىلاعت هلوق

 ىف ىذلا وهو ؛نودعوي ىذلا مبموي اوقالي ىت> اوبعليو اوضوخم مهرذف « نوفصي امع شرعلا
 امهنيبامو ضرألاو تاومسلا كلم هل ىذلا كرابتو ؛ ملعلا يكحلا وهو هلإ ضرألا ىفو هلإ ءامساا

 قحلاب دهش نم الإ ةعافشلا هنود نم نوعدب نذلا كلمب الو «نوءجرت هيلإو ةعاسلا لع هدنعو

 موق ءالؤه نإ براي هليقو 3 نورك ىنأف هللأ نا وهيل مهةلخ نه مهلأس نئلو ٠ نوءلعي معو



 م"! ةيآلا .نودلظي مهسفتأ اوناكنكلو مهانملظ امو : ىلاعت هلوق

 لاقف ( نيملاظلا مه اوناكن زكلو مهانملظ امو ) ىلاعت هلوقب ىضاقلا جتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 مهيلإ هبسن ىذلا امو ( ,هانملظ امو ) هلوقب هافن ىذلا اف رانلا 0 ١ 1 ١ مف قلخ ناكنإ

 لعفلا كلذ اولاقنإف 7 هلوةبام ىلع ديزءال ناك مهل ًاءلظ هانتبثأوا سيل وأ ؟ هسفن نع هافن اسم

 : هلل نم ًايلظ كلذ نكي ملف 5 0 علا ةردق عمهللا ةردقب عق و امإلب 0 هللاوزدعب د 0

 لعف ام ىلاعتهن كف لاح هللاوه ةردقلا كلتقااخو م م 1 ىلع ةردقلا نأ مك دن ع :انلق

 ال نم نال لاَ كلذو ؛ مل اهملاظ نوك نأ نع جرخ 2000 ةردق فكما ىلح 8

 ىه له ديعلا ةردق ىضاعلل لاقيف ٠ 0 كلذي نر لعفلا كلذ بجو ام هعم لعف اذاو ٠ لعف ُّق

 عقو نإ حيجرتلاف نيفرطلا الكل ةملاص تناكناف ؟ نيفرطلا دحال ةنيعتم ىه وأ نيفرطال ةحلاص
 ىلإ ىهتني نأو دبالو . هيف لوألا مسقتلا داع حجرم ىلإ رقتفا نإو « عئاصلا ىن مزال حجرملاال

 ”انيلع هيدروأام كمزل د نيؤرطلا دحاإل ةيعم تناك نإ و ؛ دخلا ف هلا م ةحج مم ةيعاد

 لق فر ظني ىذلا لجرلا ع | ؟دنف لالدتس الا هجرى نع را نسل ملعاو

 : لعأ هللاو هرثاذي ل هنيعل هيهذم ىلع اذزراو ها نإف ؛ هدعب امفو مالكلا

 نبا نإ سابع نبال ليقف مخرتلل فاكلا فذحب (لاماي) دوعسم نبا أرق «ةعبارلا ةلأسملاإ)
 نسح اسمإ هنأب هنع بيجأو ! ميخرتلا اذه نع رانلا لهأ لغشأ ام : لاف لاماي اودانو أرق دوعسم
 .نهاورك ذب نأ مهنكمال ثيح ىلإ ةفاحنلاو فعضلا ىف اوغلب مهنأ ىلع لدي هنأل مخرتلا اذه

 . امضعب الإ ةملكلا

 هوبلط هجو ىأ ىلع كبر انيلع ضقيل كلاماي ) موق نأ ىف ا وفلتخا 4 ةسماخلا ةلأسملا ١
 نع مه صالخال هنأ ؛ نوماع مهفالإو؛ ةثاعتسم لأ 2 نورد لاقو ىلا ىلع مب ضع لاَقف

 هورك ذف ةلأسملا كلت اوسن باذعلا نم هيف رهام ةدشل مهنإ لاقي نأ دعببال ليقو . باقعلا كلذ

 ىتم نآرقلا ف سيلو ( نوثك ام ىكنإ ) ممل لوقي اكلام نأ نيب ىلاعت هنإ مث . بلطلا هجو ىلع

 دعب باوجلا كلذ لصح لهف كلذ دعب ناكنإو ؛ ةدم كلذ دعب وأ لاحلا ىف مماجأ له ؛ مماجأ

 . مهمغ ىف ةدايزو مه ًافافختسا ةباجإلارخؤت نأ عنتمي الف « ةليوط ةدمب وأ ةليلق ةدمب لاؤسلا كلذ
 ةنل فلا: دعي مانع نتا :نعرو :نس هثام دعي ةريع نعو هل نيف رأ كفل نب هللا دبع نعف

 ش . رادقملا كلذب ملعأ هللاو

 كلذل ةلعلاكوه ام هدعب ركذ ( نوثك ام مكنإ ) هلوقب مهباجأ امل اكلام نأ ىلاعت نيب مث

 نعو دمت نع مهترفن دارملاو ( نوهراك دلل مرثكأ نكلو قحلاب مك انئج دقل ) لاقف باوجلا

 مربفصو ام دعب ( كلاماي اودانو ) لاق كا لبق ناف. قحلا نذلا ارق مهضغب هك نإر هلا

 ةيلغل ًاتاقوأ نوتكسيف لاوحالا مهب فلتختف ؛ةدتم باقحأو ةلواطتم ةمزأ, كلت انلق ؟ سالبإلاب
 مهام لدعي ىتح عوجلا راثلا لهأ ىلع قلي هنأ ىور : مهام ةدشل ًاتاقوأ نوئيغتسيو مهيلع لا
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 و 6# تت هر همم © هس ل

 5 5 6( َنيااَظلآ مهاوناك نكل و مث هانت للام مو

 رك نكلو قَلآ 0 دق 000 َنوُنك ام نإ َلَق كَ
0 0 
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 6 نوبتكي انلسرو ىلب مهيوجو مهرس

 دقل ءنوثك ام نإ لاق كبر انيلع ضقيل كلام اي اودانو  نيملاظلا مث اوناكن كلو مانملظ امو
 عمسنال انأ نوبسحيمأ ؛ نومربم انإف ًارمأ اوهربأ مأ. نوهراك قحلل ,كرثك أنكلو قحلاب رك انئج

 .4 نوبتكي ممدل انلسرو ىلب مهاوجو 0
 : لئاسم هيفو . نآرقلا ىف رمتسملا بيترتلا ىلع ديعولاب هفدرأ « دعولا ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 باذع ىف نيمرجملا نإ ) هلوةب قاسفلا ديعوب عطقللا ىلع ىضاقلا جتحا 4« ىلوآلا ةلألا إل

 لوك حوف ءىعاقلاو رفاكلا لوان مرج ظفلو (نوسابم هيف مهو مهنع رتفي ال «نودلاخ منهج

 ىلع لدي ( مهنع رتفي ال) أ ًاضيأ هلوقو . دولخلا ىلع لدي ( نودلاخ) هلوقو « 01 باذع ىف لكلا

 ظفل نم دارملا نأ ىلع لدي ؛ اهدعن امو ةيآلا هذه ل نك اكنأ 00 ) ًآضرأ ماودلاو دولخلا
 الو مويلا مكيلع فوخ ال دابع اي ) لاق هيألف ةبآلا هذه لبق ام امأ . رافكلا انهه ( نيمرجلا )

 اوناكو هللا تانآب ا نم لك ذأ ىلع لدي اذهف ( نيملسم 0 اا ا 5 نذلا نونزح متنأ

 اونمأ نذلا . نونز< متثأ الو مويلا مكي 0 ل

 نوكي 5 بجوف ملسأو 2 و ىلاعت هللا نمأ ةالصلا لهأ نم قسافلاو ( نيدلسم اوناكو اا

 وهف ةيآلا هد د اما ديعولا اذه 0 ا نر نأ تجوو ا كج

 امإو مالسإلا امإ انهه ( قحلاب ) دارملاو ( نوهراكق حلل 1 ا اب رك انئج دقل ) هلوق
 لدن ؛ اهذعئامو ةنالا هذه لبق 5 تدقق ٠ نارك /| الو مالسإلا هركيال رسل لجرلاو : نآرقلا

 . ملعأ هللاو « رافكلا نيمرجملا نم دارملا نأ ىلع

 اا رددت !تافملا نم رجا وع قف منهج باذع فصو ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةلأملا ١

 ( اهناثو ) ماودلا ديفي الو ثكملا لوط نع ةرابع هنأ ةريثك عضاوم ىف انرك ذ دقو . دولخلا
 اه رع نضقلاو تنكش اذإ ل هنع ترق موق نم صف الو فقال ىأ ( م مع رتقي 0

 كلاحتسلا نع حرق نم نيلان ةكاوكس تكااسلا سايل نم لا 1 هيف مهو) هلوق (اهئلاثو
 ش اخ لاق ١ يرن لو ىو لادا اخ هبف قف هيلع لفشي م * ءاراث رم توات ىف مرجيملا 8
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 رانا ف وأ اف مثو ) ءىرقو فاشكلا



 ضلوا : 0 26 ادع ف نيمر | نإ : ىلاعت هلوق

 هرثاس مهره 20 ه- 200 ه را ه ردع مي

 «؛دَنوسلبم 4 هيف مهع رتب الل 1/4 َنوُدلاَح م كد ْى 5 ا إ

 مه ه-

 ا دابع اي ) ىلاعت هلوق « ةمايقلا موي 1 نم (ىناثلا مكحلا .٠) (نيخلا

 نيددطملا نينم وماي . دابعلا طفل ره فخ هب راج نإ ركل ة-اع نأ ]نا رم ارك د كر (نونزحت مت 3

 داعي 0 هسفنب موبطاخي ق ه1 اكف كلانا هنا ' مالك ( دابع اي) 000

 قحلا ن أ( اهلوأ ) حرفلا تحوي ام ةريثك عاون أ هيفو ( نونزحت مت أ الو مويلا يلع فوخ ال

 اذهو , ةيدوبعلاب مهفصو ىلاعت هنأ (!مناثو ) ةطساو ريغ نم 1 مهطاخ ىلاعتو هناحبس

 رسأ ىذلا ناحبس ) لاق ؛ جارعملا ةليل علم ادم فرشي نادارانا 1 هاك ميظع في رش

 اذهو . ةيلكلاب ةمايقلا موي ىف فوخلا مهنع لازأف ( مويا مكلع فوخال ) هلوق ( اهلاثو ) (هدبعب

 . ةيضاملا ايادلا توف ببسب نزحلا مهنع ىئنف ( نونزحت مثأ الو ) هلوق ١ امعبارو ) معنلا مظعأ نم

 0 «أدتبم ( اونمآ نيذلا ) لبق ( نيملسم اوناكو انتايآب اونمآ نيذلا ) ىلاعت لاق مث

 !: لتاعت لاق اوما ندلا .ىعأ ىفملا نركب نأ لمحو ضخ اود“ مل لاقي ريدقتلاو
 0 ءادنلا اوعمس اذإف 01 ميل فروخ ال دايع اب 0( دانم ىدان . ةمايقلا موي فوخلا عقو

 ةلطايلا نايدالا لهأ سكدتف ( نيمل_سم اوناكو انتايآب اونمآ نيذلا ) لايف « مهسوءر قئالخلا

 0 3 نم نينمؤأملا نمأ اذإ ىلاعت هنأ , ةمايقلا عئاقو نس(

 مكجا وذأو متنأ ةنجلا اواعدأ) م لاقي مث . اهنسحأ ىلعو هوجولا لوسأ ىلع مب امسح رمي نأ 0

 ؛ ةغلأ 1 200 ركب ىنعي « ليمججاب فصو امف مارك إلا ىف ةغلامملا ةربلاو(نوربحت

 . مورلا"ةروس يف مريشفت قيس ابعاده

 سأرلا ريدتسملا بوكلا : ءارفلا لاق ( باوك أو بهذ نم فاحصب مهبلع فاطإ ) لاق مث

 (باوك أو) هلوقو « موعطملالإ ةراشإ (بهذ نه فا>صب مهيلعفاطي) هلرقف ؛ هل نذأ ال ىذلا

 سفناآلا هيهتشت ام اهفو ) لاقف . اياك انايب رك ذو ليصفتلا كرت ىلاعت هنإ مث ء بورشملا ىلإ ةراشإ

 . ( نودلاخ ايف متنأ و نيعالا ذلتو
 ىف نيبجو ةنجلا ةثارو ىف انرك ذ دقو ( نولمعت منك امب اهرمتث روأ ىتلا ةنجلا كلت و ) لاق مث

 رك ذ « مدقت اهف بارشلاو ماعطلارك ذ الو ( سودرفلا نوري نيذلا ؛ نوراولا مم كئاوأ ) هلوق

 . ( نولكأت اهنم ةريثك ةبك اذ اهيف كل ) لاقف  ةبك افلا لاح انره
 قيض ىف اوناكبرعلاو « ينام نيملاعلا ىلإ مث . الوأ برعلا ىلإ تلي ًاد# ثعب ىلاعت هنأ معاو

 ىناعملا هذهب مهيلع ىلاعت هللا لضفت ببسلا اذهلف . ةهك افلاو بورشملاو لوك أملا ببسي ديدش

 . مهيعاودل ةيوقتو مهتبغرل اليمكت « ىرخأ دعب ةرم

 « توسلبم هيف مهو منع رتفي ال ؛ نودلاخ مهج باذع ىف نيم رجا نإ )) ىلاعت هلوق

 «مب را وو



 ةيآلا صعب 0005 6 لا . 00 كا

 اساس مدس 6 سَ سد عملرهورز مر مه 0 02 ه6 2 ه دع

 2 در ص, 1 2

 5266 2526ه نه دعادج رخو 2امرف 2

 «7 1 نونا ايف متلاو نيعالا دلو سفنالا هيهتشت 1 ايفو بنا 07
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 داما 8 ل «0/:> نولمعت منك أه اهومتنروا ىلإ ةنمجلا كلت 5 3 8 8 - 0-0-0 ةرواع ااسا 201220 -- 2 د

 ه- ا م6

 «317/7 نولكات 0

 سس

 كلتو ؛نودلاغ اف متنأو ةرعالا دلكو نيس الا هشام اهقو ارك أو بَعد نم ف نصب ميلع

 «( نولكأت 0 ةبك اذ اهيف كل « نولمعت م 10 اهو وأ ىلا هنا

 1 ام ضعب هبيقع ركذ ( ةتغب مهيتأت نأ ةعاسلا الإ نورظني له ) لاق امل ىلاعت هنأ ملعا :

 ءملاو ( نيقتملا الإ ودع ضتبل مهضعب ذئموي ء ءالخالا ) ىلاعت هلوق ( اهلوأ ة ) ةمايقلا لاو>|ب

 0 تناكاذإ ةللا نأ ىنعي ( ودع ضعبل مهضعب ) ةرخآلا ىف ىنعي ( ذئموي ) ايندلا ىف (ءالخألا)

 ًاضعب مبضعب للاخ نيذلا نيدحوملاىنعي (نيقتملا الإ) ةمايقلا موي ةوادع تراص رفتكلاو ةيصحملا

 « نس قيرط ةنآلا هده نيسفتا فاء ا[حللاو ٠ ةواذع ناضت ل مهتلخ نإف «ىوقتلاو ناإلا ىلع

 داقتعالا اذه لصح ىّتْف: ررض عفد وأ ريخ لوصح داقتعا دنع 0 المع ل ا هلا نإ اولا

 كك رع |ذإ ءةرشللاو ضعلا لضخ ًاررض بجو هنأ داقتعا لص+ مو « ةلاغ ال ةملا تلطح
 ريغتلل ةلباق نوكت نأ امإ : ةبلا لوصح بج وب اهطوصح داقتعا ناكىتلا تاريخا كلت:لوقنف اذه

 ها كلت لدن نأ بجو لوألا م هلا وه عقاولا ناكنإف .كإذك نوكنت ال وأ «لدبتلاو

 ءداقتعالا كلذ لاز اذاف 00 3 لوصح داقتعال تاصح امإ ةملا كلت نآل « ةرفنلاب

 نآل . ةضغبلاب ةبحملا كلت لدبتت نأ بجو :؛ملآلاو ررضلا وه لصاحلا نأ داقتعا هبيقع لصحو

 ريغ ٠ ةيدأ ةيقاب تاريخ. ةرحملل ةءج وم لا تاريخلا تناك اذإ ان! لولعملا لدبت بجوب ةلعلا لدت

 ا ]اذه تف الذإ  ربشلا ف هما ةقاب هع اضيأ ةنعلل كلم تناك هنيعلاو لدتتلا ةلباق

 امتابيطو ايندلا بلط لجاأل ةبحا كلت تناكنإ : ايندلا ىف ةدومو ةبحم مهنيب تاصحنيذلا : لوقف

 ىف تافآلاو مالآلا لوصخل ًاببس ايندلا بلط ريصي لب . ةمايقلا ىف قبن ال بلاطملا هذهف :اهتاذلو
 بجوملا ناك نإ امأ . ةمايقلا ىف ةرفنو ةضغب ةيويندلا ةبهلا هذه بلقنت مرج الف « ةمايقلا موي

 خسنلل لباق ريغ ببسلا اذهف  هتعاطو هتمدخ ىفو هللا ةبح ىف كارتشالا ايندلا ىف ةبحلا لوصحل

 لضفأو لك أو ىئصأو ىوقأ ريصت اهنأكّلب « ةمايقلا ىف ةيقاب ةبحلا هذه تناك مرج الف « ريغتلاو

 الإ ودع ضعبل مهضعب ذئموي ءالخالا ) ىلاعت هلوقل قباطملا ربسفتلا وه اذهف ءايندلا ىف تناكام



 0 0 وا هكا 00 وف
 م ةناالا . ضعمأ

 2/1112 رع ودم دودي قاس نان عا رن يي مدع ل رثاس هر

 اذه هود.عاف دمها هد. نوُيطْأَو 0 نوفلتح
 2 هذ

 م هع ورع 52 عده مى 2 -

 7 نم اول نذل لي مهن نم تأ رحال فلححاف 14 ميقتسم طارص
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 نورعش ال مثو هنعب 5 2 نأ ةعاس داالإ 0 ّظ عد ملأ ا ١ باَذع

 م0 5 0 بر ورنع هل كن 2 هج جدع

 فاوخالد انعاب هكا نيقنم ا الإ ُ ضعبأ د كي هالخألا' 0

 2 007 امس مها ةردق ثا هس

 ؛3:0نيبلسم 0 انتايأب ا َنَدلآ «"”/8> نر 35 االو مويلا مكيلع

 ةتذب مهتأت نأ ةعاسلا الإ نورظني له ءمبلأ موي باذع نم اوملظ نيذلا ليوف مهنيب نم بازحألا

 .4 نورعشي ال مثو
 دق ) لاق تاحضاولا تانيبلا عّئارشلابو تازجعملاب ىسيع ءاج امل هنأ رك ذ ىلاعت هنأ معا

 ند نوفلت :2 ىذلا ضعب كل نيباآلو هلاعفأو هتافصو هللا تاذ ةفرعم ىهو ( ةيكحلاب -

 نادل ىسع ءاخ فاشالع ا فيلاكتلا ماكحأ نم ءايشأ ىف اوفلتخا دق اوناكىسوم موق نأ

 نوفاتخ كلا ضعبو نيدلا لوصأ اهانعم ةكملاف ةلمابو . ةيفالخلا لئاسملا كلت ىف قمل مل

 ىف نوفلت دقسانلا نآل انلق 5 ؟ هيف نوفاتخ ىذلا لك مهل نيب مل مل ليق ن إذ ءنيدلا عورف ه هأنعم هيف

 لاق عورفلاو لوصألا نيب املو .اهناب لؤسرلا ىلع بح الف. اهتفرعم ىلإ مهب ةجاح ال ءايشأ
 وهَةانإ ) فيلاكتلا نمركيلإ هغابأ ايف (نوعيطأو) هنيد نع ضارعإلاو هب رفكسلا ىف (هللا اوقتاف)

 ةبز>:1أ قرفلا ىأ ( باز> لا فلتخاف ) رهاظ ىنعملاو ( مق ميقتسم طارص 3 هودبعاف برو ىلر

 اوملظ نيذلا ليوف ) ىراصنلاو دوهيلا ليقو . ةيروطسنلاو ةيبوقعيلاو ةيناكلالا مهو ىسيع دعب

 ؟ءجرب نمىلإ هيفريمضلا (مهنييبنم) هلوق ليقنإف « بازحألا موب ديعو وهو (ميلأ موي باذعنم
 . هموق مهو (ةمكسحلاب مكتنج دق ) هلوق ىف ىسيع مهبطاخ نيذلا ىلإ انلق

 ىنعملاو ةعاسلا نم لدب مهتأت نأ هلوقف ( ةتخب مهتأت نأ ةعاسلا الإ نورظني له ) لاق مث

 (نورعشي ال ممو) هلوق هديفيام نيع ديفي ( ةتغب ) هلوق اولاق نإف , ةعاسلا نايتإ الإ نورظني له

 . هنودهاشي مهنأ ببسب هنوفرعي مهو ةتغب مهيتأت نأ زوحب انلق ؟ هيف ةدئافلا اف

 مويلا يلع فوخ ال دابع اي ؛ نيقتملا الإ ودع ضعبل مهضعب 0 احلا ْئ ىلاعت هلوق

 فاطي : نورب كجاوزأ أو متأ ةنجلا اولخدا «نيملسم اوناكو انت أب اونمآ نيذلا . نونزحت من 20



 (0 تاما 5 0 1 318 اق

2 0 00 2 5 

 3 ضعب مل نيبالو ل منج دق لق لاَ تآنيبلا : إ ىسيع ا 0

 كلذو « ةموصخلا ىف نوغلايم (نومصخ موق مث لب) لطابلاو قا نيب قرفلا بلطل ال لوقلا ىف

 (لوالا) هوجو نم هناببو « ىسيعو ةكنالملا لوانتيال (هللا نود نم نودبعت امو مكنإ) هلوق نآل

 هنأ ليلدب قارغتسالا ىف ةحرص تسيل ام ةملك نأ ( قاثلاو ) ةتبلا ءالقعلا لواتتت ال ام ةملك نأ

 ضعبو _كن ]وأ اهتلا كو: نم نوديعتام لكو مكن لاقيف هيلع ضعبلاو لكلا ىظفل لاخدإ حصي

 0 يرام ضعي وأ هللا 0 رم نودبعتام لكو مكنإ هلوق نأ ( ثااثلا ) هللا نود نم نودبعتام

 نوديعت امو من :1) هلوق ن أ (عبارلا) مئتالملاو حيسملا دبعي دحأ مهيف ناك ام هل هلعاف ةيفاشم باطخ

 04 طخ ىديعو كن داما ميظعت ىلع ةلادلا صوصنلا نزأ الإ ماع هنأ به ( هللا نود نم

 ماعلا ىلع مدقم صاخلاو

 لا 8 رست ف 00 انأ الإ ةيآلا هذمم اوكسمت لدجلا مذب نول الا « ةعبارلا ةلأسملا 0

 ٌيجوم لدجلا نأ لع ةلاد ةريثكلا' تايآلا نأ (١ورفك 'نيذلا الإ هللا تايآ ىف لداحي ام ىلاعت

 الا ق1 | رب رقن ديفي ىذلا لدجلا لإ تايآلا كلت فرضت :نأ:قيفؤتلا قب اع حدملا

 ."لطابلا ريزقت بج وب ىذلا لدجلا ىلإ ةيآلا هذه فرصت

 هيلع انمعنأ ديبعلا ل ايا دع لإ قسنع ااه دل ) هيلع ان 5 دنع الإ وق نإ لا د لاه مث

 0115 ةحخ ةرغ ةاننررص وب ةورتلاب 'هاتفارشو 1 افلخ © اناء ريع نم هال لأب هنا ءانلكج نيح

 م ؟ءالوأ مكفاخي ك(ضرالا ف مت وفاخي ةكئالم)لاجراي مكنم اندلول (مكنم انلعجل ءاشن ولو)رئاسلا

 ه0 أ اوفارغلو 3 ]راقب ع اوفرعنلا ل3 ريع نم ىنأ نم ىع انادإو

 نه طرش (ةعاسال ىلعل ىنيع ىأ (هنإو) كلذ نع ةيلاعتم هللا تاذو نك رمأ ةكئالملا ىف دلوتلاو

 وهو ملعل سابع 0 رقو ٠ هب ملعلا لوصحل الع ىذلا: لع لادلا 00 ىمسف هب ملعت اهطارش 1

 ةسدقملا ضراألا ىف ةينث لع لزني ىسيع نأ» ثيدحلا ىفو « رك ذل ىنأ أرقو ملعلل ءىرقو ةمالعلا

 مامإلاو حبصلا ةالص ىف سانلاو سدقملا تيبب قأيف لاجدلا لتقي ابو ةيرح هديبو قيفأ اهل لاقي

 1 نىرانجلا لع من هَ دم ةعيرش ىلع هفلخ للصيو ىسيع همدقيف مامإلا رخأتيف مهم مؤ
 وهو ةيرلا نم (ام نرتم الف) هب نمأ نم الإ ىراصنلا لتقيو سئاتكتلاو عييبلا برخو بيلصلا

 طارص هيلإ ىوعدأ ىذلا اذه ىأ (ميقتسم طارص اذه) ىعرشو ىاده اوعبتاو (نودبتاو) كنشلا

 جرخأ ىذلا وه هنأ لجل مكل هتوادع تناب دق (نيبم ودعّكل هنإ ناطيشلا مكندصي الو) ميقتسم

 :روتلا لال هنع عز دو ةنجلا 0

 ىذلا ضعب كل نيبآلو ةكملاب ع داو كاف تانيا ىدرع ءاج املو ىف ىلاعت هلوق

 فاتخاف قيم كرار 18 هردعاف غيرو نوار هللا نإ ٠ كك كيسا هللا اوةتاف هيف نوفلتخ



 2 ةيالا» ام م ار ل ا

 5 لملا كود عل اوناك منال كاذ اولاق اك « ىسع نم ريح 0 1 ىسيع اور 2 اذإ اولاق ىسع

 هللا دبع لاق ( منج بصح هللا نود نم نوديعت امو مكتإ ) ىلاعت هلوق لزن ل

 كتمصخ لاقف «مهالا عيمج لبد لطم لاقف ؟ م.ألا عي مأ انتهلالو انل ةصاخ اذهىرعبزلا نب

 | فيل دقو "نأ 0 ل أ! دعانأ معزت ا

 انيضر دف رانلا ىف ءالؤه ناك اذاف « نودبعي ةكئالملاو 0 نوديعي 1 اممود.عي ىراصتلا

 هللا لزنأفءاوجضو اوك و مرقلا حرفو لكي ىنلا تكسف 0) 2 انتملار ند نردك
 اكان ىنعملاو ًاضيأ ةيآلا هذه تازنو (ن (لودعيم ع كع | 5 ىلا ليم مهل تقيس نذلا نإ) ىلاعت

 اذإ ) هأ ]| ىراصنلا ةدايعب هللا لوسر لداجو (الثم هما قار يع ىربرلا ناقل ت0

 كض 9 الح و اج رف ةباجو جيجض مل عفتري ىأ ( نودصي ززخملا اذه سعأ (هنع) شا رق (كموق

 مصخلا رب ظأ عطقتا اذإ نيمصخلا 1 اب ةداعلا ت رع دف هناف هللال وسر تاحسإ ندا رار
 ىعذع ند 1 كدنع ان انتملا نأ كوذ دعل (وه مأ ريد انته اولاقو ). جبض |! و حرفلا ىناثلا

 م ى* هلا ناره | دوام اف (ثلا 9 هجولا) نوم م 1 5 م بصد» نه ىسع ناكاذاف

 نأ دير 1 نإ كراع لاق ) مهسفنأل كي ىراصتلا نأ ىح ا

 (وه مأ ريح اذ اع 1 ١ اولاق اذه دنع 2 00 الإ حيسملا نك اصلا لعج الإ انل لعجب

 2( ةسفن ةدايع ىلإ انوعدب آر نإ : :؛ اولاق مم أ كاذ او 5 0 كح مأ ريخ انج ىعل

 هذه ةدام ف نيصاألا نيذه ا نه ديال نك اذإو )2 7 ام هذه ةدابع بدي هل اومعز ا ا

 هتدابعب انرمأ ىف مهتم هنإف دمع امأو ٠ 0 0 اوك 0 اننا 0 , ىلوأ مانصألا

 دقو 00 نا ا 0 0 5 ِ 0 0 ع نإف 0 0 نفح قرط

 لك لمت< 00 4 لعل هوجولأ هذرف «( ةسفقن ةدامعإ 1 لأ كب رب 1 نإ : 3 مل وق ّق مميش تلاز

 داصلا مضي نودصي مصاع نع زكي وأو ىاشكلاو رماع ناز عفان أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 اوفلتخاو؛ را هو داصلا ردك توقأ لاو مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع ةءارق وهو

 نف مضلاب ةءارقلا امأ . قرفنم مهنمو ؛ نوذكعيو نوشرعيو نوشرءيوحن ىنعمب امهىئاسكلا لاقف

 .نوجضي هانعفرسكلاب امأو , هنع نوصرعي و ىدبا نع نودصن لئلا اذه لجأ نم قل 0

 ةلاوطم ةنالا نيت مه اهافتسا [نمل ]| تاشكلاو ه2 مصاع أرق 6 ةثلاثلا ةلأسملا ا
 :ةدهو ةرد امايعتسا كوفالل

 ةبلغلاو لدجلا لجال الإ لثملا اذه كل اوبرضام ىأ ( الدج الإ كل هوبرضام ) ىلاعت لاق مث
 ا م كموق ةعلب كإرجأ ام 2 ىرعفبزلا نبال هل وعي كإذ دنع هيلع در ملسو هيلع هلبأ لك نا نأ : ةرووتملا ةياورلا 00(

 . اهودبع ىلا مانصالا نم ىنع امنإو نيحلاصلاوةكلالملاو ءادناآلا نم ةهلآ رافكلا مهذختا نيذلا ىلع عقت الف ذتيحو « لقءي ال



 فلسا ا هم 0000

 هل را ا 6 صارت 602-722-222 2 ىودعا ع مث يد

 0 ا « هال د ٌنودصي 0 80 اذ ا 23 نبا برض الو

 1 لو ا ل يا لا

 الإ 3 هن «هرلل» ن نومصخ ا مه لب كة الإ كل هون رخام وه ما ريح

 هد سلمه ه2 مثكوم

 ِم ال1 هاش ترو (602 ليئارسإ ىم 0 العم ه7 هيلع ادعت دبع
 ه- 2 م

 يي ملاق س ل هج ودق

 ع 5 00 6 الف ةعا عا ل لعل 0 : َنوُفلُح ضرألا ىف ةكشلم

 مى ا تت ََ ل ع 610 مله املا نا ا اص اس انما لا

 تاررشل بيم ودع 3 هنأ ناطينشلا مندصي و «112 م 0

 كله اجرا ١ ايان فو َط ليسا ددصف افلم ارم

 هاناعج ىأ « نورخآلا مهب ظعتيل نيمدقتم مهانلعج : لوقي جاجزلاو ءارفلا لاق اذه ىلعف

 أرقو  هانرك ذ 6 فلاس عمج وهو حتفلاب اورق ءارقلا رثك أو ؛ مالسلا هيلع دم ةمأ رافكل ًافلس
 ًافولس فلي ماللا مضي فاس لاقي ثيللا لاق ء فلس عمج وهو مضلاب ( ًافلس ) فاسكلاو ةزمح
 ىلع وأ لاق ؛ ةربعو ةبآو مهدعب قب نمل ةظع ديري (نيرخآلل الثمو) هلوقو « مدقتم ئأ تفلس وف

 نم رثك أ ىلع هعوقو ىلع ليلدلاو . فاس للع فطع مث نمو ؛ عملا هب داري دحاو لثملا ىسرافلا
 لثملا تحت لخداف ( هانقزر نمو ءىث ىلع ردقي ال اكولم 1 ء الثم هللا برض ) ىلاعت هلو دحاو

 ءأ هللاو نيئيش

 وه مأ ريخ انتهلآ أ اولاقو «نودصي هنم كموق اذإ الثم محرم نبا برض املو )ل ىلاعت هلوق

 «ليئارشإ ىنبل الثم هانلعجو هيلعانمعنأ دبع الإ وهنإ . نومصخ موق مهلب الدج الإ كل هوب رضام

 اذه نوعبتاو اهب نرتمت الف ةعاسلل ملعل هنإو ؛ نوفلخي ضرالا ىف ةحئالم مكن انلعجل ءامشن ولو

 : ا ةيآلا َّق 4 نيبم ودع م ك1 ] ناطرنقلا 00 الو 00 طارص

 تاجاو ةروسلا هده. م. 1 هر د لا أ ملعا (« ىلوأألا ةل أسملا ١

 ىلاعت هلوق ( اهناثو ) ( ًاءزج هدابع نم هل اولعجو ) ىلاعت هلوق ( اهلوأف ) ةريثكلا هوجولاب اهنع

 ( مهاندبعام نمحرلا ءاشول اولاقو ) هلوق ( اهثلاثو ) ( ًاءانإ نمحرلا داع مه نيذلا ةكئئالملا اواعجو )

 0 هذه (امسماخو) ( مظع نيتيرقلانم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن الول اولاقو ) هلوق (ابعبارو)

 موقلا ذخأ الثم ميرم نبا برض امل هنأ ىلع الإ لدي ال ةيآلا ظفلو . اهريسفت ىف نآلا نحن ىتلا

 ؛ هيلع لديال ظفللاف ناكءىث ىأ.ىفو « ناك فيكل ثملا كلذ نأ امأف « مهتاوصأ نودفريو نوجضي
 نودبعت ىراصنلا 5 اؤءعم امل نافكل !١نأ ) لوالاف ( ةلهتح ابك امر هيف 0 كورلا
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 ,لكأتال مأ لكأتأ ىأ .مأ لكأتأ:كريغل لوقت اك مأ ركذب هيف ىنتك | هنكل نورصبت مأ(نورصبت

 لأس مالسلا هيلع ىسوه نأ سيلأ لبق نإف . انهه اذكفراصتخالا ًاراثيإ مأ ةملك رك ذ لع زصتقت
 ىلاعت هللا هاطعأف ( ىلوق اوبقف, ىفاسل نم ةدّقع للحاو ) هلوقب هناسل نع ةنرلا ليزي نأ ىلاعت هللا

 نم. هنع (باوجلاو) ؟ةثرلا كلت نوعرف هباع فيكف ( ىموماي كلود تدتوأ دق ) هلوقب كلذ

 ملو ىعدي اهيف هقدص ىلع لدت ىتلا هتجح نيبي داكي الو هلوقب دارأ نوعرف نأ ( لوآلا ) : نيهجو

 دنع ناكىسوم نأ كلذو ٠ الوأ هيلع ناك امب هباع هنأ ( ىناثلاو ) مالكلا ىلع هل ةردق ال هنأ دري
 هللا نأ ملعي مل هنآلل ةترلا نم هيلع هدهع ام ىلإ نوعرف هبسنف : ةسبح هناسل ىفو اليوط ًانامز نوعرف

 هنا ثينعلا كلذ كاوأ للك

 اولعج اذإ مهنأب ترج موقلا ةداع نأ دارملاو ( بهذ نم ةروسأ هيلع قلأ الولف ) لاق مث

 ىمومنم نوعرف بلطف ؛ بهذنم قوطإ هوقوطو بهذنهراوسإ هوروس مل ًاسيئر مهنم ًادحاو
 عمج ةروسأف ةرواسأ نورخآو ةروسأ أرق مهضعبف ةروسأ ىف ءارقلا فاتخاو ؛ ةلاحلا هذه لثم

 نال كاَذف ةرواسأ أرق نمو :ةيزغأو بارغوةرحاو رابخ كل وهك :ددعلا ىدال

 ةقراطبو قيرطب وحن .ءايلا نع ًاضوع ءاسهلا نوكت ةرواسأف راوسلا وهو راوسأ عمج ريواسأ

 فر>ىلإ عجري مالكا لصاحو 1 عمج ةر واسأ ناوكتف هنزازرفو نيزرفو ةقدانزاو قدنزر

 عنتميف هنم لضفأ نوك أ نأ بجوف. ًاهاجو الام ربك أ انأ لوةي ناك نوعرف نأ وهو دحاو
 ءفرشإللل مود نوكيال سدح كازو. ةمودخلا ىصتقب هولا تيصيم نال هللا نم را 0

 اهب كسمت ىتلا ةمدقملا نيع ىهو لضفأ وهف ًاهاجو الام رثك أ ناكن م هلوق ىه ةدساقلا ةمدقملا مث
 هعم ءاج وأ ) لاق مث ( مظع نيتبرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن الول ) موق ىف شيرق راقت

 مطوقنم نوكي نأو نرتقاف هب هتترق كلوق نم « هب نينرقم دارملا نوكينأ زوجي (نينرتقم ةكتنالملا

 . هتو.ن ة ىلع نولديف هعم نوشمب هانعم جاجزلا لاق ؛ اون راقت ىنمب اونرتقا

 هب مثلمأي ناك امب نايتإلا ىف ةفخلا مهنم بلط ىأ ( هوعاطأف هموق فختساف ) ىلاعت لاق مث
 ىح . انوبضغأ (انوفسآ املف) قسافلا لهاجلا كلذ اوعاطأ ثيح(نيقساف موق اوناك مهنإ)هوعاطأف
 نإ مالحألا قاخ ىذلا بضغ دق لاَمف ؟دلاخ ابأ اي بضغتأ هل ليقف ءىث ىف بضغ حيرج نبا نأ

 . انوبضغأ ىأ (انوفسآ املف ) لوقي هللا

 ظفل رك ذو لاحم ىلاعت هللا قح ىف فسالا ظفل رك ذ نأ ملعاو ( مهنم انمقتنا ) ىلاعت لاق مث
 قى يصعلا ىف. لو اع كإ 1 راصي نأ بحب ىتلا تاهماشتملا نم امهنم دحاو لكو ماقتنالا
 راس مرجل باقعلا ةدارإ ماقتنالا ىنعمو ؛ باقّتعلا ةدارإ هللا قح

 فاس وهف ضرق نادك سلط تلعلا ( دلثم ًافلس مهانلعجل ) ىلاعت لاق مث
 : هموق 1 ليفط لوق هنمو , فلاس مثدحاو كيراقأو كئانآ نم مدقت نم ًاضيأ فلسلاو
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 لك نوك ىضتَي ظفللا رهاظ لق نإف ( اهتخأ نم ربك أ ىه الإ ةيآ نم مرن امو ) لاق مث

 اظل كلتا نم دحاو لك نوك ىف ةغلاملا نيرآ اذإ الق : لاح كلذ واىلاتلا نم .لضفأ ابنم دحارو

 نورظني سانأب ىف دعبب ال هنأ ىنعمب مالكلا اذه ركذي دقف , ةليضفلا ف تاجردلا ىصقأ ىلإ اغلا
 لوقي نأو ٠ لضفأ ىناثلا لب ال ىاثلا لوقي نأو «ىتاثلا نم لضفأ اذه نإ اذه لوي نأ اهلإ

 لذفأ هنإ هيف الوقم ءايشآلا كلت نم دحاو لك ريصي ذئئيحو . لضفأ ثلاثلا لب ال تلاثلا

 . هريغ نم

 ةلزتعملا تلاق «نامبإلا ىلإ رفكلا نع ىأ ( نوءجري مهلعا باذعلاب مهانذخأو ) ىلاعت لاق مث

 نأ ةدارإل ةرهاقلا تازجعملا كلترهظأ ام إ هنأو لكلا نم نامبإلا ديرب ىلاعت هنأ لع لدي اذه
 ءايشالاب ىأ ( باذعلاب مانذخأو ) هلوق ىنعمو نورسفملا لاق « ناإلا ىلإ رفكلا نم اوعجري

 ٠ سمطلاو مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو ناذوطااك مهملع اهطاس ىتلا

 ليق نإف ( نودتبمل اننإ كدنع دبع امب كبرانل عدا رحاسلا اهيأ اي اولاقو ) ىلاعت لاق مث

 ملاعلل نولوقي !وناكمهنأ (لوآلا) هوجو هيف انلق ؟( نودتبمل اننإ ) مهلوق عم رحاسلاب هوم فيك

 هنإ لماكلا بيجعلا لماعلا ىف اننامز ىف لاقي اكو ؛ رحلا نومظعتسي اوناكمهنأآل . رحاس رهاملا

 ىذلا اهيأ اي ) هلوقك نوعرف موق فراعتمو سانلا معز ىف (رحاسلا ام ال سلا ىلإ

 اننإ ) موق نأ ( ثلاثلا ) هعزو هداقتعا ىف رك ذلا هيلع لزن ىأ ( نونجن كنإ ركذلا هيلع لزن

 مث اذإ باذ_ءءلا مهنع انفك املف ) هلو: لإ ئرت الآ فول لع ناعواع انوا فز( نراك

 فشك امل هنأ ىلاعت نيب مث ( نودتهمل اننإ ) مهوق ىفاني ال رحاسلاب هايإ مهتيمدتق ( نوثكني

 . دوعلا كلذ اوثكن باذعلا مهنع

 لاقف هعم نوعرف ةلماعم ًاضيأ ىكح ٠ ىسوم عم نوعرف موق ةلماعم ىلاعت هللا كح املو
 هذهو رصم كلم ىل سيلأ موق اي ) لاق لوقلا اذه ربظأ هنأ ىنءملاو ( هموق ىف نوعرف ىدانو )

 نولوط رمنو كلملا رهن ةعبرأ اهمظعهو لينأا نم اهولصف ىتلا رامنألا ىنعي (ىتحت نم ىرحيت رامنآلا
 هلاومأ ةرثكب جتحا هنأ الا لصاحو ؛ هرمصق تخت ىرخب تناك ليق « سيئن رمو طايمد رهو

 . هسفن ةليضف ىلع ههاج ةوقو

 ًاريقف هنوك ايهم هنوكب ىنعو ( نيبب داكي الو نيبم وه ىذلا اذه نم ريخ انأ مأ ) لاق مث

 لاق انبه مأ ىعم ىف اوفلتخاو © هنا ىف تناك ةسيح (نيدب داكي الو) هلوقبو ؛لاحلا فيعض

 لاققف أدتبا مث ( نورصبت الفأ ) هلوق دنع مالكلا متدقف اذه ىلعو : ريخ انأ لب اهزا# ةديبع ونأ
 نورصبت مأ(نورصبت الفأ) ىنعملا نآل ةلصتم هذه مأ نوقابلا لاقو ءريخ انأ لب ىنعم ( ريخ انأ مأ)

 ؛ءارصب هدنع مهف ريخ تنأ هل اولاق اذإ مآل ءنورصبت عضوف (ريخ انأ ) هلوق عضو هنأ الإ
 الفأ ) ريدقتلاو مالكلا ءادتبا ( ريخ انأ ) هلوقو ( مأ ) هلوق دنع مالكا مامت نإ نورخآ لاقو

 م١ "0000



 عد يدل" انانان موو انلسارإ كلا فاست هلو

 ل هل أ آآ عسا حسا حل ٠ تسلا نت مدصع ع ١ 0 ملثو ل

 ند زم ةروسأ هيلع ناد 2« نيب 0 الو تلوم وه لاا نم ريح

 زاس ةرا رأا رحب دعا كاس راس ه2 هه ع لس هردع م 5 خخ يا 1126ه تس 5

 اوناك ممن هاا هم وق فختساف «08» 00 ع ك2 هم ا 0

 هر 2 08 2007 هواء 28 هو عام ةردق م < آ تاج

 مهانلعج ل ضاق خاف 0 يا ااا أبلف « «6ه:؛42» نيقساف اموق

 وه رس ب وصاح

 62020 نيرخالل الثمو اغلي

 «نيقساف ًاموق اوناك مهنإ هوعاطأف هموق فختساف . نينرتةم ةك الملا هعم ءاج وايه
 ل كف ةيآلا قو 2 نب م رخال الثمو ل مانلعج 2 نيعمجأ مم و رغاق أف مهنم عا انوفسأ انلف

 اذه ُّى نوعرف و مالسلا هيلع ىسموم ةصق ةداعإ نم دوصقملا نأ ملعا 4 21 لأ هلا 02

 ملسو هءاع هللا ل ىلص ل ةودمل ف او )رو راف هك نال كلذو . مدقت ىذلا مالكلا رب رقت ماقملا

 5 ناد مالسلا هي لع و نأ لاك هلا نيبف . هاجلاو لاملا مدع 1 هيو

 اهرك ذ ىتلا ةممشلا هذه هيلع نوعرف دروأ لقاع اهتت ىف كشي ال ىتلا ةرهاباا ةرهاقلا تازجعملا

 راهتالا هذه رصم كلم ىل لصخ هنأ نورت الأ . هاجلاو لاملا ريثك ىع نإ لاه 200

 نوكي ع ريقفلا لجرلاو. ناسلو ناب هل سيلو نيهم ريقق هنإف ئموم امأو نى

 مهوق ىهو كم رافك اهركذ ىلا ةمشلا هذه نأ تبثف ! علا ريبكلا كلملا ىلإ هللا دنع نم الوسر

 انإ مث «ىسوم ىلع نوعر 0 امنيعب اهدروأ دق ( ميظع نيتي رقلا نم لجر ىلع نأ نعل اذهل الول)

 لابجلاو رافكلا نأ( امهدحأ)نيرمأ ريرقت ةصقلا هذه داريإ نم دوصقلاو ؛مهانقرغأف مهنم انمقتنا
 ىلع وعرف نا(ىناثلاو)املإ تفتلي الو أهم "لا للف ةككرلا ةهيمشلا هدم ءامسنألا ىلع دوجتح ادبأ

 سيل هنأ تيثف , اذكه كئادعأ قح ىف مالا نوكف ؛ الطاب ًازوهقم راص ايندلا ىقةلاح لاك ةياغ

 3 ةررا دلل ةهمشأا نع باوجلا رب رقت دوصقملا لب 4 ةصقلا هذه نيع ةصقلا هذه ةداعإ نم دوصقملا

 . ملعأ هللاو ثاحالا سئافن نم اذهو ةتيلا ةصقلل ًاريرقت اذه نوكي الف اذه لعو

 ىتلا تازجعملا هو هنايآب ىموم لسرأ هنأ ىلاعت رك ذ ظافلالا ريسفت ىف ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 . نيملاعلا تول هدف! ىدوم لاف , هموق ىأ هئالدو نوعرف ىلإ مالسلا هيلع ىسوم عم تناك

 داعف هذخأ مث , نابع راص هاصع لأ امل هنإ ليق « نوكحضي اهنم مه اذإ تايآلا كلتب مهءاج الف

 فيك ليق نإف ءاوكسحض تناك اك تداع مث ءاضيبلا ديلا مهيلع ضرع املو : اوك ناك اي اصع
 الف لق 2 أبعم اكمل لعف نال انا 9؟ ةاح افلا كيش ىنذلا اذاب اكل نع باجي نأ ا

 «رلل رغم



 كلا اانا مس الل ل) نعل < لاعت ملوث اف

 1 هت آ  آ 6-2 د 6 ١ ا لا و1 6 ةاساسج

 مع ١ ل 2 اذا اننا 0 0 نيالا 0
 ه-أ ه- هذ ص و 2-2

26 

 0-هل

 72 ةهاس م را ني سد 3 6

 2« نوعجرب مهلعل باذعْلا اب مانَدَخَأَو اخ نم ريك ىه أ ةيأ نم

 سا رتشورثم اس نق 0 همم رث 0 1 0

 الو نودتيملا اذ! كدنع دبع ام كلي را ان ع حاسلا هنأ اب اولاقو

 ا هل 2 2 0 7 2 رشا 0

 1 , لاق 5 هم وق ف نوعرف ا «ه505» نوثكش م تادعلا 0 0
20 

 5 7 م ه2 س- هه ه رص ا م س6 ما

 مأ؛ ؛١01 نورصبت د 0 رابمألا هذهو رضم كأم ىل سي

 ه-ذ ه-# 10

 تكلا 1 1١

 نر د ةانادعأا انكر نم كلاعب نم انلسارأ نم 1 ) لاقف هراكنإ ىلع نقبطم | واك نطل
 ال لعأ) يأ ناتكلا لهأ ىماؤم“ لاس هانعم( لاوآلا#) لااوقأ هنقو نودع ةطلآ نمر
 رمآلا اذه ناكاذإو؛ مانصالا ةدا.ع .ايبنالا نم ددح أ نيد ف درب م 5 وربخيس مهإف ؛ليجت الا

 مو هب هيلع هللأ 00 22 سعت 5 هولعجت ال نأ كح سرا ءامبن الا لك نب هيلع 2مم

 ثعلب ىصقألا دجسملا ىلإ هل هب ع كلو شاع ن ءاطع لاق 4« 14 ىناثلا لوقلاو 7

 3 الف مهم لصف مدقت 3 , لاقف ماقأ مث ليربج نذأف 0 نم نيلسرملا عيمجو مدآ هل هللا

 ل نش ان كامو مالسلا هيلع ليريج هل لاق ةالصلا نم 0001 هيلع هللا لص هللا لوسر

 هيف اك اق تسل آل لانا ملسو هياع هللا ىلص لاَكف ٠ ةنآلا اتلسر نم كليق

 راكلا هب داارما توك هلا ودلا نكم ال عضوم ىف لاؤسلا ركذ نأ ( ثلاثلا لوقلاو 0

 اكل كا راق و كلاراغتا ني ركوز, كراينأ يش نه نضراللا لست لاق قم لرقك ةلالدتنالاو

 اوناك نيذلا ءايبناألا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاؤس انبهف . ًارابتعا كتباجأ ًاباوج كبحت مل نإ

 . ملعأ هللاو كمهفب امن ردو كالقعب ةلأسملا هذه ىف رظنا هْنم دارملا ناكف عنتم هلبق

 الف :نيلاثلا بير لوسر نإ لاق هثالمو نوع ىلإ !كاناب ئئاوم اَنلَسرَأ دقلو )) ىلاعت هلوق

 باذعلاب مهانذخأو اهتخأ نم ربك أ ىه الإ ةيآ نم مهمرن امو « نوكحضي اهنم مم اذإ انتايآب مهءاج
 مهنع انفشك املق؛ نودتهمل اننإ كدنع دهع ام كبرانل عدا رحاسلا اهيأ اي اولاقو ؛ نوعجري مهلعل

 رامنألا هذهو ريصم كلم ىل سيلأ موق اي لاق هموق ىف نوعرف ىدانو ء نوثكني مث اذإ باذعلا

 هيلع قلأ الولف «نيبي داكي الو نيهم وه ىذلا اذه نم ريخ انأ مأ «نورصبت الفأ ىتحت نم ىرجت



 ع ةيذللا "كب نهدي .اهإق < لاعت هلرق

 صح نك نوكي اندلا بلطرا هلاتتشا لوأ ف ناسا نال كلذ 0 راه ن1

 كم تاناسملا لإ هلم نك 0 | لاعالا كلش انما نك 5 مث « فيعض دمر هنيعل

 لوصح ساو لاعفإلا ةرثك نأ لقثلا مرلع ىف تيتا ل5 تاو را ع ةع
 ًامايأ ةلاخلا كلت لع بظاو 0 ذ ىغعأ ريصي نأ ىلإ دمرلا نم نانالا لقتايف ةخسارلا تاكل

 :ةييقلا نيهازريلاب تيتا قاوم نس هش سا دبف | هير ىلإ عا

 0 6 رفكلا ىلع اممصت الإ نوديز.ال مهو هموق ءاعد ىف دهت ناك ملسو هيلع هللا لص هنأ قا

 نعو كنع ةرفنلا ىف اوغلب مهنأ تعي (ى علا ىدم أ مصلا عمست تنأفأ ) ىلاعت لاف. ىعلا ف

 نيب مث , ىمعالاك اوناك تازجعملا مهتيرأ اذإو ٠ م 2 تالا 0 اذإ تبيح لإ كلا

 . كيم ل داخ ق موك اكن ناك مهانعو مهمعص نأ لا

 لبق توملا لوصح> ديري ( كب نيهذن اماف ) لاق مهمولق ىف رثؤتال هتوعد نأ ىلاعت نيب املو

 نليملاو لذا ن ه مهاندعواد كتاب ىفإ كئيزرت وأ كدعي ( .نودهم مهنم اناف ) مم ةمقنلا لوزن

 نيبىلاعت هنالمالسلا هيلع لوسرلل ةيل:لالاك ديفي مالكلا اذه نأ م ءاو . كلذىلع نو ردتقم اناف

 اخاف ! مهتم هلج كاوا مقفي نأو دبال هنأ نب مث « نيتحارلا ىدحإ س أبا و هتوعد مف رو" الما

 لاف« هب ىلاعت هسمأ اك نأ هرمأ اذه دعيف « ةيلستلا بجو ًاضنأ كلذو .هافودم راد

 تسلا ظارصلا هتاف هيحوم لمعت نآباو قح هنأ دقتفت لأب .( كنلإ ىحوأ يذلا كلا
 . نيدلا ىف لاض الإ هنع ليمبال ىذلا

 هنإو ) لاقف ايندلا عفانم ىف ىف هريثأت اضيأ نإ نيدلا عفانم ىف نيدلا اذبم كسقلا 000

 باتتكلا اذه نإ لاقي ثيح كموقلو كل مظعلا فرشلا بجوب هنإ ىأ ( كموقلو كل كن

 نأو دبال نانإلا نأ ىلع لدت ةبآلا .هذه نأ ملعاو ٠ ءالؤه موق نم لجر ىلع هللا هلزأ مظلا

 نءامل هيف ًاوغرم ًارمأ ليمجلا ركذلا نكي مل ولو . ليمجلا ركذلاو نسحلا ءانثلا ىف ةبغرلا ٍيظع نوكي
 ةيلع مهاربا هبلط املو ( كموقلو كل ركذل هنإو )لاق ثيح ملسو هيلع هللا للص دمت ىلع هب هللا

 ةايحلا ماقم متاق ليما ركذلا نآللو ( نيرخالا ىف قدص ناسل ىل لعجاو ) لاق ثيح مالسلا
 ركذلارثأ امأ . ىلا كلذ نكسم ىف الإ لصحال ةايحلا رثأ نآلل ةايخلا نم لضفأ ركذلا لب ..ةفيرشلا

 . نامز لك ىفو ناكم لك ىف لصح هنإف ليمجأ

 1ك ميد له ن ولأ ست ىلكلا لاق ( لوآلا ) هوجو هيفو ( نولأست فوسو ) ىلاعت لاق مث

 لأ ا ملأ بث هي تاذك نم نأ دارا لئاقم لاق ( ىناثلا ) ليمجا ر ذا ذب كيلا :هاعنإ

 يوتا فيسلا نإ را نم هيلع لد امب متلمع له نولأست ( ثلاثلا ) خيب وت لاؤ-

 نيبف ؛ مان اتصالا ةذداع ركن ناك هنأ هل مهضغبلو 0 هّللأ 0 دمع ةلانيزلانادكملا راك

 ءامبنالا لك لب سو هيلع هللا ص دمحخ نيد صاوخ نم سيل ماخذ صاللا ةذابع راكنإ نأ

 م
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 7 ةهاسااس ل هزت وردم 52 1 ار ه 2 121-ع

 6غ 1 لال ف لاو ىمعلا ىدهت وا مصل م تنافا

 م 24

 هاهعس سي دمر د صاج |امخآأ 06 -أ سمرث ىرخم داس هس

 0 هاتدعو ىذأ | 5-2 وأ د1 نومهم مهم انا كب نيهذن أماق

 هام ماض ر 2-5 ينو

 «5» يقسم طارص لع كن كلِ !َسسوأ ىذلاب كسمتساف 62 0

 اطاث م6212

 كلب نم السر "نم لكتنماو - 0 كموَقلو َكأ رك ذأ هنإو
 ه- ارت تزل هك دو سل 6

 6626١ نودنعلا ةطاو نمل: نود نم انامحا 0 نمد

 : ةلطاب 0 1

 لف( أ ) هلوقف ( نوك رتشم باذعلا ىف مكن متملظ ذإ مويا كفي نلو ) ىلاعت لاق مث

 نوار سانلا نأ هيف بسلا و باذعلاف 3 رتشم ؟نوك مويلا مكعفني نلو ىنعي ةيلعافلا لبع عفرلا

 ىنعملا اذه ىفءاسنخلا تلاقو :« تباط تمع اذإ ةبيصملا
 ىسفن تاتقل مهناوخإ ل ىلوح نيك ابلا ةرثك الولو

 2 الات نسلا قودأ 01 كك ع ثق ناركو هللا
 ١11 ف ةدمش ناك ١ كفحتلا ديفت ال تاذحلا كلذ قاطكرشلا لوصح نأ لاعت نيف

 لاح نع هلهذي هسفنب دحاو لك لاغتشاف ديدش باذعلا كلذ نأ ( لوألا ) هوجو هيف ببسلاو

 دحاو لكناعأ باذعلا ىف اوكرتشا اذإ ًاموق نأ ( ىناثلا ) ةفخلا ديفتال ةكرشلا مرج الف ء رخآلا

 ( ثلاثلا ) ةمايقلا ىف رذعتم ىنعملا اذهو فيفختلا ضعب هدسب لصحيف هيلع ردق ام هبحاص منم

 . ةولسلا نم ةريثك اعاونأ هديفي هنيرق عم ناسنإلا سولج نأ

 لا لاح ر هاذا تح رتال ةمايقلا ى ةسلاع نأ "الإ انررق ناك نإ و ناطسسلااذ] كانت نيف

 فااآلاحتفب مكأ نوقابلاأرقو فلالا ريدكب (.كنإ متءلظ ذإ) أرق رماع نبا نع دهاجم نبا باتك ىفو
 : ملعأ هللأو

 كلر قرهذت امإف تنم لداع ى ناك نمو ىمعلا ىدهت وأ مصلا عمست تنافأ إل ىلاعت هلوق

 كيلإ ىحوأ ىذلاب كسمتساف . نوردتقم مهيلع انإف مهاندعو ىذلا كنيرن وأ « نومقتنم مهنم انإف

 0 المرأه لاما نولأست فوسو كموعلو كل ركاذل هنإ و « مقتسم طارص ىلع كنإ

 .( نودبعي ةملآ نمحرلا نود نم اناعجأ انلسر نم كلبق
 ىمعلاو ممصلاب ةبالا هذه ىف مهفصو ىثعلاب ةمدقتملا ةيآلا ىف مهفصو امل ىلاعت هنأ ملعا



 ثعب اذإ رفاكلا نأ ىور . هناطيشو رفاكلا ىنعي « اناءاج ءىرقو « رفاكلا ىنعي ( انءاج اذإ ىت> )

 لوشي ثيح كاذف 3 راثلا كل هللأ امهريصي ىد هق رافي ملف : هدم هناطيش 5 هربذ نم ةمايقلا مو

 ؛« هوج ولا مظعأ ىلع دعز كدنو ىدب لصح تيلاي دارااو ( نيق رشملا داعإ كلنا ىدب تيلان (

 دارملا : نوربك. الا كاف( ل لا اهرحو هينارإك دو( نقرتلاد ) هلوق ريسفت ىفاوفلتخاو

 3 قدزرفلا لاق » مدح مسا نيلباقتملا نيدشلا ةيمسأا برعلا ةداغ نمو 2 برغملاو رس دع

 علاوطلا موجنلاو اهارق انل

 2 نارصعلا : رصعلاو ةادغللو 6 ناترصيلا َ ةرصملاو ةفركللل نواوهيو 2 رمعلاو علا ديرب

 ةكرحلا :.نؤول وي موجتلا لهأ نأ (ىناثلا) نادوسالا : ملا ءايل و. نارفعلا: ريعو ركب 0

 ؛قريشألا ىلإ ةمرغلا قه ىلا دكر انو مظعالا ك]فلا ةكرحن نه «بازعملا لإ قريشملا نم نوكل ىلا

 كلذك ناكاذإو ءرمقلا ىوس كازرايسال ىلا ةلئمملا كالداللا كرش و: هتباثلا تك اوكلا 2

 لعق رشملا ظفل قالط] نأ تيقف.. رحاىقكلإ ةيسنلاز ]ف رشم امهم دحاو لك تكلا و

 م و هاتعلا قرشمو فرصلا قرشم ىلع كلذ لمحت اولاق (ثلاثلا) ةقيقح نتهجلا نم دحاو 1

 ةعلامملا ( نيقرشملا دعب كنيبو ىنين تيلان ) هل وة نم دوصقالا نال دع ديعي أذهو ٠ ميظع دعي

 ( 4ئم ىف رد دع دوجو نك ال دعب 21 كنك لصحت امعإ ةغلامملا هذهو ) دعبلا لوصح َْق

 نأ وهو ( عبارلا ) هيلع ظفللا لمح دعبيف ,كللذك سيل ءاتشلا قرشمو فيصلا قرشم نب دعبلاو

 كلا اها وا لف رعملا لل ف رشملاب ند رسعلا عولطب لص امنإ ةيمويلا ةكرملا نأ ىلع لدي سملا

 ىلع لدي كلذو « قرشملا بناج ىلإ مدقتي لازي ال مث ؛ برغملا بناج ىف رهشلا لوأ ىف رهظي هنإف

 5 سمسملا قرشم وه قرا ممل فاجلاف اذه تدل اذإو 2 برغملا وه رمقلا 0 قرشم نأ

 ««سمنقلا ترغم هتكلو رمقلا قرشم ةناف  برغملاب ىمشملا تئاجلا اأو. رثعا] بارحم كلر

 ظفللا هع طم ىلإ رف هجولا اذه لعلو 2 نيق رشملاب ترعغملاو قررت ةيمسل 2 ريدقتلا اذهمو

 . ملعأ هللاو ؛هوجولا رئاس نم دوصقملا ةياعرو

 دعب كنيبو قبب تيلاي ) .ناطنقلا كلتل:لوقي نفاكلا يأ.( نيرقلا نسف ) ىلاعت لاق
 0 مالكم اذه ند دوصقمملاو 5 لكافل لأ ريسفتب قلعتام أذهف 5 1 ) نيرقلا سا نيقرشملا

 ناسنإلا لع هاجلاو لاملا ةرثك نآل كلذو ؛ ةميظعلا راضملا نم هاجلاو لاملا ىفام نايبو ايئدلا

 لضدلادلا 1 نهو ناطيشال 006 1 كاك راص نمو ىلاعت هللأ ركذ ةعلاطم نع تع لاك

 بج وت ةلاح ناطيشلا ةسلاجمو  ةمايقلا ىف ايندلا ف ناطيمشلا سيلج ىقبو قهلاو ئذلاليبسا نع

 تنأ (نيرقلا سدبف نيقرشملا دعب كنيبو ىني تيلاي) رفاكلا لّوَقي ثيحي ةمايقلا ىف ديدشاا ررضلا

 اذإإو .. ايندلاو نرادلا ىف ,نامزحلاو قاصقنلا لاكن ج ئتداملاو لاملا ةرثك نإ انركذ اع

 ًاءالك اولاق « مظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن الول اولاق نيذلا نأ ربظ دقف اذه نرهظ



 جلا حرا كلذ نع نعي نمو: ىلاعت هلق م

 5 اندلا مهن سا طعي ملاعإ كاع 1 ىلع ةيآلا ل ةلادعلا تلاق 4 ةعبارلا هاد 1

 مثوعدي.ال نأ لجال كلذ 1 لعفي ملىلاعت وهف ءرفكسلا ىلإ كلذ مهاعدل كلذ مهب لمف ول هنأ لجأل

 نلف رفكلا ىلإ موعدي ام مهب لعفي مل اذإ هنأ ( اهدحأ ) 00- ىلع لا اذه. نفكلا ىلإ

 الف ؛ ةلعلاو رذعلا ةح ازإ ماقم مْئاق فطالا لعف نأ تبث هنأ (اهيناثو) ىلوأ رفكلا مهف قا ال

 لك مهب لعفي نأ بحي هنأ ىلع كلذ لد « مهنع ةلعلاو رذ علل ةحازإ كلذ لعفي مل هنأ ىلاعت نيب

 هللا لع بحي هنأ ىلع ةلاد هجولا اذه نم ةبآلا هذه تراصف ٠ 0 : مه ًايعاد ًافطل ناكام
 كارب ط كريو هلعفي 5 لعش اعإ ىلا ل هلبأ نأ 5 ةنآلا هذه تدل هنأ ( 0 ) فطالا لعق نلاعت

 لبق نإف ؛للعلاو لا صملاب هل اقل لأ عل هللأ ماكحأ ليلعت ىلع لدي 1 ) هدا صمو 0 لجال

 مل 3 رفكلا ىلع حايل عامجال 0 كلذ راص) 2 ممثلا باوبأ رفاكلا ىلع 2 ول هنأ ىلاعت نيو قل[

 بوصاللا ناكف . نيقفانملا ناعإ نايا اذهو ءايندلا بلطل مالسإلا ىلع نوءمتحي اوناك ريدقتلا

 باطلو ليلدلا ةعباتل هيف لخدي ام ف 1 مالسإلا اخد نم لكنأ ىد> ؛ نيدلسملا للعم الا قيضي ل

 3 كرسلا |[لمل هباو# ظل ذئنيُخ 3 ىلاعت هلأ ناوضر

 هيبنتلا هنم دارهلاو ( نيرق هل وهف كفل ضد لاك ذ 0 نمو ) ىلاعت لاق مث

 كلذك اص نمو « هللا رك ذ نع ىشغ لاك راض هاجلاو لاملاب زاف نم نأ كلذو ءايندلا تافآ ىلع

 بحاص لاق ؛ هلبق اب مالكلا اذه قلعت هجو اذبف  نياضملا نيلاضلا نيطايششلا ءالج نم راص

 ه3 ف 1 تاصخ اذا هنأ اهنن قئرفلاو ؛ ابحتفاو نيشلا مضإ (شعإ نمو) ءىرق : فاشكلا

 ىثشم نأ جرعو ؛ ةفآلا هب نمل جرع هريظنو ىشعليق . هب ةفآ الو ىشعلا رظن رظن اذإو « ىشع ليق

 : ةئيطحلا لاق  جرع ريغ نم ناجرعلا ةيشم

 ةراث ءوض لإ وشعت ةياثا ىم

 دل عرق يلا عاستاو دوقولا مظع نم كرصب فءضي ال. ىثعلا رظن اهيلإ رظنت ىأ

 ةءارقلا ىنعمو (ضيفن) عفري نأ ا اذه ق> و . طرشلا ىنعم ةنمضم ريغ ةل وصوم نم نأ ىلع

 اهانعف مضلاب ةءارقلا امور( ع مكب مص) هلوقل ؛ نانرفلا وهو نعل قال نع مهي نمو ؛ جتفلاب

 ام اودحجو ) لاعت هلوقك «ىاعت.و لهاجتت وهو قحلا هنأ فرعي 537 هرا ذ نع ماعتي نمو

 . ( نيرق هل وهف ) ًاناطيش هيلإ مضن : لتاقم لاق ( أ ًاناطيشادل ضيقت ) : ( 0 عشباو

 قلاو ىدحلا ليبس نع مهنودصيل م نإو ىنعي (ليبسلا ن ء مهن و دصيل مغإو و) لاق مش

 نمحرلا ركذ رع شعي نمو ) هلوق نآل . عملا ظفلب نيطايشلاو ناسنإلا نع ةيانكلا ركذو

 نيطا.شلا ىنعي 7 ودتبم ممنأ نوبس<و) دحاولا ىلع ظفالا ناك نإو . عملا ديفي (ًاناطيش هل ضيقن

 لاَقف .دحاولا ظفل ىلإ داع مث . نودتبم مهنأ نوبسحي رافكتلاو : ليبسلا نع رافكلا نودصي



 ١١<" ةيآلا ٠ ٍضرألا 0 طاف : ىلاعت 0

 ىلع ىنعلا 2 فت ىلع ءانب 0 ديلا ا ع 8 كاك نأ ملعا 6 لوألا ةلأس ا

 امتراقح نيبو هللادنع ةسيسخ ةريقح اهتابيطو ايندلا عفانم نأ نبب ىلاعت 0 هاو يعل

 اقر اذإ 0 ىف سانلا بغريب نأ الول ىنعملاو ( ةدحاو ةمأ سانلا نوكي نأ الولو ) هلوقب

 فتنوكي نأ ( اهدحأ ) معنتلل ةديفملا بابسألا _ هك أ مهتيطعال قزرلاو ريخلا نم ةعس ىف رفاكلا

 اناوبأ مهن ويبل لدعجب نأ ( اهاثو ) نوربظي املع ة ةضف نم ًاضيأ جراعم ( اهناث و ) ةضف نم مرفقس

 ."نودكسي اهلع ةضف نم اضنأ اررسو ةعق ند

 هلوق ليلدب « ةنيزلا هنأ ( ىناثلاو ) بهذلا هنأ ( امهدحأ ) ناريسفت هلو ( ًافرخزو ) لاق مث
 مهل لعجنو ىنعملا نوكي لوالا ريدقتلا ىلعف ( تنيزاو اهفرخز ضرالا تذخأ اذإ ىتح ) ىلاعت

 كلذ لك نأ ىلاعت نيب مث . باب لك ىف ةميظع ةنيز مهطعن انأ ىناثلا ىلعو « ًاريثك ًابهذ كلذ عم
 ةرخآلاامأو : لاخلا فئضقني مث اليلقدب عتمتسإ ناسنإلا نآل اعاتم هامش امتإ و « ايندلا ةايحلا عاتم

 . ىلوملا بح ىلع نيلبقملا ايندلا بح نع نيقتملل همك ىفو ىلاعت هللا دنع ىهو « ةمئاد ةيقاب ىهن

 كيبيادمع نما ةلابرلا تضنم ىلإ 0 لجرلا نأ اونظ لاهجلا كتلوأ نأ تاوطا زغا

 ديفيال امهوصخ لاوزلا فرش ىلع امهنأو : هللا دنع نار يقح هاجلاو لاملا نأ ىلاعت نيبف « هرمف

 . ملعأ هللاو فرشلا لوصح

 ظفل ىلع فاقلا نوكسو نيسلا متفب ( ًافقس) ورمع وبأو ريثك نبا أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 عمجا ىلع ًافقس نوقابلاو ( مهقوف نم فقسلا مهلع رخن ) هلوق ىف 5. سنجلا ةدارإل دحاولا

 عمج فقسلا ليقو ء اهل ثلاث الو : ديبع وبأ لاق . نهرو نهرك . فقس عمج وه ليقف اوفلتخاو

 : عمج أ 0 وهف هروبزو ريزو نوهرو نهر: فوقس

 هلوق نم لاهتشا لدب (مهمتويبل ) هلوقف ( مهتوببل نمحرلاب رفكي نل) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ل
 عمج مسا وأ . جرعم عمج جراعملاو  جيراعمو جراعم ءىرق : فاشكلا بحاص لاق ( ريفكي لل

 ٍ اعملا كلت ىلع ىأ . نورهظي اهيلع ملالسلاو جردلاكةيلاعلا نك اسسملا ىلإ دعاصملا ىهو ؛ جارعمل

 ملا العلو ةضق نم 0 م6تويبل | :اعجل لبق : نالوق ( ًافرخوأ) هلوق بصن ىفو ؛ نورهظي

 عاتم ال كلذ لك نإو ) هلوق امو .:نكطنا ضفاخلا كذح الف ؛ فركرو ضف نم 15

 ديدشتلاب ةزمح ةءارق امأ . فيفختلاب نوقابلاو « ملا ديدشتب (ا1) ةزمحو 00 ة ( ايندلا ةايحلا

 0 7 « تلعف الإ ىنعمب ؛ تلعف امل هللاب كتدشنت : هيوبيس قي ] ىنعم ىف امل لعج هنإف

 و« الإ ىنعمب امل نأ ىلع لدي اذهو ءايندلا ةايحلا عاتم الإ كلذ امو « ىبأ فرح ىف نأ ةءارقلا

 : 9 وبأ لاق ءايندلا ةايحلا عاتم ريدقتلاو « وغل ام ةظفل ىدحاولا لاقف , فيفختلاب ةءارقلا

 هجو فرعأ ال : لاق هنأ قاسكلا نع حو ؛ فرعت ال الإ ىنعمب امل نآل , فيفختلا هجولأ

 . ليقثتلا



 ةمأ سانلا نوكي نأ لول و: لاعت هل وت 0
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 0 28 نيرفلا رمل 0 00 َكلْس و م كيلا لاك 0 اذإ

 -#آآ ه- هذ

 هر 226ه ا 0 اا د

لا ق مكنا ممََظ ذإ | مويلا
 د َنوكر تشم ٠ قفاض

 داسفو ىلاعلا بارخ ىلإ كلذ ىضفي ذئئيحو هريغل ًارخسم مهنم دحأ رصي ملو ًادحأ دحأ مدخم
 نإف « انئاضق نع جورخلا ىلع الو انمكح رييغت ىلع ردقي. مل قاخلا نم ًادحأ نإ مث . ايندلا ماظن

 ضارتعالا منكم فيكف . ان مدام هانا لا رد اق انك نع ارضا راو

 ةلايللا و 3 بصنع دابعلا صيصخت ىف انئاضقو انمكح ىلع

 0 رك نأ تع ( اندلا 6 ا ىف مهتشيعم مهنبب انمسق نحن ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا 00 2

 لالحلاو مارهلا قزرلا نوكي نأىضتق اذهو . هريدقتو هللا كح لصحت امنإ مهشياعم ماسقأ لك

 ام ريخ كبر تمحرو ) هلوق . رم دارملا وهام باوجلا ىف ( ىناثلا هجولاو ) ىلاعت هللا نم هلك

 نيدلا ىف هتمحرو هلضف عاونأ نم عونب هديبع ضعب صخ اذإ ىلاعت هللأ نأ هريرة و ؛غ؟( نوءمجي

 لضفو ضارةنالاو ءاضقنالا فرش ىلع ايندلا نآل اهعمجي ىتلا لاومألا نم ريخ ةمحرلا هذبف

 . دابآلا دبأ ىقبت هتمحرو هللا
 ةضف نم ًافقس مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل انلعجل ةدحاو ةمأ سانلا نوكي وكي نآالولو) لاهل

 0 ل5 نإ وان رورو كن ردكم يلع ا ورم 50 و ؛ نورهظي اهلع جراعمو

 نئرق هل وهف ًاناطيش هلا ضيس نعرلا ر >5 نع نمعل نمو: نيمحلل كبير دنع ةرخالاو اندلا

 دعب كنيب و ىنب تيلاي لاق انءاج اذإ ىد ء نودترم أ نو.سحو ليسلا نع مهودصيل مهنإو

 :لئاسم ةيآلا فو 4« نوك رتشم باذعلا ىوكتأ ملظ ذإ مويلا مكعفني ناو « نيرقلاس مف نيقرشملا



 م ةيآآلا . نآرقلا اذه لزن الول اولاقو : ىلاعت هلوث

 ه2 6 م ماو م ا هردق

 مهأ 1١ ميظع ن نيّتبرقلا م لج لع كا لَن 0
 هل © سس ]أ ل 1 م ا هرص 20 0 62 2اس ا رت هع را لل ا ا ادم او ع 3 7

 نهرو ا ندلا وسلا ف مشي مي ادي ند كبر 55 نومسقي

 ميو" سا اكوا ماس اال 67 جي و مادو اخ 6 ل تا هم خارج 05 ع 6
 06 0 0 0 : د . 0 5

 ريح هر تمحرو ا رحعس اصعل مهبصحل ذختمل تاج رد صعل فوق ميححل

 ه- ريت عوام هه

 2( لوعمجك م

 كير نوما م اهب نيتيوملا' نم لد نآرقلا اذه لزن الول اولاقو ل ىلاعت هلوق

 مهضعب ذخت ل 0 ضعب قوف مهضعب انعفرو ايندلا ةأ انملا ىف م6شيعم مهني أنمسق 1 كبر

 © نوءمجب ية ا 2

 ءالؤهو . ةروسلا هذهىف مهنعىلاعت هللا ري مهتايرفك نم( عبارلاعونلا) وه اذه نأملعا

 قا از فدص دقوا كف زق لجار الإ قبلي الف فيرد "كين هنا ”ةلاعر تصنن الا ا

 هاجلاولاملا ريثك نوكي ىذلا وه فيرشلا لجرلا نأ ىهو ةدساف ةمدقم هيلإ اوض مهنأ الإ كلذ

 املا ريتك هاجلا| مظع لجرت بصنملا اذه قلي انءإو هببهتلا ةلاسر قيلت الفاكلذكا سيل دك,

 قاتلا وا ةريحملا نب كب 0 وه ةكم ىذلاو نورسفملا لاق «. فئاطلاو ةكم ىهو نيتيرقلا ىدحإ ىف

 هلو ( لوآلا ) نيهجو نم ةمشلا هذه ىلاعت هللا لطبأ مث . ثلا دوعسم نب ةورع وه فئاطلاب

 ىف توافتلا انعقوأ انأ (اهدحأ ) هوجو نم باوجلا اذه ريرقتو ( كبر تحر نومسقي ممأ )

 ةوبنلاو ن دلا بصانمفف هانعقوأ ىذلا توافتلاف هرييغت ىلع قلخلا نم دحأ ردقي مو ايندلا بصانم

 ىنغلا كلذ صاصتخا نأ دارملا نوكي نأ (اهناثو ) ىلوأ ناك هيف فرصتلا ىلع اوردقيال نأب
 لحجب نأ لقعلاب قلي فيكف .هيلإ انناسحإو اناضفو انيكح لجال ناكافإ ريثكلا لاملا كلذ

 انعقوأ امل انأ ( اهئلاثو ) ؟ ةوبنلاب ًاضيأ هيلإ نحن نأ ىف .انيلع ةجح لاملا ةرثكب هيلإ انناس>إ

 ىف توافتلا عقون نأ ًاضيأ زوحيال لف قباس ببسل ال ايندلا بصانمب ناسحإلا ىف توافتلا

 ظافلالا ري فتىلإ عجرنو ؛ باوجلا ريرقت اذهف ؟ قباس ببسلال ةوبنلاو نيدلا بصانمءناسحإلا

 نم بيعسلاو (ليجتلا لح لادلا راكد لل مككابر تعا نود مهأ ) هلوق ىف ةزمحلا لوقف

 نحن ) لاقف الاثم اذهل برض مث . ةوبنلا رمال نرريدملا مه اونوكي نأو مهيكحمو مهضارعإ

 : لئاسم هيفو ( تاجرد ضعب قوف مهضعب انعفرو ايندلا ة ويحلا ىف مه6تشيعم منيب ادم

 لهجلاو ملعلاو فعضااو ةوقلا ىف دابعلا نيب توافتلا اذه انعقوأ انأ « ىلو آلا ةلأسملا ١

 مل لاوحالا هذه لك ىف مهنيب انيوس ول انآل كلذ انلعف امإو .لونغاو ةرهشلاو ةهالبلاو ةقاذحلاو

 « لن ركن "؟ا/ د



 هلا .'هنفاب هيل ]ل 2و6 لاقيت هلو 6

0027# 

 هرثأ عطقني رارصإلاو ديلقتلا نأو « ةعاسلا مايق ىلإ رثآلا دوه قبي ليلدلا ةعباتم ىلإ عوجرلا
 .ىلوأ ديلقتلا كرتوليلدلا ةعباتم نأ نيهجولا نيذه نم تبثف ءرثآ الو ربخ ايندلا ىف هنم قببالو

 . ةيآلا ظافلأ ريسفت ىلإ عجرنلو . ةيآلا هذه نم ىلصالا دوصقملا نايب اذبف

 ىثي ال ردصم (ءارب) جاجزلاو دربملاو ءارفلاو ىناسكلا اقف (نودبعت امم ءارب ىنإ) هلوق امأ

 هلا الا كمرانلا صو كم ءالتلاو كم ةربلا ل اانزعلا لوقت و اضرو لدغ لدم م عمجبال و

 . تعمجو تين ىلخو ءىرب تلف نافذ ءاريلاووذو ءاربلا ادى هاا ا نو اربلاالو نآ اربلا كولو#»ي

 نم الإ نودحت ام أربتأ انأ ىنعملاو ( فرطف ىذلا الإ ) لاق ةءاربلا نم هقلاخ 5-0

 ىأ نادي هنإف ىنرطف ىذلا ند ىنعملا نوكيف نعل ىعمب لإ 0 نأ زوو « لجو زع هللا

 . هتعاطل ىقفويو هن دل 0

 ( نيد وهف ىنقلخ ىذلا ) لاق هنأ ىرخأ ةيآ ىف مالسلا هيلع ميهارإ نع كح ىلاعت هنأ معاو

 1 . نيدهيسو نيدم وهف : لاق هن 0 امه عمج 8 نيدهمس ) لاق هنأ اتهه هنع 3

 « ملكت ىتلا ديحوتلا ةملك ميهاربأ لعجو ى أ يلق ور لامس انا ولاا ىف ةيادحلا راومغبا ع

 0 (هلإ ال) رح . ا ود م ءارن ىنإ ).هلوق ىه و

 هلوق ىر< 596 ىوطق ىذلا الإ" نودنعت ام ءارب ىنإ ) هلوق موت ناكف ( هللا الإ ) هلوق

 لازب الف هتيرذ َْق أ هقع ةيقاب هللا هذه لعءج ميهاريإ نأ ىلاعت نبب 5 ) هللا الإ هلإ ال (

 نم ءاعدب 6 مهم كارشأ ند لعل ىأ ( نوعجر مولعل ) هديح وت للا وعدبو هللأ دحاوب نم م

 . ةيمقع ىو فيفختلا ىلع ةملك ءىرقو ؛ هللا املعجو ليقو ؛ مهنم دحو

 ةمعحنلاو رمعلا 5 دملاب مهاربا بقع مثو كم لهأ ىعل (متءابأو ءال ٌؤه تعتم لب) 3 لاق مث

 ىح>) ديحوتلا ةملك نع ناطيشلا ةعاطو تاوهشلا عابتاو معنتلاب الكبت لولا ١١ رتعاف هيفا و

 تانييلاو تاينآلا نم هعم امب اهحضوأو ةلاسرلا نيب ( نيبه لوسرو ) نآرقلا وهو ( قحلا مثهءاج

 ديلقت ىلع اولوع امل مهنأ مظنلا هجوو : هب اورفكو ار ا ايد اضف هةر هيلا وادكف

 2 3 اوضرءأفايندلا مجعسب مايإ هللأ عاتماولاهمإلا لوطيباوزتغا ةجملا ْق ل فد موءابآلا

 ضرتعا هنأحبس هللأ ناكانلق ةاتلا حتفب تعدم ارق م ةءارق هج وامليق نإ فاشكلا بح ص لاق

 نم 4 معتم اع معتم لب لاقذ ) كودءدج رب مهلعل هيفع َّق ةيقاب ةماك اهلعجو ( هلوق َْق هناذ ىلع

 مهرييعت ىف ةغلابملا كلذب دارأ و « ديحوتلا ةملك نع كلذ مبلغش ىتح قزرلا ىف ةعبسلاو رمعلا لوط

 ديحوتلا ىلع تائتثلاو ركشلا ةدايز ىف ًاببس كلذ اولعجي نأ مهبلع بجو معنلا ةد 0 ذإ هنأ

 ىلع لع مش هيلإ ا وم ها ] لجرلاو كت نأ 00 3 ادادنأ هل اولعجو هب أو 5 0

 ءىسملا خيبوت مالكلا اذهب هضرغو . هيلإ كناسحإو كفورعم كلذ ىف ببسلا 0 لوف هيف

 . هسفن لعف حيبقت ال



 "ب . 2 ةيآلا ٠ هيبآل مهاربإ لاق ذإو : ىلاعت هلوث

 يب مع هي دا ام 5س ١ اننا مخ حاس“ تي 2 6 ساس هذول

 ىذلا الإ ©5350 نودسعت امت ءار م ا هيبال م لاق ذإو

 2« نوعجرب مهل هيَقَع 0 ةمقأب ل اهلعجو «11/» تيب ناد قار
 را 2-2 2-3 هذ ه-

 رار يس أ 8-20 د - هردع سا 020 هامل ه1

 مهءاج - 1و١ نيب ُلوُسَرَو قا مءاج تح اباء الوهن تتم

 و 2 6 1

 «0» نورفاك هنا إو رحس اذه اولاق فى كا

 7 قبب مل اذه دنعف « هيلع انك امم ىدهأ ناكنإو (نور ذاك ا اما ناف) 35 ف

 رافكلا كب دم هكنم دارااو (نيبذكملا ةيقاع ناك ف.كرظناف ممم انمقتناف) للا 5 لاق اذهاذ 2 ةلعالو

 . لعأ هللأو

 « نيدهمس هناف ىرطفىذلاالإ ٠ كوالخت ام ءاربىننإ هموقو هيبآل مهارإ لاق ذإو) ىلاعت هلوق

 وداع

 « نئيم لوسرو قحلا مد اج ىت> مثءاباو ءالؤ» تعتملب «نوعجرب مهلعل هيقع ىف ةيقاب ةملك ابلعجو

 « نورفاكهب انإو رح اذه اوناق قلا مهءاج املو

 ليواقاألا كلت ىلإ مثوعدي عاد رافكلا كئاوأل سيل هنأ ةمدقتملا ةبآلاىف نيب ال ىلاعت هنأ معا

 ليلدلا ىلإ عوجرلا نأو ءدساف جهنمو لطأب قرط هنأ نيب مث فالسالا و ءابالا ديلقتالإ ةلطارلا

 لوقلا داسفللع لدي رخآ هجورك ذ اهنم دوصقملاو ةيآلا هذه هفدرأ . ديلقتلا ىلع دامتعالا نم ىلوأ

 نيد نع ريت هنأ مالسأا هيلع مي هاربإ نع 3 لا كل ) لوالا ) : نيهجو نم هريرقت و ديلقتلاب

 ًامرحم ناكناذ  ًازئاج وأ أم كا ىف ءابآلا ديلقت نوكي نأ امإ « لوقف ليلدلا ىلع ءانب هئابآ
 ؛ مالساا هيلع مهارإ وه برعلا انا كفرا نأ مولعف ًارئاج ناك نإ و: ديلقتلاب لودلا لظي دف

 بالا اذه ديلقتف كلذك ناك اذإو ؛ هدالوأ نم مهنأب الإ فرشالو رخن مه سيل هنال كلذو

 هريغ دياقت نم و هديلقت نأ تزن اذإ و“ ءايالا راس دلعت نو لو ءانآلا ا وه ىذلا

 بجو كلذك ناكاذإو ؛ ءابآلا ةعباتمنم ىلوأ ليلدلا عابتا نأ. م>و ؛ ءابآلا خد كرت نإ لرد

 لوقنف اذه تبث اذإو ؛ديلقتلا ىلع ليلدلا حيجرت ىف هديلقت بجوو ءابالا ديلقت كرت ىف هديلقت

 « الطاب ناكهيفن ىلإ هتويث ىضفأ امو « ديلقتلا نم عنملا بجوي ديلقتلا بوجوب لوقلا نأ رهظ دقف

 هذه نو دا زا وهو دلقتلا لاطبإ ىف قفار قيرط !نوف تاطاب بلكتلاب لولا كوت نإ
 , نيدلاىفو ايندلا ىف ىلوأ ليلدلا ةعباتم ىلإ عوجرلاو ديلقتلا كرت نأ نايب ىف (ىناثلا هجولا) ةبآلا

 هللا لءج مرجال ليادلا ةعباتم ىلإ هيبأ ةقيرط نع لدع امل مالسلا هيلع ميهاربا نأ نبب ىلاعت هنأ

 نأ تبدد )2 تالطبو ةكركلا لف هئانأ نايدأ امأو 4 ةمايقلا 0 لإ هبقع ّق ًايقاب هيهذمو هند



 ةيآلا . ىدعأب مكتتج ول لق : ىلاعت هلوق 1

 هللا هاكح ىذلا لطايلا لوقلا نأ ىنعي ( نوكسمتسم هب 1 هل مهانيتآ 11 17

 ملع نم كلذب مهل ام ) هلوقل لطاب وهف لقعلاب هتابثإ امأ « لقنلاب وأ لقعلاب هتحص اوفرع مهنع ىلاعت

 هب مهف هلبق نم ًاباتك مهانيت 1 مأ ) هلوةل لطاب ًاضيأ وهف ل لقلب هتايثإ امأو ( نوصرخي الإ ره نإ

 ىف لطابلا كلذ اودجو 1 له مت احلا و كل وأ نآرقلل هلق نم هلوةىريمضلاو 0

 0 يفق د تا هيف د وصقل و, اوكسمت نأ و ::هلعازوا وعيانأ مزاج ىتح نآرقلال يق لزنمباتك

 - لاطأب هب لوقلا نوكي نأ بجو ليقن ليلد الو لمع ليلدال هيلع لدن ل هنأ تيث املو ء زاكنإلا

 ىلاعت هنأ دوصقملاو ( نودتهم مهر اثآ ىلع انإو ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ اولاق لب ) ىلاعت لاق م
 دياقتلا الإ هيلع مبلمحت لماح ل سل هنأ نيب ةنبلا لوقلا كلذ ةحص ىلع مل ليلد دال هنأ نيب ال

 كلذك و ر:لاقق رهدلا مدق ل نر هاج 500000 ا

 مهراثآ ىلع انإو ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ اهوفرتم لاق الإ ريذن مم ةيرق ىف كلبق ا كا ام

 : لئاسم ةنآلا ىو ( نودتقم

 وهو مالا نم امهاتلكو رسكلاب ( ةمإ ىلع ) .ىرق فاشكلا بحاصلاق 4 ىلوألا ةلأسملا ١
 املع نوكي ىتاا ةلاحلا ةمإلاو : هيلإ لوحرملل ةل>رلاكدصقت ىأ مت ىتلا ةقيرطلا ةمألاف ء دصقلا

 .دصاقلا وهو مالا

 ديلقتلاب لوقلا لاطبإ ىف تفكل تابآلا هذه الإ هللا باتك ىف نكي ملول ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 الو ىلقع قيرطب ال هيلإ اوبهذ ام تايثإ ىف اوكسمتي مل رافكلا ءالؤه نأ نيب ىلاعت هنأل كلذو

 هذه ىلاعت رك ذ امنإو « فالسألاو ءابآلا ديلقت درجمب هيلإ اوبهذ امنإ مهنأ نيب مث « ىلقن ليلدب

 ًاضيأ هيلع لدي امبو « لظاب ديلقتلاب لوقلا نأ ىلع لدي كلذو « نيجهنلاو مذلا ضرعم ىف ىتاعملا

 ةفئاطلا هذهل لصح مي هنال كلذو قحلا نيبو لطيملا نبب هيف كرتشم مأ ديلقتلا نأ لقعلا ثيحنم
 بج ول قحلا ىلإ ًاقيرط ديلقتلا ناكولف ةدإةملانم ماوقأ مهدادضالل لصح كلذكف ةدإةملا نم موق

 . لطاب كلذ نأ مولعمو مح هضيقن و .ىثلا نوك

 بح وه امنإ ؛ هيلع لماحلاو ديلقتلاب لوقلا ىلإ ىعادلا نأ نيب ىلاعت هنأ ( ةثلاثلا ةلأملا ال

 الإ ) هلوةل لالدتسالاو رظنلا قاشم لمحت ضغبو ةلاطيلاو لسكلا بح و ايندلا تابيط ىف معنتلا

 نوبحي الف مهترطبأ ىأ ةمعنلا مهتفرتأ نيذلا مث نوفرتملاو ( ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ اهوفرتم لاق
 ااا نأ تلع اذه تقرع اذ[ و6 قطا كلط قاواشملا لمح نؤوضغمو نهالملاو تاوواا الإ

 ؛ ةرخآلا رادلاو هللا بح وه تاريخلا م.يمج سأرو ةينامسجلا تاذللاو ايندلا بح تافآلا عيمج

 . « ةئيطخ لكس أر ايندلا بح » ماللا هيلع لاق اذبلف

 نم ىدهأ نيدب ىأ ( رك٠ 0 ولو لقا رش وسرأ كاع لاق مث

 ام انتتج نإو هنع كفنن ال ان ؟انأ ند ىلع نوباث انإ اولاق مهنأ م نع هللا كح اذه دنعف مكئابأ نيد



 م 0 00 الإ مه نإ : 00 وذ

 ىلع مالكلا كلذ اورك: ذ 2 لاق نأ نال نع [سانلا نمو هيجل

 فاشكلا حام تاَجأو )ا مالا و. نعطلا' ]وج ودنا بلتملا ]ذهلقأ» ةنرحسلا وامل : عطالا ل

 ليلدال ام 0 ني: رهتشلم آولاق ممنأ ىلع لدي ام ظفللا ف نيل هنأ ( لوألا ) نيبجو نم هنغ

 مهنأو (اءزج هدابع نماهل اولعج) مهنأ : : ىهو ءانثأ ةثالث منع ىح - هنأ ( ىناثلا ) لطاب هيلع

 ىلع مذلا ءاعاول انلق ولف ( مهاندبع ام نحرلا ءاش ول ) اولاق .مهأو . ًاثانإ ةكتالملا اولعج

 نيل وألا نيلوقلا ةياكح ق لاا نارك نأ كج ةدكلا ىرط لعمر ذ منال ثلاثاا لوقلا

 رزقك هنأ مؤاعمو « نيقحي اونوكي نأ دجلا ليبس لع ءايشاللا كلتب اوقطن ول مهنأ مزلف ؛كلذك

 ثلاثلا لوقلا ىفو « لوقلا كلذ سفن لع هجوت امن نيإوآلا نيلوقلا ىف نعطلا نأب لولا امأو

 ى زوحي ال هنإو . مظنلا شيوشت بجوي اذهف . ءازهتسالا ليبس ىلع هداريإ ىلع لب هسفن ىلع ال
 . هللا مالك

 ماوقلا نآب وهو ٠ ماع اللا ءار وس قى هان رك اذ | ام مدلكلا اذه نع“ ئىدنع قالا فاول نأ ملعاو

 صالا دورو زوج ال هنأ ىلع 7 ىلاعت هللا ةئيشمب اولدتسا مهنآل مالكلا اذه اورك ذ امإ

 مل موقلاف لطاب اذه نأ اندنعو . نيقباطتم اممنوك بحب ةدارإلاو رمآلا نأ اودقتعاف نامبإلاب

 رفكللا دارأ امل اولاق مهنأ لجل لب رفاكلإ نم رفكللا ديري هللا نإ موق درجمب مذلا اوقحتسي

 ماقملا اذه ىلإ نعطلاو مذلا انفرص اذإو « نامإلاب رناكلا رمأ هنم حبقي نأ بجو رفاكلا نم

 . ملعأ هللاو ماعنآلا ةروس ىف روك ذم ريرقتلا مامتو ؛ةيآلا هذهب ةلزقعملا لالدتا طقس

 ملع نم كلذب محل ام ) لاق لطابلا بهذملا كلذ مهنع ىكح امل ىلاعت هنأ 4 ” ةيناثلا ةلأسملا ال

 قلخو رفاكلا م + رفاكلا هللا دار أ امل نولوقي موقلا نإ 50 الإ ! مث نإ

 حبق فيلكتلا اذه لثم نال ناكعدلا ؛ هرمأ. ن نأ حبشي نأ بجو رفكلا كلذ ا أم هيف

 سايقلا اذه ةحصب رام ىأ ( لع نم كلذب هلام ) ىلاعت لاقف بئاغلا ىف ًاحيبق نوكيف دهاشلا ىف
 لك نأ لجل تسافأاو حلاصملا ةياعر ىلع ةيذبم هماكحأو انم دحاولا لاعفأ نآل كلذو ٠ ملع نم

 هلدعو هعبط حيرص 0 مرجالف « دسافملا لوصحرضتسبو حلاصملا لوصح عفتني هنإذ هللأ ىوسام

 الو .ىث هعفني ال هنإف ىلاعتو ةناحبس هللا امأ . ملاصملا ةباعر ىلع هلاعفأو هماكحأ ءانب ىلع هلمحي
 , اذه روهظ عم حلاصملا ةياعر ىلع هلاعفأو هماكحأ ىنبي ىلاعت هنأب عطقلا نكي فيكف ءىث هرضي

 اذه ىف دهانشلا لع بئاغلا سايق ةحصب هلام ىأ ( مع نم كلذ ملام ) ىلاعت هلوقف ميظعلا قرافلا

 . ٍلع بابلا

 عطاقلا ناهربلاب تبث دقف سايقلا كلذ ةح مهل تبث ملم ىأ ( نوصرخ الإ مث نإ ) لاق مث

 ىلع هوجولا لك نه رضلاو عفنلا نع هزنملا سايق نال سايقلا كلذ ىف نيصارخ نيباذك مهنوك

 . لقعلا همدي ىف لطاب سايق ررضتملا عفتنملا جاتحملا
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 ' ىلع انإو ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ اهوفرتم لاق الإ 1 نم ةي ف 2ك كلا نف الشر اه كلذك و

 ؛نورفاكدب مت ا :] اولاق م 5 ابآ هياع متدجو اك دف ب مكث ولوأ لاق «نودتقم ممراثآ

 4 ةيردكلللا قاع نكد رظناف م مه انمعتاف

 , مهاندبعام نمحرلا ءاشول اولاق مأ وهو ؛ مهتاهبشو مثرفك نم رخآ اعون ىكح 0 5 نأ عا

 :لئاسم هيفو

 رفاكلا رفك نأ ىف ةربجلا لوق .داسف ىلع لدت ةيآلا هذه ةلزتعملا تلاق 4 ىلوآلا ةلأ.لا ١
 ( مهانديعام نمحرلا ءاش ول ) اولاق مهنأ مهنع ىكح ىلاعت هنأ ( لوآلا ) نيهجو نم هللا ةدارإب عمتي

 تدق (ذوصر الإ مث نإ مع عند كلذ 0 هلوقب هلطبأ ىلاعت 0 لوذ جرش اذه

 هلوق هريظنو لطاب بهذملا اذه نأ داسفالاو 0 هفدرأ م اة كم ل هنأ

 مكدنع له لق ) هلوق ىل |( خا ههنا اق ىل انتاننأ ل نوت وتنال ةيرسإ لاف

 لا هنأ ( ىفاثلا هجولاو ) «( نوصرخت الإ متنأ نإو نظاا الإ نوعبتت نإ انل هوجرختف ملع نم

 (اهناثو) ؛ ( ًاءزج هدابع نم هل اولعجو ) 0 املوأف ) مرفك عاونأ ةيالا هذه لبق مهنع كح
 مرا اع ول اولاقوز ىلاعت هلوق ( اهتلاثو ) « ( ًاثانإ نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعجو) هلوق

 نيلوآلا,نيلوةلا نأ تبئو ٠ ضعب رثأ ىلع اهضعب ةثالثلا لب راثألا هذه كح الف ( مهاندبعام

 ىف باجأ ىدحاولا نأ لعاو . ًارفك نوكي نأ بحي ثلاثل 1 315 كادكم . نص دكا
 7 ع نم كلذب مهلام ) ىلاعت هلوق نأ رع 0 هك تاه( كاواالا ) نيج و نو هنعا طرسالا

 ءاشول ) م "0 مهنأ ( ىناثلاو ) هللا ت ا :] كئالملا مهلوق ىلإ دئاع

 0 0 « مهيلع كلذ ركنأف هيلع ان رفأو ؛ كلذب ىضر هنأو كلذب انرمأ هنأ ( م 1 نمحرلا
 موقلا نع ىكح ىلاعت هنآلف (لوآلا امأ) نافيعض ناهجولا ناذه ىدنعو « باو ىف ىدحاولا

 نيتلأسملا نع ةيبنجأ ةلأسم ىف ًائلاث ًابهذم هدعب يح مث ؛ امهنالطب هجو نيبو « نيلطاب نيلوق

 مالك ىلإ هبيقع هرك ذ ىذلا اذه نع لاطبإلا اذه فرصف ديعولاو نالطبلاب مكح مث  نييلوآلا

 هللا ءاش ول ) هلوق نآل فيعض أضيأ وهف ( ىناثلا هجولا امأو ) دعبلا ةياغ ىف هنع ىنجأ مدقتم

 ريدقتلا نوكي نأ ب جوف ؛ ليلدلا فالخ لامجإلاو ؛ ةئيشالا كلتب قلعتم نايب هيف سيا (ممان دبع اه

 ل هنأ ىلع لدي اذهف « هريغ ءافتنال ءىثلا ءافتنأ ديفت ول ةملكو « مجاندبع ام مهدبعن ال نلاسا ءاك وا

 اذه ىلإ عجري داسفإلاو لاطبإلاف ؛ ةربجلا بهذه نبع اذهو : مهتدابع مدعل هللا ةئيشم دجوت
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 مهر | لع 00 ءابأ َّ اننح وان 00 8 ريد نه ةيرق

 لاك هلل لولا تانثإ ( اهل 2 ) هج وأ ثالث نم لوقلا اذه ١ ا رافكلا ءال رك ولا

 . ةثونالاب ةكئالملا ىلع مكحلا ( اهئلاثو ) تنب دلولا كلذ نأ ( اهناثو )

 متاحبأ رايتخا وهو « نونلاب نمرلا دنع :رماع نباو 0 و مفان أرق (ةيناثلا ةلأسملا ١

 (ىناثلاو) ( هدنع نمو) هلوقو (كبر دنع نذذلا نإ) هلوق قفاوي هنأ (لوآلا) هوجوب هيلع جتحاو
 «نمحرلا دنع نونوكي ةكئالملا نأ ريدقتلا نأ ( ثلاثلاو ) هيف محل حدم الف هدابع قاخلا لكذأ

 ليقو دبع عمج دابع اوأرقف نوقابلا امأو ؟ اثانإ مهتوك اوفرع فيكف ؛ رافكلا ءالؤه دنعال

 مص ١ |

 ديبع ىنأ رايتخاو ؛سابع نبا ةءارق ىهو . ماينو مئانو , مايصو مئاصو « مايقو مئاقك« دبأع عمج

 لب ) هلوق  ةءارقلا هذه ديوي و ؛ديبع مهنأ ربخأو « هللا تانب مهنإ : موق مهيلع در ىلاعت هنأل لاق

 ” نو دايع

 ىأ « ةضو ةنيل ةفيفخ اهدعب ةدمو ةزمهم ( اودهشأ 1) : هدحو عفان أرق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 . فلآلا حتفب ءاودهشأ : نوقابلاو : هلعاف مسي ملام ىلع دودمب ريغ عفان نعو . مهقلخ اورضحأإ[أ]

 .:اررضحأ ىأ "اود

 ةءارق امأ لاقف . ةيآلا هذهب رشبلا ىلع ةكئالملا ليضفتب لاق نم جتحا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 مث ةظفلو « ةعاطلا بسب ىلاعت هللا نم برقلاو لضفلا ةيدنع اهنأ كشال ةيدنعلا هذهف « نونلاب دنع

 مهريغ نمل ضفأ مهنوكب جوف « مهريغ ال ةيدنعلا هذهب نوفوصوملا مث مهنأ ىنعملاو ءرصخلا بجوت

 صوصخخم دابعلا ظفل نأ ان رك ذ دَقف ؛ دبعلا عمج دابع أرق نم امأو . رصحلا ىلع لادلا ظفلل ةياعر

 لادلا ظفللا ناك اذإف ٠ مهيف ةيدوبعلا صح ديفي ( نمحرلا دابع مه ) هلوقف نينمؤملاب نآرقلا ىف

 رصح ىلع الاد ةيدوبعلا رصح ىلع لادلا ظفللا ناك« فرشلاو لضفلا ىلع الاد ةيدوبعلا لع

 . لع أ هللاو مهريغ نم لضفأ مهنوك بجوب كلذو انين ةيقنملاو لضفلا .

 متانينآ مأ « نوصرخالإ مث نإ مع نم كلذب مهلام مهاندبعام نمحرلا ءاشول اولاقو ل ىلاعتهلوق
 « نودتهم مهراثآ ىلع انإ وأ اهم ىلع انء 0 :| اولاق لب , نوكسمتسم هب مهف هلبق نم ًاباتك



 ل17 هللا ىف اشنب ند نأ ”::ىلاح هلك م

 انينبلا دلن ال نأ نابضغ انيلي ىذلا تيبلا ىف لظي انيتأي ال ةزمح ىبأل ام
 « ازا دخان اى[ انيق اهنان رمأ نم انل نسل

 ءىرق : فاشكلا بحاص لاق . ةصقانلا لاعفألا رثك أ لمعتسي اك ءراص ىأ ( لظ ) هلوقو

 شنب 0 وأ) هلوق ( ىاثلاو ) ريخلا عقوم ةلخلا هذه عضتف :دوسم وهو ريدهتلاو ء داوسمو دوسم

 : لئاسم هيفو ( نيبم ريغ م اصخلا ىف وهو ةيلخلا ىف

 ديدشتو نونلا تف ءايلا مضي شنب مصاعن عضم ) فانكللا و. و (ىلوألا د ًأسملا)

 لاق «نيشلا حتفو نونلا نوكسو ءايلا مضي ؛ ًاشني نوقابلأو ؛ : ب 0 هلعاف مسي مل ام ىلع نيشاا

 ءالغإلا ىعم ةالاغملا ؛ داش 0 ةأشانمل ريظن و لاق « اشان ءىرقو : فاش امكلا بحاص

 ىذلا نأ وهو « اهناصقن ىلع هينتلا (ةيلحلا ىف أمشني نم وأ) هلوق نم دارملا « ةيناثلا ةلأسملا ١
 ,ةيلحلاب اهسفن نييزت ىلإ تجاتحا ال اهتاذ ىف ناصقتن الول هنأل ٠ تاذلا صقان نوكي ةيلحلا ىف ىنرب

 تجاتحا اذإ هنأ ىنعي ( نيبم ريغ ماصخلا ىف وهو ) هلوق وهو ء رخآ قيرطب اهاح ناصقن نيب مث
 لاقي و « اهعبط ةدالب و اهلقع ةلقو اهنأسل فءضل كلذو « نيم ريغ تناكو تري ةعزانملاو ةمصاخلا

 ةلاد هوجولا هذهف  اهبلع ةجح ناك امي تملكت الإ اتجح ماكنت نأ تارا ءارلمأ تمك الك

 . ! هيلإ ةيدلولاب 1 زو< فيكف اهصقن لاك ىلع

 ىلاعت هنأل «لاجرال مارح هنأو حابم ىلحتلا نأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 كلذو لذلا ىف هسفنل ءاقلإ نت 1 0 0 مادقإو ٠ ناصقنلا تابجومو بياعملا نم كلذ لعج

 « هللا ةعاط ىلع ريصلا لجرلا ةنيز امنإو « هسفن لذي نأ نمؤءلل سيل » مالسلا هيلع هلوقل « مارح

 : ىعفاشلا لاق « ىوقتتلا ةنيزن' نيزتلاو

 ارخذ اهلمجأو ىضرع اب نوصأ ةنيصح عونقلل ًاموي تعردت

 ارقفلاو توملاف ىرينأ هاراصق امتإو نوما رهدلا رذحأ ملو
 اربصلاو دلجتلا رقفلل ,تددعأو 2هوفعو هلإلا توللل تددعأف

 :لئاسم هيفو ( نان ًاثانإ نمحرلا داع ع مث نيذلا ةكئالملا اولعجو ) ىلاعت, لاق مث

 اذهو ( مهةلخ اودهشأ ) لاق مث ؛ هب اومكح ىأ . اولعج : هلوقب دارملا 4« ىلوألا ةلأسملا ١

 لئالدلاب هتف رعم ىلإ ليبس ال ام اذهو. مهقلخ اودهشي م مهنأ ىعيل ؛ راكنإلا ليبس ىلع ماهفتسا

 ؛ ةومنلل نوركتم رافكلا ءالؤهو*. ةوبنلا تايثإ ىلع ةعرفم املكف ةيلقالا لئالدلا امأو . ةيلقعلا

 ريغ نم ىوعدلا هذه اوركذ مهنأ تبثف : ةيلقنلا لئالدلاب بولطملا اذه تابثإ ىلإ مهل ليبس الف

 اذهو (نولأسيو مهتداهش بتكتس ) لاقف ممدده ىلاعت هنإ مث « ليلدب الو ةرورضب ال هوفرع نأ

 لهأ لاق . ديدشلا باقعلاو ميظعلا مذلا بجوي ديلقتلا نآو م ركشم ليلد ريع لوقلا نأ لع لدي

 : نيببتلاو نايا ىف ظحاجلا اهاور ىئرخأ ةياور ىه وأ ةمتت رجرلا اذ (؟ر

 انكار فاك حض | عرار نسالك نعر) ندا ىب كلذ امك



 عء.أ 0 زج هدام ءنم هل اقلعج و: 0 1

 هل اوتبثأ مهنأ ىنعملاو « هب اولاقو اير 0 0 ىنعم ( أءز+ هدابع نم 7 لا اوقف

 هدابع نم دبع وه ءزجلا كلذو.٠ ًاءزج

 ىف هئاز أ نم ءزجلصح هنأ اوتيئأ مهنأ كلذ دافأ « اءزج هنم هدابعل اولعجو لاق ول هنأ لعاو

 ا هل انتا هأنعم ( 5 هدانع نم هل اولعجو ) هلوق | ن5 دلولا وه كلذو هداع ضعب

 لولا اذه ريرقت ىف 1 0 هلل اوتيثأ مهنأ لصا لاو « هدادع نم دبع وه ءزجلا كلذو

 نيني ةضللا هدهاتاتنإاف |وجصحار :بوفلا ةعلأ ف اوشا "ادلع
 : هلوق لواآلاف

 ًاناحأ هكا ةرذلا :”ىرخ دفا اع لفافة رجح سال

 لزغ اهتاببأ ىف ندالا جسوءلل ةئرحم سوالا تانب نم اهتجوز :هلوقو

 تايبآلا هذه نأو ؛ ةدساف ةغللا هذه نأ : فاشّكلا بءاصو ىرعذالاو جاجزلا معذو

 تانث] ( امج هدانعانم هل اولعج وز هلوق نم.دارملا نأ ةيآلا نيسفت ف (ناذلا لوقلاو | 20

 اهضءب لب . هلل سيل دابعلا لكن أ اومعز دقف ىلاعت هلل ءاكرشلا اوتبثأ امل مهنال كلذ ؛ هلل ءاكرشلا

 اولاق « مهنم ًاءزجو ًاضعب مهنم هل اولعج لب ؛ ميلك هدابع نم هلل اولعجام مهف . هللا ريغل اهضعبو ؛ هلل

 . هلل كي رّملا راكنإ ىلع ةبآلا هذه انلمح اذإ انأ لوألا نم ىلوأ لوقلا اذه نأ ىلع لدن ىذلاو

 . نيلطيملا عمي ىلع درال ةعماج ةيآلا تناك : هلل دلولا راكنإ ىلع اهدعب ىلا ةيآلا انلمحو

 ( نينبلاب 1 افصأو تانب قلخت امم ذختا مأ ) ىلاعت لاق مث

 ناولا تاكإ نأ نيب ىلاعت هنزل كلذ و« هوجولا نحنا لع ةرطاتملا هذه ير ىلاعت هنأ معاو

 ناالق ؛ لاحم هللادإ ولا :'تاثإ'نأ ناب اهأ . لاح اضيأ,اتنب هلعخل دولا اتيشر نأ دعت ه١

 ًاضيأو ,نكم بك رم لكو . اك ره.ناك ءزج.هل ناكاهو : كلاولأ نم اءوج وكي كا 0
 دبع وهف كلذك ناك امو .قارتفالاو عامجالاو لاصفنالاو لاصتالا لبقي هنإف كلذك ناكام

 : ًالزأ ع لق اهإ 5 الف «. ثد#

 لضدأ نبإلا نآل كلذو . أتنب هنوك عنتمي هبإ دلولا توبث ريدقتب نأ وهو (ىاثلا ماقملا امأو )

 لك أ دبعلا لاح نوكي نأ مزل . هدايءا نينباا ىطعأو تانبلا هسفنل ذختا هنإ انلق ولف . تنبلا نم

 ًاراثب إ ذب هترثآ ىأ . اذكب ًانالف تيفصأ لاقي ؛لقعلا ةريدي ىف عوفدم كلذو « هللا لاح نم لضفأو
 عبد م ؟افضأفأ ) هلوقك وهو . كراشم هيف هل نوكي نأ ريغ نم ءافصلا ليبس ىلع هل لصح

 الثم نم رلل ترض ام . مدحأ رشد اذإو ) ةلوق ) لولا هوجو نه تانلا ناضقن نيب مث ( نينب ءلاب

 زوج فيك دحلا اذه ىلإ صقتنلا ىف هلاح غلب ىذلا نأ ىلا( مظك وهو اداوم ق2

 : ةأرملا هيف ىذلا تنبلا رجهف ؛ ىثأ تعضو هتأرما نأ برعلا ضعب نعو ! ىلاعت هلل هتايثإ لقاعلل

 تلاقف

 ول رحت د



 ةآلا 5 رفا لا ندا .6٠

 امد م »١62« نيم 0 1 اسنالا نإ ا ا هدانع ن نم 1 ا

 ا 1

 تك ذآ ا تل ا نيد 2 ١216 هد م 6

 الثم 00 را 00 3 اذإو ١« يلا كفعَأو ا قلخ

 ه2 2م 0 لا ا 0 ها ها

 ماَصخْأ ىفَوهَو ةلدلآ اوت. : 0 «١١ا/» مظك وهوا دوسم هه+و َْظ

 0 8 هذ

 2 رجعو 7

 00 اودبتأ 58 ِإ نحرلا دابع مث نأ 1 1 0 2 0 18١«

 ا ا تر ادي ول لس سل سلا 1 لس تاكا

 352 داش و م 0 تبتالتس

 بوكر نأ هلبق امب مالكلا اذه لاصتا هجو نأ ملعاو ( نوبلقنمل انبر ىلإ انإو ) ىلاعت لاق مث

 اي تكرر ناينالا كايوو ةنيعسلا سكس ام ا ريثك هتان. كلما رطخ قف كالقلا

 كار كلذك | ناك اذإ و. نك ارلا كاله تجو تاقاعثا املاح ادق :ةنادلا نال. كلذك

 نأ«: توملا رمأ رك دن نأ بك ارآآ لع بجوق» اك البلل سفتلا ضيةرغت بجو ةيادلاو كلفلا

 قفتا ول ىتح ؛هردقو هئاضق نم بلقنم ريغو ىلاعت هللا ىلإ بلقنم هنأو « ةلاح ال كلاه هنأ عطقي

 توملا ىلع هسفن نطودق ناكر وذ#لا كلذ هل

 تانب قاخي ام ذختا مأ « نيبم روفكل ناسنإلا نإ ًاءزج هدابع نم هل اولعجو ل ىلاعت هلوق

 0 ميظك وهو ًادوسم هبجو لظ الثم نمحرلل برض ام ممدحأ رشب اذإ و «نينبلاب ّ افضأو

 اودهشأ ًاثانإ نمحرلا دابع مث نيذلا ةكئالملا اولعجو . نيبم ريغ ماصخلا ىف وهو ةيلحلا ىفأشني .

 .4« نولئديو مهتدابش بتكتس مهقلخ

 عم مهنأ نيب ( هللا ناوقيل ضرآلاو تاومسلا قاخ نم ملأ نثلو ) لاق امل ىلاعت هنأ ملعا
 وع ةفاخسو مط وقع ةلق ىلع هيبذتلا هنم دوصقملاو ٠ ًاءزج هدانع نم هل اولعج « كلب مثر اذذإ

 لاس ةنآلا كك

 نآرقلا لك ىف ةزههلاو ىازلا مضب . ءزج : ا اور ف مصاعأر ة لوألا ةلأسملا ١)

 . ةزمه 1 0 حتفب «ازج : لاق هيلع فقو اذإو ةزمح اأو ١ ناتخل انهو

 وهو ( لوآلا ) نالوق ( ًاءزج هدانع نم هل اولعجو ) هلوق نم دارملا ىف 4 ةينا ا ةلأسملا ١

 مالسلا هيلعلاق ؛ هنم ءزج لجرلا دلو نأ مالكلا ريرقتو  أدلو هل اوتبثأ ممنأ دارملا نأ روهشملا

 كلذ ىبرتي مث . هئازجأ نم ءزج هنع لصفني نأ دلاولا نم لوقعملا نآلو « ىنم ةعضب ةمطاف د
 اهتم نضدباو هنم ءزج ؛لحرلا نلوف كلذك ناكل ذإ و: طاق كلذ لدم ضخ هدمادل رتاوءرخلا



 اف ةبآلا . هروهظ ىلع اووتسنل : ىلأعت هل

 ةيادلا نأ هيف لوقلا قيقحو (نيلزنملا ريخ تنأو اكرابم الزبم ىنلزنأ بر) هلوق وهو . رخآ ًاركذ

 ىلإ اعدهب لقع ال نسل و نيتك نابنإلا نم هزه رثك ] نوكن اكو كيال ؛ ناسذالا اكار للا

 ىفو ؛ رهاظلا اهقلخ ىف ةصوصخم هوجو ىلع ةميهلا كللت قلخ هناح.س هنكلو . نانإلا ةعاط

 ناكف . مئاوق عبرأ ىلع ىنمت اهنآلف : رهاظلا !مةلخ امأ .عافتنالا اذه اهنم لصح نطابلا امقلخ

 ةديدشلا اهتوقعم |مناللف . نطابلا اهقلخ امأو . هيلع ناسنإلا رارقتسا نسحب ىذلا عضوملاكاهرهاظ

 بئاجعلا هذه ىف ناسنإلا لمأت اذإف ء هل ةرخسمو ناسنالا ةداقنهريصت ثيم هنا>بس هللا اهقلخ دق
 , ةيهانتملا ريغ ةيكحلاو ةرهاقلا ةردقلا كلت نم هبجعت ظع. رازسالا هةذقرراخح ق.هلقعب لماق

 _ :ررقم نالف : ةديبع 1 لاق ( نبن رقم هل م رد ىذلا ناحيد) لود نأ دب الف

 نرق انأ ىنعمو . ًانرق هل برض كلوق نم هقاقتشا ناكو : ىدحاولا لاق. هل ظباض ىأ « نالفل

 ةيادلا هذه نرقن نأ ةقاطلاو ةوقلا نم اند نع سيل هنأ ىنعملا ناكف ؛ ةدمشلا ىف هلثم ىأ « نالفل

 فاشكلا بحاص ىور :هتردق لاكو هنكحو هلعب انل اهرتع نم ناحبلف . اهطيضن نأو كلقلاو

 ىلع ىوتسا اذاف ؛ هللا مسب» لاق باكرلا ىف هيلجر عضو اذإ ناك هنأ« ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 ىضاقلا ىورو « نويلقنإ هلوق ىلإ : اذه انل رض ىذلا ناحبس . لاح لك ىلع هلل دما لاق « ةيادلا
 ناتي اقف“ ةياد. بكر الجر ىأز + السلا انملغ لع نأ نسملا نأ لحاف نعد

 دجلا , مالسالل اناده ىذلا هلل دما : لوقت نأ ترمأ « ترمأ اذهب ام هل لاف . اذه انل رنع ىذلا

 2 سال كر ةقأ رج نم انلعج ىنلا هل كل ]و ملسو هي هيلع هللا ىلص دمحمب انيلع نم ىذلا هلل

 ناك هنأ » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ًاضيأ ىورو . اذه انل ردع ىذلا ناحبس : لوقت مث

 ىنإ مهللا : لاق مث ءاذه انل رخص ىذلا ناحبس : لوقي مث ءاثالث ربك , هتلحار بكرو رفاس اذإ

 دعب انع وطاو رفسلا انيلع نوه مهللا «ىضرت ام لمعلا نمو ىوقتلاو ربلا اذه ىرفس ىف كلأسأ
 ىف انفلخاو . ان رفس ىف انبا مهللا ؛ لهآلا ىلع ةفيلخلاو رفسلا ف بحاصلا تنأ مهللا «ضرالا

 :فاشكتللا بحاص لاق « نودماح انبرل « نويئات نوبيآ ١ لوقي هلهأ ىلإ عجر اذإ ناكو « انلهأ
 هروبظ ىلبع اووتستل) لاق ىلاعت هنأ ( لوألا ) هوجو نم ةربجلا لوق فالخ ىلع ةيآلا هذه تلد

 لدي اذهو « لعفلا اذه انم دارأ ىلاعت هنأ ىلع لدي اذهو ؛ ككمالب هرك ذف ( مكبر ةمعن اوركذت مث
 هلوق نأ ( ىتاثلا ) راكنإلا ىلع رارصإلا دال ه1: هيف مك كأ 0 هنإ موق نالطب ىلع
 تاناويحلا هذه قلخ نأ نيب ىلاعت هنأ (تلاثلا ) ضارغاللاب للعم ةلعف نأ لع لدي ( اووتسنل )

 , ىلاعت هلل العف دبعلا لعف ناكولف . دبعلا ىلع ركشلا ردصي نأ ضرغل ناك امنإ عئابطلا هذه ىلع

 اذهو .دمعلا ناسل ىف هللا ناحبس قلخأ نأ لجل تاناويحلا هذه تقلخ ىفإ ةيالا ىنعم ناكل
 اسولا هذه نودب هناسل' ىف ظفالا اذه قلخ نأ ىلع .داق ىلاعت هناآل . لطاب

 . ةداعإلا ىف ةدئاف الف , مولعم هوجولا هذه ىلع مالكلا نأ ملعاو



 ةنآلا . . تسلا نك عج : ؟ لاغت 0 ١64

 رخآلا مسقال الداعم هيمسق نم 10 92 را 31 نأ ( ( عبارا ) كلذ 5 نوكبال

 ف 0 لصاح هلثف لاككلا نم هل لصح ام لك ناك اذإو ؛ رادقملاو تافصلاو تاذلا ىف

 ١ 1 راما دلك ناكفا هان الو هريغل.ال 3 هل ةنثاك ةيدرفلاف درفلا امأ . قالطإلا ىلع الماك
 مسقلل اكرام هيمسق نم دحأو 1 0 جوزلا نأ ( سهم كا ) لضفأ ناكؤ هريغل ال

 نيج ورز لكف ةفلاخلا:هبام ريغ ةكر اًمقملا هباهو 0 0 2 هلا اغمو روم الا ضعب ىف رخآلا
 امأو . ةجاحلاو رقفلا أشنم ةيجوزلا نأ تبثف جات وهف نكم لكو امهيتاذل هر ا اسف

 «تادحولا كلت نم دحاو لك ىلإ جاتحم 0 0 0 ا ال اشنم بف با دورغلا

 تاثدحمو تانكم جاوزآلا نأ تبثف . ددعلاكلذ نع ىنغ هنإف تادح ولا كلل“ نم نيا | ك/اهأو

 هناحيس لاق اذبلف ؛هاوسام لكن ع ىنغلا هسفنب لقتسملا هتاذب مئاقلا وه درفلا نأو تاقولخمو

 ( الك جاوزآلا قاخ ىذلاو )
 ١) رفدلا نزال كاذرو ( نويك رت ام ماعنالاو كلفلا نم م لعجو ) هلوق 6 ةنماثا ةفصلا !

 ماعنالا وه لماحلاف ربلا رفس امأو « ةئيفسلا وه لماحلاف رحبلا رفس امأ ؛.ربلا رفس وأ رحبلا رفس
 نالاؤس انبهو :

 ريكذتلا ةديبع وبأ لاق (لوأالا ) هوجو نم هنع اوباجأ ؟اهروبظ ىلع لقي م4 لواآلا ١)

 ةلزنع 3 ىنعم هيف دحاو ىلإ رومظلا فاضأ ءارفلا لاق ( ىناثلاو ) هويكرتام ريدقتلاو ام هلوقل
 نأ زاخ ًايقيقح ًاثينأت سيل ثينأتلا اذه نأ ( ثلاثلا ) رووظلا عمجو 0 كلدإ و: دللاو نشيل

 . كقفاوي نم ءاسنلا نم ىدنع لاقي امك هيف ظفالا فلتخ

 لاق فيكف نيسنجلا ركذ دقو كلفلا ىف اويكرو ماعن الا اوبكر لاقي ( ىناثلا لاؤسلا ١

 . ةطساوب ىدعتملا ىلع هتوةل ةطساو ريغب ىدعتملا بلغ ( باوجلاو ) ؟ نوبكرت

 اهو كن نأ ثلا ةمعن رك ذ ىنعمو ( هيلع متي ,وتسا اذإ مكبر ةمحذ !وركذت مث ) ىلاعت لاق مث

 ا قلخو . رحلا هجو قلخ ىلاعت هللا نأ كيرتد نأ وهبت دلا كلذ ؛ ممولق ىف

 أداف ؛ دارأو ءانث بناج ىأ ىلإ ةنيفسلا هذه فيرصت نم ناسنإلا نكمتي.هجو. لع ةنيفسلا مرج

 ناسنالا ت 0 ةلياقلا هوجولا هذه ىلع ةنيفسلا قلخو ؛ حايرلا قلخ و . رحبلا قلخ نأ اوركذت

 كلذ نأ ىف ةرع ؛ ريدقلا ميلعلا ريكحلا ريبدت نم وه امنإو « ناسنإلا كلذ ريبدت نم سيل هتاكيرحتلو
 ركسشلاب لاغتشالا ىلعو « ىلاعت هل ةعاطلاو دايقنإلا ىلع كلذ هلمحيف « ىلاعت هللا نه ةميظع ةمعن

 ا ةياهم جاك ةمحنل

 ( نينرقم هل انك امو اذه انل رذ# ىذلا ناحبس اولوقتو ) ىلاعت لاق مث

 ( اهاسرمو اهارجم هللا مسب ) هلوق وهو . ةنيفسلا رك ىلا اعمال ركل د ١ نع لاتعت هنأ لعاو
 لزانملا لوخد دنع 0000 رفض ىذلا نادبش ) هلوق.وهو:« ماعناألا بوكرل رخآ أرك ذو



 ادني ةنالا . اهلك جاو هذآلا ق ع ا ىلاعت هل وف

 لذعلا كلت ف لاعت هلل نأ ا 1 ميلقإ ىلإ مبا 0 دلبلإ 16 00 ا دج لكردق اذإ

 . عافتتالا 0 لصح امل الإو ةصوصخم تامالع اهيلع عضوو

 نم ةنكملا مكل لصحي نأ لبسلا عضو نم دوصقملا ىنعي ( نودتهت لعل ) ىلاعت لاق مث

 . نيدلا ىف قحلا ىلإ اودتهتل ىنعملا ىناثلاو : ءادتهالا

 ( انقل هدا م ا رشد اف نطق اف ءايشلا# 21011 سل ار زر لات دل وق 0 ةسداسلا ةفصلا إل

 كلذك رماألا لهف « ءامساا نم لزني ءاملا نأ ىضتقي ةيآلا هذه رهاظ نأ (اهدحأ ) كحابم انههو

 دق تحببلا اذهنو 8 ءامس وهف كامسام لك نال ءايسلا نم الزان ىعمو باحشلا نم لذ هنإ لاس ١

 لهأ هيلإ جاتحيام ردقب ءامسلا نم لزني نع 0 ) 0 ) هلوق ( اهناثو ) ءاصقتسالاب نا

 ردقب لب مهقرغأ يح رد ريغل حو 0 لع لزن 00 ناصقن الو ةدايز ريغ نم ةعقبلا كلت

 تاينلا نم ةيلاخ ىأ ( آتيم ةدلب هب انرشنأف ) هلوق ( اهثلاثو ) مكماعنالو ل ًاماعم نك

 : ناش اهو اهانيحأف

 لدي كلذكف هتيكحو هللا ةردق ىلع لدي امك ليلدلا اذه نأ ىنعي ( نوجرخن كلذك ) لاق مث

 قريشا ىلا طر ال[ هديك ةناهدلا دعب احا ميلعجيهنأ هيبشتلا هجوو ةمايقلاو ثعبلا ىلع هتردق لع

 ا لك ءاك ضرالا نم مهجر و مثديعي نأ هيبشلاا هجو لب مهضعب لاقو « ةتنم تناكام دعب

 ةداعالا تايثإ الإ ظفللا رهاظ ىف سيل هنال فيدض هجولا اذهو «رطملا ءام ضرآلا تبنت

 . ةدايولا هذه نود طقف

 بورضلاجاوزآلا سابع نبا لاق ( اهلك جاوزآلا قلخ ىذلاو ) ىلاعت هلوق « ةعباسلاةفصلا ل

 ىوساملك نيققحماضعب لاقو : ىثنآلاو ركذلاو دوسآلاو ضربالاو ضمالاو وللاكعاونالاو

 تاوذلاو لبقتسملاو ىضاملاو فلخلاو مادقلاو راسيلاو نيهلاو تحتااو قوفلاكجوز وهف هللا

 دوجولا ةنكسمم امنوك ىلع لدي ًاجاوزأ اهنوكو . فيرخلاو عيبرلاو ءاتشلاو فيصلاو تافصلاو
 دضاعملاولباقملاو دنلاو دضلا نع هزناادرفلا وهف هناحبسق حلا امأف « مدعلاب ةقوبسم ةثدحم امتاوذ ىف

 نأ ىلع اذه لدف ؛ قولخم وهف جوز وهام لك ىأ ( اهلك اوزألا قلخ ىذلاو ) هناحبس لاق اذهلف

 نم لضفأ درفلا نأ اونيب باسحلا ملعب ءا :املعلا [ضرأ لوقا وة ودلا نع هند قلطم د رز ل
 نيتدحو لوصحدنع الإ دجويال وهو نانثإلا وه جاوزآلا لقأ نأ ( لوألا ) هوجو نم جوزلا

 ( ىباثاا ع اتحنا نم لضفأ ىنغلاو جوزلا نع ةينغ ةد>ولا وهو درفلاو درفلا ىلإ جاتحي جوزلاف

 لاشنا ا لوقو ةمسقلا ليقيال ىذلا وه درفلاو نيبواستم نيمسقب ةمسقلا لقي جوزلا نأ

 درفلا ددعلا نأ :( ثااثلا ) جوزلا نم لضفأ درفلا ناكف ةمواقدمو ةدشو ةوق اهو مدعو 0

 امأو « ًاعم درفلاو جوزلا هيف لصح درفلا ددعلاف ًادرف ىتاثلاو اجوز هيمسق نأ نوكيا هد

 ىذلا نم لضفأنيمسقلا ىلع لمتشملاو اجوز هيمسق نم دحاو لكن وكب نأو دب الف جوزلا ددعلا



 ذآ

 ةيآآا : ادهم نضر ل لعج ىذا - لاك هلوف

 -أ أ 2 .ر 3

 ىلإ انإو نين رعم
 ه2 هذ

 يلا اا

0 

 6 رخس ىذا ناحِس 0م

 ه- رثاس هر ل هس ل

 اذه انأ خس ىذلا ناحس اولوقتو هيلع هي وتسا اذإ مكبر ةمعن اورك ذت مث هروهظ ىلع اووتسنل

 . «نوبلقنا انبر ىلإ |: :إو « نينرقم هلانك امو

 (مهنلأس نلو) هلوقف ءايبنآلا ركذ اه دقو بدك رشا مهو نيفرسملا ركذ مدقت دق هنأ معا

 نييفع رافكلا ىلإ هعوجر برقألازأالإ رافكلاىلإ مجري نأ لمتحيو ؛ ءايبنالا ىلإ عجري نأ لمتحي

 دوصقملاو « مكحلا زيزءلا هللا وه امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قااغ نأب نورقم مهنا لاح

 رابخإلا مدقت دقو . ثععيلا ىلع هت ردق نورك و هريغ هعم نوديعي ىنعملا اذ نرش معو وك عم مجأ

 ناكولو ( 1 ضرألا ل لعجىذلا) لاقف هتاعو:صمركذب هسفن ىلع الاد أدت ,أ ىلاعت هنإ 7 مهنع

 مالكلا ءانثأىف هلوقناألو ( ادم ضرالا ان لءجىنلا) اولوةينأ بجول رافكلا مالك ةلمجنم اذه

 لوك الجار لجرلا 0 نادال مالك نم هريظنو هللا مالكب الإ قيليال (اتيم ةدلب هب ان
 4 1 24 ا ا

 عماسلا كلَ نك مر ا دهازلا مالكلا انو عا || لوقيف ملاعلا نالف دجسملا اذه ىنب ىذلا

 نيل نما اننح ناح دل نوكم . ةفصو قديزأف هفرءتأام قوف ةديمح تافصي هفرعأ انأ لوقب

 . د 6

 ملعلا هللاب للعلا لوأ نأ اون

 ىلاعت هللا تافص نمعأ :أ لع لدي | :| لوقنف يالا ىف مظنلا ةيفيك تفرع اذإ دحاو لجرل

 . ا | - 3

 ومش نوماكتمللاو ضضرالاو تاومسلل ًاتلاغ هنوك 4 لولا ةفصلا ١)

 انرسف اذإ متي امإ اذهو ٠ ًاقلاخ هنوك ركذب ءادتبالا عقو بب.سلا اذهلف. هل العاف ملاعلل اثدحت هنوكب

 .عادبإلاو ثادحالاب قاخلا

 ناكف ا وه 3 اغاا نم 3 كلا لصحع ها امو كلاغلا وهو زيزعلا 4 هنا هك. اغزأ هوصلا 0

 . ةردقلا لاك لإ را *] زيزلا

 لصح اذإ ةردقلاو ملعلا اك نأ معاو 2 ملعلا لك هل ةراشإ وهو 0 4 كاش 1| هفصلاو 0

 0 ري لاس تلقا نعل !ةيلف بح اننكسمملا عيمج قلخ ىلع ًارداق هب فوصوملا ناك

 نأ باتكل

 ليصافتلا رئاس هيلع عرف مث نيتفصلا
 أ باتكلا اذه ىف انركذ دقو ( ًادبم ضرآلا كل لعج ىذلا ) هلوق 4 ةعبارلا ةفصلا ل

 كلافصبا ةف رص وماهي وك < ل9 و: ةثك ان ةفقا عدلا لظفات] اذيم ضوألا نورك
 ءايحالا بويعل ةرتاس اهنوك ىفو ةينبآلا هانبو ةعارزلا ىف اهب عافتنالا نكسمي اهرابتعاب ةصوصخم

 تاحارلانم اهيفام ةرثك-ا ًادهم ضرالا لعج ىصلل ةحارلا عضوم دهملا ناك املو . تاومألا
 لكي امنإ سانلا عافتنا نأ دوصقملاو ( البس اهف كل لعجو ) هلرق © ةسماخلا ةفصلا
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 ياس سس ا بل ل ف

 الا 1 ا 0 قلخ نم مهنلأس 0 هلوق

 كا اسورص هب ,معع ل 27 ه-ذ هاه 9. ع

 ريزعلا 5 ارقط عددا تاومسلا ق ا 2 ناو

 لعل ال 2 ف ل 0 55 0 ىل 0 ىذأأ «ةد معلا

 ”ه ناس ى سو. - راو

 َكلذك ان 6 ةدلب هب 00 ردق 0 .امسل نم لزن ىنلأو 6« 2 نودتم

 ه-

 مسمر

 مال كَمْ راش 0 َحاوزألآ َولَح ىدأأ و١٠٠ وجر

 8 لس هش هس ةمنق سس 5 2-20

 0 وأ د مكبر 0 :اوركذ مكهروظَلع اوس «١؟ نو ا

 ليقو ؛ ظعاوملاو "اصنلا مكنع درتفأ ليقو « هللا باذع كا ذعم لمقف زكذلا هاف

 باسإ ا انه ل انإ ىعل ٠ راكنإلا لييس ىلع مأ م 5 أذهو. نآرقلا نع 5

 نكسلاو اوكلحل ةماللا هذه لئاوأ هدر نيد مفر نآرقلا اذه نأ ول ةداتق لاق نيؤ رسم كنرك

 : نيه>و لمتح مالكلا اذهل وقنف اذه تفرع اذإ ندم نبرشع هنلإ مثاعدو مهلع هررك هيج رب هّللأ

 لانك ل مكظعن و مك رك ذأ لب مرايتخا ءوس عم 1 ة: ال انأ ىندي ةمحرلا ( لوألا )

 مكمزلن لب الك. نوديرتام عم اوكرتت نأ نونظتأ ىنمي ظيلغتلا ىف ةغلابملا ( ىناثلا ) قا قيرطلا

 حيبقلا ىلع متمدقأو بجاولاب متلخأ ىب ىعد م ذخاؤنو نيدلا لإ مو وعدنو لمعلا

 فوذح ىلع ا ( برضنفأ ) هلوق ىف افلا فاشكلا .بحاص لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 . رك ذلا مكنع 0 0 هريدقت

 ) كوب زم 4 اوناكالإ ىف نم مهتأي امو نيلوألا ُّق ىن نمد ا ةاسرأ رك و ( 0 لاق مث

 ىنشي الف ١ مسالا تي دكا ره ىلا كل مهتوعدي نيذلأ .اينالا عم ممألا ةداعنأ 0
 . تفخ تمع اذإ ةبيصملا نآل .ازهتسالاو بيذكتلا ىلع مهمادقإ ببسب كموق نم ىذأتت ْنأ

 مهلإ هللا لسرأ نيذلا نيمدقتملا كئلوأ نأ ىنعي ( ًاشطب مهنم دشأ انكنلهأف ) ىلاعت لاق مث

 ىعملاو ( نيلوألا لثم ىضمو ) لاق مث . ًادلجو ًاددع رثك 0 نكن رقم اضطي دشأ ارتك لدن

 ىرذخلا نه 0 لرس نأ أورذح. ]و مىلبق ناك نم كل هكدا رفكلا َّق أ وكل 0 زاقك لأ

 ىف متنا سو هلوةكو ( لاثمآلا هل انبرض الكو ) لاق 6 م كتم مهل انبرض دقف مب لزن ام لثم

 . ملعأ هللاو ( لاثمآلا مكل انبرضو ) هلو ىلإ ) 0 1 نذلا نك اسم

 ىذلا « ملعلا زيزعلا نهقلخ نلوقيل ضرالاو تاومسلا قلخ نم مهتا أس أس نالو ل ىلاعت هلوق

 ان رشق :دوقب ءام-ءامسلا نم لن ئدلاو كو دنع - ملعلالبس | م مللعجو وي ضرآلامكل لعج

 نود ربا ام ماعنالاو كلفلا نمكل لعجو ابلك جاوزآلا قالخ ىذلاو نوجر ” كإذك ا: رم ةدلب هب



 . مضلاب نوقابلاو فلاآلا 1 باتكلا م 01 ةزمح أر 5 : ) لوألا ةلأسملا 0

 باتكلا مأ) ىف هرك ذمدقت ىذلا باتكسا 0 هلوق ىف ريمضلا 4 ةيناثلا ةل أملا ١

 لب) هلوقل ظوفحلا حوللا هنأ (لوآلا لوةلاف ) : نيلوقىلع باكا مأب دارملايف اوفلتخاو ( انيدل

 . ( ظوفحم حول ىف ديجم نآرق وه
 ظوفحملا حوللا تافص ابلك انهه ةروكذملا تافصلاف ريدهتلا اذه ىلع نأ معاو

 ني بتم 11 همأ ىث لك لصأ نأ هيف ببسلاو ( باتكلا مأ ) هنأ ( ىلو آلا ةفصلا 0

 ىضر سابعنبا نع « ةحاصملا بسح الاح لزنأ مث. ايندلا ءامس ىلإ لقن مث ء ظوفحلا حوللا ىف هللا

 أهو لق ناف هدتعباتكلاف 6()قلخ نآدب ناميتكت نأةم اق« ملَقلا هللاقاخام لوأ نإد هنع هللا

 ؟ نايسنلاو وهسلا هيلع ليحتسيو بويغلا مالع ىلاعت هنأ عم ظوفحما حوالا اذه قاخ ىف ةمكملا

 عيج نأ نودهاش ةكئالملا نإ مث « تاقولخلا ثداوح ماكحأ كلذ ىف تيثأ امل ىلاعت هنإ انلق
 . هملعو هللا ةمكح لاك ىلع كلذ اولدتسا : بوتكملا كلذ ةقفاوم ىلع ثدحت امإ ثداوحلا

 هصخ اعإو « سابع نبا هرك ذ اذكه (انيدل) هلوة ظوفح ا حوللا تافص نم «ة يناثلا ةفصلا

 ىلع لمتشملا باتككلا هى اكف . تاثدلا عج لاوحال ًاعماج ًاباتك هنوكل في رشتلا اذه ىلاعت هلل
 نأ لمتحو «ىدحاولا لاق ,فيرشتلا اذه هل لصح مرج الف . هتوكلمو هللا كلم ىف عقيام عييمج

 باتكلا مأ ىف انيدل هنإ ريدقتلاو نآرقلا ةفص اذه نوكي

 دارملا ليقو نالطبلاو داسفلا هوجو نع ًايلاع هنوك ىنعملاو ( ادلع ) هنوك ( ةثلاثلا ةفصلا ال

 7-1 ىلع اي ايقاب ًازجعم هنوك ببسي بتككلا عيمج ىلع ًايلاع هنوك

 ىأ ميكح ليقو ؛ ةحاصفلاو ةغالبلا باونأ ىف مك ىأ ( امكحز هنوك 4 ةعبارلا ةفصلا ١

 ىف( 75 1 ا ا دا 1 نا كلا كافص اهلك تافصاا هذه نإ ليقو . ةغلاب ةمكح وذ

 تاك تايآ هنم تاتكلا:كملعل 2 ىذلا وه ) ىلاعت هلوقل ةكحلا تايآآلا هنأ باتكلا ١) مأر يسفت

 . مالاو لصالا ىه ىلا ةمكحلا تارآلا ىف ةعقاو مح ةروس نأ هانعمو ( 1 مأ نه

 : لئاسم هنفو ( نيفرسد م منك نأ أ حفص رك ذلا نع كف ) ىلاعت لاق مث

 متنك نإ : هريدقت فلآلا رك متنك نإ ) ىناسكللاو ةزمحو فان أرق « ىلوآلا ةلأسملا 2

 نإ ابرلا نم قب ام اورذو ) ىلاعت هلوقك ذإ ىنعمب نإ ليقو . ًاحفص ركذلا مكنع برضنال نيفرسم
 ا ل لالا 7 نوقايلا أ رقو «طرشلا ىلع مدقم ءازجلاف ةلملا:و 0ع

 . نيف رسم منك

 تكسو همك رت ]ا ةنع كاع وسب تب رض لاك جاجزلاو ءأرقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 برضنفأ ) هلوتف اذهىلعو كقنع ةحفصب تيلوت 0 هفلضاألاو اضارعإىأ ( ًاحتفص) هلوقوهنع

 اوفلتخاو م منع ح مد هريدقت 95 ًانلرخإ 5 :ء ني رضتقأل: هريدقت ( ا ركذلا نع

 .اطعش'هل نأ رمظلو ةيرطضم ةر اعلاو لصألا ىناذكه ١)



 ننس ةنالا اب ع ا اود هال راث] ١ كاك هر

 0 0 0 نابأ ىدلا وه نيبلا (ىاثلاو ) مهناسلو مهتغلب هنآل مهلإ لزنأ نيذلل

 . ةصخلم ةلصفم ابلعجو هاوس امع باد لك نابأو ةلالضلا

 تحل نم احن وت كلذ نآ رق مو لات هللا رود نيدملا تال زاخ انيس ةنوكد ةقضرو كأ ملعاو

 0 نايا لصح هنإ

 : لئاسم هيفف ( نولقعت كلعل ًايرع انآرق هانلعج انإ ) هلوق امأ

 نأ (لوآلا ) هوجو نم ةبالا هذمب اوجتحا نآرقلا ثودحب نولئاقلا ( ىلوألا ةلأسملا ١

 0 زوحي ال مل اولاق نإف٠ قولخلا عونصملا وه لوعجلاو ؛ لوعجب نآرقلا نأ لع لدت ةيآلا

 تجول اذه لعاب دارملا ن6 ول هنأ (لوآألا ) نيهجو نم 0 اذه انلق ؟ ًابرع هامس هنأ دارملا
 كفرض ىلإ هنأ ( يناثلا ) لطاب هنأ مولعهو ترعلا ةعلب ناك نإ و ايدج يصر نا ام ها

 لعف هنأ بجوي كلذو « هللا مالك أضيأ ةيمسقلاو « ةلوعجم ةيمستلا نوك مزل ةيمسنلا ىلإ لمجلا

 امنإ وهو . انآرق هنوكب هفصو هنأ (ىناثلا ) لكلا ىف حص ضعبلا ىف كلذ حص اذإو « همالك ضعب
 هنأ ( ثلاثلا ) الومعم ًاعونصم ناك كاذك ناك امو ضعبلاب آر هيت حشد

 عضوب مهتايمسم تصتخا امن ٍظافلألا هذه نال. ان رع ناك انءإ ره اير عه

 هللا ريغب مسقلا نأ عبارلاو ) الوعجيو الومعم هنوك ىلع لدي كلذو ٠ ممتاحالطصاو برعلا

 ىورام ًاضيأ اذه دك ايو نال الا م>- ريدقتلا ناكف مولعم وهام ىلع زوحب ال

 ىذلا اذه نأ ( باوجلاو ) ميظعلا نآرقلا برايو سيو هط براي لوقي ناك مالسلا هيلع هنأ
 تاملكلاو ةيلاولا فورحلا هذه نوك ىلع هوجولا هذهب متللدتسا امنإ ميال كلذو . قح هومتركذ

 عجري ممالك ناك لب ؛ هيف ع زاني ىذلا نمو ةرورضلاب مولعم كلذو . ةقولخ ةثدح ةبقاعتملا

 . ةرورضلاب هتويث فرع ام ىلع ليلدلا ةماقإ ىلإ هلصاح

 ل ايفا رش اماع ناك ل دل وهو ىجرتلاو ىنمتلل لعل ةماك ( ة ةيناثلا ةلأسملا ١
 لاقرب مارس انطيخ د نفاع اراك كلا برغ ات ارم مالزأ ىأ 5ك انههاونم الإ 1

 نيم ديفي اذه و ٠ هانعمب اوطيحننأ لجال ) ًايبرغ ا آرق ها ةلزنأ انإ ]) مالكلا لصاح راصف هلزتعملا

 لا د خا هنأ ) قاف ( ىعاودلاو ضارغاللاب هاذ لا لأ لافأ ل ) اههد>أ ١

 اليخ , ةقرعملاو ةيادلا لكلا نم ةارأ :ىلاعت هنأ ؛لع لدي كلذو. ٠ سانلا هب ىدتمل نارا

 تالالدتسانم عونلا اذه نأ لعاو . ضارعإلاو رفكتلا ضعبلانم دارأ ىلاعت هنإ لوقي نم لوق ٌْ
 : ملعأ هللاو ةداعإلا ىف ةدئاف الف ؛ ةروهشم هنع انتب وجأو . روهشم ةلزتعملا

 مهمه ءىش هيف سيلو مولعم نآرقلا نأ ىلع لدي ( نولقعت مكلعل ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ل
 . لوهجب هضعبو مولعم هضعب ناآرقلا لوقي نمل ًافالخ ل وهج

 : لئاسم هيفو (مكح ىلعل انيدل باتكلا مأ ىف هنإو ) ىلاعت لاق مث

 راب رن ؟هد
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 3 نيلوالا

 ١ محرلا نرخرلا هللا مس (

 باتتكلا مأ ىف هنإو : نولقعت ملل كر ل لا تاكل ءمحإل
 .نيلوالا ىف ىن 0 الظرأ 2 ! نيفارسم ًاموق مت 52 ل رككدلا منع كت رضفأ ظ ميك ىلعل

 نيلوآلا ل ادم ىذمو ام طر مهنم دشأ ان 5 « لود زهعسإ هل اوناكالإ ىن نم 0 امو (

 مح) هذه ريدقتلا نوكي كي نأ ( لوآلا ) نيبجو لمتحي ( نيبملا باتكلاو ؛ مح ) هلوق نأ معا

 انإ ) هلوق نوك :و ( مح ) ةروس ىه ةروسلا هد نأ ىلع ًاعقاو مسقلا نوكيف ( نيبملا باتككلاو

 (مح ) هذه ريدعتلا نو كب نأ ( ىناثلا ) رخآ مالكلا 1 اا 0 غانا رت ل

 هانلعج انإ ) هلوق وه هيلع مسقملا نوكسيف ( ًايبرع ًانآرق هانلعج انإ « نيبملا باتكلاو) لاق مث
 ده ردعتلا اذه لعو « نآرقلا هب دارملا نأ. عامغدحأ ) نالوق باتكلاب دارملا ىو ( ًامبرع ًانآرق

 ةرثكل ةياتكلاب مسقأ طخلاو ةباتكلا باتكلاب دارملا نأ (ىاثلا ) اير يلج هنأ نارعلاب مسقأ
 ىف هتيثأو الع طبنتسا اذإ مدقتملا نإف ظلا ببسب تلماكت امنإ مولعلا نإف ؛ عفانملا نم اهيف ام

 ال داك ىإ طلا | 5  ةاردلا طابتسا قف دير نإ هنكمأ هيلع فةوو رج اتملا ءاجو::باتك

 نيبملا هنأ (كوألا) هوجو ًانيبم هن وكب باتكلا فصو ىفو ؛ ةميظعلا ظتاياغلا ىلإ تهتتاو دئاوفلا



 8 : روما نيستا لل دلا : كادت هلو

 عيمجب را ناك | م ةوءنلا لبق هنإو . هب ىلاعت هللا فلك 2 ا ارقالا 0 ةرابع ( نامبإلا (

 هللا تافص (سماخلا) هانزك ذالع قاح الكلذإو لاك كلاب ًاهراع نك هإ لب . ىلاعت هللا فيلاكت

 لئالدلاب الإ هتف رعم نكمي ال ام اهنمو ؛ لقعلا لئالد ضحمب هتفرعم نكمي ام اهنم : نيمسق ىلع ىلاعت

 .ةوبنلا لبق ةلصاح هتفرعم نكت مل ىاثلا مسقلا اذهف . ةيعمسلا

 ريمضلا ىف اوفلت+او ( اندابع ل ءامشلا نم "هنأ ىذ ارو هانلعج نكلاو ) ىلاعت لاق مش

 فرعي ىذلا وه هنال ناميإلا نود نآرَلا ىلإ عجار هنإ لاق نم مهنم ( هانلعج نكلو ) هلوق ىف

 نيدو فاعف امعلإ عجار هنإ لاق نم مهنمو ؛ هب ىدتم ىذلا رونلاب هيش مرج الف . ماكحالا هب

 . ( املإ اوضفنا أوه وأ ةراجت اوأر اذإو ) ىلاعت هلوقك دحاو امهانعم نآل كلذ

 ىف هسفن نآرَقلا لعج نأ دعب ىلاعت هنأ لع لدي اذهو ( اندابع نم ءامشن نم هب ىدهن ) لاق مث

 ةرايع الإ تسيل ةيادطاهذهو ضعبلا نود ضعبلا هءىده دق هنإف (نيَقتملا ىده) لاق 5 ىدههسفن

 ( ميقتسم طارد لإ ىدعل كنإوز 0 دمحم ةفص ىف لاق ىلاعت هناآل ةلدالا حاضيإو ةوعدلا نع

 تيم صوصخلا ديف ١(, :دانع نم ءانتلا نم هب ىدم رز هلووو لكذلا لآ 00 , مومعلا ديفي وهو

 ةصاخلا ةيادهلا و ةصاخ (اندابع نم ءاششن نم هيىدهن) هلوق ىف ةيادحلاو ةماع ةوعدلا ىنعمب ةيادهلا نأ
 اعلا رع (لن داع ندتءاشت 0 داما 0 نأ بجوف ةماعأ| ةلادلا ع

 ةنجلا قيرط ىلإ ةيادهلا نع ةرابع نوكي نأ ًاضيأ زو< الو ءراذعالا ةلازإلو لئالدلا راهظإلا
 نم هب ىدهن رون نآرقلا انلعج ىأ ( اندابع نم ءاشت نم هب ىدهن ًارون هانلعج نكس و) لاقولاعت هنآل

 قح ىف مكدنع ةنجلا ىلإ ةيادهلاف آضيأو.: ايدلا ىف لضخ ىلا ةيادحلاب الاول لاذع
 ( اندايع نم ءاشن نم ) هلوقل قي الف ن ملا ىلعو ؛ روظحم نيرخالا ق> ىفو . بجاو ضعبلا

 . هيف هيلع ضارتعا الو ءاشي نم لضيو ءاشي ن م ىدبم ىلاعت هنأ دارملا نأ تيثق « ةدئاغ

 ىدب نآرقلا نأ ام هنأ ىلاعت نيبف ( ميقتسم طارص ىلإ ىدهمل كنإو ) متي دمحم ىلاعت لاق مث

 طارص) وه طارصلا كلذ نأ نيب و ( ميقتسم طارصلإ ىدبم) هنأ نيبو . ىدهب لوسرلا كاذكف
 كلمي ىذلا وه هتدابع زوجت ىذلا نأ ىلع كلذب هبن ( ضرآلا ىف امو تاومسلا ىفام هل ىذلا هللا

 ءهللا يع دعيب نم لوق لاطيإ هّنم'ضرغلاو : ضرالاو تاازكسلا

 هذه لبقيال نم ىمأ نأ نيبف : رجزلاو ديعولاك كلذو ( روماآلا ريصت هللا ىلإ الأ ) لاق مث

 نم هقحتسي امب مهنم الك ىزاجيف هاوس م 5 اخ ال تدع لإ ىأغ كات تانإ 3 8

 تاقع 0 تل

 ةنس ةجحلا ىذ رهش نم نماثلا ةعملا موي رخآ ةروسلا هذه ريسفت مت ( هنع هللا ىضر لاق )

 اياليلا عفاد ايو .رورسو ريخ لك ىطعم ايو روهدلا رهدم ايو ٠ رولا ريدم اي ؛ ةئامتسو ثالث

 .نيمحارلا محرأ اي:كت رو كللصفر"ءروضلا تابلظأف رردلا لراس لال 8 و ل



 هل: كداتكبلا ام ىرد يفتك لمد لاجت 6 ١0

 4 15 لاكشإ هيف ا لسربو ا 0 1 5 ا انحو الإ هدأ أ هملكي نأ

 نأ اب هنع بيجأف د مسالا ىل ع لعفلا فطعو . لعف ( لسرب 1 0 مسا اغا ل

 3 باجح ءارو نم ًاعامسإ إ عدس را حو هيلإ ىحوي نأ الإ هماكب نأ رشبل ناك امو : ربدقتلا

 . الوسر لسري
 3 ْ ؛« لوسرلا ىلإ ىحولا كلملا عابي امدنع نأ قا لهأ دنع حييحصلا# ةعساتلا ةلأسملا

 ل ىحولا كلذ ءانثأ ىف لطابلا ءاقلإ ىلع ناطيشلا

 1 ىف قلأ ناطيشلا اولاقو ( هتينمأ ىف ناطينشلا قلأ ىنمت اذإ الإ ىن الو لوسر نم كلبق نم

 ء هللأ همحر دمح نب ماس كلملا انقيدص ناكو قبر ةعافشلا اهنم ىلعلا قينارغلا ىالت ؛ مجنلا ة 5

 لطاب ؛ةرهاقلا ةيوقلا لئالدلا دعب مالكلا اذه لوقي ةنطلسلا بابرأ نم هتيقل نه لضفأ ناكو

 ناطيشلا نإف. ىنآر دَقف مانملا ف فار نم » لاق مل هلل ىنلا نأ ( لوآلا ) نيرخآ ا

 ردك فركف: لاوس رلا ةروصب' مانللا ق:لكت نأ لَغ 5 ثلا ردقي مل اذإف « قروصب لثمتي ال

 لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ( ىناثلاو ) ؟ىلاعت هللا ىحو غيلبت لاغتشا لاح لي ربح هبشتلا ىلع

 جف ىف رمع عم رضحي نأ ناطيشلا ردقي مل اذإف « رخآ ا ناطيمشلا كلسو الإ آخ رمع كلس ام د
 ؟ ىلاعت هللا ىحو غيلبت فقوم ىف ليربج عم رضح نأ ىلع ردقي فيكف ؛ دحاو

 هللا نذإب كلملا كلذ ىحويف ىنعي ( ءاشي ام هنذإب ىحويف ) ىلاعت هلوق « ةرشاعلا ةلأسملا)

 دئاع هجول حبشي ل حييبقلا نر ىل نةنلع لكاع هج ول نسحب ال نسما نأ ىضتقي اذهو . هللا ءاشي ام

 لإ م راقب ا ير نآوبأ صصخ رع نم ءاسياام ماي نأ هنن لي: هنلإ

 . ملعأ هللاو ( ءاشي ام ) هلوق حص امل كلذك رمآلا 0

 ىرحب ( يح ) 1 تافص نع ىلع هنأ ىنعي (مكح 1 هنإ 00 خآ ىف ىلاعت لاق مث

 ؛ مالكلا عامسإب ىرخأو . ماحلإلا ليبس ىلع ةطساو ريغب ةرات ملك تف .ةكتملا بج وم ىلع هلامفأ

 « مالسلا مهيلع ءايبنالا ىلإ ىحولا ماسقأ ةيفيك ىلاعت هللا نيب الو : ماركلا كيلا طتم رص انلاثز

 1 يس و . [كارا ةأكو قل رقلا د كلامو مان رمأ يمي احرز كيلإ اح وأ كل ذك و را لآق

 00 د1 لهل تروم ىف

 عم ةيآلا هذه ىف ءاملعلا فلتخاو ( ناإلا الو باتكللا ام ىردت تنك ام ) ىلاعت لاق مث
 باوجلا ىف اوركذو ؛ رفكلا ىلع ىحولا لبق اوناك لسرلا لاقي نأ 2 ال هنأ لع. عامجإلا

 هلوقل ؛ ةالصلا ىأ ( نامبإلا الو ) نآرقلا ىأ ( باتكلا ام ىردت تنك ام ) ( لوألا) ًاهوجو
 فلسا كوب ماتم لمحي نأ ( ىناثلا ) ؟تالص ىأ ( مكنامإ عيضيل هللا ناكامو ) ىلاعت
 درب الا ىذلا نهرا نعاني ىتلا نم ىعب :ناعالا لها نمو (عةناتكلا ام ئرش تنك اه)

 ( عبارلا ) دهملا ىف الفط تنك نيح ( ناعإلا الو باتكلا ام ىردت تنك أم ) ( ثلاثلا )



 اق ه1 جود ةلوطر لع را رإ ناك هلو

 ًاف رح اهن وكن ع ةهزنملا ةعدقلا ةفصلا كلت عع هنإ انلق نإف ؟ هللا مالكهمعم ىذلا مالكلا نأ فري

 جاتحي هبإ لاقي نأ دعبي ملو ؛ ىلاعت هللا مالك اهنوك ةرورضلاب ملع اهعمس اذإ هنأ دعبي مل ؛اتوصو
 مالك هنوكب عطقي نأ عنتما توصلاو فرلا وه عوُملا نإ انلق نإ امأ ؛ دئاز ليلدىلإ كلذ دعب

 . ىلاعت هللا مالك وه عومسملا كلذ نأ ىلع ةلالد ترهظ اذإ الإ : ىلاعت هلل

 موصعم كلم غلبملا كلذ نأب كوردي فك كلللا نما ةع اذإ لوس لا نإ ( ىناثلا ثحبلا ١

 كلم غلا كلذ نأ لعل دت ةزجعم ىلع ءانب الإ كلذب عطقلا هنكمي ال هنأ قهلاو ؟ لضم ناطيش ال

 قا تنال رع قب داكن الإ ميال ىلاعت هللا نم ىحولاف . ريدقتلا اذه ىلعو ؛ ثيبخ ناطيش ال موصعم

 : تازجعملا روهظ

 لدت ةزجعم نم هل دب الف . ىلاعت هللا نم مالكا كلذ عم اذإ كلملا نأ ( لوألا ةبترملا ١

 . ىلاعت هللا مالك مالكلا كلذ نأ ىلع

 ١ ةزجعم نم ًاضيأ هل دبال . لوسرلا ىلإ لصو اذإ كلملا كلذ نأ 4 ةيناثلا ةيترملاو .
 تف .ةاردقم نم ادي هلو داق 6 ةمالا لإ ةليضار اذإ كرك لا كلذ نإ 4( ةتلاثلا ةترملاو ١

 ٠ تازجعملا ىف بتارم ثالث عوقو دعب الإ قاخلا ىلع هجوتي ال فيلكتلا نأ

 ؛ءادتبا ىلاعت هللا نم ىحولا عمس دق ةكئالملا نم اكلم نأ كش ال هنأ « ثلاثلا ثحبلا ١

 ؛ ةطساو تفلأب ولو لمتحقكلاف' را كلم نم هعمم لبرج لعل لاقيتو : لب ريج وه كلل كلت

 . هوجولا هذه نم دحاوب عطقلا ىلع لدي ام دجوي ملو

 ىسوم نأ روهشملا ؟ ةطساو ريغ نم ىلاعت هللا ىحو مس نم رشبلا ىف له 4 عبارلا ثحبلا ل

 ًادمح نإ ليقو ( ىحوي امل عمتساف ) ىلاعت هلوق ليلدب . ةطساو ريغ نم هللا مالك عمس مالسلا هيلع

 . ( ىحوأ ام هديع ىلإ ىحوأف ) ىلاعت هلوقل ًاضيأ هعمس ملي

 . ةفلتم لاكشأ ىلع مهسفنأ اورهظي .نأ ىلع نوردقي ةكتئالملا نأ © نسماخلا ثحبلا ل

 هآر ىذلا اذه نأ فرعيل , ةزجعملا ىلإ جاتحب نأ بجو ةرم لكى هيلي لوسرلا هاري نأ ريدقتبف

 , ىوقأ ةزجعملا ىلإ ةجاحلا تناكهصذش ىرب الناكنإو ؛ ىلوألا ةرملا ىف هآر ام نيع ةرملا هذه ىف

 لك ىف ةزجعملا راهظإ ىلإ ةجاحلا نأ ىف لاكشإلا نأ الإ ؛ توصلا ىف هابتشالا لصح هنأ لاهحال

 :دحأ هب لقي ل ةره

 هنأ ىلع ٠ سيلبإ نيبو ىلاعت هللا نيب نآرقلا ىف ةروك ذملا تارظانملا تلد 4 ةعباسلا ةلأسملا )ل

 ءال مأ سيلبإ ىلإ ىلاعت هللا نم ًايحو ىمسي له كلذف ؛ ةطساو ريغ نم سيلبإ عم ملكتي ناك لاعت

 . لماك ضماغ ثدح نم عضوملا اذه ىف دب الو« هعنم رهظالا

 عفر هلحو ءايلا نوكسإ ىحويف . ماللا عفرب ( الوسر لسري وأ) عفان أرق « ةنماثلا ةلأسملا إل

 رشنل .ناكام.ليق'هن 5 :رالضملا .ليؤأت لع بصنلاب نوقابلاو:« ىحويف لسري وه وأ  ردقت لع



 ةيآلا ١ نحو اال لا 00 01

 1000 0 فقاعتلاو ىلازوتلا ىلع ام ملكت ول لا كا 1 كك ا هلا ا ةملاو لا

 ميدق لأ هلا نأ نقلا ىدل 0 هرقل 7 ءلع بجاولا لاق 0. 1 اذه لجرلا كلذ عع اكو

 نم ءالمعلا م لئاهلا كلذ باق ةمالس نم تيجعتف هانععم ام قفو ىلع مالكلا ااذه ىلع رعو

 تناك نأ دعب ةلصاح نكت مل نأ دعب ةنئاك تاوصالاو فورحلا هذه نأ ىلع اوقبطأ دف سانلا

 ربعي وأ ةثداح اهنإ لاقي لب ؛ كلذ لاق.ال وأ . ةقولخم ىهله اهنأ ىف مهتارابع تفلتخا مث , ةمودعم
 ايةلخ وأ للاغت هللا تاذ. ةمئاق ىه:له فورهلا هذه نأ ىف اضيأ اوةلتخاو « ىرخأ ةراسب اهنع

 نإ اورعر نيدلا ةيرعش للا امأو «.ةلزتعملا لزق قاثلاو.. ةيماركسلا لوة:وه لوالاف.رخآ مسج ىف

 ءارو نم وأ ) هلوق نأ ىلع اوقفتا دقف تارايعلاو ظافلألا هذه املع لدت ةميدق ةفص هللا مالك

 ءارو نم توصلاو فرحلا رع هزنملا مالكلا كلذ عمسي لوسرلاو كللملا نإ وه (نادح

 عم نأ ىف دكر أف زي> ىفالو مسي رم هنأ عم هللا فاذا ىرر نأ ددقا ل كو اولاق «؛ باج>

 كلت نأ ىدنقرمسلا ىديرت املا روصنم وبأ معزو ؟ ًاتوص الو افرح نوكي ال هنأ عم هللا مالك

 ةرجشلا ىف ىلاعت هللا اهل تاوصأو فور> عودنا امتإو . ةعومسم اهنوك عنتم ةمئاقلا ةفصلا

 . ملعأ هللاو ةلزتءملا لوق نم بيرق لوقلا اذهو

 : هوجو نم ىلاعت هللا مالك ثودح ىلع لدت ةيآلا هذه ىضاقلا لاق < ةسماخلا ةلأسملا ل
 لابقتسالا ديف” عراضملا عم نأ ةماك نآل هيلع لدي ( هللا هماكي نأ ) ىلاعت هلوق نأ ( لولا )

 (ثلاثلا) هوجولا عرسأ ىلع عقو هنأ ديفي ىحولا ظفا نال ىحو هنأب مالكا فصو هنأ (ىناثلا)

 ىلإ كلملا هغلبي ىذلا مالكسلا نوكي نأ ىضتقي ( ءاشي ام هنذإب ىحويف الوسر لسري وأ ) هلوق نأ

 الف ؛فداح ىرشيلا لوسرلا ىلإ هةلبي ىذلا و هللا نم هععس ىذلا مالكلا لم ىربشبلا لوشرلا

 ىلإ هغلب ىذلا اذهو « ىرشبلا لوسرلا ىلإ هغلب ىذلا اذهل الثامم هللا نم هعمم ىذلا مالكلا ناك

 هللا نم هععس ىذلا  مالكلا نإ لاقي نأ بجو :«ثداح ثداحلا لثهو ثداح ىرشبلا لودرلا

 لا الا دك داضاخ ىجولا نك نضنفي (ىجويف الور لسري وأ) وف 0

 هوجولا هذه ةلمج 7-3 نأ( تاو ا نار لص نع أ تا ارسل ناكل

 لقعلا ةيديو نكت م نأ نير نراك هيدا راما تفرتعاو توكل زو نر الإ اهو كد ىلا

 لقعلا ةمدبب هت تءلع ىذلا بولطملا اذه تابثإ ىلإ ةجاح ىأف ء.كلذك مالا 0 ده

 . ملعأ هللاو ؟ نآرقلا رهاوظبو

 ١ صحم ةلظيارر نوكي ال نأ امإ : ىلاعت هلا: نمب ىحولا نأ كرت ( ةسداسلا ةلأسملا |"

 امهو ءرودلا امإو لساستلا امإ مزل الإو ءرخآ صخش ةطساوب الصاح ىحو لكن وكي نأ عنتميو

 ثاحأ انهه مث ءرخآ صخت ةطساوب ال لصحت ىحو لوصحت فارتعالا نم دب الف « نالا< :

 فيك رخآ صخش ةطساوب ال هللا ىحو عمس ىذلا لوالا صخشلا نأ ( لوألا ث ثحبلا إل



 م ت6 احراز هلك نأ ركنا ناكل : ىلاعت هلوق

 0 ص ا و ولا هللإ 0 هنأ يق ل وألا 1 هع 1 هللا 5 3

 ال ىحولا هيلإ لصو هنأ وهو ىناثلا امأو ( ايحو الإ ) هلوقب دارملا وهف هللا مالك نيع عم امو

 امأو ( باجح ءارو نم وأ ) هلوق نم دارملا وهف هللا مالكنيع عمس هنكسلو رخآ صخش ةطساوب

 ىحويف الوسر لسري وأ ) ةلوقب دارملا وهف رخآ صخش ةطساوب ىحولا هيلإ لصو هنأ وهو ثلاثلا
 .( ءاشي ام هنذإب

 مساب لوآلا مسقلا صصخ ىلاعت هنأ الإ ء ىحو ةثالثلا ماسقألا هذه نم دحاو لكنأ معاو

 ىلوأ هب ىحولا ظفال صيصخت ناكف ةءفد عقي وبف ماهلإلا ليبس ىلع بلقلا ىف عقي ام نآل ؛ ىحولا
 . ضعب نع امضعب ماسقألا هذه زيي ىف مالكلا وه اذهف

 كلذ ( تاجح ءازو نما وأ ةاوقا اردتحا ناكم) ىف شا نابت راتاقلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 نم هللا نوكي نأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث د-أ ىلع الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو ريدقتلا نآل

 رهاظ نأ ( باو 2 ةهجو نيعم ناكمب ًاصتخم ناكول كلذ حصي امنإو . باجح ءارو

 هلوصح عشت لا 3 1 ةيلقعلا لئالدلا تاد هنأ الإ متر ا موأ نإو ظفللا

 ًامالك عمم اذإ لجرلا نأ ل أعلا ىلع ظفللا أذه لمح بجوف. ةهجلاو ناكملا ىف

 باس ةهءاشملاو 3 باجح 1 نه 0 اذإ ع ا كلذ نأك ماكتملا كلذ كر ال ل 5

 .زاجيلا زاوجل

 لات هل كلذو ء« ىر.ال ل ىلع لدت ةيآلا هذه ةلزتعملا تلاق 3 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 دبعلا عم ملكتي هنأ ىلاعت هللا 56 حصل ىلاعت هللأ ة ةيؤر تح ولو ةثالثلا هذه ىف هيحو م اسقأ رصح

 مسقلا نىلاعت هللا و« ةثالثلا ماسقألا هذهىلع ًادئاز ًاعبار امسقكلذ نوكي ذٌدنيخ . دبعلا هاربام لاح

 ىف ديزن ( باوجلاو ) ةثالثلا هجوأللا هذه ىلع الإ ( هللا هملكي نأ" سين ناك امو ) هلوقب عبارلا

 ةثالثلا ماسقألا هذه دحأ ىلع الإ ايندلا ىف هللا هماكي 5: رشبل ناك امو ردقتلا نوكيف ًادبق ظفللا

 ريصملا بجي هنكل رهاظلا فالخ ىلع تناكنإو ديقلا اذه ةدايزو ؛ هومرك ذ ام مزاي ال ذئليحو
 . ملعأ هللاو ةمايقلا موي ىف ةيؤرلا لوص> ىلع ةلادلا تايآالا نيبو تاآلا هذه نيب قيفوتلل اهملإ

 هعابنأو ىرتشأالا 0 نمو . ملكتم ىلاعت هللا نأ ىلع ةمالا تعمجأ ( ةعبارلا هلأسملا 2
 هعابتأو ىرعشالا امأو : ةفلؤملا تاوصالاو ةعومسملا فورهلا هذهوه هللا مالك نأ ىلع اوقبطأ

 . تاوصأألاو فورملا هذه اهنع ربعي ةميدق ةفص ىلاعت هللا مالكنأ اومعز مهنإف
 مهف تالكلاو فورهلا هذه وه ىلاعت هللا مالك اولاق نيذلا مثو « لوألا قيرفلا امأ إل

 ةرمز ىف اوركذي نأ نم سخأ ءالؤهو فورحلا هذه مدقب اولاق نيذلا ةلبانحلا (امهدحأ ) نايف
 ةدحاو ةعفد اهب ملكتي نأ امإ فورهلا هذه هللا ماكت ول مهضععبل انور تاق. ىأ يفت واكل

 اذه ديفي ال د ةعفد فورحلا هذه ةلمحي ىلكتلا نال لطاب لوألاو ىلاوتلاو بقاعتلا ىلع وأ

 فورألا هذه نم بكرملا مظنلا اذه نوكيال نأ بجوف ؛ ىلاوتلاو بقاعتلا اذهىلع بكرملا مظنلا
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 طاب رص مقسم طارص لإ ىدمل َكنإو اندابع نم امل نم هب ىدب“

 2 - م 0 آل ضرألا ف 0 تاومسلأ ف 0

 رهاطلاو مساقلا ةعبرأ نينبلا نم هل ناك لك ًادمح ديرب ( ًاثانإو ًانارك ذ مهجوزي وأ ) روكذلا الإ

 ( امهع ءاششي نم لعجو ) ةمطافو ا ةيقرو 1 تانيلا نمو « مهاربإو هللا ديعو

 دوصقملا نآلل . سانلالك ق>ىف ماع محلا اذه نيرسفملا نم نورثك الا لاقو « ىحيو ىسيع دير

 6-5 ملعأ هللاو ىنعم صيصختلل نكي ملف دارأو ءانق تفبك ءانشالا 'نيوكت قانا ةردع ذاق قاس

 . ملعأ هللأو ,هقلخ نأ ءاكر ام ىلع ريدق قلخ امب ميلع اع نا لاق ( ريدق مب لع هنإ ) هل وس ةيآلا

 الا يسار را يح هارون وأ احبراالإ هللا هملكي نأ. رثبل ناك اهو 5 ناك لم

 تاكله قرت تنك ام ارم نم 0 فلل[ اح وأ كلاتك و مكح ىلع هنإ ءاشيام هنذإب ىح ويف

 هلل طل 2 لإ يدل كنا و ان دانع نع اقل نم هل قدمت 0 هايلخ> نكلو ناعألا الو
 ( روم الا ريصت هللا ىلإ الأ ضرآلا ىف ادو تاومسلا ىفام هل ىذلا هللا طارص

 همالكو هيحوب هءايبنأ صخب فيكهنأ ناب هعبتأ هتيكحو هملعو هتردق لاكن يب ا. ىلاعت هنأ ملعا
 : لئاسم هلا قو

 دحأ ىلع الإ ( هللا هملكي نأ ) رشبلا نم دحاأل حصامو ( رشبل ناكامو ) 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 ىموم مأ ىلإ هللا ىحوأ اي مانملا وأ بلقلا ف فذقلاو ماهلإلا وهو ىحولا ىلع امإ ؛ هجوأ ةثالث
 ىف مالسلا هيلع دواد ىلإ روبزلا ىلاعت هللا ىحوأ دهاجم نعو ؛ هدلو حبذ ىف مالسلا هيلع ميهاربإو

 عمسأ كاعت هنأ ليلدب ىحو ًاعبأ اذهو . غلبم ةطس مكلا همام لمتد لأ ىلع امإو ءهردص

 نأ ىلع امإو ( ىحوي امل عمتساف ) ىلاعت هلوق ٠ ًايحو هامس هنأ عم ةطساو ريغ نما ةمالك ىتنوم

 رصحلا قيرطف ىرشبلا لوسرلا ىلإ ىحولا كلذ كلملا كلذ غلبيف ةدكتالملا نمدال زمر ةلإ كر

 ةطساوب نوكب وأ غلبم ةطساو ريغ نم نوكي نأ امإ رشبلا ىلإ هللا نم ىحولا لوصو لاقي نأ

 هنإ لاقي نأ اه | انبهف 0 صخش ةطساوب ال هللا ىحو هيلإ لصي نأ وهو ها ناك اذإو. غلبم

 م



 1 ةيأثلا . ناطيمشلا نم كنغزتي امإو : ىلاعت هلوث

 ىأف بمال نأ هلوصح مدع ىف ىنكيف هللانم ةبه دلولا لوص> ناكامل 4 عيارلا لاؤسلا 2
 . ؟ (امهع ءاشي نم لعجبو) لوي نأ هلوصح مدع ىف ةجاح

 ؟ قاطملا ناسنإلا ىلع مكمل دارملا 00 عم عمج محلا اذهنم دارا له « سماخلا لاؤسلا )

 متخلا 3 نأ ىف ىعسي ميركلا نأ ( لوآلا ) هوجو نم لوآلا لاؤسلا نع « باوجلاو )

 / هن اكف هدعب ركذلا هاطعأ مث الوأ ىثنآلا دلولا بهو اذإف ةجهلاو رورسلاو ةحارلاو 0

 اهب هاتف اناث الا 2 أ دلولا ىطعأ اذإ امأ ؛ مركسا ةياغ اذ هو حرفلا ىلإ مغلا

 0 كلا اولا هسا سامو ال ا هلا دلولا ةمد ىلاعت ركذف مخ ملاذا

 هنأ لع الوأ ىثنآلا دل را ىطعأ اذإ هنأ ( ىناثلا هجولا ) مركلاب قيلأ كلذ 3 حرفلا ىلإ مغلا

 ةدايزلا هذه نأ لع كلذ دعب ركذلا دلولا ها اطعأ اذإف كلذي ىضريف ىلاعت هللا لع هل ضارتعا ال

 لطفا ضحمب لصح اعإ كلذ نأ ملعإو , هتعاطو هركش دادزيف هيلإ ناس>إو ىلاعت هللانم لضف

 ًاينمااه 0 مدقف ةزجاع ةصقان ةفيعض اولا نب دادملا ضف لاق ( ثااثلا هجولاو ) مر ,كلاو

 ةأرملا اهتيأ لاقي هناك( عبارلا هجولا 5000 مثأ ةجاحلاو زجعلا ناك املك هنأ ىلع

 00 ف كتمدق انأف كدوجو اهرك انو اناك ناف كد و+ و ناهركم كلمأو كانأنإ ةرداتلا 2
 هبلاو ةمدخلاو ةعاطلا ف تداز كلذ ةأرالا تملع اذاف , ىلاعت هللا وه مركملا نسلا نأ ىلعتل

 0 ىدلا 5 ىلعأ مد ثانالا ركذ عقو اماجال ىلا ىه ىناعملا هذهف ٠ مذلاو نعطلا تابجوم نع

 لضفالاو كدا 1 'اهأَو 1 ب ذلا نال ثانإلا رك ذىلع كلذ دعب رولا كد مدق امإو

 ركذ مدقت ىضتقي ىتأوأ ًاركذ هنوك ىلإ رظنلا نأ لصاحلاو « لذرألا سخألا ىلع مدقم لمكألا

 ىف الا رك دا دقت تيج وأ دقف اهانارك ذ ىلا ةيجراخلا ضراوعلا امأ © الا رك د لع اذا

 ل مدقت ةرم اذه مدق مرج ال نيبابلا ىف ريخ أتلاو مدقتلل ىضتقملا لصح ايلف , ركذلا ركذ ىلع
 ملعأ هللا ورا ةرم

 ظفلب روك ذلا نعو . ريكتتاا ظفاب ثانإلا نع ربع مل هلوق وهو « ىناثلا لاؤسلا امأو ١
 . ىناللا نم لضفأ رك ذلا نوك لع'هشتلا هنم دوصقملا نأ ةباوش ؟ لي ذل

 ًانارك ذ مهجوزي وأ ) نيفنصلا ءاطعإ ىف ىلاعت لاق مل هلوق وهو « ثلاثلا لاؤسلا امأو )ل
 جوز هل لاقي امهنه دحاو لكو « ناجوز امبف رخالاب ايعدجأ نر نيئيشلك نأ هباوجخل ؟ ( نانو

 ثانإلا نرقي ىءملاو : ىلوآلا ةيآلا ىف يلا: روك نلاو ثانإلا ىلع .ةدئاع ( مهجوزي) ىف ةيانكلاو
 ا اذ مباءجيف نول تلا

 و ؛ دليال يقع لجر لاقي ؛ هل دلو يال ىذلا وه مقعلا نأ هباوجل 4 عبارلا لاؤسلا امأو إل

 00 لَ 1 ماحرآلا هي هش عطقي هنآل مع كلاأ ليق هنمو عطقلا م علا لصأو دلت ال مقع

 م 1 نبا لاق هباوخ « سماخلا لاؤسلا |هأ 0
 هل نكي مل مالسلا هيلع ربها 00 كا بيبو ) تانبلا الإ امل نكي مل مالسلا امهلع

 « رن رخل ؟:»



 هلا نو دلأ ءانقا نط تاو: قاعت لوف ١م

 ايندلا بلاطمب زوفلاو ةمارك و ةداعس ايندلا ف اودجو مهنأ كلذو . ةلطابلا مههاذ٠ ىلع مثرارصإ

 ح رق ةمسر اثم لان الا ايفذأ اذإ نإ و ) لاقف قحلا دايقالا مدعو ريكتلاو رودفلاو رؤرغلا دقي

 هدا ف هدخملا تاداعملا لإ "ةهسلاب :اينأ الإ ةميظع تناك نإو اندلا ىف هللا م هذو ( ام

 هللا ردعلا اذه زاقن اذإ تاس لا نأ لا ىف يك 1 تلاذلو رحل لإ هييسلاب ةرطقلاك

 هنأ نظيو ؛ ربكلاو بجعلا ىف عقيو اهبسب هرورغ 00 , حرفي هناف ايندلا ىف لصح ىذلا

 تاو 3 .ءامكا فيرا نم ةفرط ةذهو « تاداعشلا صاقأ لإ ]كصوو ىلا لكي زاف

 : ةرخالا معن ىلإ ةلصولاك الإ ايندلا معل نعي درا ىلا 0 ةهي رطل ةفلاخ ةقب رطلا هذهو . ةرخالا

 هنم رهظي 7 امهريغو رهفلاو مر الا ىف مث ل ع ( ةئيس ) مهتباصأ أ م أ 3

 ملو ؛نارفكلا ىف املا روك كلا رويكلاو مودك نانا ل ل

 ىلا بادالاب لجرلا اهبدأ اذإ الإ: ةلاخلا هذه ىضتقت نانإلا هعيبط نأ نيسل ؛ روفك هناف لَم

 كلم هلل ) هلوقب كلذ عبتأ اهدضب هتباصإو ةمحرلا ناسنإلا ةقاذإ هللا ركذ 0 املإ هللا دشرأ

 لع اذإ لب هاجلاو لاملا نم كلم امب ناسنإلا رتغي ل نأ! ةفدوهعلاو ( ضراللاو تاودعلا

 ذئنيخ هب هيلع منأ هللا نآإل هدي تحت ردقلا كلذ لص اهإ هنأو ءهكلمو هللا كلم لكلا نأ

 ببسب لصحت امنإ ؛ معنلا كلت نأ دقتعا اذإ امأو : ةمدخلاو ةعاطلا ديزم ىلع هل الماح كلذ ريصي

 فرصت ماسقأ نم رك ذ مث ءىلاعت هللا ةعاط نع ًاضرعم هسفنب ًارورغم قب هداهتجاو هدجو هلقع

 هلع نإ نسما راانع ضعلاو روت دلاب نضحبلاو ثاناإلا دال والاب ضدنلا صخ هنأ ملاعلا ىف هللا

 . ( امقع ءاشإ نم لعجو ) هلوق نم دار اوهو . لكلا نم امورحم

 ببسو محرلاو ةفطنلا لاح حالص دلولا ثودح ىف ببسلا نولوةي عئابطلا لهأ نأ ملعاو

 ءاضوع لا لضفلا ادهن 3 د ذقاو ءةدوربلا التتسا ه5 وثاللا/ثتذسو «ةرارحلا ءالتسا ةروك ذلا

 عناب املا نم هنأ ال ىلاعت هللا نم كلذ نأ رهظو ؛ ةينيقيلا لئالدلاب هاتلطيأو ؛ ل>نلا ةروس ىف ماتلا

 : تاالاؤس آلا قو كالفالاو مجبالاو

 216 (مانإ ءاشن نمل تير لاقف روك فل الع ركاب ثانإلا مدق هنأ 6 لوأالا لاؤسلا اب
 ( ًاثانإو انارك ذ مهجوزي وأ ) لاقف ثانإلا ىلع روكذلا مدق ةيناثلا ةيآلا ىف مث ( روكذلا ءاشي نم

 . ؟ ريخأتلاو مدقتلا اذه ىف ببسلا اق

 0 ( ًاثانإ ءامشي نمل بع ) لاقف ريكتتلا ليس لغ ثانإلا رك ذ هنأ ( ىتاثلا لا وسلا إل

 ١ . ؟قرفلا اذه ىف بيسلا اه ( روك ذلا ءاشي نمل ببمو ) لاقف فيرعتلا ظفلب روكذلا

 ةيطلا ظفاب ممدحو رو < ذلا ءاطعإىفو. 0 انإلا ءاطعإ ىف لاق مل ثلاثلا لاؤسلا ال

 .مهجوزي وأ أ ءم نيفنصلا ءاطعإ ىف لاقو ( روك ذلا ءاشي نأ بجو ور ا فايق لب م) لاقف

 1 ا



 نع ةيآلا . لبق نم ميبرل اوبيجتسإ : ىلاعت هلو

 كامورسا 022 د اال هدهد رس نق 0 هَ هاذ نوي ها شاص

 أجلم نم مل ام هللا ن 3 ل هر نأ لبق نم ميرا اويمتسأ

 ا مس © س

 اظيفح مهلع 3 00 5 اك « 41 ريك ن 0 ملا مو 0

0 

 ميه نإوا / 0 0 6 َناَسنالا 5 اذإ | ا غالب الإ َكلع نإ

 تاع دهإ ماهر ع 6 6ع نا ه - هد - م

 كلا وسلا كرم هل «4ى» 0 ناسنالا ناف مهيد تمدق ام ةئيس

 | هم تا هج ةردق م

 كار كلا اح نمل بيو انآنإ هاش نل 0 هاشي ام قلخ ضرألاو
 مى ا سل 2 هه راس ها 001 اها تالا ل ا

 666 » ري دق 0 هنإ ا لإ 0 لعجو اثا اناركذ م وا
.0 

 ه- هه ه- 2

 كو ًأجام نم مكلام هلل نم هل درمال مونى "نأ لف ند ب نك هجتسا ل ىلاعت هل و

 انقذأ اذإ انإو غالسبا الإ كيلع نإ طل مييلع كانلدرأ انه اوض رعا نافل كك نم مكلامو

 1 كامل ؛ روفك ناسنإلانإف ة ميديأ تمدق ا ةئيس مهمصت نإو اهب حرف ةمح رانم ناسنإلا

 0 مهجوزي وأ فوك ذلأ ءاقي لل تيمو !امانإ ءاشي نمل بج ءاشب ام قل د

 4 ريدق ملع هنإ |مقع ءاشي نم لعجو

 ميبرل اوبيجتسا ) لاقف دوصقملا 1 امنودسب رك داذيغ راو دعوا ف طا اخ لا 9

 (هل درمال ) هلوقل 0 زو ( هللازم ) هلوقو ( هللا نم دل دسم ال مو. ىتأي نأ لبق نم
 دتلأ رم ىف ان نأ لبق 0 0 هلوقل ةلص نوكي نأ زوج<و هب - أم دعب 0 هدربال ىنعي

 موي ليقو ؛ توملا دورو موي ليقف مويلا كلذب دارملا ىف اوفلتخاو ؛ هدر ىلع دحأ ردقيال موب

 لمتحو ؛ نيمويلا الك ىف دوجود فصولا اذهو ( هل درم ال هنأب ) مويلا كلذ فصو هنأ ةمايقا
 هيف درم ال نأ هانعم نوكي نأ وأ ريخأتلاو ميدقتلا لبقي ال هنأ ( هل درمال ) هلوق ىنعم نوكي نأ

 ىفالتلا هيف لصحي ىت> فياكتلا لاح ىلإ

 5كل امو ) باذعلا نم صلختلا ىف عفني ( أجامنم مكلام ) مويلا كلذ فصو ىف ىلاعت لاق مث
 نم دارملا نوكي نأ زوحجيو ءركنملا كلذ ببسب كلاح ريغتي ىتح كلذ اكسب نع(

 ىأ ( اوضرعأ ناف ) لامعالا نم هومتقرتقا ام آّئيش اوركنت نأ نوردقت ال ىأ راكنإلا ريكنلا

 ظفحت نأب ( ًاظيفح مهيلع كانلسرأ اف ) ىمأالا اذه اولبقي مل ىأ ةباجتسالاب مهترمأ نيذلا ءالؤه
 ىف ببساا نيب ىلاعت هنإ م“ .ىلاعت هللا نم ةيلست كلذو ( غالبلا الإ كيلع نإ ) اهصحت و مهارعأ
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 ريغب ضرآلا ىف نوغببو ) ملظلاب نوأدبي ىأ (سانلا نودلظي نيذلا ىلع ليبسلا امتإ) لاق مث
 . ( ملأ باذع هل كتل وأ قدا

 صتقيال نأب ( ربص نمو ) ىنعملاو ( رومالا مزعنمل كلذ نإ رفغو ربصنملو ) ىلاعت لاق مث
 راصتنالا كرت ىلع همزع نأ ىنعي (رومألا مزع نم) زواجتلاو ربصلا (كلذ ناف) زواجتو ( رفغو )

 مثردب ناونم نمسلا موق نم فذح أ موهفم هنأل عجارلا فذحو ةديبللا روماإلا مع نمل

 ماق مث قرعلا حسميف قرعيو مظكي بورسملا ناكف نسحلا ساجب ىف الجر بس الجر نأ ىكحبو
 .نولهاجلا اهعيض امل ابمهفو هللاو اهاةقع نسحلا لاقف ؛ ةيالا هذه التو

 نم هالوتي رصان نم هل سيلف ىأ ( هدعب نم ىلو نم هل اف هللا للضي نمو ) ىلاعت لاق مث

 نأ ىفو « ىناعت هللا نم لالضإلا زاوج ىف ميرص اذهو . هايإ هللا لالضإ دعب نم ىأ هنالذخ دعب
 نم هل امف ةنجلا نع هللا لاضي نم دارملا ىضاقلا لاق« ىلاعت هللا ىوس دحأ رودقه ىف تسيل ةيادهلا

 ًاضيأو . ليلدلا فالخ ةنيعملا ةروصلا هذهب لالضإلا دييقت نأ ( باوجلاو ) هرصني هدعب نم ىلو

 . ةنجلا نع هسفن لضأ وه لب مكلوق ىلع ةنجلا نع هلضأ ام ىلاعت هللاف

 مهنأ دارملاو ( ليبس نم درم ىلإ له نولوةي باذعلا اوأر امل نيملاظلا يرتو ) ىلاعت لاق مث

 مهيلع رانلا ضرع دنع ملاح ركذ مث ؛ باذعلا نم نودهاشي ام مظعل ايندلا ىلإ عوجرلا نوبلطي

 بيس نيناهم نيريقح نيعشاخ مهنوك لاح ىأ ( لذلا نم نيعشاخ اهيلع نوضرعي مهارتو ) لاف
 فيعض مهنافج أل كي رحتنم مهرظذ ءىدتبي ىأ (ىخ فرط نم نورظني) لاق مث  لذلا نم مهقحلام

 نافعا حتفي نأ ىلع ردقيال هناك فيسلا ىلإ رظني هنإف لق, نأ نقيتي ىذلا ىرت اك ةقراسمب فخ

 رافكتلا ةفص ىف لاق ىلاعت هنأ سيلأ لبق ناف « تاب وبلا ىلإ هرظن ىف لعفي ام هنم هينيع اليو هيلع
 ءادتبالا ىف نونوكي مبلعل اناق ؟ خ فرط نم نورظني مهنإ انهه لاق فيكف ًايمع نورشحي مهنإ
 لاح ىلاعت هللا فصو املو . نيرخآ موق ىف كلذو . موق ىف اذه لعل وأ ًايمع نولعحي مث . اذكه
 مهسفنأ اورسخنيذلا نيرساخلا نإ اونمآ نيذلا لاقو ) لاقف مهيف نونمؤملا هلوقيام ىح رافكلا
 لوق نوكي وأ اورسخم قلعتي نأ امإ ( ةمايقلا موي ) فاشكلا بحاص لاق ( ةمايقلا موي ميله
 ةفصلا كلت ىلع مثوأر اذإ ةمايقلا موي نولوقي ىأ لاقب قاعتي نأ امإو ءايندلا 3 اكفااو نيهوملا

 رفاكلا نأ ىلع لدي اذهو . ىضاقلا لاق مئاد ىأ ( مقم باذع ىف نيملاظاا نإ الأ ) لاق مث
 ىلاعت لاق رفاكلاب صوصخ نآرقلا ىف قلطملا ملاظلا ظفا نأ ( باوجلاو ) امهاذع مودي قسافلاو
 ءانلوأ نم مهل ناكامو ) ةبآلا هذه دعب لاق ىلاعت هنأ اذهدك وب ىذلاو ( نوملاظلا ثنو رفاكلاو )
 ىلاعت هللا دنع مهل عفشت نأ لجل امنودبعي اوناكىتلا مانصألا نأ ىندملاو ( هللا نم مهنورصني

 (ليبس نم هل امن هللا لاضي نمو ) لاق مث رافكلاب الإ قيليال اذه نأ مولعمو ةعافشلا كلتب اوتأ ام

 : ملعأ هللاو انيهذمو انلوق وه ام ىلع ىلاعت هللا وه ىداهلاو لضملا نأ ىلع لدي كلذو



 ١مل ةنالا : هبل لعل رك نَكو 8 ىلاعت هل وق

 نيودللا فاورقع كب زد ناكل ا رح ةدحاولا ديلا ةلباقمفف ىدبالا نم ةرشع تيوفت ناك ولف

 نأ بحب ناكف مارح وبف 0 لع لمتشا ام لكو ءارللا لع المعي ةدحاولا سفنلا ن2

 نأ انملع مرحب ال هنأ ىلع انعمجأ ثيحو . ةدحاولا سفنلا ةلباقم ىف ةرشعلا سوفنلا لتق مرح
 . ملعأ هللاو ؛ ًاعرش هنم عوذمم ريغ ةدايزلا ءافيتسا نم متركذ ام

 ةلئامملا ةياعر بوجو ئضتقي ( اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو)' هلوق نأ انيب دق « ةنلاثلا ةلأسملا ١
 ةزاتقو ريتك وص قف هه ضيصحتلا اواخ ذأ ءاهقملاو ٠ ليلدلا ةصخ ايهالا لاردخلا ١ ف 01-
 هلق صيصختلا دا نم نأ كش الز. املا لص داب ىرخار مس صحا حا 7
 لاق اذإ ىدسلاو دهاجم لاق , بلاطملا عيمج ىف صنلا اذهب كسمتي نأ هنفكي .تلاكملاو نانا
 ىذلا دحلا لب كلذ هل سيلف دحلا بج وب ًافذق هفذق اذإ امأ . هللا هازخأ هل لقيلف . هللا هازخأ هل

 . هب هللأ رعأ

 ىذلااذإف ) ىلاعت لاق اكءاضغإلا و وفعلاب همصخ نيبو هنيب ( حلصأو افع نف ) ىلاعت لاق مث
 ؛ مظعتلاف ا كاهدد مهم دعو وهو ( هللا ىلع 0 )6( ميح ىلو هن اك ةوادع هنييو كنب

 نأ ىلع هيبنتلا هنم دوصقملا نأ ( لوألا ) نالوق هيفو ( نيملاظلا بحال هنإ ) ىلاعت لاق مث
 داكيالراصتنالاو موصعم هيلظ ءارو اهف ملاظلا نآل ملاظلا نم ةدايزلا ءافيتسا هل زوحال هيلع ىنجما
 مولظملا راص امبرف ؛ ةيبلا باهتلاو برلا لاح ىف ًاصوصخ ىدعتلاو ةءوستلا زواحجت هيف نمؤي
 ةمايقلا موي ناك اذإ » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو .املاظ صاصقلا ءافيتسا ىلع مادقإلا دنع
 نت نولوةيف ؟ هللا ىلع 0 هل لاةيفقلخ موقيف لاق ٠ مقيلف رجأ هللا ىلع هل ناك نم دانم ىدان

 ىلع ثح امل ىلأعت هنأ ( ىناثلا ) «ىلاعت هللا نذإب ةنجلا اولخدا مهل لاقيف . انيلظ نمع انوفع نيذلا
 ىلإ بدني هناف كلذ عمو هبحال ناك اذإ هنأ ع امنت هبحتال كلذ عم هنأ ربخأ ملاظلا نع وفعلا

 . هنع وفعل نإ لوا ةناكعا تبدل هللا بيبح وه ىذلا نمؤملاف ءهوقع

 لوعفملا لإ ردضملا ةفاضإ باب نم اذه. هانز لاظلا لج ىأ ملظدسي سنا ناور لاك 8
 راقت ند مه جيب امب اوتأمهنال ةذخاؤمو ةيوقعك (ليبسنه مهيلعام) نيرصتنملا نعي (كتئاوأف)

 نأ امإ عرشلا لاقف « ةردبم دوقلا ةيارس نأ نايب ىف ةيآلا هذهب هنع ىلاعت هللاىضر ىعفاشلا جتحاو

 نال لطاب ىتاثلا اذهو .نايرسلا هنم لصحي ال نأ طرشب وأ ًاقلطم عطقلا ىف هل نذأ هنإ لاقي
 هل وهج طرشلا اذ-ه ناكو ؛ ن ناب ىلا مدع طر ل هزب وجب ناك اذاف ةمرهلا عطقلا ف لصاللا

 ًاقلعم لصحي امنإ لملاو « ةمر+لاوه اهبفلصآلا نآل , ةمرملا لصأ بع عطقلا كلذ قي نأ بجو

 عرشلا نأ انبلع كاذك نكي مل ثيحو « ةمرحلا لصأ ىلع 2 نأ تح ون لوهع طرش ل
 كلذ نوكي ال نأ بجو كلذك ناك اذإو . رسي مل وأ ىرس ءاوس ناك فيك عطقلا ىف هل نذأ
 0 لصخ مو ! نم رم و 1 ا انس هلع ديلا :اصخدلا نأ ح و هيلط لدلا مارصتا لف هيلا ةدكضم كانا
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 لتقلا هنع ردص هنآل دوقلا هيلع بحي هركملا هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق ( سداسلا لاثملا )
 مال | 21 ائآر هلع لدي للاخ نتقلا هع وردم هنأ ام[. هلغق هيلع بحي نأ بتجوف ابلظ
 ميظعلا مثإلا هب قحتسي هنأ ىلعاوعمجأو لتقيال نأن لاعت هللا لبق نم فلكم هنأ لع اوعمجأ نيململا
 . ( اهلثم ةئيس ةئيس ءارجو )ىلاعت هلوقل هلثم لباقي نأ بجوف اذه تبث اذإو ؛ ديدشلا باقعلاو

 نأ هيلع ليلدلاو . دوقلا بجوب لقثملاب لتقلا هنع هللا ىضر ىعفاشلا,لاق ( عباسلا لاثملا )
 2 ءازجو ) ىلاعت هلوقل لئاقلا ةايح لاطبإ نم لوتقملا و نكمتي نأ بجوف هتايح لطبأ ىناجلا

 . ( اهلثم ة ةئيس ةديس

 كلاب 1 لاكلا ىف اةلاجملا نها د نإاو كوب اماعف دعا لتقيال ر 11 ( نماثلا لالا

 اراب اذ دجلا كلاعب لع تلتأ لئاقلا نإ لوقف.« نابيلا نم رخآ :ًايج و انهن نك ذن :انأ الإ

 اذإو ( اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو ) ىلاعت هلوقل ريناند ةرشع ذأ هللع بجوف الثم ريناند ةرشع

 قرفلاب لدا ال هنال صاصقلا بحي ال نأ بجو ناوضلا' بجو

 بصاغلا نأ هيلع ليلدلاو هنع هللا ىضر ىعفاشلا دنع ةنومضم بضغلا عفانم ( عساتلا لاثملا )

 لاملا نم هلثم بصاغلا ىلع توفي نأ بجوف رانيدب فرعلا ىف لباقت عفانه كلاملا ىلع توف
 هنأب لاق بصاغلا ىلع ردقلا اذه توفت بجوأ نم لكو ( ابلثم ةئيس ةئيس ءازجو ) ىلاعت هلوقل
 ؟هنم كوصعلا لإ هؤاذأ بجي

 اا لل | واقف ع ناكل هلا لق ول هنا اضاضقب ديعلاب لتفتال رجا ( رشاعلا لاثملا)
 اهانولت ىتلا صوصنلا رئاسلو ( اهلثم الإ ىز< الف ةّئيس لمع نم ) هلوقل صاصقلل ةبجوملا ىناعملا

 هكر اجلا ىةسف دنقل ان واسم هيغ دع نوكي نأ بجيف هنفن دعي اًضاضق لقي هدبع نإ م
 قى هريغ ديعل ان واسم ةسفقن دنع ن 5 ريدقتلا اذه للعف ٠ اهأن 1 ىنلا صوصنلا هذه نيعل صاصقلل

 هسفن دبع نوك بجوف لثم لثملا لثمو . هسفن لثملالثم هسفن دبع ناكف . صاصقلل ةيجوملا ىناعملا

 انركذ ىذلا نايبلاب هسفن ديعب لتقل هريغ ديعب را لتقولو ء. صاصقلل ةبجوملا ناعملا ف هسفنلالثم

 ' عيرفتلا ف ةرشعلا 3 هذه أت 0 دقف . هريغ ديعب لتعيال نأ بج وف هسفن دعي لتعي الو

 لصاألا اذه ىلع ةعيرشلا لئاسم نم ريثك عيرفت هيلع لهس هديب ةناطفلا تذخأ نمو ؛ ةيآلا هذه

 لك ردص هنأ كشال ىدياألا عطق ىفلاق هنع هللا ىضر ةفينح ابأ نأ - ثحب انهه مث ؛ لع ءأ هتلاو
 نال ةدايزلا ءافيتساب الإ قملا كلذ ءافيتسا نكي ال هنأ الإ مهضعب نعوأ مبلك نع هضعب وأ عطقلا
 لاقف“؛ ةمرهلا لصأ ىلع قبي نأ بجوف ؛ ةدحاو دي تيوفت نم ديزأ ىدب.ألا نم ةرشع تيوفت

 ردع تم عن كلام او ةدحاودي ةلباقمىف ىديألا نم ةرشع تب وفت ناك ول هنع هللا ىضرىعفامشلا

 تي وقتفادبلا توت لع لمتشي سفنلا تيوفت نآل . ًامارح ةدحاو سفن ةلباقم ىف سوفنلا نم

 ,ةدحاولاديلا ةلياقم ف ىديالانم ةرشع تد وقت تحوي ةدح اولا سفنلا ةلباقم س وفنلا ِنِم ةِرْسِع



 ١/4 ةنالا . اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو : ىلاعت هلوق

 ( ضاصق حورجلاو ) ىلاعت هلوقو ةلثاملاو ةاواسملا نع ةرابع صاصقلاو ىلتقلا ىف ( صاصقلا

 انهه مث . هلثمب ءىثلا ةلباقم ىضتقت هر صوصنلا هذهف ( ةامح صاصقلاف 0 ) ىلاعت هلوقو

 ةدايز قالا نيب ضراعتلا عقو انههف ةدايزلا ءافيتساب الإ قلا ءافيتسا نكمي مل اذإ هنأ ىهو : ةقيقد

 فلتخي و « نيدهتجلا داهتجا لح انبهف ؟ ىلوأ امهمأف ؛ هقحءافيتسا نم هيلع نجلا عنم نيب وىناجلاب ررضلا

 قابلا ىلع ا لئاسملا ضعي لصالا اذه ىلع عرفتو «روصأأ فالتخاب كلذ

 ليف زلات 00 لتقيال ملسملا نأ ىلع هنع هللا ىضر ىعفاششلا جتحا « لوألا لاثلا ١

 ىرجبال ني نيل ًأاسملا نيت اه ىف ةدوةفمىهو صاصقلا نان رج طرش ةلئاملا لاقنأب ؛ ديعلاب

 ةفك و« ةَروك لملا :ضوصتلاىبف:نصانطقلا نايل طرش 'ةلئاملا نأ ناين امأء امه نسا ١

 روماألا لكىف ةلثاملا لع صوصنلا هذهىف ةاروك كلاب ةلئاملا لمح نأ ام][لوش نآاعل

 ريغ نيعملا رمآألا كلذ نآل حوجرم ىناثلاو ؛ نيعمرمأ ىف ةلثاملا ىلع ابلمحن وأ لئلدلا ةطخ اهل

 لمحت مز لوألا مسقلا ىلع صنلا انلمح ولو . لامجإلا مل اهملع ةيآلا انامح ولف ةيآلا روك ذم

 ةياعر ىضتقت ةنآلا 1 تيثف « صيصختلا عفد نم ىلوأ لامجإلا عفد نأ مولعمو ؛ صيصختلا

 ةياعر لوقنف اذه تبث اذإو ٠ لصفنم للقن ليلدو لقعلا ليلد هصخ ام الإ رومألا لكىف ةلثاملا

 باحيإ ىف عرشلا هريتعا مالسإلا نال نكمت ال دبعلاب رحلا لتق ىفو : ىذلاب ملسملا لتق ىف ةلثاملا

 دترملا ق> ىف 5 هدوجو دنع هئاقبإلو . ىلصالا رفاكلا ق> ىف ام همدع دنع هليصحتل ؛ لتقلا

 طرش ةلئامملا نأ تبثف ؛ ةداهشلاو ةمامإلاو ءاضقلا قح ىف عرشلا اهربتعا ةفص ةيرحلا ًاضيأو
 صاصقلا نم عنملا بجوف انهه ةدوقفم ىهو صاصقلا نايرجل

 كشال لاقف ؛ ةدحاولا ديلاب عطقت ىديألا نأ ىف هنع هللاىضر ىعفاشلا جتحا ( ىناثلا لاثملا )

 قح ىف عرشي نأ بجوف مبضعب نع وأ نيعطاقلا كئلوأ لك نع هضعب وأ عطقلا لك ردص اذإ هنأ
 وأ ميلك قح ىف هضعب وأ هلكامإ عطقلا عرشي لاق نم لكو صوصنلا هذه هلثم نيعطاقلا كئلوأ
 هنم عونمم وهو ىناجلا نم ةدايزلا ءافيتسا هنم مزايف لاقي نأ ىقب ؛ لكلا ىلع هباجإب لاق مهضعب

 هيلع ىنجلا بناج ناك هيلع ىلا بناج نيبو ىتاجلا بناج نيب ضراعتلا عقو امل لوقت انأ الإ
 . ىلوأ ةباعرلاب

 حرجلا هنع ردص هنأ هيلع ليلدلاو ؛ صاصقلا هقح ىف عرش بالا كيرش ( ثلاثلا لاثملا )

 هنال صاصقلا مامت تبث اذه تبث اذإو ( صاصق حورجلاو ) ىلاعت هلوقل هلثمب لباقي نأ بجوف
 قرفلاب لئاقال

 ليادلاو هانقرغ قرغ نمو هانقرح قرد نم هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا لاق ( عبارلا لاثملا )

 ا مك مق لك ةلباقم لع ةلادلا صوصنلا هذه هيلع

 مآل صاصقلا مهءزاي بذكلا اندمعت اولاقو اوعجر اذإ صاصقلا دوهش ( سماخلا لاثملا )
 ( اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو ) ىلاعت هلوقل اد مهمد ريصي 5 تج وف « همد اوردهأ ةداهشلا كالت



 هالار اوك هن ةنلس ءاوحو ١ نامل: هلو 1/١

 رق ومد 222-6: 1 ,ى 2002-1

 ل مرع نأ كلذ نإ 1ك م ْنَكَو يأ باع

 0 قر

 لله رار تادحلا أ 5 نيب اضلآ ارو هلع نم 1 نم هل اش هللا للطب

 هه 0 ه0 كا ته خ12 - رتاعاوور 5 0 3 7

 نفر 0 نم ل 0 1 لوض رردعل ممرنو 6(«: للملا نم نار ل

 2 1 اورسخ َنيذلا نيرا ها 0 نيذلآ ل لاق ىفخ فرط نم

 يللا أ ميل ما .يلهأو
 8 نم م لل ناك امو «4©» ميم بدع ى

 0 0 6اس م 0 ا الالم 2

 6252 ليبس نم هل ف هللا للضي نمو هلل لود ند ممورصنب ِءايآوا

 22 0 ه-أ 0-2 ص

 لاضي نمو رومآلا مزع نمل كلذ نإرفغو ربص نملو ؛ يلأ باذع مهل كئاوأ قالا ر يغب ضرآلا

 مهارتو ؛ ليبس نم درم ىلإ ل ه نولوقي باذعلا اوأر امل نيملاظلا ىرتو هدعب نمىلو نم هل اهف هللا

 نيذلا نيرساخلا نإ اونمآ نيذلا لاقو .ئنخ فرط نم نورظني لذلا نم نيعشاخ ادلع نوضرعي
 ءايلوأ نم مهل.ناك امو ٠ ميقم باذع ىف نيملاظلا نإ الأ ةمايقلا موي ملهأو مهسفنأ اورسخ

 (« لييس نم هل اف هللا للضي نمو هللا نود نم مهنورصني

 كلذ نأ ىلع لدي امب هفدرأ ( نورصتني. مث ىغبلا مهباصأ اذإ نيذلاو ) لاق امل ىلاعت هنأ ملعا
 هبو لدعلا وه ىواستلاو ملظ ةدايزلاو فيح ناصقنلا نإ لثملاب ًاديقم نوكي نأ بحي راصتنالا

 ١ : لئاسم ةيآلا ىفو ( ابلثم ةئيس ةئيس ءازجو ) لاق ببدلا اذهلف ءضراللاو تاومسلا تماق

 ؟ ةئيسلاب ىعم فيكف . هيف نوذأم عورشم ةئيسلا ءازج لوي نأ لئاقل ( ىلوألا ةلأسملا 2

 ال كل لوك. واس اعل فل اعز ردع وا والا نيتلعفلا انك ةنع فامكللا حاط بايفأ

 1 اأو ان البلا و :بتاضملا نم ِ وسي ام ديري ( كدنع نم هذه اولوقي ةئيس مهصت نإو ) ىلاعت

 قحلاو  رخآلا ىلع امهدحأ مسا قاطأ اجلا ليبس ىلعرخآلا ةلباقم ىف امهدحأ لعج امل هنأب هريغ

 اا كفل تاس ها 3 اه
 املثمب ةيانج لك لباقت نأ اهاضتقم نإف هقفلا لع ىف ريبك لصأ ةيآلا هذه يب ةيناثلا ةلأسملا ١

 . ناودعلاو ىغبلاو لظلا دحأ لك عبط ىف نآل ؛ ناودعلاورشلا باب حتةبجوي رادهإلا نآلكلذو

 ملف هع هزه عرشلاو ملظ وهف بنذلا ردق ىلع ةدايزلا انآ ءكرتي مو هيلع مدقأ هنع رجزب م اذإف 6

 16 اويقاعف م قاع نإو) ىلاعت هلك 0-1 صنلا اذه ا مث ؛ لثملاب ليا نأ الإ ص

 يلع 0 لجو زع هلوقو (ابلثم الإ ىز< الف ةئيس لمع نم ) ىلاعت هلوقو (هب متقوع ام



 ١ا// ةيآلا لا كفا ل

 2 ا[ نه | اساسا مل 6 كا هس هدد عزو 0 اس اساسا 6ث رثازعم م

 الدإ هليأ 0 مَلْصأَو و امنع نف اهلئم هملس ةئلس اًورجو

 _ هت #آ 2-2

00 

 م 651١ ا نم ميلع 1 كلو هملظ 1 0 نلو »٠١«62 نيملاظلا

 م هر

 : م ةردق هج هردق 0 ا 2 يي دع زمام كفه سا
 00 خل ٍضرالا قى نوغس و سأ ان َنولَظ نيش ىلع ل ليس

 4 باوثلا 0 ف طرشلا

 اورواشو اوعمتجا ةعقأو مدي تعقو اذإ ناك ليقف ( منيب ىروش مرمأو) ىلاعت هلوق امأر

 رواشتام : نسملانعو « هيلع نومدقي الهلع اوعمتجملاءلب اغار نود رسال ىأ» مهيلع هللا ىبث أف

 ىروش مردأو) هلوةىعمو 2 رواضشتلا قد ا.تهلاك ردصم ىروشلاو 8 مثرمأ در اوده الإ موق

 . ىروش وذ ىأ ( مهيب
 اورصت# 2 0 ىنعملاو ( ف 1 50 ىغعبلا مءاص صأ اذإ ن نيذلاو ( كا علا هلوق 42 هدا الا ةفصلا 02

 نوه اوناكلاق اهأرق اذإ نكمل ىعخنلا نعو « هنودعت الو مه هللأ هلعجب ام ىلع راصد الأ

 امل هنأ ( لوآألا ) نيهجول ةلكشم ةيالا هذه ليق نإف . ءاهفسلا مهيلع ءىرتجيف مهسفنأ اولذب نأ
 هلو# وهو هل دضلا 0 ىرب أه هعم رك ذب نأ قلب فيكف (نورفغي م اوضغام اذإو) هلبقر د

 نسحأ وفعلا نأ ىلع ةلاد تايآلا عيمج نأ وهو (فاثلا) ؟(نورصتتي مث ىغبلا موباصأ اذإ نيذلاو)
 , وفعلا ذخ ) لاقو ( أما 01 وغللاب | ورعد اذ إو ) لاقو ( ىوقتلل برقأ | وقعت نأو ) ىلاعت لاق

 متربص نئاو 4ب 2 ةوعام لك اوبقاعف مت قاع نإو ( لاقو ( ) نئاهأ اجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأ و

 : نيمسف ىلع وفعلا نأ ) فارقت 1 5 هذه لولدم ضقانت تايآلا هذهف ( نيراصلل ريحو 1

 نأ ا او ( هّتبانج نع هعوج+رو ىباجلا 3 ةيأ دجو ةنتفلا نيكسنل أ مالم وفعلا ريصت نأ ) امههدحأ (

 ولأ ىلع ةلو َح وفعلا ل 56 تايالاو 8 هيضغو ةظيغ ةوقلو :مافكا 2 رج ديز :1 ايس وفعلا ريصل

 وفعلا أ ئراالأ» ؛ ملعأ هللاو ضقانتلا لوزب ذدّيحو « فاثلا مسقلا ىلع ةلوم ةيآلا هذهو ؛ لوألا
 هنع افع ولذ رصم وهو هن , راج ر ٍٍخ هدبع دجو الجر نأ ولف ؛ هريغاو هل ءارغإلاك نوكي صلبا نِع

 ملف اهنع لس و هد 4 ءاع هللأ ىلص ى ل اهاهنف اهمدشف ةشئاع ىلع تابقأ بطز أ كىورو 2 م ومذم 57

 نيب لب راصتنالا قى بغرب م ل هنإ اأو «ىرصتناف كنود» مس وهيلع هللا لص ىنلا لاقف هتنت

 نث ) هلوك كر وفعلا نأ نيب مث 2 ةلث املأ ةياعرب ط و رشم هعرش نأ هدعل نيد 8 ) طقف عورشم 1

 . ملعأ هللاو لاؤسلا لازف ( هللا ىلع هرجأف حاصأو افع
 نمو“ نيملاظلا بمال هنإ هللأ ىلع هرجاف أف حاصأو | هع ف اهلثم ة هكداس ةئيس 21 هام 5: 10 هلوق

 َّق نوع و نمانأ| نوبلظي نيذلا ىلع ل للا كيم )2 ليدس نم مهلع ام مك و اذ هبلظ لعل ردها

 عمود رئغاس 7و



 ا م كيلا يال معو: 0 وف ١

 فودذحلا ليلعتلا ىلع 0 ١ ( انا 51 00 1 ا نذلا ملعيو ) مهنم م مَدذمأ هريدقت فوذحم ليلعت

 تاومسلا قاخ ) ىلاعت هلوقو ( سانلل ةيآ هلعجنلو ) ىلاعت هلوق ل قب راع

 (معلو )مزج ىلعأر نمو :فاشكلا بحاصلاق (تبسك امب سفن لكى زجتلو قلاب ضرالاو
 اذإ . نيرخآ ريذحتو . موق ةاحنو . موق كاله : رومأ ةثالث نيب عمجب . أشي نإ وأ لاق هناكف

 نأ ءبيذكتلا هجو ىلع نوعزاني ىأ ( نولداب نيذلا ملعيلو ) ةيآلا ىنعم لوقنف اذه تفرع

 مهل ساخم ال
 دلل اكل كاي راسل

 فلل نذل : اناث ريح اندلا نع نيسمللاب اهقدرأ ديحتوملا لئالح زك ذالك اعتب معاو

 ىف ايندلا ترغص اذإف : هاجلا بلطو ةسايرلا ببسب ايندلا ىف ةبغرلا وه امت] ليلدلا لوبق نم عنمب
 لدن ماقام هدأ اف ) ل اقف . لئالدلا ركذب عفتني ذقيغ ءاييلإ 0 مل لجرلا نيع

 نوكي هنإف اندلاب قلعت ام ملك نأر 1 ها سا نول هتراهح و هَتلق ىلع مل اع اتم ماومو ( ايندلا

 عفانلا هلإلا نأب مهفارتعال ًابيس كلذ ريصيف حايرلا تفصع اذإو « نفسلا تفقو اذإ

 . ءاضقنالاو ضارقنالا عيرس

 ىلع هبنو « ةضرقنم ةسيسخ ايندلا بلاطم نأ ىنعملاو ( قبأو ريخ هللا دنع امو ) ىلاعت لاق مث

 ؛ قبأو ريخ اهنإف ةرخآلا امأو . ايندلا نم اهلعج نأب !مضارقنا ىلع هبنو . عاتملاب امتيمستب اهتساسخ
 لصحت امبإ ةيربخلا هذه نأ نيب مث . ىنافلا سيسخلا ىلع قابلا ريخلا حيجرت ىضتقي لقعلا حرصو

 : تافصي افوصوم ناك نمل

 . (اونمآ نيذلا) ىلاعت هلوق ليلدب نينمؤمللا نم نوكي نأ ( ىلوالاةفصلا
 (نولكوتي ممر ىلعو) ىلاعت هلوق ليلدب هللا لضف ىلع نيلكوتملا نم نوكي نأ 4( ةيناثلا ةفصلا إل

 .ةبالا تحن لخدي الف. هللا ىلع ال هسفن لمع لعل كتم رهف ؛ باوثلا بجو: ةعاطلا نأ معز نم امأَ

 « منازل" ريثك : سابع نبا نع ::شحاوفلاو مثالا رئابكل نيبنتجم اوننوكي نأ 6( ةثلاثلا ةفصلا ا

 حي ىهو الوأ روك ذم ناعإللا طرق نال ةديشب .ىدنغ وهو فاشكتلا بخاصهلقت : كوشلا وه

 شحاوفلابو «تابسثلا جارختساو عدبلاب قلعتي ام مثزلا رئابكب دارا ليقو« كرشلا مدع نع

 ام]و « ةيبضغلا ةوقلاب قاعتي ام ( نورفغي مثاويضغ ام اذإو ) هلوةبو ؛ ةيناوهشلا ةوقلاب قاعتي ام

 . ةبعص هتمواقمو ديدش هواليتساو  رانلا عبط ىلع بضغلا: نآل . نارفغلا ظفلب بضغلا صخ

 . معأ هللاو ؛ ظفللا اذ هصخ ببسلا اذهلف

 نإف . دايقنالا مامت هنم دارملاو ( مهبرل اوباجتسا نيذلاو ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةفصلا

 ىدنع برقالا انلق ؟ هللا ةباجإ ناميإلا ىف لخد دقف هيف ًاطرش ناميإلا لعج امل هنأ سيلأ اولاق

 ؛ رومالا نم رمى ,ةعازانما هنلغ. قف نوكيا نأو:ءاتلقلا ميمص نم هللا ءاضَقب ءاضرلا ىلع اذه لمح نأ

 وه اذه نال ؛ةبجاولا تاولصلا ةماقإ هنم دارملاو (ةالصلا اوماقأو) لاق طرشاا اذه ركذ املو



 ااه ةيآآلا . حيرلا نكسي أشي نإ : ىلاعت هلو
 ران هسأرى لع هناك هب ةادهلا متأتل ًارخص نإو

 هللا اهلتاق» لاق « تيبلا اذه ىلإ ىوارلا لصو ايلف . هذه اهمتديضق دمشنتسا قلي ىنلا نأ لقنو

 نفسلا هذه : لوقنف اذه تفرع اذإ « ! أران هسأر ىلع تلعج ىتح ليجلاب هل اهمبشتب تيضر ام

 دنعو ؛ هوجولا .عرسأ ىلع حايرلا بوبه دنع رحبلا هجو ىلع ىرجب لابجلاك نارك ل ةيرطخلا

 هللا وه اهنكسمو حايرلا كرم نأ ؛ لحنلا ةروس ىف ليلدلاب انيب دقو . فقت حاررلا هذه نود

 ,رداقلا هلإلا دوج ولع لدي كلذو « اهنيكست ىلع الو رشبلا نم اهكي رحت ىلع دحأ ردقي ال ذإ  ىلاعت

 ًاضيأ وهو .ءاملا هجو ىلع تيقب اهلقث عم اهنإ مث .لقثلا ةياغ ىف نوكتت ةنيفسلا كلت نأ اك

 بناج لك صخ ىلاعت هنأ وهف . عفانملا نم اهيف ام ةفرعم وهو ( ىناثلا هجولا امأو) ىرخأ ةلالد

 ىف بناجلا كلذ ىلإ بناجلا اذه عانم لقن اذإو . ةعتمألا نم رخآ عونب ضرالا .بناوج نم

 لاح ىلاعت هللا رك ذ بابسالا هذهلف . ةراجتلا ىف ةميظعلا عفانملا تاص> سكجلاب وا قلل

 . ةئيفسلا هذه

 ةزمه : روهمجاو ورمعوبأ أرق (هرهظ ىلع دك اور نالظيف حيرلا نكس أثي نإ ) ىلاعت لاق مث

 هدحو مفان أرقو «ةزمه الب عفان نع شرو نعو ؛ مزجلل ةمالع ةزمهلا نوكس نآل ( أشي نإ )
 (نللظي) .ىرق : فاشكتلا بحاص لاق ؛ دحاولا ىلع (حيرلا) نوقابلاو « عملا ىلع (حايرلا نكسي)

 ؛ هرهظ لعىرجنال أ ءبتاورىأ (دك اور) ىلاعت هلوقو « لظي و لظي لظنماهرسك و ماللا حتفب
 دوصقملاو «هئاعتل (.نوكش )هللا البلع ( رابص لكل تايال كلذ قانإ ز رحلا روط ل2
 نوكي .نأو دب.ال هنآل : ةتبلا هللا ةفرعم لئالد نع الفاغ نوكي ال نأ بحي نمّؤملا نأ ىلع ؛ هيبنتلا
 نم ناك ءاعنلا ف ناكنإو « نيرباصلا نم ناك ءالبلا ىف ناك نإف  ءالألا ىف امإو ءالبلا قامإ
 ؟ اغلا

 ر

 ىدحإب رحبلا ىف نيرفاسملا لتبأ ءاش نإ ىلاعت هنأ ىنعملاو , هتكلهأ ىأ « هبونذ هتقب وأ مرجنلل
 ةفصاع حايرلا لسري نأ امإو « فت و رحبلا نتم ىلع ىراوجلا دكرتف حيرلا نكسي نأ امإ : نيتيلب

 ؛:نيلفاخاا نم ةتبلا :نتوكي ال هنإف ريدعتلا اذه لواء نإ

 ( نكسي ) هلوق ىلع فوطعم ( نهقبوب وأ ) هلوقف ريدقتلا اذه ىلعو « قارغإلا ببسب نكلهف اهف

 نع وفعيو ) هلوقو . اهفصعب نقرغيف اهفصعي وأ «ندكريف ( خيل نكسي أشي نإ ) ريدقتلا نآل
 وفعلا لاخدإ ىنعم اهف ليق نإف « مهنع وفعلا قيرط نع ًاسان جني و أسان كلهم أشي نإ هانعم ( ريثك
 وفعلا قيرط ىلع 6 ع اكان كلم ان نإ هاتعم انلق « هلثم اموز لعج ثيح قابلا ٍ َّق

 : مالكلا كفا دف ) وفعلو )أرق نم م 1 مع

 ىلع عفرلاب ملعي :رماع نباو عفان أرق ( صيخحم نم محل ام انتايآ ىف نولداحب نذلا ملعيو ) لاق مث

 ىلع فاطعللف بصنلاب امأو « فانئتسالا ىلع عفرلاب ةءارقلاف . بصنلاب نوقابلا أوو : فاشنحلا
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 قبأو ريخ هللا دنع امو ايندلا ةارحلا عاف ءىش نم منيت وأ اف ء صيحح نم ممل ام انتانآ ىف نولدا<

 مه اويضغ ام اذإو شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبنتحي نيذلاو ؛ نولكوتي مد ىلعو اوما دلل
 «نوقفني مهانقزر امو مهني ىروش مملمأو ةالصلا اوماقأو مهبرلاوب 0 نيذلاو « نورفغي
 : لئاسم ةبآلا قو كوع 7 مث خلا م ءاضاادإ ندا

 ىلع ءايلا تايث إف . فقولاو لصولا ىف ءامب (ىراوجلا) ورع وبأو عفان أ ق4 لوألا ة أملا)

 . فيفختلل اهفذحو لصألا

 سساشلالا مدعل فر مرا فدل ا ىو ردا نقلا دلل 0 4( ةيناثلا ةلأسملا ١
 هجو ىلع ىرجبت ىتلا ةميظعلا نفسلا هذه ضيا هتارآ نم رك د ىلاكت هن أ ملعا ةثلأثلا ةلأسملا 5

 ةواجو ىلع هب لذتسي نأ (امهدحأ) نارمأ هرك ذ نم دوصقملا نأ ملعا و . حايرلا بوبه دنع رحبلا
 (لوالا هجولا امأ ) دابعلا ىلع ىلاعت هلل ةميظعلا معنا نم هيف ام فرعي نأ (ىناثلاو) يكسحلا رداقلا
 ::اهيخأ ةيث رم ىف ءا 000 لاق «لابجلا مالعألاب دارملا نأ 1 اوقفتا دقف



 0 ٠ ةيآلا ..ركيديأ تيسك مهند هلوق

 ةيقب نع 3 ا انكر ؛ كيلع بئاصملا :هذه لازنإ بدكلا كلذب مكنايتإ دنع حلصالا نأ ىلع

 . ملعأ هللاو «لئالدلا

 لافطاألا نإ نولوقي نيذلا كلذكو « ةيآلا هذ_# مم خسانتلا لهأ جتحا 4( ةثلاثلا ةلأملا ل

 نإ مث. مرجلا ةقباسا الإ نوكي ال بئاصملا لوصح نأ ىلع ةيآلا تلد اولاقف . ملأت ال مئاهبلاو

 اهل لصح دق نوكي نأ بجوف ؛ مئاهبلاو لافطاألا ةلصاح بئاصملا هذه نكل : اولاق خسانتلا لهأ

 هذه نأ تبث دق اولاق ملأ اهل سيل مئاهيلاو لافطألا نأب ن 1 اعلا امآؤ: قباسلا نامرلا ف

 ملأتتال اهنأب عطقلا بجوف « خسانتلاب لوقلا داسفل رخآ ندب ىف ةدوجروم تناكام مئاهبلاو لافطألا

 عم باطخ ( مكيديأ تبسك اهف ةبيصم نم مكباصأ امو ) ىلاعت هلوق نأ (باوجلاو) ةبيصم ملآلا ذإ

 ناويهلا بيصي ام عيج نإ : ىلاعت لقي ملو ؛ لافطآلاو مئاهبلا هيف لخدي الف ؛ لّقعيو مهفي نم

 . لعأ هللأ و ©( قياس تنذ يمت هيإف هرم

 بسسكتلاو لاق ؛ ديلا ىلإ بسكلا ةفاضإ ىضتقي ( مكيديأ تبسك ايف )هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا )9

 اذه :ناكونءفردتملا انههذلا ظفل نماداناا ناك اخ[. .هللاتعاتلا ةردقلا لى دلل كا ف

 هلل اوم .ةردفلا لع هلم تحب لاف هللا قح ى'دراؤلا ديلا ظفل نا, المحس رس

 1 ملعأ هللاو ؛ءارجالا و ءاضعالا نع لاح

 تاديدشتلا هذه نم ريثكلا كرتي دق ىلاعت هنأ هانعمو ( ريثك نع وفعيو ) ىلاعت لاق مث
 انإ : هل ليقف ؛ ديدنشلا عجولا ىف نيصح نب نارمع ىلع انلخد : لاق نسحلا نعو . هتمح رو هلضفب

 ركباصأ اه امو ) أرقو ؛ ىلإ هبحأ هللا ىلإ ةبحأ نإ هللاوف اولعفت ال لاقف « ىرتاام ضءب نم كل متذنل

 5 و اور دفاو . نإ ودع ىزت ا ادن تيبست اك أذهف ( مكيديأ تبسك امف ةييصم نم

 هللا افع ام » لاقو ةيآلا هذه أرق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ : هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع

 ا أ هللاذ ايندلا ىف هيلع يلع ايوا رتل فلا و نم م رك أو رعأ وهف هنع

 0 هذهف. كلإذكا ناك اذإ لاق و: طيسلا نق ىدحاولا هانز « ةرخآلا ىف هملع ناذدعلا 33

 ىف بئاصملاب مهنع هرفك فنص : نيفنص نينمؤملا بونذ لءج ىلاعت هللا نال « هللا ناتككق هنأ

 انو , نيم ولا عم هللا ةنس هذهو ؛هوفع ىف عجر. ال رك وهو ءايندلا ىف هنع افع فنصو ءايندلا

 . ةمايقلا موي هر ىفاوي ىّبَح هينذ ةبوقع هيلع لجعي ال هنآلف رفاكلا

 ىلإ قيرزبعم نيك زنقملا رشعم م .:أ ام لوقي ( ضر“الا ىف نيزجعم منن امو ) ىلاعت لاق مث

 مكل امو ) ضر'الا ىف مكبر ه. بيسي ىتوقبسق الف .. تك 'اهْيح ىنورجعت ال. ىأ «ضرتالا
 , ةتبلا أ_مف ةدئاف ال 3 نيد «٠ مانصأ الا دبعي نم مه دا 1 و ( ريصن الو ىلو نه:هللا نود نم

 . هتدابع نسحت ىذلا وه مرجالف : ىلاعت هللا وه ريصنلاو



 ةنآلا ب ةريسصم نم مكباسأ امو ىلاعت هلوق 5/١

 عملا اذه نم دوصقملا نأ لجال .اهمج ىلع لقي لو ( مهعمج ىلع ) لاق انو . ةبساحناو رشحلل
 ءاشي اذإ ) هلوقب ىنابجلا جتحاو « ريدق ءاشي اذإ ءالقعلا عمج ىلع وهو : لاق ىلاعت هن اكف « ةبساحنا

 ( ءانشي ) ةملكو . نامزلا فرظ ديفت ( اذإ ) ةملك نإ : لاق ناب ةثدخع ىلاعت هتئيشم نأ ىلع ( ريدق

 لبقتسملا نم نيعملا تقولا كلاذب اهصيصختل نكي مل ةمدق ىلاعت هتئيمشم تناك ولف « لبقتسملا ةغيدص

 (باوجلاو) ةثدح ىلاعت هتئيشم نأ اندلع صرصختلا اذه لع ( دق ءادثي اذإ) هلوق لد اناو . ةذئاف

 مزاف (ريدقلا) ظفل ىلع ًاضيأ اتلخد دف ؛ هللا ةئيشم ىأ : ةئيشملا ىلع اتلخد انك نيتملكلا نيتاه نأ
 ؛ هك د ليف لوقلا اذنكم. الطاب اذه ناك البو: .:ةئدحت ةفص :ارداق هنوك .نوكي .نأ اذه, لع
 : ملعأ هللاو

 :1لئاسم ةنالا قع( ميد تبسك اهف ةبيصم نم مباصأ امو ) ىلاعت لاق مث

 فحاصم ىف ىه كلذكو :ءاف ريغب ( تبسك امم ) ماع ناو عفان ارق لوألا ةلأشلا)

 «ىذلا ىنعمب أدتبم ام نأ لوآلاريدقتو : مهفحاصم ىف ىه كلذك و ءافلاب نوقابلاو « ةنيدملاو مامشلا

 : ةملك نيمضت ىناثلا ردقتو .طكبديأ تبسك امب عقو مكباصأ ىذلاو ىنعملاو . هربخ تبسسك امبو

 طرت نعم( اك

 طحقلاو ماقسالاو مالآلا وحن ةهوركملا لاو> الا بئاصملا هذهب دارملا ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 تفلس تونذ لع تابوةع ىه له امنأ مالآلا وحن ىف اوفلتخاو « اههابشأو قعاوضلاو قرغلاو

 ( تيسك ام سفن لكب ىرح .مويلا,) ىلاعت هلوق (.لوزألا ) هروجول كلذ نكنأ نم مهنم ؟:ال مأ

 ( نيدلا موي كلام ) ةحتافلا ةروس ىف ىلاعت لاقو . ةمايقلا موي ىف لصح امن ءازجلا نأ ىلاعت. نيب

 اهتف كرتشي ايندلا بئاصم نأ (.فاثلاو ) ةمايقلا موي هنم دارملا نأ ىلع اوةبطأو . ءازجلا: موب ىأ

 ءارقتسالا لب «بونذلا ىلع ةبوقعلا باب نم هلعج عنتما كلدك نييك الفرو: دعلا و قر دوورلا

 صخ » قلي لاق اذهلو ؛ نيبنذيلل هنم رثك أ نرقتملاو نيملاصلل بئاصملا هذه لوص> نأ هل عملد

 لعج ولف « فيلكتلا راد ايندلا نأ ( ثلاثلا ) « لثمالاف لثمالا مث . ءايلواللا مث . ءايبن آلاب ءالبلا

 كاملا هذه ناين ولئاقلا الأن - لا وهو كعمر ا ولا زاد, تفنلكتلا راد اينادلا تقلكل اهقءاونجلا

 بيصيال»لاق هنأ عقلي ىنلانع ىور امب أضيأ اوكسم دقف ؛ ةمدقتملا بونذلا ىلع ةيزجأ ن كي

 )زك و« ةيآلا هدب اضيأ انوكسم و «هاتعم اذه ه ظفل لأ ٍبنذب الإ هديغ'اللاو هوع شخ: مدآ نبا
 دعب ىلاعت هلوقب ًاضيأ اوكسمتو ( تابيط مهلع انمرح اوداه نيذلا نم لظبف ) ىلاعت هلوقب ًاضيأ

 باجأو . مهبسك ببسب ناك كالهإلا كلذ نأب يرصت كلذو ( اوبسك امب نهقبوي وأ ) ةيآلا هذه

 ق ناحتمالا ٍفاب:نم .نوكي. بئانملا هذه .لوص>.نإ اولاةف ؛ةيآلا.هذب. كسعلا نع نولوإلا

 )ص دبأ تبسك اهف ) هلوق لمحو ءايلوآلاو ءايناللا قح ىف انك ةب وةعلا باب نم ال .فياكتلا

١ 

0 



 ١ا/آ ةيآلا 3 1 كا حلا قلخ هتانأ نمو : ىلاعت هلوق

 ًاهتودو فاو 2 ةناعطال ا[ عسوتلا ناكهلج ال ىذلا هجولا نايبىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 راص ولو ضعبلل ًامداخ ضعبلا نوك عنتمال لكلا نيب قزرلا ىف ىوسول ىلاعت هللا نأ ( لوألا ) .
 عسنا املك هناف برعتاب ةصتخم ةيآلا هذه نأ ( ىناثلا ) لاصملا تلطعتو ملاعلا بر كلذك سمأالا

 .ةراغلاو بِلا ىلع اومدقأ معيش م ففعل اعلا نهو مفدي م رطملا نم اودجوو مهثذر

 وهو ةيلصأالا هتقلخ ىضتقم ىلإ داع ةردقلاو ىنغلا دجو اذإف عبطلاب ربكم ناسسنإلا نأ ( ثلاثلا )

 . عضاوتلاو ةعاطلا ىلإ داعف رسكنا هوركمو ةيلبو ةدش ىف عقو اذإو . ربكتلا

 ىب لاومأ ىلإ انرظن انأ كلذو ةيآلا هذه تلزن انيف ترآألا نب بايخ لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا مْ

 : ىنغلاو قزرلا ةعس 0 ةفصلا لهأ ُُط تلت ليقو 2 اهانينمتف عاقةنيق ىبو ريضنلاو ةظي رق

 نوقابلاو ةفيفخ (لزني) ورنع وبأو ريثك نبا أرق ( ءامشي ام ردقب لزني نكلو ) ىلاعت لاق مث

 ملاع 0 ىعل ( ريصب ريمخ هدابعإ هنأ ( ردك ًاردق هردق لاقي ريدعتب (ردقب) لوقت مش 6 ديدنغتلاب

 هنأ ىلاعت نئب املو مهحاصمقفو ىلع مهقاز رأ ردقيف مثزومأ بقاوعب و مبعابطب و سانلا لاودأب

 اذإ مهنأ نيب مهنيد ىف مثرضت ةدايزلا كلت نأ لع هنأ لجأل مهتجاح ردق ىلع داز ام مهطعي ال

 عفان أرق ) أوطتق 6 كعب نم ثيغلا لزس ىذلا وهو ( لاّقف همم مهعنمال هناف قزرلا للا اوجاتحا

 حتفب ( اوطنق ) ءىرق فاشكلا بحاصلاق : ةففخم نوقابلاو ةددشم ( لذني ) مصاعو صاع ناو

 ةيلبلا دعب ةمعنلا لوصح حرفلا نال ركشلا ىلإ ىعدأ طونقلا دعب ثيغلا لازنإو . اهرسكو نونلا

 هب لصح امو هعفانمو ثيغلا تاكرب ىأ (هتمحر رشني و) رثك أركسشلا ىلع هبحاص مادقإ ناكف : مثأ

 5 «اورطمذذإ : لاقف سانلا طنقو طحقلا 0 هلليق هنأ هنعهللأ ىذ ررمع نعو ؛ بصخلانم

 دومحملا ( ديمحاو ) هناسحإب هدابع ىلوتي ىذلا ( ىلولا )( ديما ىلولا وهو ) ةمحرلا عاونأ 5

 قاخ هتابأ نمو 1 لاقف هتيطإ ىلع لدت ىرخأ ةيأ 2 د مث 6 ةمح لا ماسقأ نم قاخلل لصوت م ىلع

 ىلع ضرأالاو تاومسلا قاخ ةلالد امأ : لوقنف ( ةباد نم امهف ثب امو :ضر الاو تاومسلا

 ليق ناف « ريكا هلإلا دوج و ىلعتاناويحلا دوجو ةلالدكلذك و أهان ركذ دقف مكمحلا هلالادوج و 1

 ةعامجىلإ لعفلا فاضي دق هنأ (لو الا) هوجو هيف اذلق ؟ ةكئالملا ىلع ةبادلا ظفل قالطإ زوج فيك

 امهنمجرخن) ىلاعت هل وق هنم و مم دحاودهلعف اعإو 0 1 اولعفن الفون لاقي مهنمآدحاو هلعافذاكنإو ٌٌّ

 لاقي نأ دعبي ال( تلاثلا ) ةكرح مهل ةكئالملاو ؛ ةكرحلا وه بييدلا نأ ( ىناثلا )( ناجرملاو َولْوللا

 . ضرألا ىلع ىمانآلا ىثم نومشم تاناؤيخلا نم ًاعاونأ تاومسلا ق.قلخ لاعت لإ

 عراضملا ىلع لخدت اذإ: كفانفكلا 6 لاق(ريدق ءاشي اذإ مهعمج ىلع وهو) ىلاعت لاق مش

 ىلاعت هنأ دوصقملاو (ريدق ءاشي اذإ) هنمو ( ىثغي اذإ ليللاو ) ىلاعت لاق « ىضاملا ىلع لخدت اك |

 عمجأ ىنعي ( ربد# ءاكي اذإ مهعمج ىلع وهو ( لاق اذهلف . ةحاصمل نكلو زجعل ال , ةقرفتم اهقلخ



 11 هييشم نم مباصأ انا ل نا.

 ه- 4م 6 هر 27 0 ا 1-2001 2و

 1 ةريصم نم مجباصا امو 61؟592» ريد 3 هاش اذإ | مهعمج ىلع 0 باد نم رم امهف

 هع وردم او ل دم | 15 2ع هم 0 هاد م

 امو ضرألا ىف نيزجعم ل « ريثك نع 00 تبسك مف

 - 1 0 مده 8-6 2

 68١١ ريصن الو ىو نم هللا نود د نم يَ

 مكباصأ امو : ريدق ءاشي اذإ مبعمج ىلع وهو ةباد نه امهف ثبامو ضرألاو تاومسلا قلخ هتابآ
 هللان ود نم مكل امو ضرألا ىف نيزجعمب متن امو« ريثك نع وفعيو مكيديأ تبسك ايف ةبيصم نم

 : لئاسم ةيآلا ىفو ©« ريصت الو ىلو نم
 درو نينمؤملا ءاعد بيحب هنإ : ىلوآلا ةبآلا ىف لاق امل ىلاعت هنأ ملعا 4 ىلوألا ةلأسملا 0

 فيكف ةباجإلا رثأ دهاشي الف وعدي مث رقفو ةيلبو ةدش ىف نوكي دق نمؤلا نأ وهو لاؤس هيلع

 هللا طسب ولو ) هلوقب هنع ىلاعت باجأف ؟ ( اونمأ نيذلا بيجتسي و ) هلوق نم مدقتام عم هيف لاحلا
 ا 20 [ ران كلذ ناكامل و. ىضاعللا لع اوهدقال و ىأ ('ضرالا»ى ا وغتل هدانعلب قزإرلا

 نأ ( لوآلا ) : نيهجو نم ةربجلا لوق نالطب ىلع لدت ةيالا هذه ىتابجلا لاق «هويلطام مهيطعي ال

 دارم ريغ ضرأألا ىف ىغبلاو ( ضرالا ىف اوغبل هدابعل قزرلا طسب ول ) ىلاعت هنأ مالكلا لصاح

 « ضرأألا ىف ىغيلا دي رياال ىلاعت هبإ انلق اذإ متي ابمنإ مالكلا اذهف « ةلصاحريغ قزرلاطسب ةدارإف

 ىلإ ىضفي هناأل قزرلا طسب دري لامنإ هنأ نيب ىلاعت هنأ (ىتاثلا) ةربجملا لوق داسف بجوي كلذو

 ' لوأ ناك ةدشقملا 1 نوكي.ال نأيف ةدسفملا ىلإ ىضفي اه ديربال هنأ لاعت نسب الف ةدسفملا

 اهل دب الف نكت مل نأ دعب تئدح ةفص ربقلاو ةوسقلاو ىغبلا ىلإ ديدشلا ليملا نأ اناك] تاع

 ءايشآلا هذه لعفي امنإ هنأل لطاب ( لوألاو ) هللا وأ ديعلا امإ لاو>اآلا هذه لعافو لعاف نم

 ليملاف ًاضيأو . لساستلا مزلي و ىتاثلا ليملا كلذل ثدحملانم هنأ ىف لالا دوعيف اهيلإ هعبط لام ول

 :هسفنل ناصقنلا تايجوم ليصحتب ىضرال لقاعلاو «تاناصقنو بورع ةوسقلاو لظلا ىلإ كن ديلا

 ىلع هريسفت ىف ىقابجلا دروأ م : ىلاعت هللا وه ةبغرلاو ليملا اذه ثدحم نأ تبن اذه لطبااملو
 نأ هنع فاعور ؟ ىغب هنأ عم هدابع ضعبل قزرلا هللا طسل لق سلا لبق ناف « لاق : الاّوس هسفن

 ١ وأ قزرلا كلذ ىطعأ ءاوس:لاح لك لع ىغبي هنأ هلاح نم مولعملا ناكىغِبو . قزرلا هدنع ىنذلا

 ناسنإلا نإ ) ىلاعت هلوةف نآرَلا امأ ٠ لقعلاو نآرقلا هيلع لدي و دساف باوجلا اذهلوقأو . طعي

 نأ وهف لقعلا امأو «نايغطلا لوصحل ببس ىنغلا لوصح نأب ًاقلطم كح ( ىنغتسا هآر نأ ىغطيل
 تناكاذإو'“ لقأ رشلا لاك تاوذ و تاالالا ةدقاف تناكابن كل رشلا ىلإ ةلئام تناكاذإ سفنلا

 ” ناعلقلا تحوي لال نادجو نأ[ تقثف « نتكا أ نشلا تاكا ا ةدجاو



 زا ةيآلا .قزرلا هللا طسب ولو : ىلاعت هلو
 بسسس ببر

 اساس 1-50 راس سارا 6 2 ا ه-

 هاعيامور اةيالذني نيل ملا ا

 2 ١ هد هاد ورق و يي دع 0

 0 0 لعل ) نم ثيل لا يذلاوعت 60 0 ريح ا نإ

 ماس ادع رثو ل - 0 1 00 2

 تب امو ضرألاو تاومسلا قَح هناي نمو 10٠ ديل ولآ وهو هتمحر

 نعي فس كوستال أ .ناعشلا 2 ا تالا ناكل ١
 ىذلا:وهزوب):هللوق نيع (تاتنسلا.نع وفعي وز:هلوذ راضل الإ ولطاي لولا ةيوتان رق

 بجاولا ءادأو بجاو كلذ نآل لطاب ًاضيأ ىتاثلاو ؛ لصألا فالخ راركتتلاو ( ةبوتلا لبقي
 انشا! قبيل ةزرلت وك وتلا ل ويه ة ظمأ وي ىمعر هراك بأ علل نوكمي تالا مسقلا ىقبف هب حدمتيال

 .٠ هيا نع ني

 نوقابلاو ةبطاخلا ىلعءاتلاب مصاع نع صفحو ىتاسكلاو ةزمح اونا نواعم ملعيو ) لاق مث

 هنائيس ىلع هبقاعي و هتانسح ىلع هبيثيف هيلي ىلاعت هنأ ىنعملاو , ةيباغملا لع ءابلاب

 (امهدحأ) نالوقهيفو ( هلضف نم مهديزيو تاحلاصاا اولمعو اونمآ نيذلا بيجتسيو ) لاق مث

 هيلإ مهاعد ايف هللا نونمؤمملا بيحيو هريدقت لعاف هنأ ىلع عفر تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا

 فذح هنأ الإ نينمؤملل هللا بيجتسيو : هريدقت و هللا وهو رمضم لعافلاو بصن هلح (ىاثلاو)

 ليقامنألل هللا نعدءبو لبق امفربلا نآلىلوأ ىتاثلا اذهو .( مهولاك اذإو ) هلوق ففذ> اي ماللا

 مديزبو ) هلوق اهدعب امو (تائيسلا نع وفعدو هدابعزع ةبوتلا لبقي ىذلاوهو ) ىلاعت هلوق ةيآلا

 . هلضف نم هللا ديزيو ديعلا بيجيو لوالا ىلعو « بيجتسيو ىلع فطع ديزيف ( هلضف نم

 ماعد امف مهبر نونمؤملا بيحيو ( امهدحأ ) : ناهجو هيفف اونمآ نيذلل لعفلا نإ لاق نم امأ
 ةعاطلا ةباجتسالاو « هب مثلمأ امف هنوعيطي ( ىتاثلاو ) هيلإ

 نم هوبلط ام مهديزبو نينمؤملا ءاعد هللا بيحب ليقف . اوفلتخا دقف هلل لعفلا نإ لاق نم امأو
 اناق ؟ رافكلا ءاعد بيجبال ىلاعت هنأ ىلع لدب له ءاعدلا ةباجإب نينا صيصخت اولاق ناف : هلضف
 ضعي لع نو لق: رافكتلاب قيلي. ال: كلذو ا« ميظعت ءاعدلا ةباجإ نآل زوي ال مهضعب لاق

 ءاعاد.ةباجإ و .«:تفيرشتلا/ ليس لع نكت  نينموملا ءاعد.ةباجيإ نأ صيصخللا. ةدئاقو

 هوبلط ام ىلع مهديزي ىأ ( هلضف نم مهديزيو ) لاق مث « جاردتسالا ليبس ىلع نوكست نيرفاكلا
 . ديدهتلا دوصقملاو ( ديدش باذع مل نورفاكلاو) ءاعدلاب

 هنإ ءانك ام. ندعي لوطن كلا نضر دل! فاول فلفل فذ ا هل ةطسساالا رإ ىلاعت هلوق

 نمو ٠ ديلا ىلولا وهو هامحر رش و اوطنق م دعل نمد ثيغلا م ىذلا وهو 2ريعا ريح هدامعب

 عوالل ركن معد



 صار نك هللأ ىلع ىرتؤا نولوهي م : ىلاعت ا 0

 امتإو ء هسفنل تاقلا 0 نالذحلا تايثإ دي ريال وهو« ىلق ىبعأ هللا ]عل ىلاذخ هللا لءل ٠ نيمأللا

 . هنع ةنايخلا رودص افا ديرب

 قحلا ريرةتو لطابلا لاطبإ هللا ةداع نمو ىأ ( قا قح و لطابلا هللا حمب و ) ىلاعت لاق مث

 ملاملو ؛ةرصنلاو ةوقلاب هديأ الو هلطاب نع ١ الا 1 رم ا  راماوف

 ل لع رادع نورك نأ روجر اهلا لج ني رتفملا نيب د كلا: نم نيل هنأ الغ كلاذك "اللا نكي

 ناك ىذلا قحلا تبثيو بيذكتلاو ةيرفلاو تهبلا نم هيلع مه ىذلا لطابلا وحمب نان هل وردا

 7 ملمو هللأ ىلبص دمحم

 صالا ىرجيف مرودصو كردص ىف امب ملع هللا نإ ىأ ( رودصلا تاذب ماع هنإ ) لاق مث

 ىرتفا ول ىعمب ؛ ىحولا كنع عطقيو نآرقلا كييسني كيلق ىلع متي ةداتق نعو . كلذ بسح ىلع

 . كلذ هب هللا لعفل بذكلا هللا لع

 هيلإ هوفاضأ امن هلوسر أرب مث ( ًابذك هللا ىلع ىرتفا نولوي مأ ) لاق امل ىلاعت هنأ ملعاو
 ةبوتلا ىلإ هللا مدن مر>ال ؛امظع ًاباقع ةيرفلا هذ اوقحتسا دق مهنأ مولعملا نم ناكو اذه نم

 هدايع نع ةبوتلا ليقي ىذلا وهو ) لاقف . هتءاسإ تمظع نإو .ىسم لكن م اهلبقي هنأ مهفرعو

 : لئاسم ةنآلا هذه قو ( تائيسلا نع وفغيو

 هنم هتلبق ىنعف . هنع هتلبقو ءىثلا هنم تلبف لاقي فاشكلا بحاص لاق « ىلوآلا ةلأسملا إل

 ثحبلا| قيس دقو هنع هتبث أ و هنع هتدحأ هع هتليق ىنعمو ؛ ةأشنم و لوبق أدم هتلعجو هنم هت 1ك

 لالا ىف كرتلاو ىضاملا ىلع مدناا هنم دبالام لقأو ٠ ةرقبلا ةروس ىف ةبوتأا ةقيقح نع ىصقتسملا

 ىلص هللا لوسر دجسم لخد ًايبارعأ نأ رياج ىورو ؛ لبقتسملا ىف هيلإ دوعيال نأ ىلع مزعلاو

 هيلع ىلع هل لاق هتالص نم غرف املف  ربكو كيلإ بوتأو كرفغتسأ ىنإ مهلا لاقو ملسو هيلع هللا

 ريمأاي لاقف « ةيوت ىلإ جاتحت كتب وتف نيباذكلا ةبوت رافغتسالاب ناسالا ةعرس نإ اذهاي مالسلا

 ضئارفلاعييضتاو ةمادنلا بونذلا نم ىضلملا ىلع ءايشأ ةّتس ىلع عقب مسا لاقف ؟ ةبوتلاامو نينمؤملا

 ةعاطلا ةرارم :سفنلا ةقاذإو ةيصعملا ىف اهتيبر ا ةعاطلا ف سفنلا ةباذإو ملاظملا درو ةداعإلا

 . هتك كح لك لدي ءاكبلاو ةيصعملا ةوالح اهتقذأ اي

 بجبال انبامصأ لاقو « ةبوتلا لوبق المع ىلاعت هللا ىلع بحي ةلزتءملا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا

 ةيآلا هذم مهيهذم ةحص ىلع اوجتحاو . لضفلاو مركللاب هلعفي امناف هلعفي ام لكو ءىث هللا ىلع

 الأ, ؛ مظعلا حدقلا لصح امل ًآبجاو لوبقلا كلذ ناك ولو . ةبوتلا لوبقب حدمت ىلاعت هنإ اولاقف

 اذإ امأ ؛ اليلق ًاحدم كلذ ناك. ًابضغ مبلتقي الو ًاءلظ سانلا برضيال نأب هسفن حدم نم نأ ىرت

 هل اج ده كاد ناك ىلع بجبال كلذ نأ عم مهلا اند نإ لاق

 وفعي نأ هن٠ دارا نوكي نأ امإ ( تائيسلا نع وفعيو ) ىلاعت هلوق « ةثلاثلا ةلأسملا ١



 و(

 "١ / ةياثلأ" ةنئس> فرت# نمو : لا هلوذ

 كالو رم رح ةبآلا مل 0 كا (قارقلا نس رمال را

 نيب اوعمج نيذلا ةعاملاو ةنسلا لهأ انباحأ .لوق ىلعالإ ملسيال بصنملا اذهو ؛هياحصأ بحو تل

 حو ةنيفس 1 لهأ لثم» لاق هلع هن [لاق نير كلا لعل تا ةباحصلاو ةرتعلا بح

 رح ىف نآلا نو ه« 0 مب أب موجنلاك ىل اوكأ » ملم لاقو « اجت اف تك

 ةنيفسلا ( امهدحأ ) نيرمأ ىلإ جاتحي رحبلا بك ارو تاوهشلاو تاهيشلا جاومأ انبرضتو فيلكتلا

 ةنيفسلا كلت بكر اذاف 1 ةعلاطل ةرهاظلا بكاوكللا (ىتاثلا و) بقل اذ توعلا نع هيلاذيإ

 لهأ انباصأ بكر كلذكف  ًابلاغ ةمالسلا ءاجر ناك ةرهاظلا بك اوكا كلت ىلع هرظن عقوو

 نأ ىلاعت هللا نم اوجرف ةباحصلا موجن ىلع مثراصبأ اوهضوو دمع لآ بح ةنيفس ةنسلا لهأ
 ..ةرخالاو اندلا ىف ةداعسااو ةمالسلاب ار ررشل

 ةدوم الإ ليق اله :لاقف الاؤس هسفن ىلع فاشككلا بحاص دروأ : ريسفتلا ىلإ عجربلو
 ًاناكماولعج لاق نأ هنع باجأ و ؟(قرقلا ةذوالا الإ[ ةلوق ىعم امو ,ىرقلا هةدوهالإ رأ نا

 مثو مييحأ ديرت ؛ديدش ب>و ىوه مهفىلو ةدوم نالف لاقى كلوقك الآ رقم را

 . هلو ىح ناكم

 ىنضر ركب ىلإ ىف ةبال ا هذه تلزن لق ( انسح اهف هل دار ةنسح فرتقي نمو ر)ل ىلاعت لاق مث

 ىرقلا ىف ةدؤملا كا كيقع تاكد اللا انأذلإ ةناكتسع لاق مومعلا رهاظلاو . هنع هللا

 . ةدوملا كلت ىف ديك أتلا دوصقملا نأ ىلع كلذ لد

 نسحب ىلاعت هنأ ىنعملاو احن ىلاعت هللا قح ىف روكتشلاو ( روكش روفغ هللا نإ ر لاعت لاق ©

 ::لضفتلا نم ةريثك اعاونأ هيلع دير نأ قو مهلإ باوثلا لاصيإ ىف نيعيطملا ىلإ

 ءىدتبا امإ ةرولالوأ ىف مالكلا نأ ملعاو ( ًابذك هللا ىلع ىرتفا نولوقي مأ ) ىلاعت لاقو
 ن.ذلار إو كءلإىحوي كلذك ) ىلاعت هلوق وهو هللا ىحوب لصح امتإ بات كلا اذه نأ ريرقت َُ

 لصو ىت+ء ضعيلاب ضعبلا قلجلاو ىعملا اذه ريرقت ق مالكلا لضم مكسحل ازيزعلا هللا كليق نم

 نولوقي مأ) لاقف ىلاعت هللا نم أيحو سيل اذه نإ : مهوق ىهو موقلا ةيبش انهه ىكح مث . انهه ىلإ

 هن اك خيب وتلا سفن ةزمحلا ىعم و . ةعطقنم مأ :فاشكتلا بحاص لاق ( ًابذك هللا لع ىرذا

 مبقأ وه ىذلا هللا ىلع ءارتفالا ىلإ هلثم اويسني نأ مهتدلأ ى ىرجو ممواق ىف عقبأ : ليق

 (لوالا) هوجو هيفو (كبلق ىلع متي هللأ ُث نإف) لاق لأب ؛ هنع باجأ مث ؛ اهشخأو ةب رفلا عاونأ

 ( ىاثلاو ( باذك رتفم هنإ مطوق كيلع ىقيال ىَد مثاذأ ىلع ربصلاب كبلق ىلع طب رب دهاجم لاق

 ةناف ”كذكبلا هيلع .ىرتمي ىح:ممولق لع موتا نم كلمح هللا اقإ نإ هنأ مالكا 1
 اذه ركذ نم دوصقملاو . ةلاذلا هذه لثم ىف ناكن م الإ هللا لع بذكلا ءارتفا ىلع ءىرتجال

 لوقيف ةنايخلا ىلإ ءانمألا ضعب لجر بسني نأ هلاثمو .داعبتسالا رير#ت ىف ةغلابملا مالكا



 ةيآلا . ىلرلا ىف ةدوملا الإ : ىلاعت هلوق 1

 نمواآلا« ناجالا ليكتسم ًانموم تام دمم لآ تح لع تام نمو الأ. ًابئات تام دمع لآ تح
 ل1 بح ىلع تام نمو الأ ءريكنو ركستم مث ةنجلاب توملا كلم هرشب دمع ل 1 بح ىلع تام

 ىف هل حتف دمح ل 1 بح ىلع تام نمو لايك تلا ل] سوارعلا كفرت 6 هنا لإ قار دنع

 ندوالأ ؛ ةمحرلاةكمالم رازنم هربق هللا لعج دمتل ! بح ىلع تام نهو الأ . ةنجلا ىلإ ناباب هربق

 ةمايقلا موي ءاج دم ل 1 ضغب ىلع تام نمو الأ ؛ ةعاججاو ةنسلا ٍلع تام دمح لآ بح ىلع تام

 تان نم و:الأ ؛ ا رفاك تام دمحم ل 1 ضع ىلع تام ل هللأ ةمحر نم سة نيد 0

 لانا فاعكلا تحط هاو ىدلا وه اذه. «هنجلا ةحئاز مشي م دمع لآ ضغب ىلع

 ماوناك لك أو دشأ هيلإ مثرمأ ناك نم لكف هيلإ مهرمأ لوي ٍنيذلا مث سو هيلع هللا ىلص دمت

 هيلع هللاىلص هللا لوسر نيبو مهنيب قلعتلا ناكنيسملاو نسحلاو ًايلعو ةمطاف نأ كش الو ؛لآلا

 فاتخا ًاضيأو .لآلا مث اونوكي نأ بجوف رتاوتملا لقنلاب مولعملاك اذهو تاقلعتاا دشأ ٍلسو
 ىلع هانلمح نإو .لآلا مهف ةيارقلا ىلع هانلمح نإف « هتمأ مث ليقو براقألا مث ليقف لآلا ىف سانلا

 لهف ممريغ امأو . لآلا مث تاريدقتلا عيمج ىلع نأ تبثف ل أضيأ مهف هتوعد اولبق نيذلا ةمالا

 لبق ةنآلا هذه تلزن امل هنأ فاشكلا بحاص ىورو . هيف فلتخف ؟ لآلا ظفل تحت نولخدي

 نأ تبثف ءامهانباو ةمطافو ىلع لاقف ؟ مهتدوم انيلع تبجو نيذلا ءال وه كتبارق نم هللا لوسراي
 3 ناسف | و وك نأ بجو اذه تنك اذإو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا براقأ ةعبرألا ءالؤه

 هب لالدتسالا هجوو ( ىبرقلا ىف ةدوملا الإ ) ىلاعت هلوق ( لوألا ) هوجو هيلع لديو مظعتلا
 هللا ىلص لاق مالسلا اهيلع ةمطاف بح ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كش ل

 ملسو هيلع هللا لص دم نع رتاوتملا لقنلاب تيثو «اهذؤي ام ىنيذؤي ىنم ةعضب ةمطاف» سو هيلع

 هوعبتاو ) هلوقل هلثم ,ةمالا لك لع بجو كلذ تبث اذإو نيسحلاو ندحلاو ًايلع بح ناكدنأ

 نوبحت متلك نإ لق ) هلوقلو ( هرمأ نع نوفلاخت نيذلا رذحيلف ) ىلاعت هلوقلو ( نودتمت مكلعل

 نأ ( ىناثلا ) ( ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف كل ناكدقل ) هناحبس هلوقلو ( هللا كبح ىتوعبتاف هللا

 لص مهللا هلوق وهو ةالصلا ىف دهشتلا ةعاخ ءاعدلا اذه لعج كلذلو يظع بصنم لالا ءاعدلا

 كلذ لكف «لآلا ريغ قح ىف دجوي مل مظعتلا اذهو : دمل آو ًادمم محراو دمتل آ ىلعو دمع ىلع
 : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقو ؛ بجاو دمحم ل | بح نأ ىلع لدد

 دهان اههح نواب" فهاو نه نم (كضخ ايف اك ازا

 ضئافلا تارفلا مظن م اضيف ىنم ىلإ جيجحلا ضاف اذإ ًارحح

 ضف[ ل نولتفتلا تعشلل .- نع لآ نح اسهر. رك نإ

 لاق ىلاعت هنآل ةباحصلل ميظع بصنم هيف ( ىبرقلا ىف ةدوملا الإ ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 لخدف ىلاعت هللا دنع ابرقم ناك هللا عاطأ نم لكف ( نوبرقملا كئاوأ نوقباسلا نوةباسلاو )



 0 ٍ بالا ٠ ترا ا ىلاعت هل وق

 ددوتدلا نشك هللإ 00 0 1 5 اود كَل لإ لاق ندا 1 1 ثلاثا لوقلا )ل

 ةبارقلا ىلاثلا ىلعو محرلا ىنعمب ىه ىتلا ةبارقلا لوالا لوقلا ىلع ىبرلاف ؛ 0 لمعلاب هيلإ

 . ةلكشم ةيآلا ليق نإ « برقتلاو برَلا رم ىلعف ىه ثلاثلا لعو « براق لإ ننعم هن لإ

 كادت ( لورالا ) : فوج هلع 0 00 ا” ىلع ةرج'الا بلط ن'ال كلذ

 ةصصق ىف رك ذف ؛ةرجأالا بلط ىننب اوحرص مسهنأ مالس : مسيل ءابن الا رثكأ نع ىح

 ةصق 3 اذكو «(نالاعلا بر 7 الإ ير نإ 2 56 هيلع مكس !أسأ امو) مالسلا هيلع حو

 ءايبن الا را + لضفأ انا :1وسرو مالسلا مهيلع بيعشو طول هصق ىو ؛ حاصو دوه

 ط ىننب حرص قلم هنأ (قاثلاو ) ىلوأ ةلاسرلاو ةوبنلا ىلع رجالا بلطي ال نأب ناكف مالسلا

 0 00 ملأ 0 لق ) لاقو ( 5ل وهف رجأ نم متلأس القز لاعف تابآلا تاس

 هيلع أبجاو ناك غيلبتلا كلذ نآل كلذو هيلع لدي لقعلا ( ثلاثلاو ) ( نيفاكتملا نم انأ امو رجأ

 ءادأ ىلع رجآلا بلطو ( هتلاسر تغلب اف لعفت مل نإو كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب ) ىلاعت لاق
 دقو ةمك-هلا نم لضفأ ةوبنلا نأ ( عبارلا ) ءاملعلا ملعأ نع الضف سانلا لقأب قيل ال بجاولا

 لق )ايندلا ةفص 1 1 (ًاريثك ًاديخ ىوأ دقق ةكحلا تاور نمو ) همك لا هفض ىف لا ل

 تلط نأ (عرسداخخلا) ءانشاإلا نسحأب ءايشاأللا ىف رثأ ةاباقف لققلاو ند تكف ( ل61 عاتم
 م نم 0 0 هوجولا هذهم تدثف ؛ةودنلا ةحصب عطقلا قام كا ؛ ةمهتلا بجو ناكر جالا

 غيلبتلا ىلع رجأ بلط هنأ ىضتقي ةيآلا هذهرهاظو ٠ 1 رلاو غيلبتلا ىلع ةتبلا ًارجأ بلطي نأ هيل

 بلطز وال هنأ ىف عازنال هلا دنع (تاوآ+لاو) لاؤساا ريرقت اذه ىبرقلا ىف ةدوملاوهو ءةلاكللاو

 نيج و نم هنع تارذا لود ) فرقلا ىف ةدوملا الإ )هلوق قب ةلاضرلاو غيلبتلا ىلع رجالا

 : هلوق باب نم اذه نأ.( زال
 لولف نيعرادلا عارق .رماجب مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو

 نيدلسملا نيب ةدوملا لوصح نآل ًارجأ سيل ةَقيقحلا ىف اذهو . اذه الإ مكنم بلطأال انأ ىنعملا

 ملسو هيلع هللا لص لاقو ( ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤالاو نونهؤلاو ) ىلاعت لاق بجاو مأ

 ناك اذإو ةريثك بابلا اذه ىف رابخأالاو تايآآلاو « ًاضعب مهضعب دشي ناينبلاك نونمؤملا

 هلوقو ىلوأ ماك ]و نيبلسملا فرشأ قد ى اًروصخ انجاو نيناشملا روهج نيب ةدولا كر تا
 عجرف ًارجأ تسيل ىنرقلا ةدوماو هريدقت ( ىبرقلا ىف ةدوملا الإ ًارجأ هيلع كلأسأ ال لق ) ىلاعت
 مالكلا مهو عطقنم ءانثتسا اذه نأ باوجلا ىف ( ىناثلا هجولاو ) ةتبلا رجأ ال هنأ ىلإ لصاحلا

0 00 
 ردا قطملاو رجأ لالا فة كراك ا 0 ذأ نكل ىأ (فرقلا ىف ةدوملاالإ) لاق مث

 1 هنأ مو ء هللا لص ىنلا يقاس

 ىلع تام نموالأ ا ًاروفغم كام نما كا بح ىلع تام نوال ًاديهش تام دمع لآ بح ىلع



 1 امنإ لمعلا لع بترملا ءازجلا نأب حيرصت 5 9 0 / 2 15 لاس ا
 لا نزلا لصفلاب ىقيرطب

 فاشكلا 'بحاص لاق ( تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هدابع هللا رشبي ىذلا كلذ ) لاق مث

 1 .هرشب نم ( ريشبيو ) هرشبأ نم ( رشبيو ) هرشب نم ( رشسي ) ءىرق

 بتر هناحبس هللانأ ( لوألا ) : هوجونم باوثلا لاح مظعت ىلع ةلاد تايآلا هذه نأ ملعاو
 مههرك أو تادوجوملا م ظعأ وه ىذلا ناطلسلاو ؛ تان 5 تاضور تاخلاصلا ل معو 3 الالع

 هللاالإ هتك ملعيال ثيح ىلإ غلب دق ءازجلا كلذ نأ ىلع كلذ لد . ءازج ةقاش لامعأ ىلع بتر اذإ

 باب ىف لخدي ( نوءاشي ام محل ) هلوقو ( مهبر دنع نوءاشي ام ملل ) لاق ىلاعت هنأ ( ىتاثلا ) ىلاعت

 وه كلذ ) لاق ىلاعت نأ ( ثا لأ ر اهنم لعأ وه ام ديرب ناسنإلاو الإ ةجردال هنال ىهانمملا ريغ

 عبارلا) ربكلا ةياغف ناك قالطإلا ىلع ةمظعلاو .ايربكلا هلنم هربكب محي ىذلاو ( ريكا لضفلا

 1 ىلع ا لدي كلذو «( هدابع هللا رشبي ىذلا ) لاق 23 مظعتلا ل يس ىلع ةر اشدلا 6 ىلاعت هنأ

 . املا لوصولاو اهب زوفلا هللا لأسن « ةمظعلا

 ماسقأ ةثالث هيف عدوأو يلاءلا فيرشلا باتكلا اذه ل دم ىلإ ىحوأ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 بلطأاال ىنأ نيب « باقعلا ةيصعملا ىلعو ؛ باوثلا ةعاطلا لع بترو . فيلاكتلا فانصأو لئالدلا

 نم هلي دمج. دوصقم نأ لهاج ليختي الثل ؛ ًارضاح ًابولطمو الجاع ًاعفن غيلبتلا اذه ببسب مكنم
 : لئاسم هيفو ( ىبرَلا ىف ةدوملا الإ ًارجأ هيلع كلأسأ ال لق ) لاقف هاجلاو لالا غيلبتلا اذه

 ١ لاوقأ ةثالث ةيالا هذه ىف سانلا رك ذ ( ىلوآلا ةلأسملا :

 كلذ نع هلأست سابع نا ىلإ انيتكف « ةيآلا هذهىف انيلَع سانلا ربك أ ىعشلا لاق كك
 دقوالإ م6 وطب نم مأ نع سلا نحل رق نم كسلا طسأ و كاكا هل هللأ ا ل كك

 كم ىارقلا ىف ودوت نأ ( الإ ًارجأ ( هيلإ وعدأ ام ىلع ( : (علأ انآ لق) هللا 1 هدلو

 ىوذوت الو ىبرقلا ق- اوظف-اف كلذ متي دق اذاف «ىنعاطأو ىنباجأن م قحأو ىوق كنأ ىنعملاو

 0 6 داو

 مدق امل هيلي ىنلا نإ لاق امهنع هللا يضر سابع نا نع ىلكلا ىور 4 فاثلا لوقلاو ١)

 مك اده دق لجرلا اذه نإ راصنآلا لاقف ؛ةعم هدب ىف سيلو قوّةحو بئئاون هورعت تناك ةنيدملا

 هب هوتأ مث اولعفف ؟كلاومأ نم ةفئاط هل اوعمجاف ؛ مكدلب ىف مكراجو مكتخأ نبا وهو هدي ىلع هللا
 ىبراقأ اودوت نأ الإ ناعإلا ىلع ىأ ( أرجأ هيلع مكلأسأ ال لق ) ىلاعت هلوق لزنف ؛ مهيلع هدرف
 , (©0)هيراقأ ةدوم ىلع مخ

 الإ سيل ناثو وألا ةد دابع اوك وكرتي و هتلاب اونمؤي نأ ىلإ وعدو مل لوعزلا راذإ نأوه تالاكشالا ٠ ا ا

 نوعلإو ربلا ىضتقت ةبارقلا نال نيب رقاألا هيريشع راذناب رمأ نيح ةوعدلا ردص ىف اذه ناك اعإو :هتريشع مهنالو ا هل

 ٠ ىترقلا ىلوآ ةدوم ىلع ضح ىلوآلا وهو اهريغ ارا رار نأ كش قزم نارك تاكىفأ عأ ىه ىلإ ىزملا رجأ ةلاسرلا ناكف



 ١م بآل .نيدلا نم مهل اوعرش ءاكرش مهل مأ : عت هلؤق
 تاريخلا عي حيحصلا رذبلاو ءضرالا ىف حيحصلا رذبلا ءاقلإب الإ ىتأتي ال ثرحلاو (ةرخآلا

 . ىلاعت هللا ةيدوبع الإ سيل تاداعسلاو

 دارأ ام ناسنإلا اذه نآل اولاق ءحصي مل ةين ريخب أضوت اذإ انباحصأ لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 هلل صحبال نأ بجو ؛ ةرخآلا نعو هللا ركذ نع الفاغ ناكاذإ ايف مالكا نآل ؛ ةرخآلا ثرح

 لصحال نأ ب جوف ؛ ةرخآلا عفانم باب نم ةالصلا ةدهع نعجورخلاو ةرخآلاب قاعتي ايف بيصن
 . ةينلا نع ئراعلا ءوضولا ىف

 ايندلاو ةرخآلا لامعأ ىف موقألا ساطسقلاو مظعألا نوناقلا نيب امل ىلاعت هللا نأ ملعاو

 نم محل اوعرش ءاكرش م مأ ) لاقف ةواقشلاو ةلال_ضلا باب ىف لصآألا وه ام ىلع هيبذتلاب هفدرأ
 اونيز نيذلا مهنيطايش (مهؤاكرش) و عيرفتلاو ريرقتلا مأ ىف ةزمحلا ىنعمو ( هللا هب نذأي لام نيدلا
 او « مهناثوأ ( ممقاكرش ) ليقو . اهريغ نويلعيال منال ايندلل لمعلاو ثعبلا راكنإو كرشلا

 نيدل ةعراش تلعج مهتلالضل أببس تناك املو « هلل ءاكرش اهوذختا نيذلا مث مال مهلإ تل

 اوعرمر كوقو (( سانا نم ارض نللعا نءإ تررز ملسسو هيلع هللا لص مهارب | لاق ام ةلالضلا

 الولو ) لاق مث هلل نيدض ىلع مرا عل 0 كلت نإ نعي( هنا هي لذ ملام نيدلا نم مف

 ةمايقلا موي نوكي لصفلا نأب دعولاالولو لاقي وأ : ءازجلا ريخأتب قباسلا ءاضقلاىأ (لصفلا ةملك

 باذع مل نيملاظلا نإو ) مهئاكرشو نيكرشملا نيب وأ نينمؤملاو نيرفاكلا نيب ىأ ( مهنيب ىضقل )

 (لصفلا ةملك الولو ) ىنعي لصفلا ةملك ىلع هل ًافطع نأ ىف ةزمهلا حتفب نأو . مبضعب أرقو ( ملأ
 لهأ لاو>أ رك ذ ىلاعت هنإ مث ( ايندلا ىف مهنيب ىضقل ) ةرخآلا ىف نيملاظلا بيذعت هريرقت نأو

 ًاديدش افوخ نيفثاخ ( نيقفشمنيملاظلا ىرت ) هلوقوهف (لوألا) امأ « باوثلا لهأ لاوحأو باقعلا

 ءاوقفشي مل وأ اوقفشأ ءاوس مهب عقاو هلابو نأ ديري (مهب عقاو وهو) تائيسلا نم ( اوبسك ام)

 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ) ىلاعت هلوق وهو باوثلا لهأ لاو>حأ وبف ( ىناثلا ) امأو

 لهأ نم قاسفلا نأ ىلع هيبذت ةيآلا ىفو ؛ اهف ةعقب بيطأ ةنجلا ةضور نال ( تانجلا تاضور ىف

 عاقبلا ىهو . تانجلا تاضورب تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا صخ هنأ الإ « ةنجلا ىف مبلكةالصلا

 ل ا ناك نب ةصوصخم نوكت نأو دب ال تاضورلا كلت" نود ىتلا عاقبلاف « ةنجلا نم ةفيرشلا

 نأ ىلع لدي اذهو ( مهبر دنع نوءامشي ام مه ) لاق مث, تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا كل وأ

 ( ريبكلا لضفلا وه كلذ ) ةجردلا هذه 5 ىف ىلاعت لاق مث  ةأيهم هدنع ةرضاح ءايشالا لك
 لضفلا قيرطب لصحم امزو هللا لع بجاو ريغ ٍتاوثلا نأ لع ةنالا هذه اولدسا انا
 نوءاشي ام مهل تانجلا تاضور ىف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ) لاق ىلاعت هنآ ىلاعت هللا نم

 نامإلا ىلع ءازج ناكاشما هنوديربام لك نادجوو تانمذلا تاضور نأ ىلع لدي اذهف ) مر دنع

 . ةحلاصلا لامعالاو



 ةيآلا . هثرحىف هل دزن : ىلاعت هلو ب

 نامرخلا ناك: ةدحاو ةلاح ىلع ًايقاب بولطملا لوصح ناكو  ديازتلا ىف ًادبأ ليملا ناكاذإو ؛ دشأ
 لاقت هنأ كذب مو (هثرح ىف هل 000 ثرح بلاط لاق ىلاعت' هنأ (ثلاثلا) ةلاحمال ًامزال

 ىلاعت هناف ايندلا ثرح بلاط امأو . اتايثإو ًايفن هنع اتك اس مالكلا قب لب ءال مأ اد ايندلا هيطعي

 هز 07 ظعلا توافتلا ىلع لدي اذهو ٠ 0 ىلع ةرخآلا بيصن نم ايش هيطعيال هنأ نيب

 كذب هنأ الإ , جا اهلا ردقب عبتلل ًادجاو نوكي لصالا دجاوف ؛عبت ايندلاو لصأ ةرخآلا لوقي

 نأ نيب ىلاعت 3 ) عبأرلا ( ةرخآلا ركذب اه هركذ نرش نأ نم ا ايندلا نأ ىلع ًامينت كلذ

 افاق ٠ اندلا د ة واط ضفيا طيب .اننذلا تلاط نأ نينو :.ةيولطم ف دازي ةرخالا بلاط
 3 هلاح نوكي ةرخالا بلاط نأ لواآلا مالكلاب نيبف . ةتبلا بيصن هل لصحال هنإف ةرخآلا

 ناصقتلا ىف لوألا ماقملا ىف هلاح نوكي ايندلا بلاط نأ ىناثلا مالكلاب نيبو ديازتلاو قرتلا ىف
 هحوج رم هقسنلاو دقت ايندلاو ةئيسن ةرخآلا نأ ( سماخلا ) ماتلا نالطبلا ىف ىناثلا ماقملا ىفو

 تدكما هضقلا هذه لآ ىلاعت نيف « ةئيسنلا نم ريخ دقتلا نول ومي سانلا نال ؛دقتلا لإ ةمنلاب

 . ماودلاو ةدايزلل ةبجوتم اهنآ الإ ةئيسن تناكنإو ةرخآلاف ءايندلاو ةرخآلا لاوحأ ىلإ ةبسنلاب

 تناكف نالطبلا ىلإ مث ناصقنلا ىلإ ةبجوتم اهنأ الإ ًادقن ثناكنإو ايندلاو «لك أو لضفأ تناكف

 فان هلق ىيل ةناوا هنا انندلا لاح بيسان ال ةزخالا لاح نأ لع لدي :اَدَهَف 6 لذرأو نمَحأ

 نأ ىلع ةلاد ةيآلا ( سداسلا ) سابع نبا نع ىورم وه ؟ مسالا درجي الإ ةرخآلا لاوحأ

 لمحتب الإ ىتأتيال ثرحلاو « ثرحلا نم نيبابلا ىف دبال لب ةرضاح تسيل ايندلاو ةرخآلا عفانم
 نأ انملع اثرح نيمسقلا الك هللا ىعم ايلف « ةيقنتلا مث دصحلا مث ةيمنتلاو ةيقستلا مث رذبلا ىف قامشملا
 ةدايزلا ىلإ ةرخآلا ريصم نأ ىلاعت نيب مث . قامشملاو بعاتملا لمحتب الإ لصح ال امهنم دحاو لك

 نم ًاعيمج نيمسقلا ىف دبال ناكاذإ ليق هن اكف . ءانفلا مث ناصقنلا ىلإ ايندلا ريصم نأو لايكلاو

 ك1 16 لإ يعاتل] هذه فرص نزان ةيقتلا دصملا و. ةيمحلاو ةيقستلاو ,ةئارملا ثعاتم مح

 ”ءانعلاو ءاضقنالا و ناصقلا ىف نوكي ام ىلإ اهفرص نم لو ءااو ديازتلا ىف

 ىف ديزن انأ ىنعملا (لوآلا ) نالوق ( هثرح ىف هلدزن) هلوق ريسفت ىف « ةيناثلا ةلأسملا ١

 فيعضتب ( هثرح ىف هل دزن ) لتاقم لاقو : هيلع تاعاطلاو تاريخا ليس ليهستو هتناعإو هقيفوت

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو ( هلضف نم مثديزيو مثروجأ ممفويا ) ىلاعت لاق . باوثلا
 الإ ايندلا نم هتأي لو  هينيع نيب هرقق لعجو همه هيلع ىلاعت هللا تتش ايندلا همهو حبصأ نم د

 ةمغار ىهو ايندلا هتتأو هلق ىف هانغ لعجو همه هللا عمج ةرخآلا همهو حبصأ 0

 ام اذه نك نإ نع يرقي ظفلاوأ < اهغأ نع

 عفد لجال وأ باوثلا بلط لجأآل ىلص نه نأ 'ىلع لدي ظفالا رهاظ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ثرح ديرب ناك نم) لاق ىلاعت هنأ (باوجلاو) حصتال اهنأ لع اودجأو « هنالص حصت هنإف باقعلا



 1 ديالا. هير قف هلو دج لاكن ةلوك

 يل ام 2

 ابذك للا لع ىف 0 0 مهرو 2 زر وفع هللأ نإ انس > اف هل دز

 ه-

1 

 يي س ه مص ماع ا هه مارص سس 6

 2 هنإ هتاَملكب يل ةنلأ, انت
3 

 - هاش مال مههياص متعه ا -

 اا نع 1 و و.هدانع نع ةيوتلا ليفت 1 1 26« رودسلا تاذب

 هرج 2 212 ساه سا اسس راس نس شل رخو

 م الكام لا وم يذلا بِجَتسيو 602 نولعفت أم معيو

 ميلا اس

 ه3 لبد كنادذَع مش َنورفاكْلاَو هلْضق نم

 ىبردلا ىف ةدوملا الإ ًارجأ هيلع ملأ ال لق تاملاصلا اولمعو ا! ونمآ نيذلا هدايع هللا رشبي ىذلا

 نإد ًابذك هللا لع ىزنفا كولو مأ ءروكش روفغ هللا نإ آنسح اهيف هل دزت ةنسح فرتقي نمو

 ىذلا وهو « رودصلا تاذب ملع هنإ هتالكب قهلا قحو لطابلا هللا حمبو كبلق ىلع متخي هللا أغيب
 اولممو اونمآ نيذلا بيجتسيو . نولعفتام ملعيو تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي

 « ديدش باذع مل نورفاكلاو هلضف نم مثديزبو تاحلاصلا

 اوعسي نأ نم رمل دبال هنأ نيب مهلإ ناسحإلا ريثك هدابعب ًافيطل هنوك نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 ( هثرح ىف هل دزن ةرخالا ثرح ديري ناكنم ) لاقف حئابقلا نع زارت-الا ىفو تاريخلا بلط ىف
 زاجلا ليدس ىلع ًاثرح ةدئافلا هب بلطي امن لماعلا هلمعيام ىمس ىلاعت هنإ فاشكلا بحاص لاق
 : لكام ةنآلا و

 دارأ نم نيبو ةرخآلا دارأ نم نيب ةيآلا هذه ىف قرفلا رهظأ ىلاعت هنأ ( ىلو الا ةلأسملا ل
 كلذو ءايندلا ثرح ديم ىلع ركذلا ىف ةرخآلا ثرح ديرم مدق هنأ ( لوآلا ) هوجو نم ايندلا
 «نوقبالانورخألا ني » هلوقىلع ًامينترك ذلا ف همدق مثةرخآ هنوكب هفصو هنآل ٠ ليضفتلأ ىلع لدي

 (اهنم هتؤنر ايندلا ثرح ديم ىف لاقو (هنرح ىف هل دزن) ةرخآلا ثرح ديرص ىف لاق هنأ ( ىاثلا )

 ليئارسإ ىنب ةروس ىف لاقو ؛ هلكه يت ؤب الو هبلطيام ضعب هيطعي هنأ ىنعملاف « ضيعبتلل نم ةماكو
 لمع نم لك نآل كلذو نيبابلا لع دعاسم ىلقعلا ناهربلا لوقأو ( ديرن نمل ءاشن ام اهف هل انلخي )

 هتظام تناك م لكف؛ تاكأل اكسل بيس لامعألا تكف: للا كلذ لع ككل ا
 ١ راك كل ذك مالا ناك املكو ء رثك | ةازحالا:تلط لإ هلق ليم ناك رتك أ كاع الا كل 7
 ايندلا بلاط امأو ( هثرح ىف هل دزن ) هلوقب دارا وه كلذو ء رثك أ تاداعسلاو مظعأ جابتبالا
 الإ هليمو رثك أايندلاب زوفلا ىف هتبغر تناكرثك أ ٍبلطلا كلذ. لامعأ لع هتبظاوم تناك الكف

 با رخت مد
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 ه 0 ا هسا مح ج2 ا 1 هد ا 6: ساد 0 لا ع

 كح كيري ناك نمو هل رخ ف هدو ةرخالا ث اكل دك أ كاكا نم

 ايا م مارب ١ عت 6-52 2م  ةوردع 0 0 هن د

 ل ا ا ا

 مراسل هني مهم َنَيا

 م نيملاطلا إد 2“ / ىضقل لصفلا ةلك 5 هلأ + هب ند 0 نيدلا ن 5

 . 1 6 عقاو ل 3 ناقفشم ا ىَرت رد ميلا تك
 م لإ 6 ههاس 2و

 د ردع نواعم ل ار تدلل لق ارا

 1 هر هر

 رثادق ريش رر ني دع ه م مردص

 | ولمعَو 00 نيد ا هدابع هللا رشبي ىذلا كلذ ار ريكلا م
 وردد 5 26 8. 2

 0 فرع نمو قرا ىف ةدوملا الإ ار 3 هلع ملتسأ ال لق تا احلاصلا

 ءافيتسا نال ( ديعب لالض ىف) نودححيو اهبف نوراهف .ةعاسلا عوقو ىف كنشلاو ةيرملا مهلخدت

 اذهو . ىلاعت هللا ىلإ لظاا دانسإ مزل ةمايقلا لصحت مل ولف . لدعلا ىف بجاو ملاظلا نم مولظملا قح

 10 ال الض ةم امقلا راكبإ | ناك مرجالف' « تالاحلا لأ قم

 هنالل انبه مالكلا اذه ركذ نسح امتإو ممم ناسحإلا ريثك ىأ ( هدابعي فيطل هللا ) لاق مث

 ًاضيأو :هدابعب هللا فطا نم كلذ ناكف . ةفيطالا لئالدلا هذه لع لمتشملا باتكلا مهلع لزنأ
 م ًاضيأ كلذ ناكف باذعلا كلذ مهنع رخأ ىلاعت هنإ مث .ديدشأا باذعلا | 0 0 3

 نسح مرج ال . مهنع راضملا مظعأ عفدو مهلإ عفانملا رظعأ لاصيإ ركذ قبس املف . ىلاعت هللا فطل
 كلذو دابعلا لك ق> ىف ماع ربلاو 5 لصأ نأ ىنعي ( ءاشي نم قزري ) لاق مث ؛ انهه هركذ

 تايلبلاو تافآلا رثك أعفدو , قزرلا نه هنم دبالام ءاطعإو : مهفلاو لقعلاو ةايحلاب ناسحإلا وه

 . ةفلت ةتوافتف ةجيلاو ةيطعلا بتارم امأف . مهنع
 . عفادي الو بلاغيال ىذلا ( زيزعلا ) ءاشي ام لك ىلع رداقلا ىأ ( ىوقلا وهو ) لاق مث

 هتث ايندلا ثرح ديرب ناك نمو هثرح ىف هل دزن ةرخالا ثرح ديري ناك نم ل ىلاعت هلوق

 ةملك الو لو هللا هب نذأي ملام نيدلا نم محل اوعرش ءاكرش مهل مأ . بيصن نم ةرخالا ىف هل امو اهنم

 نيذلاومهب عقاووهو | وبسك اعنيةفشم نيملاظلا ىرت. ميل باذع مهلنيالاظلا نإو مهنيب ىضقل لصفلا

 كلذ « ريبكلا لضفلا كلذ مهبر دنع نوءاشي ام م تانجلا تاضور ىف تاحلاصلا اولمعو اونمآ



 اوف ةيآآلا . هللا ف نوجاحب نذلاو: ىلاعت هلوف

 كا ضاع ل رع ام يرحب (مكنيب و اننيب ةجح ال ) هلوق نم كارلا مدل هنأ لعاو

 هده نك 5 وصقل لاك 0( ضرعم ىف روك ذم مالكلا اذه نأ ( لو"الا ) هوجو هيلع

 هجن ان ةلد الا 0 :أ (ىناثلاو) ضقانتم وهو اهسفنل ةمر< اهنوك مزل . ةجاحلا مرح ةنآلا

 ةجحلاب ارفرع موقلا نأ دار 1 ليا ةعوخ نكم ذل كلذو معلا ديفي ليلدلا نأ (ثلاثلا) فيلكتلا

 مج اهي نعأ 0 دق هنأ ىلاعت نيمف ٠ ًادانعو غب هقيدصت أ 1 عزو ؛ عقلي دمه قدص

 زوحب ال هنأ : انلوق ىو امو ءهتيلا ةجالا ىلإ مهعم ةجاح الف هقدص ةجحلاب اوفرع ممن ال

 هلوقو ( كبر ليبس ىلإ عدا) 01 هلوقو 00 2 ىلاب مكداجو ) هلوق ٠ . ةجاحملا مح ع

 ) انلادد 2 ان:ةلداج دق حوت 0 هلوقو ( ن ا ئه ى 30 الإ كات كلا لهأ اولداحب د

 .(هموق 0 اهانتأ أ :جح كلتو) هلرقو

 0 ىأ )هل بيجتسا أم دعب نم) هند َْق نروكأ 2 ىأ (هللا َْى 0 . .ذلا 7 0 لاو 0

 ةمولعم ةاروتلا ةيفحو ىدو# ةودنف 9 فاتألاب كح اجلا نم كل 0 0 0 0 نإ 0 متسلأ

 قفتملاب ذخ "الا نأ ىلع ةبالا هذه ىف ركسمالك متينب اذإف ؛ اهلع ًاقفتم تشل دم ةونوو ا قافالاب

 ةلطاب ىأ 3 ةضحاد هل هذه نأ كاي نيم 0 1 ةيدوولاب ل هلا نر َُن بجو٠ 5

 روهظ لج ل مالسلا هيلع ىسومع ناع الأ تح و اعإ هنأ ىلع اوقطأ دوملا ن ل كلذو « ةدساف

 اودهاش دوملاو »ع مالسلا هيلع دمت ل وق قفو ىلعتازجعملا تروهظ انههو »2 هلوق قفو ىلع تازجعملا

 0 دع ةودل فارتعالا بجي أةمهف 2 قدصلا ىلع لدي ةزجعملا روهظ ناكنإ 00 تازجعملا كالت

 ىموم ة ويش رارقإلا امأ ماو. هناودشب اورد نأ وم ق> ىف بجو قدصلا ىلع لدب ال ناك نإو

 هذه هللأ رر# الو . ًاضقانتم نّوكي ةزجعملا 0 رهظ ىفا هب ءاوتسأ عم دم ة ةودن راكنإ ىلع رارصالاو

 امو نازيملاو قلاب باتكلا لزنأ ىذلا هللا ) لاقف « ةمايقلا باذعب نيركسملا فوخ لئالدلا

 :«تانيملاو لئالدلا عاونأ ىلع لمتشملا تنادكلا لزأ ىلاعت 5 ىعملاو 2 ةعاملا لعل كيردي

 مهئجافت ىّتم ةمايقلا نأ نودلعيال مهنأو ٠ ميقتسملا ساطسقلا وه ىذلا لصفلا وهو نازيملا ل 00

 ةقب رط كرتي و ؛لالدتسالاو :رظنلا قف دو دحي نأ لقاعلالع بجو .كلذك رماالا ناك

 هنم اوأر ام مهنأو ٠ كلذ ىف رثك أو ةمايقلا لوزنب مهددهب لوسرلا ناك املو ؛ديلقتلاو لهجلا لهأ
 هيلع نحن ام قحلا نأ انل رهظي ىدح تماق ابتيلو  ةمايقلا موقت ىتف :.ةيرخسلا ليبس ىلع اولاق أرثأ

 نذلاو م نونمؤ.ال نيذلا ام | . لجعتسي ( ىلاعت لاق ةهم ثا هذه عفدلف 0 هباصأو 5 هيلع ىذلا 1

 م 0 ةبوتلا عنتم اهدنع نأ مهملعل نوف اخو نوةفشي اع ء]و٠ رهاظ ىنعملاو ( اهنم نوةفشم ارونقأا

 6 اذه هل لصحعال هناذلف ثعيلا 1



 ةيآلا . مقتساو عداف كلذلف : ىلاعت هلوق ١64

 بهذم ىلإ ةفئاط لك بهذ نأ ىلع ؛ةيعيبطلا ةفنالاو ةينا_فتلا ةيملا مهتلم . ةسايرلا بلطو
 مث :فالتخالا عوقول بيس كلذ راصف . ةسايرلاو ركذلل ابلط هاوس ام حبقو هيلإ سانلا اعدو

 نأ ملع هنأل وأ ءانلوق وه اك ةئيششملا ضل امإ را أ نسم دج هدنع تاذع لكل
 ىعسم لجأ لإ كبير نم تار ةملك الولو 0 هلوق ىعم وهو ' ادا لمع 3 هب هقيق حالصلا

 اوديرأ نيذلا ىف اوفلتخاو « ةمايقلا ىف نوكي دقو ايندلا ىف نوكي دق ىمسملا لجالاو (مهنيب ىضقل

 نارمع ل 1 ىف ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ ىراصنااو دوهيلا مث نورثك الا لاف ؟ مم نم ةفصلا هذهب

 نس م ةروس َّق لاقو ) مميب ًاغب معلا مثءاج م دعل نم الإ الا |وثوأ نيذلا فاتخا امو (

 مثءاج َّ لعل نه الإ ( هلوق نالو ) ةئيملا مهتءاج 8 لعل نع الإ ناعكشلا امرأ نيذلا قرفت امو)

 نال . ةروكذملا هوجولل لطاب اذهو « برعلا مث مهن: نورخآ لاقو . باتكلا لهأب قئال ( ملعلا

 نيذلا نال . برعلاب قد هل ) مثدعي 0 فانكلا !اوثزوأ نيذلا نإو ) ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق

 (هنم كل ى) هلي هّللأ لوسر دهع َّق اوناكنيذلا ناعكلا لهأ مث ٠ مدع نم تاجكللا اثرا

 نامي إلا ق> هب نونمؤيال (بيرم) مباتك يي

 فراح ام لجاإلاو “ ىرفتلا كاذ لج الف ىدي ( تّرعأ اك مقتساو عداف كلذلف ) ىلاعت لاق مش
 ةوعدلا ىلعو املع مقتساو ةيفين+لا ةلملا لع قافتالا ىلإ عداف ؛ندلا ىف ةريثكدللا تافالتخالا نم

 00 ل لن نع ا لقو ( ةلطاملا ةفات غلا مث اوهأ عبشت "لو هللأ كرمعأ اك .ابلإ

 لفشل ودملا نيف ردتملا نال: ةلزنملا نعكلا عميمجب نام الا ىذا هلزنأ هللا نأ حص بات 2ك أب

 ( نورفاكلا مه كنل وأ) هلوق 00 رماكماو ضعت نمؤن ) هلوق ه ”ظرر ١ سيفا ررفكاو

 0 ها ىلإ متكاحتق 0 اذإ كحملا ىف أ ( مكب لدعأل ك١
 هنع مكستيبن ام للا مكفلاخأ 1 هلعأ ال 6 ل نأب أب كسفنأو ىسفت نيب قرإ٠ ذأ ل 5 رع

 : هلللأ مح ق راعش مف مكرغاصأو مكرباكأ نيد توا ل ' ىتدقنت نيدو مب ئاوسأ اوك

 انذيب عمجب هللأ « منيو | ذاع ةدجح ال , كلامعأ 5 و 5 ر لاق مث

 لغت هلل نأ بج وو «( هسقن لدعب صوص دحاو لكو 3 د>او لكلا هلإ نأ ىنعملاو ) ريصملا هيلإو

 دوصقملاو , هلع ىلع هيز اجو ةمايقلا موب ف لك نو عي هللأ نإف 2 ةسفلا اندلا ف دحاو 0

 لدقلا نم م لعف م دكراتملا هذه قبلي كل لق نإف ١ ةسفن م 0 لك لاءتشاو ركراتملا همم

 نيدلا اولي نأ طرشب ةطورشم تناك ةكراتملا هذه انلق ؟ ءالجإلاو ليخنلا عطقو تويبلا بيرختو
 ةوش رارقالاو: مانصاللا ةدانع كابو 2 ديح وتلا هق لخدو 2 ءايبن الا لك نيب هدد ىلع قفتملا

 مرج الف . طرشلا تاف ذئنيخ ؛ نيدلا اذه اوليشي ل ايلف ؛ ةماقلاو ةفنعبلا ةحصياو ٠ الا



 ١وأ/ ةبآلا . ءاشي نع هيلإ ىتحي هللا : ىلاعت هلوق

 نكي نإ كيرف ةعاملا رح[ لإ مهني قافتالا لوصح ىف ءاجر ال ًاقرفت اوقرفت سايقلاب ذخآلا

 * هنع اع وت# افرع كلذ

 خسفلا لوخد عنتميام اهنم نيمسق ىلع عئارشلا هذه نأ ىلع لدت ةبآلا هذه ي ةيناثلا ةلأملا إل
 لدعلاو قدصلا نس لوقلاك« نايدألاو عئارشلا عيمج ىف ءاقبلا بجاو نوكي لب « هيف رييغتلاو

 نايدالاو عئارشاا فالتخاب فاتخيام اهنمو ؛ ءاذيإلاو لظلاو بذكلاحبقبلوفلاو ؛ناسحإلاو

 عونلا ريرقت. ىف هيعس نم ىوفأ لوآلا عونلا ريرقت ىف عرشلا ىعس نأ ىلع ةيآلا هذه تلدو

 ىف ةداعسلا لوص+ل ةديفملا لاوحالا باستك ١ ىف ةمهم لوالا مسقلا ىلع ةبظاوملا نال :ىباثلا

 . ةرخآلا رادلا

 ةقفاوملا لوصح نآبرءشم هيف (اوقرفنت الو نيدلا اوميقأ نأ) ىلاعت هلوق 4« ةثلاثلا ةلأسملا ١

 اذإ راو تاريثات سوفللا نأ ( لواللا )هرجو نع هممت نايبو . لقعلاو عرشلا رطل

 اهنم دحاو لك راص تقفاوت اذإ اهنأ ( ىتاثلا ) ريثأتلا ىوق دحاو ىلع تقفاوتو سوفنلا تقباطت

 تقلا اًذإ'امأ ءدوضقملا لو صح تبلت ناوعاللا ةزيك و٠, نيعملا د وصقملا كلذ أى رحال

 ماعلا ةحلصم دض عزانتلا لوصح نأ ( ثلاثلا ) دوصقملا لصحب الف تفعضف تلداحتو تعزانت
 ةماقإب ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا مأ ببسلا اذهلف ٠ بهنلاو لتقلاو جرلاو جرحلا ىلإ ىضفي كلذ نآل

 . (اولشفتف اوعزانت الو) ىرخأ ةبآ ىف لاقو قرفتلا ىلإ ىضفيال هجوىلع نيدلا

 هنأ ( لوآلا ) ناهجو هيفو ( بيني نم هيلإ ىدهيو ءاشي نم هيلإ ىتحي هللا ) ىلاعت لاق مث
 اذه ىلإ مدشرأ امنإ ىلاعت هنأ نيب هيلع قفتملا نيدلاب كسلا ىلإ هلي دم ةمآادعو ا ا

 اذه مولع ربك امنإ هنأ (ىناثلا ) ةماركسلاو ةمحرلا ديزع مهصخو مهافطصاو مهابتجا هنآل « ريخلا

 ةلليسلاب# اقر وق طخ هنأ لادن نيس نا ارك مهل دايقنالا نم هيف امل لسرلا نم ءاعدلا
 0 مهمؤلي هنأ ىف ءاوس قكلالب ء ىغلاو بلفلاو بسلا رشق الو: رمل دايقنالا مزليو

 ا جارلا ى 2 0 مضلا ىلع لدي ءايتجالا ظفل قاقتشاو « ىلاعت هللا مثابتجا نيذلا

 00 ببي رقت هنم ةبرهو هيلإ همضإ ىأ ( هيلإ ىدحب هللا ) هلوقف ضوخلا ىف ءاملا ىجو

 . (ءاشي نم محريو ءاشي نم بذعي) ىلاعت هلوقك ( ءاشي نم ) هلوقو : ةمحرلاو

 هنم تبرقت ًاربش ىنم برقت » نم ربخلا ىف ىور اك وهو ( بيذي نم هيلإ ىدهيو ) لاق مث
 نأب ئداشرإو:نيادج ةللإ كلما ةيعاطترل] انفأ نه ىا ةءاورع 8 ىتمي ىناتأ نمو اعارذ

 . 3 لبسأ و ةردص هل حرشأ

 نأ لئاقل ناك . هيلع قفتملا نيدلاب ذخاللاب ممالاو ءايدناألا لك نأ 31 نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ملا ممءاجام دعب نم الإ اوقرفت امو ) هلوقب مهنع ىلاعت 000 اذاملف : لوقي

 ىغبلل كلذ اولعف مهنكلو. ةلالض ةقرفلا نأ اوملع نأ دعب نم الإ اوةرفت ام مهنأ ىعي ( مهيب 5



 ةرالا ا اع 0 4 هلوق 6١و“

 « ىسيعو ىسومو مهأرب 0 8 هب ئضاو اه نيدلا "نمد كا كل هللا ع عرش ىعملاو

 ءابناألا رباكأ 6 كداب ةيرخا .ءابنالا الو صخ انعإو ؛ ةنآلا ظفل نم دوصقملا اوه اذه

 هنأ ( اهدحأ ر تالاكشا ةبالا ظفل ىف قب هنأ الإ ؛ةريثكلا عابتألاو ةميظعلا عئارشلا باحصأو

 ىذلاو ) طسولا ىفو ( ميهاربإ هب انيصو امو ) اهرحآ ىفو ( احون هب ىصو ام ) ةيآلا لوأ ىف لاق

 ةبيغلا ليس ىلع مالسلا هيلع احونركذ هنأ (اهناثو) ؟ توافتلا اذه ىف ةدئافلا اف ( كيلإ انيحوأ

 اكو كلإ اح وأ ىذلا وز كاف ماكتاا ليبس ىلع نييقابلا نيمسقلاو ( احون هب ىصو ام ) لاَ

 كيلإ انيح وأ ىذلا نيدلا نم مك هللا عرست : ةيالا ريدقت ريصي هنأ ( اهئلاثو ) ( ميها وبإ هي ابيض

 ىضتقي اذهف « روضحلا باطخ ( كيلإ انيحوأ ىذلاو ) هلوقو ةبيغلا باطخ ( يل عرش ) هلوقف

 هذهف . لكشم وهو ؛ دحاول!رابتعالاب ذحاولا مالكلا فروضحلا باطخو ةبيغلا باطخ نيب عملا

 م,كل عرش لاقي هنأ ةيالا نم دوصقملاف ةلخجاب و ؛ املوح اورادام موقلاو اهنع ثحبلا بحي قياضملا

 1 اك نددلا اذه نم ةارملا نوب نأ تحب كوقأو . هت لع ءاين الا تقباطت نيد ىردلا نه

 ( اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل ) ىلاعت لاق ةتوافتم ةفلتخم اهنال كلذو ؛ ماكحالاو فيلاكتلل

 هتكئالمو هللاب نامإلا ىهو . مئارشلا فالتخاب فاتختال ىتاارومألا هنم دارملا نوكي نأ بجيف

 ةرخالا ىلع لابقإلاو ايندلا نع ضارعإلا بجوي نامي لاو رخآلا مويلاو هلمرو هبتكو

 نم دارملا نوكي نأ ىدنع زوحيو :لاو>الا لئاذر نع زارت>الاو قالخألا مراكم ىف ىعسلاو
 بابرأأ ) مالسلا هيلع فسوي لاق [ك  ةريثكلا ةهلالاب اوقرفتت ال 007 الو) هلوق

 0 حون الإ لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو ) ىلاعت لاقو ( راهقلا دحاولا هللا مأر يخ نوقرفتم
 نأ ىلع ( احون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش ) هلوقب مهضعإ جتحاو ( ل الإ هلإ ال هنأ

 هيلع فطع هنآ ذآ 0 امياوطاو « مالسلا هيلع حوأ هل ردن م وعبم ناك سلا ل وأ ىف هل دل

 اوميقأنأ) لححو . لكلا نيب اهبلع قفتملا ةعيرشلاب ذخالاوه دارملا نأ ىلع لدي كلذو ء ينال ا
 لبق هناك فانئتسالا ىلع عفر اهإو : هيلع 0 ( عرمش ) لوعفم نم لدب بصن امإ ( نيدلا

 مثوعدت ام) 1 قشو مهلع مظع ( نيك رشملا ىلع ربك )نيدلا ةماقإ وه ليقف؟ عورشملا كاذام

 الإ ةلآلا لعجأ) اولاقرافكسلا نأ ليلدب , عامجإلاو قافت الا لبس ىلع ىلاعت هللا نيد ةماقإن م (هيلإ
 : لئاسم انههو (باجي ءىثلا اذه نإ ًادحاو

 ءايبناللا رباك أ نأ ربخأ ىلاعت هنإ اولاق ةيآلا هذه سايقلا ةافن 0 ملا ١)
 0 ىلاعت هللاو ؛ عزانتلاو فالتخالا ىلإ ىضفي ال ثيحب نيدلا ةماقإ بحي هنأ ىلع او ةبطأ
 حتف نأ مولعمو ةفلاخلاو قرفتلا نع ىلاخلا نيدلا ىلإ مدشرأ هنأ هدابع ىلع ةنملا ضرعم

 5 اونب نيذلا ءالؤه نأب دهاش سحلا نإف ؛ ةعزانملاو قرفتلا عاونأ مظعأ ىلإ ىف .سايقلا



 ١هوه ةيآلا . نيدلا نم كل عرش : ىلاعت هلوق

 ا كيل تو 5 2 هر ها ا

 د ا يذلا نإ و مهدي ىضقل ىمسم لجأ |!

 ١ اع 54 5-2 ١

 -ه2 65ه هدم هس ةريهن رثاو

 لَقَو لقو مءاوهأ غبت 3 َتْرمَأ 000 عداف كلذاف 140 بيرم هن

 سر له لال هوم 20 0 امهرجرخ هةر ,ده مسه م

 : امعا : هرو و هللا منيب 1 5 0 هلال ا 5

 مسمةرع همر ّ مها ركام مه 00 ه ارتارت هوه ةهرث عاد

 »١6« ريصْأ لادا مدل 0 هّللأ 220 35 1 ال كلابعأ حلو

 همه لمن م ملك 2 7 ا ا ا رث ىدص - 2 . تن“ اس م12

 مب كيك اصح مهجح هأ ها كح نم ا ف نوجاحب نيذلاو

 قحاب َباتكتأ ا لأ ىذلا 0 611١ 1 ناد 0 ا مهلعو
_- 

 رار نار ل اساسا | يو لمس يت سل د سد عردق

 نونمؤي ال نذلا | 0 ا لَ كيردي 5 ريما
0 

 1-2 ه2 - ركئسو ءل 7 هيض ملح رس ل

 1 وضاع ندع 3 َنوَقفشم وما ندذلاو 3 -
 23و

 مل سهده سرا ل ماه ها رت اررئهال - لا هدم

 ىوقلا وهو هاش نم قزري هدابعب فيطآ هللا 10١ ديعُب لالض ىنآ ةع ةعاسلا
 1 01 َّ ا م

 كش ىفل مثدعب ن ه٠ باتكلا اوثروأ نذلا نإو.٠ 1 ىضقل ا ىلإ كبر نم تقيس ةمظا

 ناك نم هليأ لو ام ا لفو مثءاوهأ عبلت الو ترم 31 1 مقتساو و عداف كاذإف؛ بره هم

 اننيب عمجب هللا مكنيب و اننيب ةجح ال مكلامعأ كلو انلامعأ انل مكب رو انبر هللا كتيب لدعأل ت 0

 مهيلعو ممر دنع ةضحاد ممجح هل بيجتسا م دعل نم هللا َْق نوجاح نذلاو 2 ريصملا ةيلإو

 « بيرق ةعاسلا لعل كيردي امو نازيملاوقحلاب باتكلا لزنأ ىذلاهنلا ء ديدش باذع مو بضغ

 تلا نإ الأ“ قالا 'اهنأ نول واهتم نوقفشم انما ندلاو اع تومي ل ندلا ا ل

 هللا كلبقنم نيذلاىلإو كيلإ ىحوي كلذك ) هلوةب للك دم ىلإهيحو مظعاملا ىلاعت هنأ معا

 ( احون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش ) لاقف كلذ ليصفت ةبآلا هذه ىف ركذ ( ميكحلا زيزعلا



 ةيآألا . ىو م نيدلا نم ل عرش : ىلاعت هلوق ١ ه4

 سو اك همر 2 اساسا 7

 انقر امر كلإ اسوأ ىذلآو احون < ا نيدلآ نم مل َعَرَت

 0 تا 0 ا

 د اوقفت الو َنيدلآ اوميقأ .رأ ىسيعو ىسومو مها 1

 0 آ#

 6« 1م 1 0 ههنا ىدهمو هاش نع هلا ىتحب أ هيل موعد م م نيكرشلأ

 ه- هذ رح ا

 م هلل ةهرثسور 0 هدم -ء-أ

 كبر نم تعيس ب ةك الوأو مهيب أي أنغب محل جام م دعي نم الإ اذا

 ريقيلاو ملدا به اولاق نإف . هقحىف رصبلاو عملا عانتما هللا قح ىف رثأتلا | عانتما نم مز ال

 كلذ لوص> ناكاملف . رأتلا كلذ لوص< طورشم (طوصح 3 الإ ان ان رياغم ناكل

 وهو) هلوق رهاظ لوقف. ًاعنتم هللا ق>قرصميلاو عمسلا لود ناك ًاعنتم ىلاعت هللا قد ىف رثأتلا

 ماق اذإ الإ رهاظلا اذه نع لدعن نأ انل زحي ملف ( ًاريصب ًاعيمس ) هنوك ىلع لدي ( ريصبلا عيمسلا
 الاس هناي قت ئاتلا وك تاعلا لاوصخ ةطر رشم رضلاو عمسلاب ةامسملا ةساحلا نأ ىلع ليلدلا

 ةلالدلا كيلعف طارتشالا اذن وعدملا متأو» ًاعنتعرصبلاوعمسل اب ةامسملاةساحلا لوصحناكف « عنتم

 لاق نإف «هنع لودعلا بجوي ام اورك ذت نأ ىلإ ظفلل ارهاظب نوكسم:هنحن اإو : هلوصح ىلع

 ًاضيأ دابعلا نأ عم ؛ رصحلا اذه ىنعم اف . رصحلا ديفي ( ريصبلا عيمسلا وهو ) هلوق لئاق

 نيتفصا|نيتاه لوصحنارعش» ناظفل ريصإلاو عسيمسلا لوقنف ؟ نيريصب نيعي مهنوكب نوفوصوم

 . رصحلا اذه نم دارملا وه اذهف . هلل الإ سيل تافصلا لك ىف لايكلاو : لايكلا'ليبس ىلع

 رطاف ) ىلاعت هنأ ةيآلا نم دارملا نأ ملعاف ( ضرآألاو تاومسلا ديااقم هل ) ىلا عت هلوق امأ
 قااخر اها ر زار اتعا قااخا ريد اسيأو, كلدك تدل مادهاالاو ( نعرآلاو تاودشلا

 م 2 رالاو تارددلا ديلاقم فار اضرار“ كلذك تسل مادصألاو ءاصاؤزأ نموئان اندالوأ

 زوج فيكف' محرلا عكا معنملا رداقلا ناب لكلا نم دوصقملاو ؛ كادكا تدل مانصالاو

 ( ضرالاو تاومسلا ديلاقم هل ) هلوةف ؟ ةيدوبعملا ىف هل ةيواسم تادامج ىه ىتلا مانصالا لعج

 (ةانلا ضرال ا دلاقم و «راظماللا تاودسلا دنلاقت« ضْرالاو تأاومسلا نه: قزولل حيتافم ديزي

 جييتافم نال ( ردقيو ءاشي نأ قزرلا طسب ) هلوق دنع مزلا ةروس ف ديلاةملا ريسفت انك ذو

 . ( ملع ) ريدقتلاو طسبلا نم ( ءىثلكب هنإ ) هديب قازرالا

 1| ضوءامو كلا انيحرأ ىدلاو اخ وتاهب ىطو ام نيذلا نه 7 عرش )) ىلاعت هلوق
 هللا ؛ هيلا م كسلا ىلع ريك هيف اوةرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ئشيعأو قساوعأو مهازب |

 ال ولو مهيب أي 6 معلا مهءاج ام دعب نم الإ أوق رفت امو «بيذي نم.هنلإ ىدهو ءاشي نم هيلإ ىتحي



 ١ ىع 1 ةيآلا 2: ريصبلا عيمسلا وهو : ىلاعت هلوف

 نآلب هل ًامادثم هنوكببسب آياشم ناكن مع ًايفتنم محلا كلذ ناكاذإ هناف ةغلابملاهنم دارملاو
 هللا ملط نأ ردقلار“ نا اجلا ىلع مالس : موق هريظنو ؛ ىلوأ كلذ ناكهنع ا
 ىلاعت هلوق انهه اذكف : ىلوأ كلذ ناك هلع 0 نآلف هعض ومو هسلجب ىلع ًاعقاو ناك اذإ

 اذها لع وت ةفاذ زك ذ“ ىذلا هعولا نمادجلا لا ليست لك هيض ورك نسل ىتملاو ( :ىقسدلا ا

 معذو « هانر 0 ا رم ةغلابملل ًاديفم ناكل . رثآلا مدع ًاطقاس ظفللا اذهنكي ملف ريدقتلا

 لك نبل لاقأو ءىَحلا مساب ىمم سيل ىلاعت هنأ ناب ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ ناوفص ن ب

 نأ ضاق كلآلاو ىف هلق لثم نبل ةانعم ( نب هلك نبل | هويدا ع نام

 نيب عمجا رك ذ نم دوصقملا نأ ىهو , ىرخأ ةقيرط هيف ىدنعو ٠ ءىثلا مساب ىمسم وه 5

 وه ناكل. لدم: هل ناك ول لاقي نأ هربرعتاو ٠ لثملا نع اهدوم هنوك لع كاذلا ليلذلا هي شت 0

 نماملا» هنن اةموه ناكل رثهل ناك ول هنأ ناد امأ ٠ لاح دل لثللا تايثن لاح ادهو سل 0

 ةهاملا كلت ىف هلك ايواس ناكل هيه زثع لس ناك 1 دلل كاح اذه نأ كاس اما 0
 بك رم كراك رم امومه دح انو لك تاذ نوكأ. ةيالل نام رع راما اير ةديش ف 10

 اذه تفرعاذإ ءداؤجولا تحاور هن فوه ناكامللئم دو زل[ فحاول ره ل ارت 0

 ىلع ءانب ًائيش وه ناك امل هسفن لثم لثم هنأ هيلع قدص ول هنأ ىلإ ةراشإ .ىث هلث» لثم سيل هلوقف
 . ظفللا هلمتحام اذهف ءدوجولا بجاو:ناك امل لثم دوجولا بجاول لض- ول هنأ اني

 تايثإ ىضتقي ( ىلعألا لثملا هلو ) ىلاعت هلوقو لثملا ىنن ىلع ةلاد ةيآلا هذه 4« ةثلاثلا ةلأسملا إل

 لثملاو ةهاسملا مات ىف .ىثثلل ايوانسم نوكي ىذلا وذ لثملا لوقتف «امهتب ىرقلا نف ديدلف آلا
 .ةيهاملا مامم ىف أفلا ناكنإ و ةيهاملا نع ةجراخلا تافصاا ضعبى هل َّ ١ را نوكي ىذلا وه

 ًارصنم تاعومسملا ًاعماس ىلاعت' هنوك لع لذي (ريصبلا عيمسلا و هو) هلوق 6 ةعبارلا ةل أملا )

 باقنا علق وأ عرق لصح اذإ هنال كلذو هرهاظ ىلع ظفللا اذه ءارجإ عنتمم ليق نإف « تايئرملل

 ىلإ جوقلا كلذ ىدأت,و كلذ ببسب ءاوهلا جومتيف فنعب ابالقنا نيمسجلا كنيذ نيب نم ءاوحل

 نأ تيثفايى ملا ةروصب ةفدملا ىلا نع هزاع رهن راالا امو. ماسلا رع ا خامصلا حطس

 ىلع رصبلاو عمساا قالطإ نأ تبئف .لاحم هللا ىلع كلذو « ةساملا رثأت نع ةرابع رصبلاو عمسلا

 رثأتل رياغم عامساا نأ ىلع ليلدلا ( باوجلاو ) زئاج 1 تارصيملاو تاعوم.ملاب ىلاعت هيلع
 فيي وةعيبت ؛تاوصلا انكر دأ انآ طف اح تناويلا يأ: نم هن: انلع ترصلا اني 1ك انإ ا

 كلذ جومت نع خامصلا رثأتل ةرياغم ةلاح 0 نأى ع لدب اذهو ؛ هسفن ىف توصلا كلذ

 ريخصا مج- رظانلا ةطقن نآل كلذف . ةقدملا رثأتل ةرباخ٠ ةلاح اهنأ ىلع ليلدلاف ةيؤرلا امأو . ءاوهلا

 سفن ىف ةسيئرملا ةروصلاو ةريغص ةعبطنملا ةروصلا لوقنف « هيف ةميظعلا ةروصلا عابطنا ليحتسيف

 لوقنف اذه تبث اذإو . عابطنالا كلذ سفنل ةرباغم ةلاح ةيؤرلا نأ ىلع لدي اذهو ؛ ةميظع ملاعلا

 عون ارق  ؟+ و



 هللا ىف دلخم للا: ىلاعت هلوف ١٠

 ىذلا مالكا نأ تبئف « ةيواستم ةلثامتم ىهف ماسجأ امن 1 000 1 تافعلا لا
 فالتخالاو لئاغلا ىف نيتعملا نأ فرعي ناكامو؛ءاوعلا نم ناك هنأ لجل هركذ اعإ 0

 نأ ىلع ليلدلا اهف لاقي نأ انبه قب ء اهم ةمئاقلا تافصلاو صارعألا ال امتايهامو ءايشآلا قئاقح

 ناماقم انهاه انل لوقنف ؟ ةلثاهتم ابلك ماسجألا

 تناكنإف . ةياسم نوكست الوأ ةملسم نوكست نأ امإ ةمدقملا هذه لوقن نأ «لوآلا ماقملاإ)

 وأ سمشلاو م ملاعلا هلإ لاقي نأ ز ومجال ملف لوقتف ؛ةعونم تناك نإو ؛ دوصقملا لصح دق ةملسم

 ناكف ماسج اللا راس ةيهامل ًافلاخي مسجلا كلذ نوكيو ؛ ل لكلا نأ كر علا: وأ كلقلا وأ نكفلا

 نب الار نيلوالا نأ ولو, ةفولخ ةتدنح ماسجاألا باسو دوجؤولا" بجاو ًالزأ انيدق وه

 فنرالل لطاب اذه اولاق نإو ؟ هيلع نوردقيال ةمسجملا نع مازلإلا اذه اوطةسي نأ ىلع اوعمتجا

 ةطرفملا قالا باب نم اذه لاةبف ةقولخم ةثدحم اهلك كالف اللا و رمقلاو سم.شلا نأ ىلع لد نآرقلا

 لوقو نآرقلاب هلإلا ةفرعم تايثإف . هلإلا ةفرعم ىلع ةعرفم ءايدنالا ةوين ةحو نآرقلا ةدح نأل

 . هب ملكتيام موفي لقاع هلوقيال ىنلا

 تاوذلاىف ماسجألا لئامت ىلع عطاقلا ناهربلا اوماقأ لوصالا ءاءلع نأ 4 ىناثلا ماقملاو ل

 ماسجالا تاوذل ةيواسم هتاذ تناكل امسج ىلاعلا هلإ ناكول هنأ رهظ اذه تبث اذإو . ةقيقحلاو

 ماسجأ الا رئاس تاوذل ةيواسم تناك اذإ هتاذ نلف 20 امأ « لقنلاو لّمعلاب لطاب اذه نأ الإ
 ءانفلاو مدعلل الياق ًاقولخي مرح هنو 5 مزايف «م 0 ا اس ىلع ح صي ام هيلع حصي نأ بجو

 ريرقت ىف مالكلا مامن اذهف ( ءىث هلك 1 ) ىلاعت هلوقف ا ام و . ى دعا وثق وفلل الباق

 097 11 ]وصخ عال ةفصلا ف ءاوتسالا | صح ىم هنأبا لوا انأ رهظي: اذه دنعو ليلدلا اذه

 امسج هتاذ تناكولف . ةيهاملامامت ىف ةلئاهتم ماسجاللا نأ تبث امل لوقن انأ الإ ةقيقحلا مات ىف

 . هل الثم مسج لك نوكي نأ مزال ذئتيحو ؛ ةيهاملا مات ىف ماسج الا رئاسل اا مسجلا كلذ ناكل

 اهم ةمئاقلا تافصلا رايتعاال ؛ ىه ىه ثرح نم قئاقحلا رايتعا ةلثاملال وصح ىف ريتعملا نأ انيب امل

 اهدروأ ىتلا تايلكلا هذه نأو « ةوقلا ةباغ ىف ديحوتلا لهأ ةجح نأ هانرك ذ ىذلا ريرقتلاب رهظف

 رتغاف ماوعلا تاملك جهنم ىلع ىرخل « قئاقحلا ةفرعم نع ًاديعب ناك هنآل اهدروأ امإ ناسنإلا اذه

 ..ةعاجلا ندع ىلاعتب هللا لس وااهركا 3 كلا, تايكلا كلت

 للاعت هللا نع لثملا ىنن اهنم دوصقملا لاقي هنإف . لاكشإ ةيآلا هذهرهاظ ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا
 لثملا تايثإ بجوب كلذو « هنعال هلثه نع لثملا ىن ىضتقي هناف ؛ هلل لثلا تايثإ بجوب اهرهاظو

 ارق جت الا تفأ ىإ زخب ال كلثم لوقت ترعلا نإ !ولاق نأت ةنع الخلا تاجا ,:ىلإءقت

 ىل لاقي ال ىأ ىلثمل لاقي ال مالكلا اذه : لجرلا لوقي و : هنع هيفن نوديرب مهو ؛ هلثم نع لغبلا

 « ليخالا عوذج لثك ىلثمو » : رعاشلا لاق



 ل دن الا م دلتما قردمل 2 كاك ارزق

 ( ناتطوسبم ل 3 ١ لاقو 0 كولح اذ 1 كي ديل ال دلل عبارلا رلا)

 كنوءيام نيذلا نإ ٠) كا تمدق امي كلذ) ؛ (مكيديأ تمدق ام كلذ) نيةولخلا قح ىف لاقو

 ( ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ) ىلاعت لاق ( سماخلا ) : ( مهيدنأ قوف هللا دب هللا نوعيابي امل

 ىلع توتساو ) حون ةنيفس ىفلاقو ( هروهظ ىلع اووتستل ) باودلا ناويك رب نيذلا ىف لافو

 نيةواخلا ق> ىف مسالا اذه ركذ مث , ( رابجلا زيزعلا) لاقف 0 هسفن ى 0 ؛ (ىدوجلا

 نيس .( عباسلا ) نوصل العار ان :نيرعلا اها 1151 1 1 هل فز نرسل عال رم
 علا هسفن ىعمو .( هب ىنوتكا كلملا لاقو ) لاقف كلملاب ًاضيأ هديبع ضع ىعمو كلملاب هسفن

 عقوأو ريكتملا رابجلاب هسفن ىعسو ( مظعلا شرعلا بر ) لاف قولخما ىلع الا اذه مم

 برض ىف لوط مث ( رابج ربكتم بلق لك ىلع هللا عبطي كلذك ) لاقف قولخلا ىلع مسالا اذه

 اذهف . امنم راثك إلا هنكمأ اهان ركذ ىباا ةلثمالا لع فقو نمو لاقو.. سنجلا اذه نم ةلثمألا

 ..تاتكتلا اذه لجرلا اذه ود درا

 ءاءلعونيلثملا ةقيقح فرعي مل هناأل تاغارخلا هذهلاثمأ ىف عقو ا ]لهاجلا نيكسملا اذه لوقأو
 ناذللا امهنالثملا لوقنف . ةيآلا هذبب لالدتسالا هيلع اوعرف مثنيلثملا ىفمالكلا اوةقح ديحوتلا

 ىرخأ ةمدقمب قوبسم هيف مالكا قيقحتو . هتيهامو هتقيقح ىف رخآلا مام امهنم دحاو لكموقي

  هتيهام نع جراخرمأ امإو هتيهام ءازجأ نم ءزج امإو هتيهام مامت امإ ؛ ءىثلكىف ربتعملا : لوقنف

 كلت مزاول نم سيل هنكلو هتيهام نع جراخ أ امإو . ةيهاسملا كلت مزاول نم نوكي هنكلو

 ؛ ةمديلاب مولعم كلذو هب ةمعاقلا تافصلا نيبو ءىشلا تاذنيب قرفلا لع ىنيم مسقتلا اذهو ةيهاملا

 ؛ ةوالحلاو داوسلا ةياغ ىف تراص مث ةضو#خلاو ةرضخلا ةياغ ىف تناك مرصحلا نم ةبحلا ىرن اناف

 ىف ناك دقرعشلا ىرن أضيأو : ةفاتخلا تافصلل ةرباغءةيقايلا تاذلاو ةفلتخم تافصلاو ةيقاب تاذلاف

 امي ربظف « لدبتملا ريغ قابلاو ةلدبتم تافصلاو ةيقاب تاذلاف ٠ ضايبلا ةياغ ىفراص مث داوسلاةياغ
 فالتخا بجوي ال تافصلا فالتخا : لوقنف اذه تفرع اذإ . تافصال ةرباغمتاوذلا نأ ان ركذ

 تاوذلاف . كلذ دعب نكسي مث ءاكرحتمريصي مث آنك اس ناكدح اولا مسجلا ىزئانال «ةتبلا تاوذلا

 فالتخانا اذه تبثف . ةليازتم ةبقاعتم تافصلاو . داو قسن ودح اومجمىلع اهلك لاو>اللا ىف ةيقاب

 فااتاهنمىبلا ماسجالا : لوقنف اذه تفرع اذإ « تاوذلا فالتخاٍب جوي ال ضارعالاو تافصلا

 فالتخالا ل صح امئإو سرفلاو ناسنإلا هجو اهنم فلأتىتااماسجألل ةيواسم درةلاو بلكلا هجو
 هيف روعشلا كاوضحاو:ةسالملاز :ةنيفتللا و لاكشاإلا و. ناولاإلا هاو ةماقلا نضارعألا كلا
 كارد أمأذ ضضارعإللاو تافصلا ف فالتءالا ع عقو امإ فالتءالاف .اطوص> مدعو

 نولوةي مرج الف. تافصلا نيبو تاوذلا نيب قرفلا نوفرعيال ماوعلانأالإ ةلثاتمىهف ماسجألا

 نوللاو لكشاا ببسب ةفلاخحلا كل: تلصح هنإف اوقدص داو ؛ راخلا هول فلاخم ناسنالا هجو نإ



 ةياالا .٠ ينو 0 6

 ( ةايح صاصقلا 0 7 ( لا لاق ٠ 00 جا الو ناويحلل لاقي

 :لئاسم اهف ةبالا هذهو ( ريصبلا عيمسلا وهو ءىث هلثك سيل ) ىلاعت لاق مث

 امسج ىلاعت هنوك ىفن ىف ةيآلا هذهب ًاثيدحو ادق ديح وتلا ءادلع جيتحا 4 ىلو ألا ةلأسملا إل
 نال دلك ناكللا تاج ناك ول ااولاقو : ةهجلاو' ناكملا ىف الضاخ و ءاّرج آلا و :ءاضعاللا نم.انك م

 هلثمك سيل ) ىلاعت هلوق حيرصب لطاب كلذو ؛ هل هابش“الاو لائم “الا لوصح مزليف٠ 0

 ا سيل ) دارملا نوكي نأ امِإ لاقيف ءرخآ هجو ىلع ةجحلا هذه داربإ نكميو (
 دا ربل نجلا ١ ىاتلا و اذى تافصلا قا هلثكا نييلاذارللا نورك تأ وأ تاذلا 6

 0 يل كلذكو كلذ فدو ىلاعت هللأ نأ م. نيرداق نيملاع مهنوكب نوفصوب

 «تاذلا ةقيقح ىف ةاواسملا ةلثاملاب دارملا نأ تبثف . كلذب فصوب ىلاعت هللا نأ عم ؛ نيروكذم

 ناكل ٠ بج لاعت هللا ناك ولف « ةيتاذلا ق.ىلاعت هللا ىوانسي ال تاوذلا نم انش نأ. ىتدملا نوكنف

 ةريحتم اهنوك ىف ىنعأ . ةيمسجلا ىف هل ةيواسم ماسج الا رئاس ناكاذإف . ةفص ال ًاتاذ 00 0

 صبنلاو «تاذ هنوك ىف ىلاعت هللا تاذل  ةلئاع ماسج“الا رئاس نوكت ةئنيخ . ةقسع ةضيرع ةلبوط

 . مسج نوكي ال نأ تجوف كلذ ني

 هاي ىلا تان اتكلا ىف ةيالا هذه انبا ادكأ لالدت كا ةعزخ نب قنا نرد نأ لعاو

 فدنح ذي هيك لداح رك ذأ انأ و اباع ضرتعاو أ: كرشلا تاتك' ةعيفدلا ىف وهو: ءدحتوتلاب

 هلل تيثن ن» : لاف , لقعلا صقان . مهفلا ليلق ؛ مالكلا برطضم الجر ناكهنال ؛ تالي وطتلا

 تك ا ا ا كك و اما راق ءايضلا وزر ردا نم اجر جوا نإز :لوقن اجو
 ان كل نإ ل نإ لرد رز( ءافلا وز كل الهلا هع وسم اير هج واو هرص هك ردأ نب لك ةهجو

 ءايضلاو. رونلاب ةفوصوم ريغ . مارك الاو لالجلا اهنع قنو ؛ءانفلاو كالهلا اهيلع هللا بتك
 ريزانخللو ًاهوجو مدآ ىبل نإ لاقنم ناكل هييشتلا ىضتقي هلل هجولا تايئإ درجم ناكولو ٠ املاو

 مث . بالكلاو ةدرقلاو ريزانخلا هوجوب مدآ ىب هوجو هبش دق ناكل ءاهوجو بالكلاو ةدرقلاو
 بضغا ةدرقلاو ريزانخلا هجو هيشي كهجو هل ليق ول هناآل ةيمهجلا داقتعا هنأ كش الو : لاق

 . (ههلخ نيبو هللا نيب هيبشتلاا تايثإ هلل نيديلاو هجولا ت 0 مزليال هلأ الدف ءاردلاب هبفاشلو

 نيب وىلاعت هللا تاذ نيب ةيوسنلا عوقوىلعلد نآرةلانأ» باتكلا اذه نمرخآ لصف ىفركذ

 ىتلا روصلادعن نحن و «انبه !ذكف ًاهبشم اهيلئاقلا نوكي نأ اهنم مزلي لو . ةريثك تافصف هقلخ
 ىف لافو ( ريصبلا عيمسلا وهو ) ةيآلا هذه ىف لاق ىلاعت هنأ ( لوآلاف) ءاصقتسالا ىلع اهركذ

 ( هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو ) لاق ( ىتاثلا ٠ ( ًاريصب ًاعيمس هانلعخ ) ناسنإلا قح

 كلفلاعنصاو) لاق (ثلاثلا) : (ءامسلاوج ىف تارخسمريطلا ىلإ اورب ملوأ) نيقولخلا قح ىف لاقو

 ( عمدلا نمضيفت مهنيعأ ىرت ) نيقولخلا قح ىف لاقو ( اننيعأب كنإف كبر محل ربصاو انزمعأ



 ١ عه ةيألا . ضراللا تاريكلاب طاف : لاعت هلوق

 ناعإلا ىلع رافكلا 1 نأ 2 0 عنم 6 قاعت اطلاع و ( لوألا ةلأسملا ١

 رف مفلتخا امو ) لاف 6-3 تاموصخلا ىف مهعم نق نأ نِينعؤملا عنم كاذكف أر 4

 د نم هيف مفلتخا | مو ليقو . نيلطيملا ةيقاعمو هيف نيقلا ةياثإ رهو ( هللا ل هحفكا 2

 امو ليقو . هتموكح ىلع هريغ ةموكح اورثؤت الو : متل هللا لوسر ىلإ هيف اوك احتف متعزانتو

 « حورلا ةَقيَمك هملع ىلإ ل قيرط الو . كفيلكتب لصت ال ىتلا رومألا نم فالخ هيف مكنيب عقو

 ة((0 را حورلا لآ حورلا نع كائلاطنو ) ىلاعت لاق ؛ هب ملعأ هللا اولوهف

 هيكش ءىك.نم هيف متفلتخا امو ) دمع اي لق : لاق ىلاعت هناك ةبالا ريدقت 4 ةيناثلا ةلألا 02

 ( بينأ هيلإو تلكوت هيلع ىنر هللا كلذ ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلا و ( هللا ىلإ

 ءىث نم هيف متهاتخا امو) ىلاعت هلوق | ولاقف ؛ ةيالا هذهم سايقلا ةافن جتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 دافتم كف داوللا اذو] لعدن # ضن نما اقف هكذ دازرللا توكنا نإ امز (متلا ىلإ فاكس

 هنأو آو شاقل ة هتيّدم ماكحالا 0 ىذدخ 2 هنالل لطاب ىف لاو 2.4 لع هللأ صد ض ىلع س اهلا نه

 لئاقلو سايقلاب لمعلا ىف ا كلذو صنلاب ة هتددم ا تا وق ؛ لوألا ريتدعش ل |طاد

 نامبلا كلذ ناك ءاوس ٠ ىلاعت هللا ناب نم فرعي 1ك دارا نر نأ زوال م لوقي لأ

 ىلإ عوجرلاو . فالتخالا مطق هللا ىلإ ؟ ا>ت|| نم دوصقملا نأ هنع رجا ؟ :سايفلاب و ١

 صوصن ىلإ عوجرلا وه بجاولا نوكي نأ بجوف . هوب الو فالتخالا مكح ىوقي سايقلا

 . ىلاعت هللا

 ديكح عفد ىف ( تاكوت هيلع ) نر وه مكن مالا مكلذ ىأ ( ىبر هللا مكلذ ) ىلاعت لاق مث
 ( تاك وت هيلع )هل وقو 5 تامهملا لك عجرأ 4كع 0 ىأ ( بيت أ:هلإو ( ريح لك بلط لقا ءانعالا

 : ل هللأ ريغ ذا نم ةقي رط فيز لإ اما وهو. هيلع الإ ليون ال كَ رصخلا كيفي

 يخول مكلذ ربخ هنأ ىلع عفرلاف ءرجلاو عفرلاب ءىرق (ضرآلا تاومسلا رطاف ) لاق مث

 نإ هضخلا» ءىنث نم هيف مف اتخا امو )اذكه مالكلا ن ركل نأ ريدقت ىلع رجلاو ؛فوذ# ادي

 فوص . .اأو ةفصلا نيب عر سا ملذ) هلوقو (نضرالار تاومدلا طاف هللا

 مامثألا نم قاخ ىأ (اجا ودم اعناللا نمو اجاورأ) نس انلا نم م ند ( ( مكسقنأ نمكلا ل

 هلأ ردا: لاق“ مكث( ؤرذي ) اجاوزأ اهسفنأ نم ماهناللل اضيأ قلخو هانعمو ؛ جا

 ماعنالاو سانلا 0 نأ ع وهو(؛ ريبدتلا اذه ق ىأ ( هيف) هلوقو ٠ ؛ مهرث 3 2

 اللا - ) مكؤدذي ) َّق ريمضلاو ؛ لسان 2 و دلأ وتلا مهئانإ و مثروكذ نيب ناك 0 ا

 ىلع ءاللتعلا 0 هيف بلغ هنأ ) لَو لل ( نيهجو نم م سشسانلا تناج هدق كلغ هنأ الإ )2 نيطاخحلا

 اذه َْق مكؤرذي ىف عم ام ليف نإف ؛ نيك اغلا ىلع نيد طاذحلا بناج هيف ل هنأ (فاثلاو) ءالقعلا ريغ

 نأ ىر الاكل ندعملاو عببنملاك ريبدتلا اذه لعج انلق ؟ هب مكؤد ذي لقي مل لو  ريبدتلا



 ةيآآلا . يد ناديا علال انو'لاع هلو ١

 الك انك آر : ملاكا لك لإ ال وسر هوك لع لذي ((سانلل ا ةفاك الإ كاَنلسرأ امو. ) هلؤقو ةضاخ

 هنأ ىعدب ناك هنأ رتاوتلاب انيلإ لقت هنإ ملا ًاقداص هنوك بجو ةكم لهأ ىلإ الوسمر هنوك تبث

 ىلإ لوسر هنأ تبثف , هيف هقيدصت بجو ء.ىث نع ربخأ اذإ قداصلاو . نيملاعلا لك ىلإ لوسر
 . نياماعلا لك

 نأ بجاولا ناكف اذكب ًانالف ترذنأ لاقي نأ لصألا ( عما موي رذنتو ) ىلاعت لاق مث
 عملا موي باذعب ىرقلا مأ لهأ رذنتل ريدقتلاو راهضا هيف ًاضيأو عملا مويب ىرقلا مأ رذنتل لاقي
 مويل مكعمج موب ) ىلاعت لاق هيف نوءدحب قئالخلا نأ ( لوألا ) هوجو عملا مويب ا

 داسجالاو حاورألا نيب عمجب هنأ ( ىفاثلا ) ضرالا ا زم تاومسلا لهأ هيف عمتجيف ( عملا

 ( هيف بيرال ) هلوقو مولظملاو ملاظلا نيب عمجب ( عبارلا ) هلمعو لماع لك نيب 0 ثلاثلا )
 نم ىذلا عمجا مويلهريدقت (ريعسلافقيرفوةنجلا ف قيرف) هلوقو . هيف بيرالىذلاعمجامويل ةفص

 ىضتقي (عمججا موي) هلوق لبق نإ . ريعسلا فقيرفو ةنجلا ىف قيرف « نيشيرف هيف موقلا نوكي هتفص

 عملباو : نيقرفتم مهنوك ىضتقي ( ريعسلا ىف قيرفو ةنجلا ىف قيرف ) هلوقو نيعمتجم موقلا نوك
 .نيةيرف نوريصي مث أ نردد مم اناق. لا نيتفصلا نيب

 ءايلوأ هنود نم اوذخا نيذلاو) هلوق ريرقت دارملاو ( ةد>او ةمأ مهلعجل هللا ءاش ولو) لاق مث
 ءاش ولف : ناميإلا ىلع مبلمحت نأ كتردق ىف نكي ال ىأ ( ليكوب مهلع تنأ امو مهلع ظيفح هللا
 نم لخدب ) لوف  ًارفاك ضعيبلاو ًانمؤم ضعبلا لعج هنكلو . كنم ردقأ هنآل هلعفل كلذ هللا

 مهام نوملاظااو ) هلوقو . ةعاطلاو نامعإلا ىف مهلخدأ ىذلا وه ىلاعت هنأ ىلع لدي ( هتمحر ىف ءاشي
 ىف اولخد ام نيلوآلا نأ ىلع لدي اذهو . هتحر ىف مهلخدأ ام ىلاعت هنأ يدي (ريصنا ل لو نم

 مبلخدي ريصن الو ىلو مل ناكام ءالوهإو ؛ ةمحجرلا كلت ىف مولخدأ يضل لل مل ناك هن هق

 ٠ هتمحر ىف

 نم اوذختا مهنأ الوأ مهنع كح ىل ىلاعت هنأ ىنعملاو ( ءايلوأ هنود نم اوذختا مأ ) ىلاعق لاق مث

 مهلمحت نأ 0 0 طاح لو 1 راقد مهلع تسل ةلظع دمحم هدعب لاق مث « ءايل وأ

 ىلاعت هنإ مث , كنم 1 اجار ناكل ىذملا اذه ناف ءارنأ مآ: اوءاش ناعإلا ٍط
 مابفتسا ( ءايلوأ هنود نم اوذختا مأ ) هلوق نإف . راكنتسالا ليبس ىلع مالكلا كلذ هدعب داع

 . راكتإلا ليبس ىلع
 : لاق هن اكءردقم طرش باوج (ىلولاوه هتلاف ) هلوق ىف ءافلاو ( ىلولا وه هللاف ) ىلاعت لاق مث

 «ريدق ءىث لك ىلع وهو ىوملا ىح هنآل ؛ هاوس ىلو ال قحلاب ىلولا وه هللاف قحي ءانلو أ :اودازأ نإ

 . ءىش ىلع رده ال نس ند لو دخت ألو ا

 : لئاسم هيفو ( هقلا ىلإ همك ءىش نم هيف مفلتخا امو ) لاق مش



 0 ةيالا .كيلإ انيحوأ كاذكو : ىلاعت هلوق

 اا ا داوم اذه .٠ مح

 0 0 امنوا هنَمْحَر ىف اني نم لحي نكلُو ةَدحاَوَهَم
 و < تت 5-8

 م 52 ية - 6 دم تا و ردق 6-5 رثارص راس هي دع 0

 و نوملا ى 2 وهو ىلولأ وه هنأت, 1 وأ هنود نم اوذختأ مأ 0 ريصت

 ماسك نع هتا 1 - نط ا ا 7 ةرممثو داس جرع م هدد را كح

 ىبر هللا خلذ داَذ 5 ميش نم هيف متملتخا ا «:» يدق ءىت لك لع
 ها ب

 91 نال هذ نا 1

 نم ا ا ضرألاو تاومسلا ر د 21٠ ا هلو 5 هءاع

 2 ب سبا يد
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 وهو ءىش هلثمك سي ؛ هيف ذكور ا امد نمو اغاونا عقل

 اوس ىلع ريارع

 1 ب نل قزرلأ ع صرألاو كارت لَها ايعل

 مخ كاي هادا نوب تل

 <« ميلع ءىث لكب هنإ ردعبو

 هيلع ىلر كا اذ هللا ىلإ همكخل ءىث نم هف متفلتخا امو . ربدق ءىش لك ىلع وهو فوملا ىحي

 ًاجاوزأ ماعنآلا نمو ًاجاوزأ مكسفنأ نم ل لعج ضرألاو تاومسلارطاف ؛ بينأ هيلإ 1و تلك

 نمل قزرلا طسبي ضرالاو تاومسلا ديلاقم هل. ريصبلا عيمسلا وهو ءىثث هلثك سيل هيف ؟ذرذي

 4 طع ءىث لكب هنإ ردقي و ءاشي

 (ًاييرع انارق كيِلإ انيحوأ َكْلَذَك وز هلوقف هرك د قس ءىف لإ ةراشلل كلذ همك ان معا

 نكمب هك د قيس .ىت انهه ينل «هركا د ويس نق انيه يعل ناكل سا ل

 مولع تنأ امو مهلع ظيفح هللا ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو ) هلوق الإ هب نآرقلا ىحو هيبشت

 انيحوأ كلذكف . مهيلع اليكو تسلو مهلع ًاظيفح تسل كنأ كيلإ انيحوأ اك ىنعي ( ليكوب
 نآل ىرقلا مأ لهأ رذنتل ىأ ( ىرقلا مأ رذنتل ) 1 هلوقو مل ًاريذن نوكتل ًايرع ًانآرق كيلإ
 مسالا اذهب تيمسو ةكم ىهو ىرقلا لصأ ىرقلا مأو (ةيرقلا لأساو) هلوةك وهو لقعت ال دلبلا

 ةديصقلا هذه لاقي ىد همأ .ئىقالك لضأ ىمست 0 ؛ ميهاريإ ماقمو تيبلا اف نآل اهلالالجإ
 نإف «فيوختلازاذنإلاو «ردملالهأورضخلاو:ردبلالهأ نم الوح نمو «نالف:دئاصق تابمإا نك

 5 ةطيخلا ىرقلا لهأو دك لهأ رذنيل هيلإ ىحوأ اعإ ىلاعت هللا نأ ىضتقي ظفللا رهاظف لبق

 نأ ( باوجلاو ) نيملاعلا لك ىلإ الوسر نوكي ال نأو طقف مهلإ الوسر نوكي نأ ىضتقي اذهو

 ءالؤه ىلإ الوسر هنوك ىلع لدت ةيآلا هذهف ؛ هاوس امع كحلا ىنن ىلع لدي ال ركذلاب صيصختلا



 ةيآلا . كيلإ انيحوأ كلذك و : ىلاعت هلو 1

 2 هاج ١ دسم 0 6 ع 6 20 سها هه ل

 رذنتو اهو>ح نمو ل ما 1 أيبرمع أنا رق كِل انيَحوَأ كلذكو
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 ظ ل "0 1 1 وكام» يلا ف 5 قبرقوةنجلا ىف 0 رق هيف ف بيرال عمج رك

 قدارعو' ةمكللا ةلكرو عطا وح" 1ع ل نامعلا اوت معولق نيذو نرفاكلا

 . رافعتسا ةقيقحلا

 ولو' « مهسفنأل نورفغتسال مهنأ ىلع لدي (ضرألا ف نمل نورفغتسيو ) هلوق نأ معاو

 م ثي 0 نضل ذأ نمل مهرافغتسا لب ق مهسفنال ممرافغتسا ناكل ةيصعملا ىلع نيرصم اوناك

 1 هل مالانأ مهلع ءاسن ألا و تونذلا لك نع نوءريم مهنأ انملع مهسفنال مرافغتسا مهنع هللا ركذي

 ( ضزالا ىف نأ نورفغتسيو ) هلوقف اضيأو تنداهل نم, لضفأ ةتبلا هل كنذ ال ىذلا و. بونذ

 نيرفغتسم اوناك اذإو « ضرآلا ىف نم ةلج ىف ءايدنآلا نال ءاينألا نورفغتسي مهنأ ىلع لدي

 ْ . مهنم لضفأ مهأ رهاظلا ناكم السلا مهلع ءاببنألل

 روفغلا وه هللا نإ الأ ) لاق رافغتسالاو ديمحتلاو حيبستلا ةك”الملا نع ىلاعت هللا كح املو
 هفلطملا ةرفغملا نأ لإ يقبل 00 اوناكنإو ةكمالملا نأ ىلع هب ذتاا دوصقملاو ( ميحرلا

 ةرفغملا بلطىلع ةكئالم ا مادقإ نأ (لوأألا ) هوجو نم هنايب وىلاعتو هناحبس قحلا ةقلطملاةمحرلاو

 لأ ال ولو« ةزرفغملا كالت بلطل  ةعاد ممولق ىف قلخ ىلاعت هللا نال ناك امعإ ىلاعت هللا نم رشيلل

 نك كلذك ناك اذإو بلطلا كلذ لع اومدقأ ال الإو ىعاودلا كلت مهمولق ىف قلخ ىلاعت هللا

 مالا وأ ىف اولاق ةكتالملا نأ ( ىناثلا ) ىلاعت و هناحبس هللا وه قاطملا ميحرلأو قاطملا روفغلا

 كنا نع دل ا مث (كل سدقنو كدمح حبسن نحتو ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ)

 0 ال 0 يدك مناك تقف هناسح | ودل هجر امأو نصار الأ مف نمل نرورفعتس

 مهنأ مهنع ىكح ىلاعت هنأ ( ثااثلا ) ىلا#عت هللا وه قلطملا ميحرلاو قلطملا روفغلا نأ تبثف

 هللا نإ الأ ) لاقف ضرأ الا ىف نمل ةمحرلا نوبلطي مهنأ مهنع كح ملو ضرأالا ىف نمل نورفغتسإ

 . ةماتلا ةلماكلا ةمحرلا اهيلإ مضي و اهوبلط ىتلا ةرفغملا ىطعي هنأ ىنعي ( ( ميحرلا روفغلا وه

 (مهلع ظ.فح هللا ) 0 ءاكرش هل 1 ىأ (ةان ا وأ هنود نم اودحنا يذلا و) لاق ىلاعت مش

 وه الإ مهللع بقر ال اهلع مهساح وهو ءئث اهنم توفي ال : ملاعأو محلا مو لع تيفارأ ىأ

 : كك رع كن ا ١ ناميإلا ىلع 2 الو مث أ كياإ ضوفم دمءاي 6 امو هدحو

 عما موي رذنتو اطو> نمو ىرقلا مأ رع ب رع انآرق كنلإ انمحوأ كلذكو) ىلاعت هلوق

 نم لخدي نكلو ةدحاو ةمأ مهلع+ل هللا ءامش ولو « ريعسلا ىف قيرفو ةنجلا ىف قيرف هيف بير ال

 وهو ىلولا وه هللاف ءايلوأ هنود نم اوذختا مأ:ءريصن الو ىلو نم مل ام نوملاظلاو هتمحر ىف ءاشي



 افا

 ١ :ة ةيالا . مهبر دمحت نوحبسي : ىلاعت هلو

 ..ايريكلاو لالجلا ملاعب قلعت : ناقلعت اهل ةيناحورلا رهاوجلا لوقنف . اذه تفرع اذإ . ةطسوتملا

 ةيناحورلا |رهاوجلا ىلع تقرشأ اذإ ةيدمصلا ءاوضالاو ةيسدقلا ايالجلا نإف : لوبقلا قلعت وهو

 ىوقلا كلت تدافتسا اذإ ةيناحورلا رهاوجلا نإ مث . اهتايهام تقرشأو اهرهاوج تءاضتسا

 هجو : ناهجو اهلف كلذك ناكاذإو . تاينامسجلا ملاوع ىلع ءاليتسالا ىلع اهب تيوق . ةيناحورلا

 .ىناثلا نم فرشأ لوآلا هجولاو . ماسجألا ملاع ىلإ هجوو ؛ لالجلا ةرضحو .ايربكلا بناجىلإ

 ماع ىلإ محل ىذلا هجولا ىلإ ةراشإ ( مر دمح نوحبس ) ىلاعت هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ماع ىلإ مل ىذلا هجولا ىلإ ةراشإ ( ضرآألا ىف نم. نورفغتسيو ) هلوقو ؛ ءايركلا ولد |

 ضيضح نم حاورآلا بذج ىف اهريثأت دشأ امو امهرشأ امو فئاطالا هذه نس>أ اف . ماسجألا

 , ةسدقملا ةيولعلا ةبجلا ىهو ىلوأألا ةبجلا امأ : لوقنف اذه تفرع اذإ ؛ قحلا ةفرعم جوأ ىلإ قاخلا
 ( مهر دمحب نو>بسي ) هلوق نآل  ديمحتلا امهناثو « حيبستلا امهدحأ : نيرمأ ىلع تلمتشا دقف

 اممع ىلاعت هللا هيزمت نع ةرابع حييبستلا نآل . ديمحتلا ىلع مدقم ح.يبستلاو ؛ ني رمالا نيذه ديفي

 ايغ لاذ ىف ًاهزنم ةنوككو.كا ريا لكدل ًاضيفم هنوكي ةفصو نع ةرايع ديمحتلاو ؛ د١

 داحيإ ىلع مدقم .ىثلا دوجو نال . تاداعسلاو تاريخلل ًاضايف هنوك ىلع ةبترلاب مدقم  ىغبني ال

 ىلع ًامدقم حيبستلا ناك ببسلا اذهلف « هريغ لوصح ىف ه ريثأت ىلع مدقم هسفن ىف ةلوص>و ؛هريغ

 ىلإ حاورألا كلتل ىتلا ةبجلا ىهو . ةيناثلا ةبجلا امأو ( ممر دمحت نوحبسي ) لاق اذهلو ؛ ديمحتلا

 ىف انتا يثأت هنم داَرملاو (ضنالا ىف نب نور ةعتشيو ) هلوقب اعلا ةراش الاف« تان[ ملاع

 ةيلاعلا ثحابملا نم حمالم هذبف . ايف حلصالا بوصأألا قبرطلا لوصحو ملاعلا اذه لا 1 مظن

 حصي فيك لبق نإف . ريسفتلا ملعب قيلي ام ىلإ عجرنلو . ةسدقملا تايآلا هذه ىف ةجردم ةيهلإلا

 ( ةكمالملاو هللا ةنعل مهيلع كل وأ ) ىلاعت لاق دقو «رافكلا مهيفو ضرألا ىف نمل اورفغتسي نأ

 نا) هلوق نأ (لوالا ) هوجو نم هنع (باوجلا) انلق «؟ مهل نيرفغتسمو نينعال نونوكي فيكف

 لاقي نأو ضرالا ىف نم لكا اورفغتسا مهنإ لاقي نأ معصي هناأل « مومعلا ديفي ال (ضرألا ىف

 مومعلا ىف احرص ضرآاألا ىف نم هلوق ناكولو ؛ ضعبلا نودضرالا ىفنمضعبل او رفغتسا مهنإ
 ةكئالملا نع ىح ىلاعت هنأ الإ "ع ودخلا تنهش نصتلا اذه نأ ف( تالا ميسقتلا كلذ حص امل

 رفغاف ايلعو ةعز قا لك تعسو,انير'ازتمأ "ندلل نورفعشلو ) لاقت نم ملا مح ةزا

 مهلجاعي ال نأ رافغتسالا نم دارملا نوكي نأ زوحي ( ثلاثلا ر ( كليبس اوعبتاو ا وبات نيذلل

 ثاكهنإ ) لاق نأأ ىلإ ( الوزت نأ ضراللاو تاومسلا كلش هللا نإ ) ىلاعت هلق .ىف 5 تاقعلا

 رافكلا قح ىف امأ ء ضرآلا نم لكل نورفغتسي مهنإ لاقي نأ زو ( عبارلا ) ( ًاروفغ املح

 دها مهلا لوقن اناف « ممتائيس نع زواجتلابف نينهثملا ىتح ىف ان مه نامإلا باط ةلعساويف

 عامان هارأل - ١9



 ةيآلا .٠ 00 0 لامن ل ١4

 هذه تبيثف . ؟ ةردقلاو ربقلاو ةيحلالاب ةمقوف اقوف وه نم ةيمه نم رطفنتو قشنت نا 0

 هركذام ةيآلا ليوأت ىف (ىناثلا هجولاو ) ةكاكرلاو داسفلا ةياغ ىف 0 يذلا لارقلا نأ هاوجولا

 نأ رياقلا تاكو ١ تاوضلا انح نذلا نم تءاج اعز رفكلا ةقلك نإ وهو. , فامكلا نحاص

 تاعجج بلقف كلذ ىف غلوب هدكدل و: ةملكللا ابيع ترا ىلا هيلا م نتع نم نرطقت ,: لاعب

 , نهتحت ىتلا ةبجلا عدو . نهقوف ىتلا ةبجلا نم نرطفني ندكي : ليق هناك .قوفلا ةبج ىف ةرثؤم

 ( دولجلاو ممنواب ىف ام هب ربصي ؛ ميلا مبسوؤر قوف نه بصي) ىلاعت هلوق ةغلابملا ىف هريظنو

 قوف نم ىأ (نهقوف نم) لاقي نأ ةيآلا لي وأت ىف ( ثااثلا هجولا ) ةنطابلا هئازجأ ىف ًارثؤه لد

 داك ) لاق حلا 3 ايو تاتا فنان كوالا هذه لبق 0 ةدحأ نيس را

 ىنعم لاقي نأ لب وأتلا ىف (عبارلا هجولاو) نيضرآلا قوف نم ىأ ( نهقوف نم نرطفت, تاومسلا

 نم ) هلوقف : قوف ىه ةبجلا كلتو ؛ ايف تاومسلا هذه تلصح ىتلا ةبجلا نم ىأ ( نهقوف نم )

 اف نها حلا ةينأو وفلا ةرجلا ن نم ىأ ( نهقوف

 اى ىلاعت هنأ (لوآلا ) نالوق هيفو ؟ تاصح مل ةئيهلا هذه نأ ىف اوفلتخا 4 ةثلاثلا ةلأ لا 0

 داكت ) لاف . هئايربكو هلالج فدو نيب ٠ ميكسلا زيزعلا هللا وه باتكلا اذهل ىحوملا نأ نيب

 دلولا مهتايثإ هيف ببسلا نأ (ىاثلا لوقلاو) ةلالجو هته نه ىأ ( نبقاوو نم نرظفت تاومسلا

 هذه دعب هلوقل « هلل ءاكرثلا مهتايثإ هيف ببسلا انهو ءهنم ( نرطفتي تاومسلا داكت ) هلوقل هلل

 دمحت نو>بس ةكئالملاو ) لقا مث ءلوآألا وه حيحصلاو ( ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو ) ةبآلا

 . ( ضرآلا ىف نمل نورفغتسيو ممر

 تايناحورلا ملاعو , تاومسلا اهمظعأو تاينامسجلا ملاع: نآعون ىلاعت هللا تاقولخم نأ معاو

 مث , تاينامسجلا ىف هتبيهو هتردق ذافن لجال هتمظع لاك ررقي ىلاعت هللاو . ةكئالملا اهمظعأو

 مع) ةروس 0 ناهزلل اح هنأ هيلع ليلدلاو . تايناحورلا ىلع هتييه ءاليتساو هتردق ذافنب هفدرب

 ضراللاو تاومسلا بر) لاقف ؛ تاينامسجلاركذي أدب ءايربكلاو ةمظعلاريرقت دارأ امل (نولءاستي

 موقي موي ) لاقف . تايناحورلا ملاع رك ذ ىلإ لقتنا مث ( ًاباطخ هنم نوكلمب ال نحرلا امهنيب امو

 هذه ى لوقلا كلذكف ( ًاياوص لاقؤ نمحرلا هل نذأ نم الإ نوملكت ال ًافص ةكتالملاو حورلا

 (نهقوف نم نرطفتي تاومسلا داكت) لاف ؛ تاينامسجلا ىلع هتبيه ءاليتساب هتمظع لامك نيب ةيآلا

 فيرش بيترت اذهف ( مر دمحب نوحبسي ةكئالملاو ) لاقف : تاسيناحورلا ركذ ىلإ لقتنا مث
 . رهاب نايبو

 وهو ىلاعتو هناحبس هللا وهو ء رثآلا لبقي ال رثؤم : ماسقأ ةثالث ىلع تادوجوملا نأ ملعاو

 لبقي دوجومو ؛ ماسقألا سخأ وهو مسجلا وهو لباقلا وهو . رثؤي ال رثأتمو « ماسقالا فرشأ

 ةمترملا وهو .ةسدقملا تاناحورلا رهاوجلا وهو قاثاا مسقلا ف رثؤي و٠ 0 مسقلا نم رثأللا



 ١ 2 مظعلا ىلعلا وهو: لأ علا

 اذاف هانم ورق كلكم امر لك نال 4 2 لا ف اصح 4 ا كالا ل ل 3 كيب

 ىف الضاح ناك ام زك ن وكي نأ مج وف« ءامس .ةقضحلا فا ناك ت اوهسلا قوف ادوج وه شرعلا نآك

 هنإ !زولاق نإ و01 نش رعلا“ ف تاغ اخ هناوكك نع .اه دنع نورك نأ تجرتاةالا لع هياكل لدا

 (لوآلا) : ناهج و نم عوفدم اذه انا لقعي نم لوانتت الام 0 ( تاومسأا ىفام هل ( لاق ىلاعت

 لاقو ( اهاحط امو ضرآلاو .اه 0 و ءامسااو ) ىلاعت لاق اق ىلاعت هللا ق- ىف ا

 هذ_-ه لثم ىف تدرو نم ا ا 0 (دبعأ ام نودباع متنأ الو نودعت ام ديعأ 2

 كشالا نفل ةملكو ( ادع نعرلا"ىاالإإ[ضرآلاو فاردمأا ىف نم لك نإ ) ىلاعت لاق ةروسلا

 ةللادبع ورق ضر ذل ارو _تاوهسلا فا نذ لكذأ ىلع ةيالا هذه تلدف ىلاعت هللا ق- ىف ةدراو:اع أ

 تاومسلا "ىف نم ةلخ نماوه ناكل نشرعلا فو ضرالاو تاومسلا ىف اد وج وم هللا دك ل

 شرعا: تانوذسلا ىف ادوجيو». ني نم لص نأ هالا هذ تيت ابملو . للاسع نركي 5

 ناكملا ىف نوكلانع اهزنم نوكي نأ ةيدويملا ةمت نع هاي ربك تسدقت نمف بجو هللادع ٠
 : ىيركسلاو ىتردلا تكا

 هنوكب دارملا نوكي نأ زوجي الو ( مظعلا ىلعلا وهو ) ىلاعت هلو ةسماخلاو ةعبارلا ةفصلا و

 ميظعلا نم دارملا ركن رك 7 , هداسف ىلع ةلالدلا تتبث امل ناكملاو ةهجلا ىف ولعلا ًايلع
 طم كلذو نداسالاو 1 نل) نماافل و: هارت سقيا كلذ مسجلا ريكو ةئجلاب ةمظعلا

 .تاثدحملا ةيسانهو تانكمملا ةماشم نع ىللاعتملا ىلعلا نم دارملا نوك َنز بج وف ( نك هلل) )هلوق

 . ةيحلإلا لاك و ءالعتسالاب ربقلاو ةردقلاب ةمظعلا يظعلا نمو

 : لئاسم هيفو ( نهقوف نم نرطفتي تاومسلا داكن ) لاق مث

 ءايلاب ( نرطفني )ءاتلاب ( داكن ) ركب ىلأ ةباور ىف مصاعو وربع وبأ أرق « لوألا ةلأسملا 2

 ءايلاب ( نرطفتي ) ءاتلاب ( داكن ) ةزمحو مداع نع نضْمَح و: راع ناو صك اوفو د1

 ىورو : فاشكلا ب حاصلاق «ءاتلاب ًاضيأ (نرطفتي) ءايلاب (داكب) : فاسكلاو عفان أرقو .ءانلاو

 ىف ىور ؛ ردن فر> اهريظنو . نونلا ع نيءاتلاب (نرطفت 2 هبيرغ ةءارق ورمع ىبأ نع ساو

 . نسمشتت لبإلا : ىبارعإلا نبا رداون

 سابع نبا نع ةمركع ىور (لوأألا) هوجو ( نهقوف نم) هلوق ةدئاف ىف « ةيناثلا ةلأسملا ١)

 . اهيلع هللا لق نم رطفتت ذاكت اهنأ ىندملاو لاق ( نهقوف نم نرطفتي تاومسلا داكن ) لاق هنأ

 هوجو هداسف ىلع لديوو ؛ هنع سابع نبا ةءاربب عطقلا بجو . فيؤذغ لولا اذه نأ معاو

 نكل « كلذ ىلع لمحب هنأ به ( اهيناثو) نهقوف نم هنم مهفي ال ( نهقوف نم ) هلوق نأ ( لوآلا )

 ام ةلاحلا هذه نإ لاقي نأ نوحي ال لو ؛اهيلع هللا لقث رم تصح ام ةلاحلا هذه نإ متاق م
 طع نأ اه ىدو ا دلا تأ هلا وي أ كيدحلا ىف ءاج اك ءاملع ةكتالملا لقث ن 06

 دارملا نوكب نأ زوحي ال لل ( اهئثلاثو ) « دجاس وأ عكار وأ مئاق كلم هيفو الإ ربش عضوم اهف ام



 ه1 237 قامو تارتسلا قام هل : ىلاعت هلو ١

 هل] سر دك لإ ناك حام ىن الو لاق هنا هع هللا يخر سابع نأ نع لق ( لوألا

 ىحوب قسع محب ىمسملا باتكلا لثم : ىنعملا نوكي نأ (قىاثلاو ) ديعب ىدنع اذهو « قسع مح

 لدعلا و ديح وتلا ىلإ ةوعدلا ىف ةلثاملا اهنم دارملا ةلثاملا هذهو « كللق نم نيذلا ىلإو . كيلإ هللا

 اح انآ ]انه نك و ىدلاو ٠ ةرحالا لإ ةجوتلا ف: ىعادلاو انندلا لاوحأ حيبقت و داعملاو ةوبنلاو

 اهو هولا ر ردنا ىف اهطسفإو دج رب رمت. ايو نأ ( لغألا كير مسا حبس ) ةروس ىف

 ىلوآلا فحصلا ىنا اذه نإ ) لاق ةئالثاا بلاطملا هذه ريرقت ىف مالكلا مت املو . داعملا ريرقت ىف

 بلاطملا هذه الإ سيل ةيطإلا بتكلا عيمج لازنإ نم دوصقملا نأ ىنعي:( ىمومو مىهاربإ فد
 نم كلبق نم لك ىلإ و كيلإ هللا ىحوب قسع محب ىمسملا باتكلا لثم ىنعي انهه كلذكف « ةثالثلا

 بءاصلاق . ةيطلإلا ةسدقملا تحابملاو ةيلاعلا ٍبلاطملا هذهىلإ ةوعدلا ةلثاملا هذم دارملاو . ءابنآلا

 ءاحإ نأ ىلع لديل عراضلا ظفل ىلع (كيلإ ىحوب) لاق نكسلو : كيلإ ىحوأ لقي لو « فامشكلا

 نيتباورلا ىدحإ ىهو هلعاف مسي ملام ىلع ءاحلا يتفب ( ىحوي كلذك ) ريثك نا أرقو « هئداع هلثم

 ( كلبق نم نيذلا ىلإو كيلا ىحوي ) نوقابلا أرقو «نونلاب ( ىحون ) مهضعب نعو ورمع ىنأ نع
 الئاق ناك (ىح وب) هيلع لدام انلق ؟ ىلاعت هللا مسا عفارام ىلوآلا ةءارقلا ىلعف ليق نإف «ءاحلا رسكب

 مهدال وأ لتق نيكرشملا نم ريثكل نيز كلذك و) ىلسلا ةءارق هريظنو : هللا ليقف ؟ ىجوملا نم لاق

 الو ؟قوالاب ( يوتا أرقم ةعفار انف لقا تاق“ ممئاكرش عفرو لوعفملا ءانبلا ىلع ( ممواكرش

 املو ؛هربخ فرظلاو ناتفص ( ميكحلا زيزعلا ) وأ رابخأ هدعب امو ؛ زيزعلاو ءادتبالاب عفترب

 دقو ( مكحلا تيردلا وه هنإ ) لاقف وه نم وألا نأ نيب ىحاولاب لصح تاتكلا اذه. نأ رك ذ

 هنوك و هل ةيامنال ام ىلع ًارداق هنوك ىلع لدي ( ًازيزع ) هنوك نأ نمؤملا ( مح) ةروس لوأ ىف انيب

 ه0 نان لصحيف تاجاحلا عيبمج نع ًاينغ تامولعملا ع.مجي ًاملاع هنوك ىلع لدي ( ايكح )

 تاجاحلا عيمج نع اينغ تامولعملا عيمجب أماع تارودقملا ع.مج ىلع ًارداق هنوك ( امكح ًازيزع)

 2 لاف ١ قفل و يملا نع ةارم تاكو .ايااوصو ةكحا هلاودأو هلاغفل تناك كلذك ناك نمو

 : ةديصق ىف تلق باتكلا

 مركلااوناسحإلاودو+اولضفلاو معنلاو ءالالا ىذ هلل دحلا

 مدع نعو لزع نع كلملا سدقم ثبع نعو بيع نع لعفلا هزنه

 ىف نيبولطم ىلع لدي اذهو ( ضوأألا ىف امو تاومسلا ىف ام هل) هلوق ةثلاثلا ةفصلاو

 ضراألاو تاومسلا ءازجأ عيمج ىف ةذفان ةلماك ةردقب ًافوصوم هنوك ( امهدحأ ) لالجلا ةياغ ىف

 ىفام هل) هلوقب نيب امل هنأ (فاثااو) لاطبإلاو نيوكستااو مادعإلاو داحإلاب امهتعسو امهتمظع ىلع
 نأ تجو.: هكلفرو هلم وهف ضرآلا ىف امو تاومسلا قام لك نأ"( ضراآلاف امو.تاومسلا
 اذإو. ء هشفنل اكلم هنوك عزل آلإو «ضرألا قو .تاومبسلا ىف الصاج هنوك نع اهزنم نؤكي



 ١١ ىروش ةروس

 ( ىروش ةروس )

 ) ةيكم تانآ ثالثو نوس (

 هب
 2و 0 0 ردع“ رسل اس١ ع

 مجس

 0 هنت م 0 ضزألا ا يَ
 - 1 هس ةهدس مه شر 60 در ا 10 همام اس هانت سعال ثا اع ادي دق

 ساده رت سامع

 ل نام ل نإ الأ ضرألا فن
 هر ل #ذ

 «30 ليكوب مهلع عاش يو مهلَع ظيفح هلا ءالوأ

0 

 ( محرلا نرعرلا هللا مس ل

 تاومعلا قام ةل؛ مكحلا زيزعلا هللا كللبق نم نيذلا ىلإو كيلإىحوي كلذك « قسع ٠ مر

 م.بردمحي نو 0 ونبقوف نم نرطفتي تاومسلا داكن« مظعلا ىلعلا وهو ضراآلاف امو

 هللا ءانلوَأ نود نما وذا ندلا و محرلا روفغلا وه هللا نإ الأ نضرالا قف نمل نواصل ١

 . ( ليكوب مهلع تنأ امو مهلع ظيفح

 ( لوألا ) نادئاز نالاؤس عضوملا اذهىف نأ الإ مولعم حعاوفلا هذه لاثمأف مالكلا نأ معا

 ديزمب ةروسلا هذه صاصتخاىف ببسلا اف ( م> ) هلوقب ةردصم ةعبسلا روسلا هذه نإ لاقي نأ

 نيبو ( مح ) نيب لصفي انبهو ( صعيهك ) نيب لصفيال هنأ لع اوعمجأ مهنأ (ىاثلا) ؟ (قسع )
 . ؟ هيف ببسلا اه (قسع)

 ىلوآلاف ؛ هيلإ ليبسال امم تافزاجلا باب حيتفو ؛ قيضيحتا وفل ه هذه لاثمأ ىف مالكلانأ ملعاو

 . ( قس مح ) دوعسم نب أو سايع نبا أرقو ٠ هللا ىلإ الع ضوفي نأ

 ,(هرك ذ قبس ءىث ىلإ ةزاشالل !اذولثملا هاتعم فاكلاف ( كيل ىو, كف ذك ) لات هلوق امأ

 : نالوق لصح اذه دنعو (كلبق نم نيذلا ىلإو كيلإ ىح ويك[ ذك قسع مح) لثم ىنعملا نوكيف



 ةيآلا . مهبر ءاقل نم ةيرم ىف مهنإ الأ : ىلاعت هلوق "و

 .ىثش لك ىلع كبر نأ مهفكي مل وأ هريدقتو , هنم لدب ( ديبش ءىش لك ىلع هنأ ) و ( فكي ) لعاف
 ريت ىف كلذ انيصقتسا دقو: اهلع لئالدلا قلخمتأ ءايشاإلا لع ًادنهش ىلاغت ةنوك ىعمو : ديبش

 امض وأ ىلا ةزيثكلا لئالدلا هذه ميفكت ملأ ىنعملاو ( هللا لق ةداهش ربك أ .ىث ىأ لق ) هلوق

 .ةوبنلاو لدعلاو هيزنتلاو ديحوتلا ىلع ةلادلا نآر لا روس لك ىفو ةروسلا هذهىف اهررقو ىلاعت هللا

 ةهيشو ميظع كش ىف موقلا نأ ىأ ( مهمر .اقل نم ةيرع ىف مهنإ الأ ) هلوقب ةروسلا متخ مث

 : مضلاب ( ةبلم َّق ) ءىرقو « ةمايقلاو ثعبلا نم ةديدش

 نطاوب ملعيف امل ةياهنال ىتلا تامولعملا عيمجب ماع ىأ ( طيح ءىثث لكب هنإ الأ ) لاق مث

 أريش نإو « ريخن اريخ نإ هب قيليام بسح هلعف ىلع دحأ لك ىزايو مثرهاوظو رافكلا ءالؤه
 لكب) هلوق اذلق . ةيهانتم همولع نوكست نأ ىضتقي ( طيح ءىث لكب هنإ الأ ) هلوق ليق ناف ء رشف

 دحاو لك نوك ىضتقي اذهف .ايشالا نم ءىث لكب أطيحع هيلع نوكي نأ ىضتقي ( طيح ءىن
 ] . باوصلاب لعأ هللاو . ايهانتم ابعومجب نوك ال « ًايهانتم اهنم

 دهلاو ةئامتسو ثالث ةنس ةجحلا ىذ نم عبارلا ربظ تقو ةرو-لا هذه ريسفت مت

 ملسو هوك و هلآو دمع نييبنلا مكاخ ىلع هتالصو « نيملاعلا بر هلل



 00 ةيآآلا . قافآلا ىف انتايآ مهمرنس : ىلاعت هلوف

 ( قحلا هنأ مهل نيدتي ىتح مهفنأ ىفو قافآلا ىف انئايآ مهيرتس ) لاق نيلاضلا تام ومت و نيكرشملا

 اه>اون ءامسلا قافآ كلذكو «ضراللا ىحا 20 وهو قفأ قافآلا دحاو ئدحاولا لاق

 دارملا نأ ( لوآلا ) نالوق ( مبسفنأ ىفو قافآلا ىف انتايآ مه. 'س ) هلوق ريسفت ىفو ؛اهفارطأو

 لالصإلا و ءارخالا تاير نانا لدا تان 0 تا.آلا قافآلا تابآب
 «نآرقلا ىف :اهنم هللا رثك أ دقو . ةثالثلا ديلاوملا تايآو ةعبراألا رصانعلا لاع تايآو تايلظلاو

 ماحرالا تاملظ ىف ةنجالا نوكمت ةيفيك نم ةذوخأملل لئالدلا اهنم دارملا ( مهسفنأ ىفو ) هلوقو

 ىنعي ( نورصبت الفأ كسفنأ ىفو ) ىلاعت لاق امك « ةبيرغلا تابيكرتلاو ةبيجعلا ءاضعالا ثودحو

 مزجلا اف لصحو مهبولق نع تاهشلا لوزت نأ ىلإ ىرخأ دعب ةرد لئالدلا هذه نم معز

 فيعض هجولا اذه ليق ناف ء دضلاو لثملا نع هزنملا ميلعلا مكسحلا رداقلا هلإلا دوجوب عطقلاو

 مهعلطيسو نآلا ىلإ تابآلا كلت ىلع مهعلطأ ام ىلاعت هنأ ىضتقي ( مهيرتس ) ىلاعت هلوق نال

 كلذ لبق اهلع مهعلطأ هللا ناك دق لفسالاو ىلعألا ملاعلا ىف ةدوجوملا تاياالاو . كلذ دعب اهملع

 الإ ءايشالا هذه اوأر دق اوناكنإو موقلا نإ انلق . هجولا اذه لع ظفالا اذه لمح رذعت هنأ تبثف

 كلت ىلع مهعلطي ىلاعت وهف ءامل ةيامنال ام ءايشألا هذه ىف ىلاعت هللا ابعدوأ ىتلا بئاجعلا نأ

 ىلا بماجعلا نأ الإ ءاهدهاش و: ناتنالا ةني ةنيعز ىأر دححأ لك هلاثمو .ًانامرق انام 01

 لك ا 5 : ىذلاوو : اوف ربالا سائلا رثك 1و هريثك نانيلا اذه كك نا 02
 ىو قافآلا ىف انتايآ مهيرنس ) هلوق قيرطلا اذهب حصف بئارغلاو بئاجعلا كلت ىلع ًافوقو دادزا

 حتف مهسفنأ تايآبو ةكمب ةطيحلا دالبلا متف قافآلا تايآب دارملا نأ (ىناثلا لوقلاو ) مهسفنأ

 هجولا اذهب قيلي ( مهيرنس ) هلوق نأ 00 لو الالوقلا ىلع هو>جر لوقلا اذهب نولئاقلاو ةكم

 ليق نإف. هانررق اك لوأالا هجولاب قئال( مهيرذس ) هلوق نأب هنع انيجأ انأ الإ لو'الاب قيلي الو

 ىلع ىلوتسا ملسو هيلع هللا ىلص ادم نأ بابلا ىف ام ىصقأ نال ديعب هجولا اذه ىلع ةيآلا لمح
 نوك ىلع لدياال دالبلا ضءب ىلع ءاليتسالا نأ الإ , ةكم ىلع ىلوةسامث . ةكمب ةطيحما دالبلا ضعب

 كلذ و « مهكولم ىلعو مالسإلا دالب ىلع ءاليتسا مهل صح دقرافكسلا نأ ىرن انإف ٠ ًاقحح ىلوتسملا
 لوقن مث . ىلوأ لوالا هجولا ىلع ةيآلا لمح نإ انلق ببسلا اذهو انلق , نيقحع مهنوك ىلع لديال

 كلت ىلع ملسو هيلع هللا ىلص دم ءاليتسا د رجم لدتفال انإ انلق . هجولا اذه حيحصت اندرأ نإ

 ةكم نع ربخأ سو هيلع هللا لص هنإ ثيح نم هب لدتسن لب ؛ ةوبنلا ءاعدا ىف ًاقحي 00 ىلع دالبلا
 عقو دقو بيغلا نع رابخإ اذهف ؛ ءادعألل نيرهاق هباتكأ ريصيو اهلهأ رمقيو اماع ىلوتسي هنأ

 قيبزطلا لا اذهب, ةزجعمتنغلا نعرابخ الا و «تيغلا نعاقدج ا راخإ اذه نوكيف , هر اهباطنن

 0 نيدلا |ذه نوكأ ىلع ءاليتسالا |لمه لوصم لد

 هنأ ىلع عفرلا عضوم ىف ( كبرب ) هلوقو ( ديهش ءىث لك ىلع هنأ كبري فكي ل وأ ( لاق مث



 آلا ديعل فاعش فهن كاش هلو# ١م

 هدنع ك نإف ا كر نأ ريدقتبو لطاب ةماقلاو ا لوقلا نأ نظلا ىلع بلاغا نأ ىنعي

 نإ لكن ) لوألا ) هوجو نم با ولا كل ُش امدح او مههز - ىلع لدتا ةماكلا هذهو 2 ىنسحلل

 ىلع لدي ( 5ع )هل وق ( قيلاعلا ( 5 أحلا 2 ىلع لك ل ىل ةدلك دقت نأ ( ىناغثلا ( نك اهلا ديفت

 اتاك دش !ذه نإف . ريناندلا نم اذك' نلف دنعىل لوقت 5 هدنع ةّئيبم ةرضاح تاريخا كلت 5

 هلوق ىف ماللا ( عبارلاو ) كلذ ديفيال ريناندلا نم اذك نالف دنع ىل نإ تلق ولف « هدنع ةرضاح
 11 ى للان ىدحلل نما از دك اكاد عىسلاز

 امب اورفك نيذلا نئيذناف ) لاق ةدسافلا ةثالثلا لاوقألا هذه مهنع ىلاعت هللا يح املو

 انمدقو ) ىلاعت لاق ؟هوروصتام لك ىلعو هودهتعا ام دض ىلع مماألا 0 5 رهظن ىأ ( اولمع

 طي مل وق ةلباقم ىف ( ظيلغ باذع نم مهنقيذنلو ٠ ًاروثنم ءايه هانلعجج لمع نم اولمع ام ىلإ

 : (ىسد>لل هدنع

 لاقف أضيأ هلاعفأ ىح تافآلا ىف هعوقو دعب هيلع معنأ ىذلا لاوقأ ىلاعت هللا كح املو

 ( هناحجب ىأنو ) هللا قلخ ىلع ةقفشلاو هللا رمأل مظعتلا نع ( ضرعأ ناسنإلا ىلع انمعنأ اذإو)

 لاهتبالا ىف ذخأو ءاعدلا ماودىلع لبقأ رقفلاو رضلا هسم نإ مث « مظعتو ربكتو هسفنب بهذ ىأ
 هل داعتسيو .مارجاألا تافص نم وهو هماودو .ءاعدلا ةرثكل ضرعلا ريغتسا دقو: عرضتلاو

 . باذعلا .ةدششل. ظلغلا ريعتسا اك ًاضيأ لوطلا

 لوقلا نع نوعجري نيكرشملا نأ نيبو كرنشلا لع. مظعاا ديعولا ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو
 سوو »2 مهلع فوخلا ء”التتسا بيس عوضخلاو ةلذلا مهسفن أ نم نورهظيو 0 ةمايقلا مود ََق كملف

 اراوظملا) !عربح] إو: مظعتلاو ربكتلا ىف غلاب ةوق هسفنل دجو نإف . لدبتلا ىلع لبج ناسنإلا نأ

 [ ودلال نأ رامكتلا ءال وه. لعجتوي را آمالك ةييقع 55 ةنكسم او ةلذل نابظإ ىف غلاب فعضلاو

 هيلع هللا لص لوسرلا عم ةوادعلا راهظإ ىف اوطرفيال نأو . ديحوتلا لوبق نم ةرفنلا.راهظإ ىف
 أذهربردتو (ديعب قافش قوه نمل اضأ نم هب م نفل هللادنع نم ناك نإ 3 أ لق) لاقد ملسو

 ا ب ولق ) متاق ىح ةهنع ةرفن راى مهلا هيف متلمأتامو هةذع 0 رعأ ناآرق لا اذه 00 اك كن مالكلا

 نآرقلا نوكي ملعلا سل اة حا للف عطاه 00 اكد

 نأ نمتك ليلدلا ليقف ءابدب ل ار لوما دان ملعلا سيلو ؛ اعد اباع ةلطا

 كا 1 نم هعفد لع مكدارصإ ناك اديك َّ وكب نأر يدقتبف ل رك نا 5 مع نوكي

 ]لل ار ناختلا ل] امج وزو ؛ ةرعيلا هاف ركارتت نأ يلع بجوي قيرطلا اذبف ؛ باقعلا

 لع رآرصرلا# لددلا لق اماقإ» ةومتك رت هداشهأ لع لد“ نإ و 6 ومليق هت ىلع ليلدلا لد ناف

 انا كن 0 ( ديعب قافش ّق وه نم ( هلوقو 5 لقعلا ع يعل لح رعالاو عفدلا

 تاهسش نع تاجا ةوننلاو ديحوتلا رب رقت قف ةريم قل هوجولا هذه 2 > الو ميسا حلا



 وسال 0 ةيآلا ٠ ةماق ةعاسلا نظأ امو : ىلاعت هلوف

 نم انماعإ) "هل وق ١ نأ 0 كلاثلا) خييوتاا ةعاس ىف اهتورصبب: ال مهتطلا] عبنع 00 مهنع اولض

 نم اكلإ اوذاضإ اه ةحضر ديقي لكلا 2 ماك 1 امسإ مث . ايح هللا نإف مانصأالا مالك (ديهش

 . مهنع اولض ماكفا فن ال اح مهنع الس ىنعم 00 اذه ىلعو ةكرشلا

 اونظ رافكلا نإ لوقي ىلاعت هللا نم مالك ءادتبا اذهو ( صيخم نم مطام اونظو ) لاق م“

 صيمم ال هنأ الوأ اونظ مهن لاق نم مهنهو ٠ باذعلاو راثلا نع مهل صيت ال هنأ اونقيأ مث الوأ

 هللا نيباملو ؛ مئاد مهماقع نأ نوملعي رانلالهأ نأال ديعب اذهو ؛هدعب كلذ اونقيأ مثرانلانع مه

 هلل دادض آلا ءاكرتشلا تانثإب :لوقلا لع نيرصم اوناك نأ دع مهنأ رافكلا .ال وه لاح نم ىلاعت

 لاوداللا لديتم تاقواللا عسيمج انا مالا نأ نيب ةرخالا ىف ءاكرتملا كلت نَع 0 ءربت امندلا ىف

 نإ : لثملا فلق كك« لبذ ةنعو ءالي سحأ نإو .ظءتو خفتنا ةردقو ريخب سحأ نإف « جهلا ريغتم

 نإ وزريخلا ءاعدئم ناسإلام أ الز لاه كوت[ رق ىأر نو لد اريخ ىار نإ 4 ل

 الإ جرد ىلإ طق: ئهتنا ال تادارملا بنحنو لايقالا :لاخ يف هنأ ىدن (طرق سوف كلا

 لامع الاف, طناف انما ريصي نامل او راند الا كاح قو اع نوفلا عمطي و اهيلع ةدايزلا بلطي

 ىو لالا ريغتم ةفصلا لدبتم هن وك ىلع لدي ىلكلا سأيلا اذه ىلإ هل رخآ ال ىذلا اجرلا كلذ نم

 قيرط نم ( ىناثلاو ) لوعف ءانب قيرط نم ( امهدحأ ) نيهجو نم ةغلابم ( طونق سوئي ) هلوق
 , ةرهاظلا لاوحأللاو هجولا ىف سأيلا راثآ رهظي نأ طونقلاو . بلقلا ةفص نم سأيلاو ريركستلا

 نئاو) هلوةنمدارماوهو . ةلودلاو ةمعنلا هتدواعول أطناق ًاسيآراص ىذلا اذهنأ ىلاعت نيب مث

 ةدسافلا ليواقالا نم عاونأ ةثالثب ىتأي لجرلا اذه نإف ( هتسم ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ

 هيو لا اذه لوقي نأو ديال هنأ ( اهوأف ) ىلاعت هللا نع دعلاو رمكتلا ةج وما ةلطابلا هادم
 عاونأ نم ىدنع لصح امب هتبجوتسا ىنآل « ىلإ لصو قح اذه نأ هانعم ( لوألا ) ناهجو

 كلذإ ( اهيفسا لع وك ال ادا نإ نكس ملعي الو هللا نم ةبرقلاو ربلا لامعأو لئاضفلا

 ًافوصوم ناك نإو داسفلا رهاظ مالكا اذهف  لئاضفلا نع ًايراع صخشلا كلذ ناكنإ هنأل

 اذإو «هناسحإو هللا لضفب هل تلصح امنإ اهرسأب ىهف « ةديخلا تافصلاو لئاضفلا نم .ىشب

 قحتسي نال م ةيطعلا كل, هيلع هلضفت ريصي نأ عنتمأ « هديبع ضعب ىلع ءىثب هللا لضفت

 هجولاو ) قاقحتسا ببسب تاريخلا هذه تاصح ام:إ هلوق داسف اذه تبثف ؛ رخآ ًائيش هللا ىلع

 ىيرذو ىدالوأ لعو لع قبنو:ىع لوي ال ىأ ىل اذه نأ ( قاثلا

 نوكي يأ لودي ( عطف. ةعاشلا لأ امو )كو حلا هكيلاقلا مالك نم ( ىناثلا عونلاو ١

 ىل ابنإ ا لوعي انندلا لاوخأ لإ اللا ل !ءاذاف و ردكلا عاق كل مظع ايندلا ىف ةبغرلا ديدش

 . ( ةمئاق ةعاسلا نظأ امو ) لوي ةرخآلا ىلإ مالا لآاذإو

 (ىسحلل هدنعىل نإ ىر كإ تعجر نئاو) لوقي نأ ةدسافلا مهنالك نم « ثلاثلا عونلاو ١

 مر ترو
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 00 و هما
 .4« طيح 0

 (اهيلعف ءاسأن مو ؛ هسفنلف ا لاص لمعنم)هلوقب ةمدقتملا ةيآلا ىف رافكلا دده امل ىلاعت هنأ ملعا

 ىلاعت لاقف؟م ويلا كلذ نوكي ىتمو لاقالئاس نءاكو . ةمايقلا موي ىفهيلإ لصي دحأ لك ءازجنأ هانعمو

 ديفت ةءاكلاهذهو (ةعاسلالع دريهيلإ) لاقف. هللا الإ هءلعيالو مويلا كلذ ةفرءم ىلإ قلخلل لبس الهبإ
 ملعلا كاذكف هللا دنع الإ سيل ملعلا اذه نأ او. هللا الإ هنيعب ةعاسلا تقو ملعي ال ىأ رصخلا

 ةلثمأ نم ركذ مث ؛ىلاعتو هناحبس هللا دنع الإ سيل ةنيعملا اهتاقوأ ىف ةليقتسملا ثداوهلا ثودح

 لمحت امو) هلوق (ىناثلاو) ( اهماك أ نم تارمت نم جرخت امو ) هلوق ( امس: نيلاع كالازاذه

 9 اهدحاو ةرّهلا هيف تناك ام ىهو اهتيعوأ اهماو أ ةديبع وبأ لاق ( هملعب الإ عضت الو ىثنأ نم

 ريغب ةرم نم نرقابلاو عمجا ىلع فلألاب تارت نم مصاع نع صفح و ىماع نباو عفان 0 ةكو

 .د>اولا ىلع فلأ

 نإف ؛ةيآلا رخآ ىلإ ( ثيغلا لزنيو ةعاسلا لع هدنع هللا نإ ) هلوق ةيآلا هذه ريظن نأ ملعاو

 كلذكو «ملاعلا لاو>أ نم ةريثك الاوحأ ملاعلا ةنس علاط نم نوفرعتي دق نيمجنملا نأ سيلأل بق
 ريثك وهو لمرلا ملع ىمسي رخآ ءىث انههو. محلا وحأ نم ءايشأ سانلا علاوط نم نوفرعتي دق

 مولعلا هذه نيب عما فيكف . تابيغملا لاوحأ ىلع لدي دق قافتالاب ريبعتلا لع ًاضيأو ةباصإلا
 بلاطملا نم ءىثشفف مزجلاو عطقلا مهنكال مولعلا هذه باكأ نإ انلق ؟ ةيآلا هذه نيبو ةدهاشملا

 هللا دنع الإ سيل اهبلع نأ ب آلا هذه ىف روك ذملاو فيعض نظ ءاعدا"ىوصقلا ةباغلا امئإو ةّنبلا

 رك ذ امل ىلاعت هنإ مث . ملعأ هللاو ةدناعملاو ةافانملا تاز قيرطلا اذهبو نيقيلاو مزجلا وه ملعلاو

 عقو امب ًاضيأ قلعتلا ديدش انبه هركذ ىذلا اذهو . ةمايقلا موي لاو>أ نم ءىثب هفدرأ ةمايقلا
 نآرقلا عامسا نع مهروفن ةدش نأ ىلع لدي ةروسلا لوأ ناآل كلذو « ةروسلا لوأ ىف هب ءادتبالا

 ناثوالاو مانصألا نع ةءاربلا ىلإو ديحوتلا ىلإ موعد ناك تلي ًادمح نأ نإ ند تلضح انعإ

 ركذف ( دحاو هلإ كهلإ امأ ىلإ ىحوي مكاثم رشب انأ ام لق ) ةووسلا' لوأ ىف لاق هنأ ليلدب

 ىأ ( ىتاكرش نيأ لوقيف ميداني مويو ) لاقف دادنألاو ءاكرشلاب نيلئاقلا ديعو ةروسلا ةمتاخ ىف
 (تقحو اهبرلتنذأو)ىلاعت هلوقك كانعمسأ سابعنبا لاق (كانذآ )اولاق مكداقتعاو مكمعز بسحب

 معي هنأ نوملعيو هللا نوملعي ةمايقلا لهأ نآل . ديعب اذهو كانملعأ ىلكلا لاقو ٠ تعمس ىنعمب

 . لاحم هق>ىف مالعإلاف « ابجاو ًاملع ءايشآلا

 دوصقملاه ءاكبرشكل نأب دبشي انم دحأ سيل (لواآلا) هوجو هيفو (ديهش نم انمام ) لاق مث

 مهنا مهدهاشي دحأ نم اتمام ( ىتاثلا ) ىلاعت هلل كيرلا تايثإ نم نوءرهتي مويلا كلذ ىف مهنأ
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 الو 0 نم لمحت ام تا قم كار نم جرخت امو ةعاس || مع درب ةيلإ إب ىلاعت هلوق

 نوعدي أوناكام منع لضو 2 كمهمشت نمد 6 م كانذآ اولاق قطر نبأ مداني موو هيلعل الإ عض

 «طوبق سوئيف رشلا ةسم نإو ريخلا ءاعد نم نابنآلا ماس ال.ء صرح نم مهام اونظو الق ند

 ىلإ تهجر نلو ةعاف ةعاضلا نط امو. ل اذه ناوقل ةتسم دل رح دمل, مام همر اق

 انمعنأ .اذإو , ظيلغ باذع نم مهتقيذنلا 'اولمع امب اورفك نيدلا نئيقنلف ىسنحلا هدنع ىل نإ فو
 داع نم ناك نإ متيأد 1 لق ٠ « ضل رع ءاعد ولف ارسل ك4.سه اذإو هيناح ا نضرعأن ناسنالا ىلع

 نيم ىح مهسفنأ قو قافآلا ىقانتانا مم راس 2( كيعل قكاقش ّق وه نمي لضأ نم هب متر فك مث هّللأ

 لكب هنإ الأ مهير ءاقل نم ةيرم ىف مهنإ الأ ؛ ديه .ىش لك ىلع هنأ كبري فكي مل وأ قحلا هنأ محل



 ةيآلا ٠ م نيذلا وه لق : لاغت 37 انيق

 مهيلع وهو رقو مهاذآ ىف نونمؤي 9 ءذلاو 0 ا اودع د (ة) ىلاعت 0

 . ( ديعب ناكم نم نوداني كلاوأ نع

 ىلاعت هناك« ةيآلا رخآ ىلإ (هيلإ انوعدت امم ةنك أ ىف انبولق اولاقو ) مطَدب قلعت :م اذه نأ ملعاو

 انبولق نإ اولو#ت نأ مكنكمي الف ؛ مكنع ةيبنجأ ةغاب ال مكتغلب مكيلإ هتلسرأ مالكلا اذه نإ : لوقي
 ًابلقو « قحلا ىلإ الئام ًاعبط هللا هاتآ نم لك نإ لاقي نأ قبف . ةغللا هذم انلهج ببسب هنم ةنك أ ىف

 هقح رك نآرقلا اذه نإف « نيدلا بلط 00 لذي ىلإ هوعدت ةمهو . قدصلا ىلإ الثام

 09 ان كاذاسلا رك ل1 نش و تازريكلا لع ليلذ هتاللف ( ىذه ) هتوكا امأ د ءامشاو ىده
 رفكلا ا هل ءاقش ىدطلا كلذف ؛ ىدملا لصح دقف ءادتهالا هتكمأ اذإ هنإف ( ءافش )

 « ناطيقلا ةعباتم افوغشمو:: نامرحلا زوافم ىف اهئاتو'ء نالّذِدا رق ًاقراغ ناكن م امأو .لهجلاو

 نمو) لاق امك (ىع) مهملع نآرقلا ناكو ( رقو انناذأ ىفو ) لاق اك ًارقو هناذآ ىف نآرقلا اذه ناك

 عافتنالا نيب لاح ىذلا باجحلا كلذ ببسب (ديعب ناكم نم نوداني كئكلوأ ؛ باجحكنيبو اننيب

 هانرك ذ ىذلا هجولا ىلع ةيآلا هذه انرسف اذإ انأ لع فسمتي ملو فصنأ نم لكو ؛ نآرقلا نايبب

 كل دار سرع رك اوم اهظتنم ادحارو امكاك اهرخأ كل ءاطوأ نم. ةروسلا هذه: تراض
 مع سابع نبا أرقو . ردصملا ىلع ( ىمع مهباع وهو ) رووا أرقو « هورك ذ ام ىلوأ ريسفتلا اذه

 ردصم وه ( ىمع) كلذكو ( ءافشو ىده ) هلوك .هجولا وه لوآلاو ديبع وبأ لاق « تعنلا ىلع

 هلوقو « امهلثم ًاتعن نوكيف دوجأ (ىمع) ىف رسكلا ناكل فاشو داه هنأ روكذملا ناك ولو « ابلثم

 ءاعد الإ مبفت ال ىلا ةميهبلا لثم ديرب : سابع نبا لاق ( ديعب ناكم نم نوداني كتلوأ ) ىلاعت

 . ءالؤه لاح اذكسف « مبفي مل عمس نإو ؛ عمسي مل ديعب ناكم نم ىعد نم ليقو ؛ءادنو

 ؛هليق اع قاعتم اذه نإ ًاضيأ لوقأو ( هيف فاتخاف قنايدكلا انآ دقلو ) ىلاعت لاق مث

 كانيتآ كلذكف . نورخآلا هدرو مهضعب هلبقف . هيف اوفلتخا تاككلا ساء ااا نا لك
 ام ةنك أ ىف انبولق ) نولوةي نيذلا مهو «نورخآ هدرو ؛ كباتكأ مهو مهضعب هلبقف باتكلا اذه

 . ( هيلإ انوعدت

 ىعسم لجأ ىلإ مهنع باذعلا ريخأت ىف ىنعي ( كبر نم تقبس ةملك الولو ) ىلاعت لاق مث
 ةتادلا تدكللاو ىدخالا ىنعي ( منيب ىضقل مدعوم ةعءاسلا لب )لاق ارك « ةمايقلا موب وهو

 كشاحيتسا مظعتست نأ ىغذي الف « بيرم كباتكو كقدص نم كش ىنل مهنإو بذكنمب عقاولا

 0 انوعدت اع هكا ١ فابولق) ) مههوق نم

 إف ؛ مضار ءإ كسفن ىلع ففخ ىنعي ( اهلعف ءاس أ نس الاضالمع م ( لاق مث

 7 وب هناحبس هّللاو ؛ مهللإ دوعي مثرفك ررضف اورفك نإو : مهلع دوعي مهناعإ عفنف اون مآ نإ

 ٠ ( ديبعلا ماللغب كير ام 0( ءازجلا نم هلمعب قلي م د>أ لكى
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 ١ يلا: هلك ىف اييولق لاهو: لاحت كول

 نأ برقالا وهو (لوالا ): ناهجو هيفو ( كلبق نم لسرال ليق دق ام الإ كل لاقي ام ) لاقف

 نعاطملاو ةيذؤملا تاياكلا نممهموق رافك لسرلل لاق دقام لم الإ كموق رافككل لوقتام دارملا

 هللا ىلإ م الا اذه ض وف نيلطبملل ( ملأ باع وذو) نيقحملل (ةرفغموذل كبر نإ و) ةلزملاب تكلا ىف

 لثمالإ كلهللالاقام دارملان وكي نأ (ىتاثلا) ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاو غيلبتلاوهو هب ترمأ امب لغتشاو

 هوجرينأ هقحنف ماوقألا ةهافس لعربصلاب ءايبنالا كم أو كرمأىلاعت هنأ وهو لسرلارئال لاقام

 هذه نم دوصقملا نأ ةروسلا هذه ريسفت ىف انمالك نم رهظ دقو . هتيصءم لهأ هفاخض و هتعاط لهأ

 رقوراضاذإب قوت هللإ انزعدبا انعهتك أ( اني ولفا| ولاقو ) موق نع ةيوجالا رك ذ وه ؛ةزوتتلا

 رك ذب ةراتو . ةقيرطلا هذه داسف ىلع هبذي ةراتف ( نولماع اننإ لمعاف باجح كنيبو انذيب نمو

 نم عضوملا اذه ىلإ مالكلا دتماو . هنع ضرعي نملو نآرقلا اذهب نمؤي مل نمل ديعولاو دعولا

 اولاقو ( محلوق نع رك اءناود> 0 ىلاعت هل مش . لماكلا مظنلاو مة بيترتلا ىلع ةروسلا 0

 تلصق الإ ا رلاعل امعأ ا: ارد هالك ولو لاقت (رقو انناذآ ىفو هيلإ انوعدت ام هك أ انوا

 : لئاسم هفو ( قرعو ىميأأ ةتابآ

 ؛ماهفتسالا ىلع نيةزمهب ىمجيأأ : صاع نعركب وبأو ىفاسكلاو ةزمح أرق 4 ىلوألا ةلألمملا ١)

 : مابفتسالا ىلع اهوحنو ( مهترذنأأ ) هلوقك . هلاثمأ ىف مبلصأ ىلع ةدمو ةدحاو ةزمهم نوقابلاو

 ,راكنإ ةرمهىلراآألا ةزمهاف : نيد زمهم ةءارقلا امأو : ربل الع ةدحأو هزم سابع نبا نع ىورو

 ةزمه ريغب ةءارقلا امأو . ىبرع هيلإ لسرم وأ «ىبرع لوسرو ىميأ نآرق اولاقو اوركنأ دارملاو
 . برع هيلإ لسرملاو ىمعأ نآرقلا نأب رابخإلا دارملاف « ماهفتسالا

 لزن ول اولاق . تنعتلا لجل رافكلا نأ ةيآلا هذه لوزن ببس ىف اولقن 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 ؛نآرقلا ىلع مظع فيح اهيف تاللكلا هذه لاثمأ نأ ىدنعو .ةيآلا هذه تلزنف مجعلا ةغلب نآرقلا

 متي فيكف نمطلا عاونأ مظعأ هلو أو ضعبلاب ايف نضعلا قاعت الات ايا وراو ىص شل |
 ىدنع قحلا لب ؟ ًازجعم هنوك ءاعدا نع الضف ء (ظتنم ًاباتك هنوك ءاعدا نعطلا اذه لثم مازتلا عم

 انرولق ( موق نم منع ىلاعت هللأ ىحام ىلع 2 دحاو مالك اهرحأ أ اهلوأ نم ةرودسلا هذه نأ

 انأ : ريدقتلاو , هل باوجو « هب قلعتم اضيأ مالكلا اذهو:(رقو انناذآ ىو هيلإ انوعدت ام ةنك أف

 مولا ىلإ ىمجعلا مالكلا تلسرأ فيك : اولوقي نأ مهل ناكل مجعلا ةغلب نآرقلا اذه انلزنأ ول

 انناذآ ىفو) مالكلا اذه نم ىأ ( هيلإ انوعدت امم ةنك أ ىف انبولق ) اولوقي نأ محل حصيو ؛ برعلا

 منأو عهظافلأبو برعلا ةغلب باتكلا اذه انلزنأ امل اما . هاتعم طيحت الو همهفن ال انأل هنم ( رقو

 انأ رهظف ءاهنم رقو مكتاذآ ىفو . اهنم ةنك أ ىف مكبولق نأ ءاعدا كنك فيكف . ةغللا هذه لهأ نم

 نسحأ ىلع اهرخآ ىلإ اهوأ نم ةروسلا تيقب . مالكلا كلذ نع ًاباوج مالكلا اذه انلعج اذإ

 . ًادج بيحي وهفساذلا هرك ذب ىذلا هجولا ىلع امأو . مظنلا هوجو
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 وذو ةرفغم وَ كر نإ كلك نم لسرلل ليق دق ام اّلِإ كَل لاعب ام

 جت. هني: تصف ك1 5 اناء رق ءالعج ولو ود ريلأ باّقع
 مكه م طل | يامر ت0 0110

 0 ف َنوُنمْؤباَل ند هب كارد نيذأل وه لق ىبرعو

 20 همم 16-22 (ةدس اس سرا 2

 0 انيتاو دعلو «552 كدعل ا نم د 3 : كتلوأ 6 مهلع وهو
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 0 0 1 را كي د

- 

 0 4 مالت

 (لطابلا) نأ دوصقملاو ؛ ليث اذه فاشكلا بحاص لاق (سماخلا) هل ًاضراعم هلعجحلصي باتك
 . هيلا 1 ىح تاهل نم ةهج نم الييع هبلإ دي لو: ةيلإ قرط

 خسنلا نال هيف خسنلا دج وب مل هنأ ىلع ةيآلا هذ, جتحب نأ ىابفصالا را نأ ملعاو

 . ةيآلا هذه فالخ ىلع هنإو هفلخ نم لطابلا هأ امأ دق ناكل هيف خسنلا لخد ولف ٠ لاطبإ

 هقلخ عيمج ىلإ (ديمح) هلاعفأو هلاو>أ عيمجيف (مكح) ىأ (ديمح مكح نم ليزنت) ىلاعت لاق مث
 مالك ةماخ نأ ري ؛ همالك ةحاف (نيملاعلا بر هلل دا ) لعج ببسلا اذطو ؛ همعن 6 ا

 . ( نيملاعلا بر هل د#ا ) هلوق وه ةنجلا لهأ

 ؛ ملأ ب باقع وذو ةرفغم وذل كبر نإ كلبق نم لسرلل ليق دقام الإ كل لاقي ام 000 هلوق

 ءافشو ىده اونمآ نيذلل وه لق فرعو ع ةئانآ تلصف الون اولاقل عا انآ رق .هابلعج واو

 انين اذقلو ءدعب 00 قرود كتلوأ ىمع ميلع وهو رقو مهناذآ ىف نونمؤي ال نيذلاو

 نم « بيرم هنم كش ىنا مهنإو مهيب ىضقل كبر نم تقيسةملك ال ولو هيف فلتخاف باتكلا ىسود

 . ( ديبعلل مالظب كبر امو اهيلعف ءاسأ نمو هسفنلف ًاحلاص لمع
 باك ةجرد ولدو هللا تايآ فرش نبب مث « هللا تايآ ىف نيدحلملا دده امل ىلاعت هنأ معاو

 ىف مهنع هاكحام ببسب هبلق قيضي ال نأو هموق ىذأ ىلع ريصي نأب آيَي لوسر أ ىلإ عجر هللا
 ( نولماع اننإ لمعاف ) هلوق ىلإ ( هيلإ انوعدت ام ةنك أ ىف انبولق اولاق ) مهنأ نم ةروسلا لوأ يف
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 نيب نم + لأ هينأي ال 41١ زير باَكَل هنو مث اعانك ككل
 ا ه-أ ه- 2-4

 6«: : ريكح ن جره د هيئلخ نم الو هيدي

 . « ديم ميكح نم ليزفت هفلخ نم الو هيد نيب نم لطابلا هيتأيال ؛زيزع
 نيب مث « بتارملا فرشأو بصانلا مظعأ ىلاعت هللا نيد ىلإ ةوعدلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ معا

 «ةماثقلاو تعتلا ةككو. لدغلاو ديح وتلا لئالذ كذب لصح اعز : لاعتهتلا ند لإ ةرعالا ذإ

 2 نودحاي نيذلا نإ ) لاف « امف تاهمشلا ءاقلإ لواحو ٠ تايالا كلت ىف عزان خرم دب ل ىلإ 6

 مث «فرحنلا وه دحلملاف « قش ىف رف ةفاقتسالا نع لام اذإ دو رفاحلا دحلأ لاقي (انتايآ ىف

 لاق اذإ مديدمت ( انيلع نوفخال ) هلوقو « لطابلا ىلإ قملا نع فرحنملاب صتخا فرعلا ىى

 ىف قتلي 0 لاق مث : ًاديدهت كلذ نوكي هناف , مهف رعأ_ كلم ىف ىتنوعزاني نيذلا نإ : بيهملا كلما

 نيذلا نأ. ىلع هيبنتاا ضرغلاو . ريرقتلا ىتعمب ماهفتسا اذهو.( ةمايقلا موي ءانمأ ىأب نمأ ريخ راثلا

 لاق مث . ةمايقلا موب نينمأ نيو ا نونمؤي نيذلاو ؛ رانلا ىف نوقلي انئايآ ىف نودحلي

 بيبملا كلملا هلوقي ام هريظنو « ثلاث ا اذهو ( ريصب نولمعت امم هنإ متثش ام اولمعا )

 لدي امم اذه ناف ( متئش ام اولمعا ) مهل لوقي مث هديبع ضعب بتاعي ذخأ اذإ ديدشلا بضغلا دنع
 . ديدشلا ديعولا ىلع

 : ناهجو هباوج ىفو . ديدمت أضيأ اذهو ( مهءاج امل ركذلاب اورفك نيذلا نإ ) ىلاعت لاق مث
 رك ذلاب اورفك نيذلا نإ ) ريدقت ىلع نآرقلا ىف ةفوذحلا ةبوجالا رئاسك فوذحم هنأ ( امهدحأ )
 نم نوداني كئاوأ ) هلوق هباوج نأ ( ىناثلاو ) كلذ هبشأ ام وأ مهرفكب نوزاحي ( مهءاج امل

 نايبب هعبتأ نآرقلا تايآ ىف نودحلي نيذلا ديدهت ىف غلاب املو . بوصأ لوالاو ( ديعب ناكم
 ( ىناثلاو ) رهاقلا بلاغلا ( امهدحأ.) ناينعم هل زيزعلاو (زيزع باتكل هنإو) لاقف . نآرقلا مظعت

 هتجح ةوقب هنال كاذك الاف ابلاغ هنوك ىنعم ًازيزع نآرقلا 0 . هريظن دجوب ال ىذلا

 نيرخآلاو نيلوآلا نال كلذك ىالاف . ريظنلا ميدعىنعمب ًازيزع هنوك امأو . هاوسام لك ىلع بلغ
 (لواآلا ) : هوجو هيفو (هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هنتأيال) 5 . هتضراعم نع اوزخي

 هبذكي هدغب نم تاتك ءئي الو: رويزلاو لسحيإلاو ةاروتلاك هيلع ةقدقتملا بتكلا هبذكش اذ
 ( ثلاثلا ) ًاقح ريصياال الطاب , هنوكب مح امو ٠ الطان ريصت ال ًاقَح 07-5 هلا 0 ام ( ىفاثلا )

 نم لطابلا هنتأيف هيف دازب وأ هند نيب نم لطابلا ها هم نفق انآ نفد 2 00 هأنعم

 ( عبارلا ) ناصقنلااو ةدايزلا وه لطابلا اذه ىلعف ( نوظفاحل هل انإو ) هلوق هيلع ىليلدلاو .

 مدقت ايف دجوي ىلو هل ًاضراعم هلعج نكمي باتك ل بقتسملا ىف دجوي.ال هنأ دارملا نوكي نأ 0



 هل اناء ف ودخل ف دل) نإ + كاعت هلوث ا

 2 9 ا م ه- هه مده مَ

 نم مأ ريخ راثلا ىف 0 قا الع نرمع اتاي ىف َنودحأي نذل نإ
 هس | يي دعم َنَي 2125 2 هع 2 ري هركو

 0 , يصب نولمعت ا مش ام اولمعآ ةَميقلا موب انما أي

 ه- >2 بس

 ماودلا ليبس ىلع لمعلا اذهب مهلاعتشاو « ةدحاو ةظحل هنع نوكسفني ال « حيبستلا ىلع نوبظاوم مهنأ

 نيمالا حورلا هب لزن ) لاق ا” ضرآلا ىلإ نولزني مهنوكك لامعألا رئاسب لاغتشالا نم مهعتمب

 كك ل .اع ) ىلاعت لاقو ( مهارب 0

 مهو ةكئالملا نم نوني ا حيبستلا ىلع نيبظاوم مهنوكب انهه ىلاعت هللا مهركذ نيذلا نأ

 فرشلا لامك ةيدنعلا هذه نم دارملاو . هدنع مهن وكب مهفصو ىلاعت هن*ال 0 "لا .فارمألا

 . به اولاق ناف «لامع“الا رئاسب نيلغتشم ةكئالملا نم ىرخأ ةفئاط نوك ىفانيال اذهو « ةيقتملاو

 ةلاخلا كلت نع مهدصي سفتتلا كلذ مهلا اغتشاف ء اوسفنتي نأو ديال مهنأ الإ كلاتك نسل "نإ

 ببس ىلاعت هللا ركذف رشبلا ىلإ ةب-ذلاب ةايحلا لاح حالصل ببس سفنتلا نأ 5 انلق حيبستلا نم

 افلح ىف كيدللا لاوحأ سف .ىرأ فصلا لقاعلا لع بحي الو. م6تايح ىف مهاح حالصل

 يللا نب نافارعيلا لا وأب هللا .تراغم جرا اهنارتتساو ءاناوذ قارثإ و اه درج

 . نيةرشملا دعب

 . ( ةعشاخ ضرأألا ىرت كنأ هتايآ نمو ) ىلاعت لاق مث
 )201 راو ردمشااو رابلاو لبللا نهو ةكلفاا هب عيرألا تايآلا رك ذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 « رغاصتلاو للذتلا عوشخلاو ( ةعشاخ ضرآلا ىرت كنأ هتايآ نمو ) لاقف ةيضرأ ةبآ رك ذب

 تزتها ءاملا اهبلع انلزنأ اذإف ) تابنلاو رطملا نع اهولخ لاح ضراألا لال ظفللا اذه ريعتساو

 هل تعفترا رهظي نأ برق اذإ تبنلا نآل تخفتنا : تيرو . تاينل, تكحرت ىأ ( تبرو

 رداقلا نأىنعي (قوملا ى 4 اهامحأ ىذلا نإ) 5 مث . تابنلازع تعدصت مث ء« تخفتناو ضرأللا

 رب رقت انك 5 دقو كوت نيب ةامح ا دم >! ىلع رداقلا وه امتوم دعي ضرآأللا ايحإ ىلع

 هرنرقتو للصألا ليلدلاوه أذهو ( ريدق 000 هنإ ) لاق مث . امل رصح ال 0 ليلدلا اذه

 ةردقلاو لقعلاو ةايحلا دوعو . ةتانل نكمم.ةقرفتملا ءازجالا“كلت ىلإ بيكرتلاو فيلأتلا ةدوع نأ

 نوكينأ بجوف . تانكمملا لع رداقىلاعت هللاو « هتاذل نكمم 0 دعف ءازجالا كلل

 لدي اذهو « ءازجألا كلت ىلإ مهفلاو لقعلاو ةردقلاو ةايحلاو فيلأتلاو بيكرتلا ةداعإ ىلع ًارداق

 ا ملعأ هللا و « ةتيلا هيف عانتما ال 06 دال را نأ ىلع ةحضاو ةلالد

 اا اب نأ ني راثلا ف ىقلي نفأ انيلع نوفخي ال انتايآ ىف نودحلي نيذلا نإ 3 ىلاعت هلوق

 باتكل هنإو مهءاج املزكذلاب اورفكن يذلا نإ ؛ رثصب نولمعت انمي هنإ متكشام اولمعا ةمايقلا موي



 ١ ةيآلا . كب كلا نيذلاف اوريكتسا نإف : هلوق

 حمس سس سس سس 2 ساسي ل  لللسلا

 ناديعاممنال (رمقلل الو سمشلل اودجستال) لاقف . تادوجوملا فرتشأ ناك نم الإ قّيلتال ىبف

 تال. رهقلا و زاملاو ليال (نوقلجر هل وف ىف ماا ر ٠ مكحلا رداقلا قلاخلا (هلل اود#او) ناقولخم

 و ) لاق.انو ؛ نهتنارتو اهرب مالقألل لاشي ؛ اتانإلاوأ ادا مح لقعي ل 5 1

 ار ات نال ( كردعت ةانإ منك نإ ) لاق اسعإو ( نرملخ ) لاقف ثانإلا 2 "3. هناي

 دوجسلاب نودصقي مهنأ نومعزبو بك اوكلا مهتدابع ىف نيئباصلاكرمقلاو سمشال نودجسي

 نا. ءاشالا قلخ ىذلا ههالإ !ردحتسي ال نأ اىرمأو هظشاولا هذه نعاربف هل درا 0

 كلذ ناك دوجسلا دنع ةنيعم ةلبق سمشلا انلعج ولذ . ةنيعم ةلبق نم ةالصلا ىف دبال ناك اذإ ليق

 ف هلق ايليا قف عرششلا ند قلق : ةدكرانلا كاع هك رلا مظع قرششم رهوج سمنشلا انلق . ىل 5

 دوجسلا كلذ ا ماهوالا ىلع باغ اذكر سمسم 3 لإ دوجسلأ داي دعا كتف تاولصلا

 , دوجسللةليق سمشلا لعج نع م كا ع عراش !!ىمروذلا اذه نم فوخلال جاف هلل ال سمشلا

 ررلحلاو راضال ةلقلا نم 0 ناكف ؛ةيحلالا 0 ام هيف سيل هناف نيعملا رجحلا فالخل

 وه دوجسلا عضوم ن نأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم نأ ملعاو؛ «ىلوأ اذه ناكف الئاز روكذملا

 مهو ) هلوق وه ةفينح ىبأ دنعو .هب لصتم ( هللاود#او) هلوق نأ لجال ( نود.عت ) هلوق

 0 20 مث امعإ مالكلا نال ( نر

 ليللاب هل نوحبسي كبر دنع نيذلاف اوريكستسا ناف ) هدعب لاق دوجسلاب رمأ امل ىلاعت هنإ مث
 : تالاؤس هيفو ( فارما دل مهو رامنلاو

 1و لف نك نول وهب معلا و قسسملل ن نيذلا نأ 4 لوالا لا ٍْر

 1 ناك اذِإو « هلل نادبع امهو رمقلاو سمشلل ديبع انكلو « ىلاعت هللا ةيدوبع ةيلهأ انل لصح

 دارملا سيل (باوجلاو) ؟ هلل دوجسلا نع اوربكستسا مهن] لاقي نأ قيل فيكف ؛ اذكه ءالؤه

 نع ىهنلا ىف دمشاي كلوق لوبق نع اوربكتسا ناف دارملا لب . متركذ ام رابكتسالا ظفل نم
 . رمقلاو نمنع د وجيسلا

 هلل ةبجلاو ناكملا تابنإ ىف ( كبر دنع نيذلاف ) هلوقب اوكسمت ةهيشملا نأ ( ىناثلا لاؤسلا ل

 . انبه اذكف . ناكملابرق هب داريالو .اذكو اذك دنجلا نم كلملادنع لاقي هنأ (باوجلاو) ىلاعت

 دنع قدص دعقم ىف ؛ لجأل ممولق ةرسكنملا دنع انأو « ىف ىدبع نظ دنع انأ » هلوق هلع لديو

 . ىذلاب لتقيال ململا نإ هنع هللا ىضر ىعفاشلا دنع لاقيو « ردتقم كيلم

 هنأل « معن (باوجلا) ؟ رشبلا نم لضفأ كلملا نأ ىلع ةيآلا هذه لدت له ( ثلاثلا لاؤسلا إل

 نالف ةعاط نع اوريكتسا نإ ماوقالا ءالؤه لاقيف ؛ نودالا لاح ىلع ىلعألا لاح لدتسي امإ

 ىلعالا لاح نسحب امإ لالدتسالا نم عونلا اذه نأ تبثف , همدقتب نوفرتعيو هنومدخت راكالاف

 . نودالا لاح ىلع

 ىلع لدب اذبف ( راهنلاو ليللاب هل نودبسي ) تالا ةفص ىف انبه لاق 4 عبارلا لاؤسلا )

 ىو يحن براد
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 اني ممم 7 اس قالب امه اساسا اس 5 اس هدو ورع دع عه

 ىذل ل ل لا ا الل أ اذ ةمهاح ضل 0

 25(2 2 ريد 5 مى 0 5 ! قولا ىح اهاح

 هدج دج لبق 5 ًاغزان غزنلا لعجو ىغذي كل ىلع هثعبب هسخاب هل 6 ناسنالا عني ناطشلاو

 كفرص نإو ةيآلا نم دوصقملاو ةلجلابو . ردصملاب ناطيشلل هصو عزان (كنغزي 0 كك أ

 لو كنأش لع ضمازو:( ةرش نم هللاب ذعتساف , نس ىه ىلاب عقدلا نم تعرش امع ناطسشلا

 ُ ملعأ هللأو « هعطت

 رماقلل الو سمشال اودجست ال رمقلاو سمششلاو راهنلاو لسبللا هتايآ نمو ل ىلاعت هلوق

 نوحبسي كبر دنع نيذلاف اوربكتسا نإو ؛ نودبعت هايإ متتك نإ نهقلخ ىذلا هلل اودجاو
 ءاملا اهيلع انلزنأ .اذإف ةعشاخ ضراألا ىرت كنأ هتايآ نمو .نومأسيال مهو رامنلاو ليللاب هل

 (« ريدق ءىث لك ىلع هنإ قوملا ىحن اهانجأ ىذلا نإ ترو توها

 ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا وه لاوقالاو لامعالا نسحأ نأ ةمدقتملا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا نأ ىلع ابنت , هتبكحو هتردقو هللا دوجو ىلع ةلادلا لئالدلا ركذب هفدرأ
 شان نه ةدافتسم ةفي رش تاهبذت هذهف : هتافصو هللا تاذ ىلع ةلادلا لئالدلا ريرقت نع ةرابع

 ىلع ةلادلا لئالدلا نأ تفرع دقو ؛ نآرقلا مولع نسحأ فئاطللا هذبم للعلا ناكف : تايآلا هذه

 كيل تامل رك دب انيق أكف نص اعياللاإو ءاونج ال ١ نم هنفآه عيمجي ملاعلا ىه ةيلاعلا بلاطملا هذه

 مدعلاو ؛ دوجو رونلاو « مدع ةيلظلا نأ ىلع امنت راهنلارك ذ ىلع ليللا ركذمدق امت]وراهنلاو ليلا

 كالفاآلاو رمقلاو سمشلا ةلالد امأو ؛ءايشآلا هذه ثودح ىلع هيبنتلاكاذبف ء دوجولا ىلع قباس

 ريسفت ىف امس ال ؛ًارارم باتكلا اذه ىف اهانحرش دقف . عناصلا دوجو ىلع بك اوكلا رئاسو

 ( ضررا . تاردسلا قا ىدلا هلل دقلاز) هللوق زيسفتا فو ( نيملاعلا تر هل دنت ) هلوق
 اودجستال )لاق رداقلا هلإلا دوج و ىلع ناليلد امهو . ناثدحم رمقلاو سمشلا نأ نيب املو

 ميظمتلا ةبان نع ةرابع ةدجسلاو ؛ هلإلا دوجو ىلع ناليلد نادبع امهنأ ىنعي ( رمقلل الو سمشلل



 ١ ْ ةيالا . ناطيشلا نم كنغتي امإ و : ىلاعت هلو

 نإو هلا ىلإ ةوعدلا نإ لاقف لأس الئاس ناك مث ء بيترتلا هوجو نسأ ىلع ًاعقاو عضوملا اذه

 رك ذ اذه دنعف ؛ هب انل ةقاطال ديدش رافكلا ءالؤه ةهافس ىلع ربصلا نأ الإ , ةميظع ةعاط تناك

 كارما (مةكسلا "لور هد ىرعتت لوز لاعف لاما اذه تفل ك5 نك حلصي ام هلل

 كرتو« ماقتنالا كرتو : رافكلا ةلاهج ىلع ربصلاو « قلا نيدلا ىلإ ِهَتلَي لوسرلا ةوعد ةنسحلاب

 (هيلإ انوعدت ام ةنك أ ىف انبولق) مهوق ىف ةفالجلا نم هورهظأ ام ةئيسلاب دارملاو ؛ مهيلإ تافتلالا

 مهلعفو ةنسح كلعف دمحاي لاق هن اكف ( هيف اوْعلاو نآر لا اذهل اوعمست ال ) موق ىف هورك ذ امو

 ىف ميظعتلل [هودتم نوكت ةيسللا لذ سا اذإ كلنآ ندم ةديسلا)ل مسا ىردس 1 00

 ًاعنام ةئيسلا كلت ىلع مهمادقإ نوكي نأ ىغبني الف. كلذ نم دضلاب مهو . ةرخآلا ىف باوثلاو ايندلا

 .:ةيسخلا هذه لاغتشالا قع كل

 نسحأ وه ىذلا قيرطلاب مهتلاهجو مهتهافس عفدأ ىنعي ( دس هر ىلا عفدا ) لاق مث

 الو بضغلاب مهتهافس لياقت ملو ؛ ىرخأ دعب ةرم مهقالخأ ءوس ىلع تربص اذإ كنإف ؛ قرطلا

 . ةحيبقلا لاعفاآلا كلت اوكرتو ةمومذملا قالخالا كلت نم اويحتسا شاحبإلاو ءاذبإلا مرارضإ

 ناسحإلاب مهتءاسإ تلباق اذإ ىعي ( ميمح ىلو هناكةوادع هنيبو كنيب ىذلا اذإف ) لاق مث

 ةضخلا نم وة لإ ةوادعلا نما| وياها رافج كلا مهاعفأ اوكرت ةنسحلا لاف آلاب ةحتسفلا مهاعفأو
 لاقف همظع ةرخآلاو ايندلاو نيدلا ىف عفانلا قيرطلا اذه ىلإ ىلاعت هللا دشرأ املو . ةدوملا ىلإ

 ةلعفلا هذه قلي امو ىأ جاجزلا لاق ( ميظع ظ> وذ الإ اهاقلي امو اوربص نيذلا الإ اهاقلي امو )
 . ماقتنالا كرو له غلا ظكر دئادشلا عرجبو ةراكملا لمحت ىلع أوربص نيذلا الإ

 ةيناحورلا ةوقلاىف ةيلاعلا ةجردلاو ةيناسفنلا لئاضفلا نم ( ميظع ظحوذالإاهاقلي امو) لاق مث

 ةجاراخلا تاذ رارلا نم افلا اءان و قتلا رات جدلا رمق عفدلاو ماقتنالاب لاغتشالا نإف

 تادراولا نم رثأتت مل رهوجلا ةيوق سفنلا تناك اذإ امأف سفنلا فعض دنع الإ لصح ال
 ىلا ةريسسلا هذه نأ تبثف ؛ ماقتتالاب لغتشت لو ذأتت ملو فعضت مل اهنم رث أنت ل اذإ و « ةيجراخلا

 لمتحو تاذلا ةرابطو رهوجلا ءامهصو سفنلا ةرو ند مظع ظح وذ الإ اهاقايال اهانح رش

 امو ) هلوق هجولا اذه ىلعف ؛ةرخآلا باوث نم ( ميظع ظح وذ الإ اهاقلي امو ) دارملا ند

 ظعأب دعو ( مظع ظح وذ الإ اهالي امو ) هلوقو . ربصلا لعفب هل حدم ( اوربص نيذلا الإ اهاقلي
 .:باروتلا ندا كفيلا

 رك ذ ةموصخلا كرت ىفو « ماقتنالاو بضغلا عفد ىف لماكلا نسحلا قيرطلا اذه ركذ امو

 غزن ناطيشلا نم كنغزن, امإو ) لاقف «بابلا اذه ىف اضيأ عفنلا مظع رخآ ًاَقيرط هبيقع

 ةروس رخآ ىف ةرسفم ةليلجلا دئاوفلا نم اهفام عم ةيآلا هذهو ( مللعلا 5 وه هنإ هللاب ذعتساف

 ستيلا. هبشاوهو دحاو عم مسنلاو. غزنلا يفاشكتلا نعاص لاق, تاسعتسالا) لع فارعألا



 3 5 ةزليلسملا نم أل ا 00 وف ا

 ىضتقم .لامعأ هلا 0 هتلاىلإ عدلا لوقتف 0 رع اذإ كا رارهت هذ لامع لأ را أ ننام

 لوقن مث. ةبجاو هللا ىلإ ةوعدلا نأ جتني مش « بجاو وهف لاعلان ناكام لكو ٠ ةبآلا هذه

 ءابقفلا- نم نربك "الا نأ ملعاو ؛ بجاو ناذ الا جتنيف ةبجاو هيلإ ةوعدلاو ىلإ ةوعد ناذأآلا

 هياع عطاقلا ليلدلاو « ةبآلا هذهىفلخاد ريغ ناذأالا نأ اًرعررو :«(يجاو ريغ ناذ الا: نأ اومعز

 للا ز] ناذاألا نإ تقر : لاوف الإ نيضعأ ناوكم نأ تحب ةنآلا هدب ةدارملا ةوعدلا نأ

 نم جتني « ناذ الا نم نسحأ ةينيقيلا لئالدلاب ىلاعتو هناحبس هللا نيدىلإ ةوعدلا نال( لاخلا

 . ناذآلا وه سيل ةيآلا هذه تحت لخادلا نأ ىناثلا لكشلا

 نأ ىلوآلا وأ مللا انأ لجرلا لوقي نأ ىلوآلا نأ ىف سانلا فاتخا ( ةعبارلا ةلأسملا ل
 ريدقتلا نإف ةيآلا هذهب موق ةعص ىلع اوجتحا لوآألال وقلاب نولئاقلاف . هللا ءاش نإ ملم انام

 انلوق ناكولو ؛لاوقاألا نسحأ لوقلا اذه نأب مك  نيمللا نم ىفإ لاق نمت الوق نسحأ نمو
 . ةيآلا هذه رهاظ هيلع لدام لطيل لاوقاألا نسحأ هنوك ىف أريتعم هللا ءاش نإ

 ةثالث لاصخ نيب عمج نم لوق لاوقالا نسحأ نأ ىلع لدت ةيآلا « ةسماخلا ةلأملا ل

 ةوعدلا امأ « نيدلسملا نم نوكي نأ ( اهثلاثو ) لاصلا لمعلا ( اهيناثو ) هللا ىلإ ةوعدلا ( اهوأ

 . ةيعطقلا نيهاربلا و ةينيقيلا لئالدلا ةماقإب هللا ىلإ ةوعدلا نع ةرابع ىهو اهانح رش دقف هللا ىلإ

 وأ : ةفرعملا وهو باقلا لمع نوكي نأ امإ ملاصلا لمعلا نأ معاف ( ًاحلاص لمحو )هلق امأو

 . تاعاطلا رئاس وهو حراوجلا لمع

 رازقإلا ع اوجلا لمعو باقلا لمع ىلإ مني 3 نيدلسملا نم ى ::إ لاقو ) هلوق امأو

 لامعالا (ىناثلاو) ناسالاب رارقإلا ( 50 ١ ةقلارأ لاصخن ةوصوم لجرلا اذه نوكمف , ناسللاب

 نيد ىلع ةجحلا ةماقإب لاغتشالا ( عبارلاو ) باقلاب قالا داقتعالا ( ثلاثلاو ) حراوجلاب ةحلاصلا

 هذهف ةجردلا لاكو ؛ مهلضفأوسانلا فرشأ ةعبرالا لاصالا هذبب فوصوملا نأ كش الو هلل
 . قالك دمحم الإ سيل ةعبرألا بتارملا

 © را لاوأ فا ةدلكلا نأ" اجي انآ ملعاو ( ةئيسلا الو ةنسحلا ىوتست الو ) ىلاعت لاق مث

 مهسفنأ نم اورهظأف ( هيلإ انوعدت امم ةنك أ ىف انبولق ) اولاق مهنأ مهنع ىكح هللا نأ نم ءىدتبا

 باوجلا ىف بنطأ ىلاعت هنإ مث . تلي دمع لك لذي رثاتلا مدعو ةعدقلا مهنايدأ ىلع ديدشلارارصإلا

 محلوق ىثو ىرخأ ةهمش مهع 1 م ٠ ديعولاو دعولاب اهفدرأو 0 هوجولا رس ع

 دعب ىلاعت هنإ مث . ةريثكلا هوجولاب ًاضيأ اهنع باجأو ( هيف اوغلاو نآرقلا اذهل اوعمست ال)
 ًادتباف هللا ىلإ ةوعدلا كرتيال نأ ىف قالو ادع بغر تاهمشلا كلت نع باوجلا ىف بانطإلا

 ىلإ ةجردلا كلت نم قرت مث ميظعلا باوثلا مهلف (اوماقتسا مث هتلاانب ر اولاق نيذلا نإ) لاق نأبالوأ

 ىلإ ةروسلا لوأ نم مالكلا راصف ؛ تاجردلا مظعأ نم هللا ىلإ ةوءدلا نأ ىهو ىرخأ ةجرد



 ١و ةيقا ل قنا نماواا لات هلل

 هللا ىلإ اعد نم لك نأ هب عوطقملا قا نكلو .نونذؤملا مه لاق نم مهنمو . هِي لوسرلا وه

 : بتارم هللا ىلإ ةوعدللو : هيف لخاد وبف قرطلا نم قيرطب

 نك مثريغ ةوعد ىلع ة>جار مم وعدو 3 مالا مهلع ءانشنالا ةوعد( ودا ةيترملاف )

 قفتا اسلقو . ًاناث فيسلاب ةوعدلا مث ؛الوأ ةجحلاب ةوعدلا نيب اوعمج مهنأ (اهدحأ ) هوجو
 نونيي مهنإف ءاملعلا امأو : ةوعدلا هذه نوئدتيملا مث أ (اهناثو) نيقيرطلا نرذه نيب عما مث ريغل

 لضفأ لا ٍ ىلع فن رشلا رمألا ثادحإ َْق عرا اكل و: ءايبن اللا ةوعد 1 مهتوعد

 بولقلا ء ام>] ىف اهت ا ريك 5 |[ ارهوج قضصأ م | رأ كةروف ىوقأ 0 أ ( اهتلاثو)

 ةئ الث ىلع نسوفنلا نأ (اهعبار وز لضفأ م6 وعد تراكف ؛ 10 ةاردككلا لا ا هلأ قاع إو ةتيملا

 مسقلاو ١ نيصقانلا 10 ىلع ىوقت ةلماكو ١ نيصقانلا 10 ىلع ىوقت ال ةلماكو ةصقأن 1 ماسقأ

 تليلاَق ببسلا اذه « ءايبن“الا مم (ثلاثلا مسقلاو ) ءايلو'الا مث (ىناثلا مسقلاو) ماوعلا ( لوأالا

 ا“ كلضح ان الا, قياوفت نإ < لود اذه كف زعاادإ 3 2 لدا ك1 هان اك ىهأ ءايلعو

 مهتاجرد تناكو ؛ ىوقأ ةوعدلا ىلع مهتوق تناكف « ريغلل ليمكتلاو : تاذلا ىف لامكلا : ناتب نم

 امأ . ةردقلاو ملعلا : .ناتفص ممل مالسلا مهلع ءايبن'الا : لوقنف اذه تفرع اذإ ؛ لك و رك
 بجوي ملعلاو ؛ ةردقلا ىف ءابن“الا باون مهف. كولملا امأو ٠ ملعلا ىف ءايبن“الا باون مهف ؛ ءادلعلا

 ىف ءايبن“ الأ ءافلح الكلف هاا الأ ىلع 2 اليتسالا بوجوت ةردقلاو » حاورأالا ىلع ءالبقسالا

 ثاجرلا لك أ نأ رهظ اذه تفرءاذإو .داسج'الا ملاعىف ءايبن”الا ءافلخ كولملاو ؛ حاورالا ملاع

 تافصي ءاملعلا و : هللاب ءاملعلا:ماسقأ ةثالث ىلع ءاملعلا مث ؛ءاملعلا ةجرد ءايبن*الا دعب هللا ىلإ ةوعدلا ىف

 نم ةمكملا ىت وي ) مهقح ىفىلاعت هللا لاقنيذلا ءامكدلا مبف ؛ هللاب ءاملعلا امأ . هللا ماكحأب ءاملعلاو ؛ هللا
 0 0 ىلاعت هللا تافصب ءادلعلا امأو(ًاريثك ًاريخىنوأدقف ةمكملا تؤ نمو ءاشي

 كلا اذهلف ٠ امل ةيأ مقا كا كتداالث تاماعأا هذه نمدحاولكلو 8 ءابقفلا مهف هللا ماكحأب العلا

 كلذو « فرسلاب هللا نيد ىلإ نوعدب ًاضيأ مه كولا اًمأرو ءاحلاد ةءامنال تاجرد هللاىلإ ةوعدلل ناك

 9 وف لثم كلذو هدودج و ع هئاقبإب امإو 2 رافكساا عم 37 راهلا لدم همدع دنع هليصحتب امإ نيوجح ود

 ركذ نآلف هيف مه ا اه ان الوخد بابلا اذه ىف نولخدي مهف نونذؤملا انأر لكس لل

 ةترملا هذه نوك امأو « هللا ىلإ ءاعدلا تحن الخاد كلذ ناكف « ةالصلا ىلإ ةوعد ناذآلا تابلك

 اطيح نوكي نأ ردقتبو تاملكلا كلت ناعم طيح ال هنأ نذؤملا لاح نم رهاظلا نآلف ةفيعض

 . هللا ىلإ ةوعدلا بتارم ىف ؛ مالكلا وه اذبف . ةفيرشلا ىناعملا كلت اهركذي ديري ال هنأ .الإ اهب

 ىلإ ةوعدلا نأ ىلع لدي ( هللا ىلإ اعد نم الوق نس>أ نمو ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 لامع اللا نحت عد راك ام لك: لوفتشي ده تفرع 1ذز »اهل وتل مذ لك نق حلا ا

 لك نأ: تييثف هما نشحن اولاد : اجار نكي , الام لكذ ال ء لحلو تركك نأ فذ



 كسب ىذلا اذا 0 ىلا عقدأ هيل ب لففإ ىوتست 0
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 ب اع ا ناله نس ملل لس سس سا رح هس

 الإ م أهو اورّبص َنذلآ الإ اهني 0007 مي ىو هناك ةوادع هنييو

 مر ره ااه 60 روع اس هت سس 2-0 هه د ١ هاذ 7

 وه هنإ هللا لس غل ناطيشلا نم كعري نإ 149 ءظع ظح وذ

 سهرادع زن

 0( لَمْ عيمسلا

 دل هناك ةوادع هنيبو كنيب ىذلا اذإف نسحأ ىه ىتلاب عفدا ةئيسلا الو ةنس+لا ىوتست

 ذعتساف غزت ناطيشلا نم كنغزني امإو « ميظع ظح وذ الإ اهاةلي امو اوربص نذلا الإ اهاقلي امو

 14 ميلعلا عيمسلا وه هنإ هلأب

 : لئاسم ةيآلا 2 ملعا

 اولاق ثيح .ىدتبا امنإ ةروسلا هذه لوأ نم مالكلا نأ انرك ذانأ « ىلوآلا ةلأسملا ١

 . كليلد ىلإ تفتلن الو كلوق لبقن ال نأ مدارمو ( هيلإ اننوعدت امم ةنك أ ىف انبولق ) لوسرلل
 هناحبس هنإو ( هيف اوغلاو نآرقلا اذهل اوعمست ال ) اولاقف . ةهافسلا ىف ىرخأ ةقيرط اوركذ مث

 هنإ مث « تالالضلا هذه ةلازإ و « تاهبشلا هذه عفد ىف ةيفاكلا تانايبلاو : ةيفاشلا ةبوجآلا ركذ

 ىلعةبظاوملا عباتت كيلعبحي هنأ الإ . ةدسافلا تاملكلا هذمب اوتأ نإو موقلا نأ نيب ىلاعت و هناحبس
 ىنعملا اذهنع ربعو . تادابعلا سأرو تاعاطلا لك أ قحلا نيدلا ىلإ ةوعدلا نإف , ةوعدلاو غيلبتلا

 فيرش هجو اذهف ( نيدلسملا نم ىتنإ لاقو ألاص لمعو هللا ىلإ اعد نم الوق نسحأ نمو ) لاف

 قوفو « ماتلا : نانثاتاداعسلابتارم نأ وهو ء رخآ هجو هيفو . ةروسلا هذه تايآ مآ ىف نس
 غرف اذإف . هتاذ ىف الماك ريصي املجألل ام ةلضافلا تافصلا نم بستكي نأ وهف : ماتلا امأ « ماتلا

 هلوق نإ لوقنف اذه تفرع اذإ  ماتلا قوف وهو نيصقانلا ليمكتب اهدعب لغتشا ةجردلا هذه نم

 ىلا لاو- آلا باستك ١ ىهو « ىلوألا ةبترملا ىلإ ةراشإ ( اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نإ )

 ةبترملا ىلإ لاقتنالا بجو ةبترملا هذه نم غارفلا لصح اذإف . اهرهوج ىف سفنلا لاك ديفت

 وهو ؛ قا نيدلا ىلإ قلخلا ةوعدب نوكي امنإ كلذو . نيصقانلا ليمكشب لاغتشالا ىهو . ةيناثلا

 ٠ تايآلا هذه مظأ ىف نسح هجو ًاضيأ اذهف ( هللا ىلإ اعد ان لزق دا نم يب هل وق نه دانملا

 كيترت ال هنأ فرع : ةيفشكلا ةيحلالا مولعلا نم ًايفاو أ ًاباصنو ةيوق ةحبرق هللا ةأناد نإ مع ءاو

 . نآرقلا تانآ بيترت نم لق أ الو نسحأ

 اللا ]اكد نع الق نحل نمو ) هلاوق نم' دارملا لاق: نما سلتلا نم ( ةيناثلا ةلأسملا ١



 امال ةب آلا . الوق نس>أ نمو : ىلاعت هلوق
- 

 : 07 2 هس اس | ار مادسإ | ت16 عارم ع ما ا 6١ ع

 منَ ىتإَلوواخاَ لَكَ هللا ىل ىلإ اعد نك ال وف نسجل, نهد
 ه_- هك ل هب

 ًاعزاف نوكي ال ثعبلا دنعو ربقلا فو توملا دنع نمؤملا نأ ىلع لدي مالكلا اذه نأ معاو

 اوفاخت ال نأ ) هلوق نأال ردصلا نك اس بلقلا نمآ نوكب لب  ديدشلا عزفاا نمو لاوهألا نم

 . قالطإلا ىلع نزحلاو فوخلا ىنن ديفي ( اونو الو

 (ةرخآلاىفو ايندلا ةايحلا ىف رك ؤايلوأ نحن ) نينمؤدلل اولاق مهنأ 7الملا نع ربخأ ىلاعت هنإ مث

 ءايلوأ مهنوك ىنعمو ( ءانرق ملل انضيقو ) لاق ثيح رافكلا ديعو ىف ه ركذ ام ةلباقم ىف اذهو

 تاماقملاو ةينيقيلا تافشاكملاو تاماحلإلاب ةيرشبلا حاورألا ىف تاريثأت ةكئالملل نأ نينمؤيلل

 . الإ ليطابألا لييختو ايف سواسولا ءاقلإب حاورآلا ىف 0 نيطاسثلل نأ اك « ةيقيقحلا

 انزال ةفرلعم نيتك ”تارجا نو لصاخ هر 0 ةبيطلا حاورألا ءايلوأ ةكئالملا نوكف ةلمجابو
 نوكت :ىهف انذلا ىف ةلضاح تناك هيالولا كلت نأ 5: نولوقي 7 , تادهاشملاو تافشاكملا

 توملا دعب ريصت انك لب «لاوزلل ةلباق ريغ ةمزال ةيتاذ قئالعلا كلت نإف « ةرخآلا ىف ةيقاب

 « سمشلا' ىلإ ةبسنلاب ةلعشلاك هو « كتالملا "سنج نم سفنلا رهوج نال كلدر قلاب
 هلي لاق اك . ةكمئالملا نيبو اهنيب لوهت ىتلا ىه ةيناوسجلا تاقلعتلاو , رحبلا ىلإ ةبسنلاب ةرطقلاو

 تلاز اذإف « تاومسلا توكلم ىلإ اورظنل مدآ ىنب بولق لع نوموح نيطايشلا نأ الولد
 ةرطقلاو « رئؤملاب رثآلا لصتيف  ءاطولاو ءاطغلا لاز دقف ؛ ةيندبلا تارييدتلاو ةينامسجلا قئالعلا

 ( ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف كنا راوأ نحت ) هلوق نم دارملا وه اذبف « سمشلاب ةلعشلاو ؛ رحبلاب

 اهف مكلو) هلوق : سابع نبا لاق ( نوعدت ام اهف ميكو م او ) لاق مث

 اذه ىلعف لبق نإف ( نوعدي ام ها محو ةبك اذ اهيذ مل ) ىلاعت ذأ ودك : نونح أع 0

 (نوعدت ام اهيف كلو ) هلوق 0 هت ام ايف كلو ) هلوق نيب قرف قري ال ريسفتلا
 كرو هسا[ اهلا لإ هزاع مكسفنأ ىبتشت ام اهف كلو) هلوق نأ ىدنع برقألا انلق

 مهللا كناحبس اهف مهاوعد) هلوق ىف ةروك ملا ةناحورلا ةنخلا ىلإ ةراشإ (قوعذت امايف مكلو /

 . ( نيملاعلا بر هلل دملا نأ مهاوعد رخآو ؛ مالس اهف مهتيحتو

 لاق .لاهلا ىلع هباصتناو ؛ فيضلا وهو ليزالا قزر : لذنلاو (ميحر روفغ نم الزن) لاق مث
 ىطمعأ اذإميركسلاو  لزنلا ىرجم ةيراج ةروك ذملا ءايشالا هذهلك نأ ىلع ةيالا هذهتلد : نوفراعلا

 دنع ةلصاحلا تاداعسلاالإ تسيل ةسيفنلا علا كلتو . اهدعب ةسيفنلا علخلا ثعبي نأو دب الفلزنلا

 . بيج بيرق هنإ « همركو هلضفبالهأ اهل انلعجي نأ ىلاعت هللا لأسن« ماتاا فشكلاو ىلجتااو ةيؤرلا

 الو . نيملسملا نم ىننإ لاقو اح اص لمعو هللا ىلإ اعد نم الوق نسحأ نمو ل ىلاعت هلوق



 ةيآآلا . هللا انبر اولاق نيذلا نإ : ىلأعت هلوق ١

 ثيح ىلإ تايثإلا بناج ىف لغوتي الو ؛ ليطعتلا ىلإ ىهتني ثيح ىلإ ىننلا بناج ىف لغوتيال نأ
 ىقبي نأ بحي ًاضيأو « ليطعتااو هيبشتلا نيب لصافلا مقتسملا طخلا يلع ىقبي لب « هيبشتلا ىلإ ىهتني
 لع نوكي نأ بحب طونقلاو ءاجرلا ف اذكو ء ردقلاو ربجلا نيب لصافلا مقتسملا خلا لع

 0 امأو (اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نذلا نإ ) هلوق نم دا رملا وه اذبف « مقتسملا طخلا
 ةباحصلان م ةريثك ةعامج لوق اذهف . ةحلاصلا ل امعاللاب نا : ع ىلع ةماقتسالا لمحت أ رهو نشل

 داقتعالاو لودلل الوانتم ( هللا انبر اولاق نيذلا نإ ) هلوق نوكي ىتح ىلوأ اذهو اولاق « نيمباتلاو

 . ةحلاصلا لامعألل الوانتم ( اوماقتسا مث هلوق 0-0

 ريقلا فو توملا دنع ةثالث 1 2 ارد ر تزال دع لها( كاملا مهلع لزنتت ) لاق مث

 ءاملاو اوفاختال هنأب هلصأو ةليقثلا نم ةففخم وأ ىأىنعع نأ (اوفاختال نأ) ةمايقلا ىلإ ثعبلا دنعو

 نأ مولعمو . عفانملا بلجو راضملا عفد ملاصملا ةياعر ىف ىوصقلا ةياغلا نأ ملعاو ؛ نأشا١ ريمض
 اف رإ) |فسسملا ىف ةلضاح نوكت ,نأ امإ ةرضملاو ٠ ةحلصملا .تاج نم ةتاعرلاب وأ ةرضملا عفد

 مدقم رضاخلاو رضاحلا ىلع مدقم لبقتسملا نأ ىهو ةيلقع ةقيقد انههو .ىضاملا ىف وأ لاخلا

 2 رضاَخ ريصي دجو اذاف ءالقتسم نوكي هث ودح عقوتيو دجو» م ىذلا ءىثلا ناف ء ىضامل ا ىلع

 ىضاسملاو الوصح برقأ ريصي ةغاس ل كىف لبقتسملا ًاضيأو : ًايضامريصي كلذ دعب ىنفو مدع اذاف

 : رعاشلا لاق اذهلو . الوصح دعبأ ةلاح لك ىف

 ا ١ نننأ ءافحات» هلا دلاو دير -دخ نع يرعأ : ةاورت لام لل ةذلق

 , ةيضاملا راضملا نم عفدلاب ىلوأ لبقتسملا ىف اطوصح عقوتي ىتلا راضملاف اذه تبث اذإو

 نع ةرابع مغلاو ؛ لبقتسملا ىف ةرض» لوص- مقوت ببسب باقلا ملأت نع ةرابع فوخلا ًاضيأو

 نم ىلوأ فوذلا عفدف كلذك ناك اذإو ؛ ىضاملا ىف ًادوجوم ناك عفن ةوق ببسب بلقلا ملأت

 مهنأ ةكتالملا رع ربخأ ىلاعت هنإ : لوقنف ءاذه تفرع اذإ مثلا ببسي لصاحلا نزحلا عفد

 نوربخب مث ةمابقلا لاوحأ نم هنولبقتستام ببسب مكيلع فوخ ال هنأب نوربخي مالا لوأ ىف
 تلاز دقف نيرمالا نيذه لوصح دنعو ءايندلا لاوحأ نم كتافام ببسي مكيلع نزحال هنأب

 اورشبأو ) ىلاعت هلوق وهو عفانلا لوصحب نورشبي هنم غارفلا دعب مث  ةيلكلاب بعاتملاو راضملا

 ]د اما: عفانملا لوصح لوآلا ربخلا نع ةرابع ةراشبلا ليق نإف ( نودعوت منك ىلا ةنجلاب

 ' راش نراك لو اراجإ ناثلا راجالا ناك اكوصحت اماث زيخأ مث ةعفنم 0 لجرلا ريخأ

 اذه نوكي نأ بجو ةكئالملا نم ربلا اذه نمؤملا عم اذاف ريخلا تاراشب عمسي دق نمؤملاو

 0 عمسي نمؤملا انلق «ةراشبلاب ربخلا اذه ةيمست ىف ببسلا اف «ةراشب نوكي الور ارح

 ةكئالملا نم مالكلا اذه عمس اذاف ةنجلا لهأ نم هنأ ةتبلا عمسي مل نم امأ . ةنجلا هل ناك ًايقت ًانمؤم

 . ةراشب كلذ ناكف كلذ, لوألا ريا وه هنأ عم مظع عفن ًاذاخإ اذه تاك



 ١ ةيآلا . هللا انبر اولاق نذلا نإ : ىلاعن هلوُق

 عار ردوا سرع - اساس هردص ارث رخص سس 0 ربا ل

 الو اوفاغ | كك مهيلع لَ اوماَقَتسا مث هللا ابر اولاق ن لأ

 ةويحلا ىف ا 0 »٠٠6« لودغلا منك ىتل 00 , اًورشباو أون

 هركالس ىرتر 22 ع 2 ا

 5 "د َنوعدَتاَماهف ْمَلَو سفن ىوتشل اان كر لف

 «70 ميحر روفغ نم

 الو اوفاخم ال نأ ةكئالملا مهلع لزنتت اوماقتسا مث هللا انبر اولاق 0 كاد ىلاعت هلوق

 اف يلو ةرخآلا فو ايندلا ةارحلا ىف مكؤايلو | نحت ؛ نودعوت متنك ىتلا ةنجلا اوشا

 00 روقفع نم الز: « نوعذدت | هايف لو كسفنأ ىهسشلا 8

 لك رادم فيطل بيترث اذهو , فيرشلا دعولا اذه هفدرأ ديعاولا ق تنطَأ ال لاقل معا

 فرشأو ةيجراخلاوةينديلاو ةيناسفنلا ماسقأ ةثالثىلع تالاهكاا نأ ًارارم انركذ دقو « هيلع نآرقلا

 ةروصخم :ةناتسفنلا تالاكلا نأ اناكذ و.« ةجزاإلا ايتودأو ةندنلا ابطسوا و ,ةناسفلا 0|

 هتأذل قحلا فرعي نأ ق ناسنإلا لاك !ولاق قيقحتلا لهأ نإف: . حلاصلا 0 ىيقيلالعلا نيعونىف

 نإ ) هلوقب ةراش الا هيلإو هللا ةفرعم اهسيئرو ةينيقملا فراعملا 00 هب لمعلا لجال ريخلاو

 ريغ طسولا ىف امقتسم ناسنإلا نوكي نأ اهيئرو ةحلاصلا لامعاألا سأرو ( هللا انبر اولاق نيذلا

 اندهأ ) اضن أ لاهور( اهتنو مآ مك انلعج كلذكو ) لاق م« طيرفتلاو طارفإلا ىفرط ىلإ لئام

 أرق .ىراقلا نأ تدمسو ( اوماقتسا مث ) هلوقب ةيآلا هذه ىف ةراشإلا هيلإو ( مقتسملا طارصلا

 اذه تفرع اذإ . ةماقتسالا ردقب . ةمايقلا ىف ةمايقلاو : ىدامعلا لاقف ؛ ةيآلا هذه ىدابعلا سلجم ىف

 طقف ناسللاب لولا هنم دارملا سيل ( اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق : لوقنف
 ناك لوقلا كلذ نأ انيلع ةماقتسالا لوقلا كلذ بقع ركذ ايلف :ةماقتسالا دبفبال كلذ نذل

 ( امهدحأ ) نالوق ةماقتسالا ىف لونف اذه تفرع اذإ « ةيقيقحلا ةفرعملاو ماتلا نيقيلاب ًانورقم
 لامعألا ىف ةماقتسالا هنم دارملا نأ ( ىناثلا ) ةفرعملاو ديحوتلاو نيدلا ىف ةماقتسالا هنم دارملا نأ

 ىأ اوماقتسا مث : هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ لاق : تارابع هيفف لوألا لوقلا ىلع امأ ةحلاصلا

 لاىضر رك نأ ف تل ةالاعتم تاناورلا سا 0 اوتفنلي م
 نع ةتبلا ريغتي ملو ةنحماو ءالبلا نم ةديدش عاونأ ىف عقو هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ كلذو « هنع

 لوقأو . بابساألا نم ببسب ريغتي مل هيلع |[قتسم ىعبو ( هللا انبر ) لاق ىذلا وه ناكف« هنيد

 (اهلوأن ) ىرخأ تاماقم هل تيب الإ ملاعلا اذهل نأب رقأ نم نأ كلذو ؛ ىرخأ هوجو هيف نكمي

 «رمهب رغ رلدود



 ةيآلا ٠ نيافسالا نم ا 2 ىلاعت 2 ٠ ١6

 ةوالت 0 0 ن0 كان ا ا هتءأرق ىلعا اودلعلاو 2100

 قبرطلا آذهف سانلل ةمورفم ريصت نأ 02 نآرقلا ةءارق اوجرختل . الطابو آوعل نيكي ف نآرقلا

 لمعلانم لطابلاو وغللاب نولغتمشم مهنأب اورقأ لاحلا ف مهنآل مهنم لهج اذهو « هيب ادم نويلغت

 نقيذنلف ) لاقف ديدشلا باذعلاب مدده كلذ ىلاعت هللا رك ذ املو ؛ هلضفب ادم رصني ىلاعت هللاو

 لول هلا نور ىدلا لدقلا ردقلا قارك ذي امإ ىودلا ظفا نال مادي دش اباذع اورفك ننلا

 فيكف ًاديدش ًاباذع هنم ليلقلا ناكاذاف « ديدش باذع قوذلا كلذ نأ رك ذ ىلاعت هنإ مث , ةبرجتلا
 لاقف هيف اوفلتخاو ( نولمعي اوناكىذلا أوسأ مهتيزجنلو )لاق مث ء هنم ريثكلا لاح نوكي

 « ميلامعأ نساحم ىلع مهمزاح ال هنأ دا رملالب نسحلا لاقو ؛ « مهلادعأ ءوس ءازج دارملا نورثك آلا

 ةحيبقلا لامعألا الإ مبعم قبب ملو ؛ مهنع ةنسحلا لامعآلا كلت تعاضف رفكلاب اهوطيحأ مهنأل
 تائيسلا ءازج ىلع الإ اواصحتي مل مرج الف ؛ ةلطابلا

 هكلدللا هيكل ىف لاف اكل ىلاعت هلأ ىدملاو ( راثلا هللا اد ءاوج كلذ ) لاعت لاق مث

 الا ره شا ءاذعأ ءارح لعج ىدلا أوسالا كلذ نأ ني (نولمعي | 0 أوسأ مهن زجن كو
 تادعلا راد هو ؛ةنيعم ا راد رانلا هلمج ىف مبل ىأ ( دلخلا راد اهف مهل ) ىلاعت لاق م

 هامس امنإو : ةءارقلا ىف نوذلي اوناك امب ءازج ىأ ( نودححب انتايآب اوناكامب ءازج ) 0

 هب اونمآل سانلا هعمس ول هنأ نم اوفاخ زاجعإلا دح ىلإ غلاب نآرقلا نأ اودلع امل مهناال ًادوحج

 .دسحلل اودحج مهنأ الإ ًازجعم هنوك اوملع مهنأ ىلع لديكلذو  ةدسافلا ةقي رطلاكلت اوجرختساف

 ءانرق ةسلام ديدشلا باقعلل بجوملا رفكلا ىلع مهلح ىذلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ لعاو

 ال ا كلل انآ ارز نولوق هي دشلا تاذكلا ق عوقولا دنع رافكلا نأ نيب ءوسلا

 لاش لاف ىش]ر ىح نيرحا لع ناطيعلا نأ نيمسفلا نذه رك د ف بيسلاو (سنإلاو
 كالا رودس ف سوس وب ئذلا) لاقو ملا 0 نسا يطا اودع ىلإ كلا الس كلدك وز

 0000 ل يا سرا ردلل] هارت كلا نآل لراقو سلب امه :يقو (سانلاو ةئجلا نم
 انالضأ نيذلا انطعأ هاتعمليقو . ذفنذأ:ىف اولاق ةرسكلا لقثل ءارلا نوكسب (انرأ) ءىرقو

 0 ناوكسلاب هلق اذإو 5 رن ىسملاف . كلاب كب رمى رأ ا ىلف اذإ كتاف[ لكلا نع | وكحو
 ! كلا ىلع ١ هانكم ءاظعتسا

 ند انوكيل ) رانلا ىف انم لفسأ نانوكي لتاقم لاق ( انمادقأ تحت امهلعجن ) ىلاعت لاق مث

 لك ل14 قف قادما نسعي ناكو «ناتلا نم لسا كردلا'ف'انايكلا' جاجزلا لاق ( نيلفسألا
 هلوقب تالا ةصق ىف ةراشإلا امهلإو ء بضغلاو ةوهشلا نالضي نيذللاب دارملا لوقي ةمكسحلا

 ىنعي ( اتمادعأ تحك امبلعجت ) هلوةب دارملاو لاق مش ( ءامدلا كفسيو اهق دسفي نم اهف لعجتأ (

 اك يركع دقلا ىسفنلا رهوج ماذقأ تح كضقلاو ةوهشلا لمحت ىح انعأ انباواب
 . ال نيرهاق الع نيل وثسم ان وكيال نأو . امل نيعيطم ةيسدقلا سفنلل ن رخسم امه وك همادقأ



 موق ةالا نارقلا اذه اود ١ < ىلاتهلرف

 نيب مش ىنغللريقفلاو ريقفال ىنغلاو رخآالا نيجوزلا 1 ضيقف « هسنج نم رخأا ىلإ دحأ لك ج رخأ

 . ضعبلل ىصاعملا نيزي مهضعب نأ ىلاعت

 0 نأ اعطق ملعو العف لحف نما نأ وهو , هانرك ترام ان اككأ لال دفا هجو نأ معاو

 9 هل ءانرقلا كل وأ ضق ىلاعت هللا انههف ٠ رثال !كلذل اذ لعفلا كلذ لعاف ناف ا ىضفي

 ىتابجلا هرك ذ امو ءلالضااو رفكلا كلذ ىف نوءقي مهنإف مهل ءانرقلا كئاوأ ضيق ىتم هنأ معو

 لعف نم ناكول انلق ء هلل نيعيطم ابلعفب اوناكل ىصاعملا مهن هللا دارأ ولو هل وةو . كلذ عفديال

 « لطاب هنأ مولعمو هودارأ ام لعف اذإ هدابعل ًاعيطم هللا نوكي نأ بجول هل ًاميطم هريغ هدارأ ام
 , هسفن ىلع ءىثلل مازلإ اذهف دارأام لعف هنأ ةعاطلاب تدّرأ نإ لاقي هنأل ىظفل مازلإ اذهف ًاضيأو

 .ال مأ حصي له هنأ هف نظف تح هناي نف نب الف هرثغ تدرأ نإ

 رك ذو ( مهفلخ امو مهءديأ نيب ام مهل اونيزف ) هلوقب دارملا ىف اوفلتخا ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 زاثال و هنج الو فشلا هنأ ةرحالا أ ل نيام 2 اونز ( لوألا ) : نيهجو هبق جاجزلا

 كالفآلاو عئابطلا الإ عناصالو لعافال هنأو . ةميدق ايندلا نأ اونيزف« ايندلا رمأ نم مهفلخ امو

 ربعو «هنولهعي مأ نومحزي امو مهفلخ امو امودهاشيو ا ىلا مهامعأ ,هل اونيز ( ىناثلا )

 رةسل | ميلامعأ نم قب امو ةثيبخلا م طابعأ نم ىنعم ام مل اونيز لاقف « هنع ديز نبا

 6 نسا 0 نم م-,ابق نم تلخ دق ممأ فق لوقلا 0 قحو ) ىلاعت لاق مث

 لولا مهيلع ق> ريدقتلاو « مهيلع ىف ريمضلا نم لاخلا ىلع بصنلا ل<م ىف ممأ ىف هلوقف (نيرساخ

 هنأب ًاضيأ انباعصأ جتحاو ( نيرساخ 2 ) نيمدقتملا نم ( ممأ ) ةلمج ىف نين :ئاك منو "ل

 الطاب قملا لوقا 0 باقنال ًارافك اونوكي ملولف ( لوقلا مهلع قح ) ءالؤه نأب ربخأ ىلاعت

 رودص نأ تبثف « لاحلاحلا مزاتسمو لاحم كلذ لكو . ًابذك قدصلا ربخلا اذهو ٠ ؛ الهجرلعلا اذهو

 . لاح مهنع نمكللا رود مدعو ؛ مهنع نامإلا

 ىلإ ( هيلإ انوعدت امم ةنك أ ىف انبولق اولاقو) هلوق نم ءىدتبا ةروسلا لوأ ىف مالكلا نأ معاو

 مالكلا لصتاو؛ هيوجاالا نم هوجو ةهمشلا كلل: نع ىلاعت هللا كاك ( نولماعاننإ لمعاف ) هلوق

 اورفك نيذلا لاقو ) لاقف ىرخأ ةهيش مهنع ىك> ىلاعت هنإ مث ؛ عضوملا اذه ىلإ ضعبلاب هضعب

 ( هيف اوغلاو ) ءىرق فاشكتلا بحاص لاق: ( نوبلغت مكلعل هيف اوغلاو نارملا ذل | ودا

 . هتحن لئاطال ىذلا مالكلا نم طقا سأا وغللاو وغلب اغاو ىغل ١» ىغل لاقي اهبمضو نيغلا حتفب

 فقو هعمس نم لك نأو ظفللا ىفو ٠ ىنعملا ىف لماك مالكنآرقلا نأ اوملع موقلا نأ ملعاو

 ًاريبدت اوريدف « لوقلا بجاو ق> مالك هنأب هلدعىضقو « هيناعمب هلقع طاحأو « هظافلأ ةلازج ىلع
 اولغاشتو .ىرق اذإ ( نآرقلا اذهل اوعمست ال ) ضعبل مهضعب لاقف  هعامتسا نع سانلا عنم ىف

 .ىراقلا ىلع اوطلختىّتح  هلطابلا تاهككلاو ةدسافلا راعشألاو تافارخلاب تاوصألاعفرب هتءارقدنع



 ةرآلا . ءانرق مل اضيق لاحت هلو /١١

 «00»نبرسأخ 00 تال رق الفت م 0

 هموزر 00

 0٠٠ َنولعَت لل هيف اوُمْلآَو ناءرلآ اذ 0 يَ لمَ
 يب دق كب سل 5 ا

 ا وناك ىذا 0 مهن 0 اديدَش 0 .ذلآ نعيد

 5 اوناك امم 1 دخلا راو 5 مه راذلا هللا ءادعأ ءاَرَج كلذ 0
 7 ه- -ه-_-

 ى مقر شا هرق 0 يكادصرس © ساهن ل درع ديل 1 1 27-2

 سنالاو نجلا نم انالضأ نذل ا" رأ انبر اورفك نيذلا لاقو 0 نلودحت

 سما د هو ةردق اس هس سر هس 6

 (23 نيلفسالا ن نم أ وكيل نما ت2 اميلعجب

 اذه اوءمست ال اورفك نيذلا لاقو نيرساخ اوناك مهنإ سنإلاو نجلا نم مهلبق نم تلخ دق

 اوناكىذلاأوسأ مهنيزجنلو ًاديدش ًاباذع اورفك نيذلا نقيذنلف ؛ نويلغت مكداعل هيف اوغلاونآرقلا

 نيذلا لاقو ٠ نودححب انتايآب اوناكامب ءازج دلل اراد اهيف هل رانلا هلل ءادعأ ءازج كلذ « نولمعي

 ( نيلفسألا نم انوكيل انمادقأ تحت امهلعحجت سنإلاو نجلا نم انالضأ نيذلا انرأ انير اورفك

 هفدرأ رافكلا كئلوأ رفك ىلع ةرخآلاو ايندلا ىف ديدشلا ديعولا رك ذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم هيفو ( ءانرق مهل انضبقو ) لاقف رفكلا كلذ ىف اوعقو هلجآل ىذلا ببسلا ركذب

  عاتمب هتضواع ىأ ةضياقم لجرلا تضياق لاقي : حاحصلا بحاص لاق 4 ىلوالا ةلأسملا ال

 ىلاسعت هلوق هئمو هل هب ىلأو هب هم اك ئآ نلف 5 هللا ضيقو « ناعيب لاقي م « ناضيق امهو

 : ( ءانرق مه انضيقو )

 هنإ اولاقف ء رفاكلا نم رفكلا ديرب ىلاعت هنأ أ ىلع ةيآلا ةدنج اني اك جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 نونيزب نإف. ءانرقلا كتل وأ مط ضيق ىت هاهنأب انما .ناكو ::ءان رقلا كنا لأ مهل ضيق هنأ رك ذ ىلاعت

 ديال لعفلا كلذ لعاف ناف ؛ كاعال أ ىلإ ىضفي لعفلا كلذ نأ معو العف ف نم لكو ؛ مهل لطابلا

 اجاب :اوهكتلا كلذ مهم دارأ دقف ءانرق مطضيق امل ىلاعت هنأ تمعف اناا كذا ادي م نو 1 تلو

 نأ بحي هريغ هنم هدارأ امل لعافلا ذإ :نيعيط» ابلعفب اوناكل ىصاعملا دارأ ول لاق نأب هنع ىابجلا

 مفر لاذنأا لع اذ ( نودع الإ ننإلااو نمل تقلخ اهو ز هلوق نأباو . هلا ًاعيطم نوكي
 لقي مل ىلاعت هنإ ٠ لوةنف : ةيآلا هذه امأو . ىصاعملا مهنم دري مل ىلاعت هنأ اذهب تبثف « ةدابعلا الإ

 ىلاعتا هنأ دع مهل ةانرقلا ضيق ىلاعت وهف ( مهل اونيزف ) لاق انو ( مهل اونيزيل ءانرق مل انضبقو )



 وسع (م و 2 2 افا حت تاق 1 أ وثم راثلا نوكتزو كلذ اوم

 ا١اىال هيف ل ف اشو لما هلوف

 يك جاع يا هم - رعاه ع شا | 8 حس 1011 2 ١ تح 56 هرثس ع. 5

 أهمق م اللا ةيا انو فكلاب لصحت اعإ انزلا ةمدقم نال. ندا نايتإلا ف يد ع ةنآلا

 . ذخفلاب لصح امنإ

 ىذلا هللا انقطنأ اولاق انيلع متدهش مل ) ءاضعالا كلتل نولوقي مهنأ مهنع ىلاعت هللا كح مث

 ىف مقاطنإو مكقلخ ىلع رداقلا نأ ايم و ( نوذج رت هيلز و ةرملو) مكقلخ وه

 ثععبلاو ةمايقا لاح ىهو ةيناثلا ةرملا ىف مكقاطنإو مكقلخ ىلع مث ايندلا ىف منك املا لوالا ةرملا

 . ؟ءاضعالاو حراوجلا قاطنإ هنم دعبتسي فيك

 ىنعملاف ( 0 اصيأ الو مكعمس كيلع دهشي نأ نورتتست متنك امو ) ىلاعت لاق مث

 مهفوخ ل جال ناكام مراتتسا نأ الإ . ةحيبقلا لامعالا لع مادقإلا دنع نورتتسي اوناك مهنأ تايثإ

 نكلو : ةمايقلاو ثعبلل 00 2 اوناك مال كلذو مهدولجو ممراصبأو 0 مهلع كوشن نأ نم

 ةيفخلا لبس ىلع اهيلع نومدقي ىتلا لامعألا ملعي ال هللا نأ نونظي اوناك مهنأ لجأل راتتسالا كلذ

 ِ ىثشرقو نايفَعُت لع رفن هب الث لخدف كلا راما ا 1 لاو دوعسم نأ نع 0 راتكساالاو

 .عمسي مل الإ و عمس انتاوصأ انعم اذإ نالجرلا لاقف ؟نولوقت ام عمسي هللا نورتأ : مدحأ لاقف

 . ( نورتتست منك امو ) لزنف لع لوسرلا كلذ ترك ذف

 صن اذهو ( نيرساخلا نم ممحبصأف أف رك ادرأ مكبر متنظ ىذلا مكنظ كلذو ) ىلاعت لاق مث

 نيكلاهلا نم نوكي هنإف ان ولعملا نم ءىث حرخي نأ ل هللأب نظ نم نأ ىف حيرص

 نأ وهف نسحلا نظلا امأ دساف نظو ىلاعت هللاب نس> نظ نامسق نظلا قيقحتلا لهأ لاق « نيرساخلا

 ةيلكِم لاقو « ىب ىدبع ن :ظ دنعا :أ » لجو زع هللا نع ةياكح هلل متم لاق , لضفلاو ةمحرلا هب نظي

 1 لاعت هللا, نظي نأ وهو دساف حييبقلا ن نظلا را وهو الأ م لأ نتوع ال د

 هلوق ىجنملاف 7 در نظ و 0 نظ ناعوأ نظلا : ةداتق لاقو٠ لاودحاللا هذه 0 هيلع نع بزعل

 وهف ىدرلا نظلا امأو ( مهر اوقالم مهنأ نونظي نيذلا ) هلوقو ( هيباسح قالم ىنأ تننظ ىنإ )

 ءادتالاب عقد ( (مسلذو) فانعكلا بحاص لاق )م ا معبر ملام

 . ربخلا مك ادرأو ملذ 0ص 0 ع ناربخ (م م ادرأ) و (كنظ)و
 1 هنورظتني جرف ةلاغتسالا ن دع اوكسمأ نإ :ىتعي ( حل ىوتم 00 نإذ ) لاق مث

 اوطعي مل ىأ (نيبتعملا نم م

 نإو .ىرقو ( صيحم نم انلام انربص مأ انعزجأ ) ىلاعت هلوق هريظنو ءاهملإ اوباجي لو ىتتعلا

 . كلذ ىلإ مهل ل اييسال ىأ نولعاف هاف مهب اوضري 0 !نرلغو نأ أ نيبتعملا نم مه ناو

 ممأ ىف لوقهلا ملع قحو ميفلخ امو مهيديأ نيب ام مه اونيزف ءانرق مل انضيقو ) ىلاعت هأوق



 هن 6 7 1 اذإ : ا 100

 ىلع ةيعص ةلأسملا هذه نأ لعاو 01 !ٍ 0 كا لاعلا ط دوش لاق 0 ادا

 ةردقلاو لقعلا لوصحل طرش مهدنع ةينبلا نآل مههذم ىلع بعص وبف (لوألا لوقلا) امأ ةلزتءملا

 ةروصلاو ةيذبلا كلت ىلاعت هللا ريغ نإف ؛ لقعلاو ىلءلل الحم نوكي نأ عنتمي 0 عم ناسللاف

 رصبلاو عمسلا ىلإ ةداهشلا كلت ةفاضإ ىلع لدي ةيآلا رهاظو . ًادلجو ًاناسل هنوك نع ج
 , ةرهاذ ةقطان ةلقاع امن رك اهيلع عننتمي ذئنيخ ءاضعالاهذه ةيذب ريغام ىلاعت هللا نإ اناق نإف « دولجلاو

 اعلا هده فو رطل تاوصالا هذه ىلخ لاعت هللا نإ لاقي نأ وهو.(قاثلا لوقلا):اهأو

 ناك ام ال « مالكلا لعف ىذلا وه ملكتملا نأ مههذم نآل ةلزتعملا لوصأ ىلع لطاب ًاضْنَأ اذهو
 مالكتلا كلذب ملكتملا ناكو ةرجشلا ىف مالكلا قلخ ىلاعت هللا نإ نولوقي مهنإف « مالكلاب ًافواط

 نأ مزا ءاضعالا كلت ىف فورحلاو تاوصالا قاخ هللا نإ انلق ول انهبفع ةرجشلا ال ىلاعت هللا وه

 كلتال هللاوه مالكلا كلذب ملكا نوكي نأ مزلو . .اضعألا كلتال ىلاعت هللا وه دهاشلا نوكي

 ىلاعت هللا نمال ءاضعالا كلت نم تردص ةداهش ةدامشلا كلتنأىلع لدي نآرلا رهاظو ؛ ءاضعأالا

 . متدمث مل) ءاضعألا كلتل اولاقمهنأ ًاضيأو ( مهدواجو رهراصبأو مهعمس مهلعدهش) لاق ىلاعت هنأال

 كلتب ملكتملا نأ ىلع ةلاد تابآآلا هذه لكو (ءىثثلك قطنأ ىذلا هللا انقطنأ) ءاضعالا تلاقف (انيلع
 ىلع لاكشإلا هيجوت اذهف « ىلاعت هللا 0 تاملكلا كلت نأو « ءاضعأالا كلت ىه تاملكلا

 هذه ىلع ةصوصخم تارامأ روهظب ةداهشلا هذه ريسفت وهو (ثلاثلا لوقلا) امأو « نيلولا نيذه

 , همدع لص الاو زاجل ىلإ ةَةيَقلا نع لودع اذبف . مهنم لامعاالا كلت رودصىلع ةلاد ءاضعأالا

 اندنع نال . مزال ريغ لاكشإلا اذبف انباخأ بهذم ىلع امأ . ثحبلا اذه ىف مالكا ىهتنم اذبف
 ىف قطنلاو ةردقلاو لقعلا قاخىلع رداق ىلاعت هّللاف ء ةردقلل الو معلل الو ةايحلل طرقا تسيل: ةئبلا

 ام كلسعلا نسح ةيالا هذهو لئاز لاكشالاف ريدقتلا اذه ىلعو « ءاضءآلا هذه ءازجأ نم .زج لك

 . ملعأ هللاو ةايحلاب ةطورشملا تافصلا نم ءىنثا الو ةايحلل اعرق تمنت ةنلا نأ نايا

 « ةدئافو ايش ارك ذا اب ةنالثلا ءاضعالا هذه ضيلط2 قف ناردغلل تاوام 4 ةثلاثلا ةلأسملا (

 نديللا هلا نأ كضالو وسلا از: قوذلااو مشلا ورصبلاو عمسلا ةسمخ ساوحلا نأ كماللزقأو

 امهو نيعونركذ لمهأو « سمللاو رصبلاو عمسلا ىهو ساولا نم انههرك ذ ىلاغت هتلاف . داجلا ىه

 نأب نأتي امإ قوذلا كاردإ نآل: هوجولا ضعب نم سللا ىف لخاد قوذلا نآل ؛ مثلاو قوذلا
 سدح وهو مثلا سح قبف هيف الخاد اذه ناكف ماعطلا مرج ةسامم كنمهلاو ناسالا ةدلج ريصت

 نيانغ لقن لوقتف اذه تفرع 15] ةىهن الو سمأ الو تفيلكت هف هللا سيل و. ناسنإلا ىف تيعش

 نكلو) لاقاك تايانكلا با.نم اذهو لاق . جورفلا ةدارش د نشل هد اهت نم هدا ىلا لاق هنأ نابع

 ةجاحلا ءاضق دارملاو ( طئاغلا نم ,كنم دحأ را اكن ١! دارأو ( 1 نهر دعارمإلا

 هذه نوكتف ريدقتلا اذه لعو « هفكو هذه ىدالا نم ملكتي ام لوأ د لاق هنأ لي ىنلا نعو



 1 ةيآآلا . مهيلع دهش اهؤاجام اذإ : ىلاعت هلوق

 طر ل ا م6 رق ل هرثاهاعهو امم تلال هخم

 2 اوربي ْنأَف *..د نير سالآ نم ْمحبصَ مكر 4 0 1

 هس ممورثودمق ل 6261061 - < هاس رثا يي ردع ل

 فرك لا نم مها اوبتعتسي نإو 0 1 رانلاف

 نم مهاف اوبتعتسي نإو « م ىوثم رانلاف اوربصي نإف « نيرساخلا نم متحيصأف 7 ادرأ كبد

 «( نيبتعملا
 ىف مهتبوقع ةنفيكتر .هفدرأ انندلا قيرافكللا كتل رأ هي دج همك نيرا لاتشكلا معاو

 بصنلاب (ءادعأ) نونلاب (رشحن) عفان أرقو : ريذحتلاورجزلا ىف رابتعالا مامت هنملصحيل ؛ ةرخآلا

 نيرخالاو نيلوأللا نم رافكلا هءادعأ لحجر رع هللا ص دقت 0 هسفن ىلإ رثخلا فاح

 مويو ) هلوق هيوةيو . ظمالا ىف هقفو ىلع نوكي نأ نسحيف (انيجنو) هلوق ىلع فوطعم هنأ هتجحو

 تمن دق دوم ةصق نال هلعاف مسي ملام لعف ىلع اًؤرقف نوقام املا امأ و ( مهانرشحو ) ( نيقتملا رشح

 ( اورشحا ) هلوقب نورو» ادأم 2 مل نورشاحل ١ ًاضيأو ٠ 2 1 مالك ادتبا ( رشحب موبو ) هلوقو

 ىلو آلا ةءارقلا ريدقتف ًاضيأو (نوعزوب مهف) هلوقل ةقفاوم ةءارقلا هذه نأ ًاضيأو . كئالملا مثو

 مويو لاقي نأ ريدقتلا اذه ىلع ىلوآلا ناكف ( رانلا ىلإ هللا ء» ءأ رشحت موي 0 ىلاعت هللا نأ

 : راثلا ىلإ انءادعأ 2

 سحب ىأ ( نوعزوي مهف ) لاق ر انلا ىلإ نورشحب هللا ءادعأ نأ 11 ل هنأ معاو

 اوعمتجا اذإ مهنأ نايبدوصقملاو « مهلاوت مهلإ لصي ىتح مهقباوس فقوي ىأ « مرخآ لع مهوأ
 . مهلامعأ نع اولئس

 ناو حاط اراهس يلين ريسامانإ

 اذه ىلعو. روما اصيأو موععت مهلع دبش اهوءاج اذإ ىتح ردقتلا 4 ىلوألا ةلأسملا آر

 هذه لصحت نأو دال منج دّنع نأ ديك أت ىهو ةدئاز ةدئاف 0 ليقو : ةلص (ام) ةملكف ريدقتلا
 .هب مهناميإ تقو نوكي نأ نم هعوقو تقول دبال ىأ (هب متنمأ ! عقو ام هاذإ مثأ) هلوقك ةداهشلا

 نأ ىتدعو دق تسلأ ةرعلا براي : ةمايقلا موي لوقي دبعلا نأ ىور 4( ةيناثلا ةلأسملا ا

 , ىسفن نمالإ ًادهاش ىسفن ىلع لبقأ ال ىنإ دبعلا لوقيف « كلذ كل نإف ىلاعت هللا لوةيف ؛ ىملظتال
 مراصبأو مهععت مهلع دهش) هلوق كلذف ؛ هنمتردص ىلا لامعاللاب هءاضعأ قطنيو هيف ىلع هللا مخيف

 مهفلا قاخي ىلاعت هنأ ( اهدحأ ) لاوقأ ةثالث هيفو ةداهشلا ةيفيك ىف سانلا فاتخاو ( مهدواجو
 ءاضعالا كلت ىف قلخ ىلاعت هنأ ( ىناثلاو ) هفرعيام ىلع لجرلا دهشي اكدهشتف اهبف قطنلاو ةردقلاو
 رهظي نأ ( ثلاثلاو ) ةرجشلا ىف مالكلا قلخ ام ىناعملا كلت ىلع ةلادلا فورحلاو تاوصآلا
 قى تارامآلا كلتوءن اسنإلا كلذ نم.ل اامعاّلا كلت رودص ىلع لد لاوحأ ءاضعاللا كلت ىف
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 ؛الهجو ىمع هنوكي ملعلا عمل هجلا وىمعلا بحيال ًادحأ نأ ةرورضلاب مولعملا ندو ندا ىلع ىمعلا
 لبجلاكلذ رايتخاىلع همادقإف « هيف بغربال ًايلعو ةرصبت هنوك لهجلاو ىمعلا كلذىف نظي ملام لب

 وهو لساستلا مزل ًاضيأ هرايتخاب ىناثلا لبجلا كلذ ناكناف . ربخآ لبحي ًاقوبسم نوكي نأو دبال

 فصو املو «بولطملاوهو هرايتخابال هيف لصحب لبجىلإ تالابجلا كلت ءاهتنا نم دب الف « لاح

 (نوحملا)و باذعلا ةيهاد ىأ (باذعلا ة ةقعاص)و ( نوحلاباذعلا ةقعاص م6ذخأف ( لاقمرفك هللأ

 مميدكتو مبك مت رش ند ديرب (نوبسكي اوناك امب) هنم لدي | ةغلابم باذعلا هب فصو ؛ ناوهلا

 هيلإ تفتليال نأ ىلوآلاو . ةميظع ةهافسف انهه فاشكلا بحاص عرشو + ةقانلا مثرقعو ًاحلاص

 ال ل [ ا ناك كسلا نإ الز طافل الانا قاتح اعف انس انس ىعسادق ناك ن إو هنا

 را نا رت ار قا دل اعز لافف طولاب قد رابعولا قار" ذااملو
 نر نأ مل و هيلع هللا ىلص لوسرال زو< فيك ل يق ناق ا داع موق اى ناك ىتلا لامعاللا

 كلذب ىلاعت هللا حرص دقو ؛ لي دم ةمأ ىف عقبال كد نأ 5 ا

 نع عفر ىلاعت هللا نأ ةحيحصلا ثيداحألا ىف ءاجو ( مهيف تنأو مهيذعيل هللا ناك امو ) هلوق ىف

 قاقحتسا ىف دومثو داعل نيكراشءمهنوك اوفرع املمهنإ انلق ؟ تافالانم عاونالا هذه ةمآلا هذه

 ردقلا اذهو مهنم ةجرد لقأناكنإو « كلذ سنج:نم نوكيام ثودح اوزوج ةقعاصلا كلت لثم
 . فيؤختلا ف ىنكي

 مهيلع دبش اهوءاج ام اذإ ىتح ؛ نوعزوي مهف راناا ىلإ هللا ءادعأ رشح مويو ل ىلاعت هلوق
 ىذلا هللا انقطنأ اولاق انيلع متدبمش ل مدولجلاولاقو . نولمعي اوناكامب مهدولجو مراصيأ 00

 الو كم ؟كيلعدبشي نأ نورتتست متنك امو .نوءجرت هيلإو ةرم لوأ كةاخوهو ءىث لك قطنأ

 متنظ ىذلا مكنظ كلذو . نولمعت ني ردك رار هلا ”:نظ نكلو مكدولج الو مكر اصنأ



 - ةيآلا . ىزخأ ةرع رغالا تاك : ىلا هلو

 امإ ورهف 1 انو ع وهف 1 ضيقت 1 2 0 لاقي فاش ثكلا بحأ ام لاق الأ

 . ردصع فصو وأ لعف لع ةفص وأ سحن ففخم

 دق ماياألا ضعب نأ ىلع ةيآلا هذبب نيمجنملا نم نويماكحالا لدتسا « ةيناثلا ةلأسملا إل

 نأب نوملكتملا باجأ ؛ ىفملا اذه ىف'ةح رصةرالا: هذه اولاقو ؛ ادعس وكب دق اضن و انك نر

 ىءساولاف ًاضيأو# فرضت و هيف رعب داكي ال راث بايو رابغ تاوذ ىأ كاسح ها او

 عضو ىف تاسحنلا نأب لوأالا لدتسملا باجأ . اهف ميكلهأ هللا نأ تاسحن مايأالا هذه نوك

 لاؤدلا نع باعازب فاضلا ةلباقي ندكلاو ءدعسلا هلناقيا دعسلا نول تاهرتسلا لش

 نوكي .سرأ بجوف ؛تاسحتلا ماي الا كلت ىف باذعلا كلذ عاقيإ نع ربخأ ىلاعت هللا 3 ىناثلا
 . اهيف عقو ىذلا باذعلا كلذل ًارياغم ةسحت ماياالا كلت نوك

 ببسلاو «لذلاو ناوهلا باذع ىأ ( ايندلا ةايحلا ىف ىزملا باذع مهقيذنل ) ىلاغت لاق مث
 مهلا لذدلاو ناوطاو ىرالا لاكن راك 0 كلذ هللا لباقف ٠ اوريكتسا مهنأ هيف

 نوعقي مهنأ ىأ ( نورصنيالمو ) ًايزخوةباهإ دشأ ىأ (ىزخأ ةرخآلا باذعل و) ىلاعت لاقم“

 . مهنع ىزخلا كلذ عفدي رصان مه ن وكي الف كلذ عمو ديدشلا ىزخلا ف

 .ىرق فاشكسلا بحاص لاق ( دومث امأو ) لاقف دومث ةصقب هعبتأ داع ةصق هللا ركذ املو

 منعب ءىرقو ءادتبالا فرح دعب هعوقول حصفأ عفرلاو نونم ريغو انونم بصنلاو عفرلاب (دومت )

 اوراتخا ىأ (ىدمحلا لع ىمعلا اوبحتساف) رشلاو ريخلا قي رط ىلع مثانللد ىأ (مهانيدبف) هلوقو ءاثلا

 . دشرلا ف لوعدلا لع ةلالضأا ف لود لا

 ىدهلا نأ ( نيقتملل ىده ) ىلاعت هلوق ىف ىدهلا ريسفت ىف ركذ فاييكلا تح اش نإ معاو

 عم ءلصح دق ىدهحلا نأ ىلع لدت اهمال ؛ هلوق لطت ةيالاهذهو . ةيغبلا ىلإ ةلصوملا ةلالدلا نع ةرابع

 . ىدحلا مسا ىف ريتعم ريغ ةيغبلا ىلإ ًايضفم هنوك ديق نأ تبثف . لص مل ةيغبلا ىلإ ءاضفإلا نأ

 هذه ةلزتملاتلاق :هانكرتف ًايفاش ًاباوج ركذي مل هنأالإ كلذب رعشي لاس ةيآلا هذهىف تبئدقو
 لصح امإ ناعإلا نأ الإ « للعلاو راذعالا حيزيو لئالدلا بصني دق ىلاعت هللا نأ ىلع ةلادةيآلا

 اوبحتساف ) هلوقو لئالدلا مغ بصن دق ىلاعت هنأىلع لدي ( مهانيدبف دوم امأو ) هلوق نآل دبعلانم

 نامبإلاورفكلا نأ ىلع لدي اذهف ىمعلا كلذب اوتأ مهسفنأ دنع نم مهنأ ىلع لدي (ىدهلا لع ىمعلا

 نم ال هللا نم نالصح امن امهنأ ىلع ؛ لئالدلا لدأ نم ةبآلا هذه لب لوقأو ء دبعلا نم نالصح
 عقو املف . هليصحت اوبحأ مهنالءىمعلا كلذ مهنعردص امنإ مهنأ (لوآلا) : نيهج و نم هنايبو « دبعلا

 وه مسج را اناكنإ 9 1 وهف حج راالحيج رتلا كلذ ل صح ناف ؛ هدضةبحم نود ةبحلا هذه مهبلق ىف

 ا ويحتساف ) لاق ىلاعت هن أ ( ىناثلا ) بولطملا لصح دقق هللا وه مجرملا ناكنإ و . بالعلا داع ديعلا

 6 ؟1/ س رن م ١ه ه»



 ةيألا ٠ مهقلخ ىذلا هللا نأ اوريل وأ : 0 5

 اوناكو ( ةوق انم دشأ نه ) اولاق ممنأ وهو رايكتسالا كلذ ببس ىلاعت 1 0 يطل

 اورتغي نأ مل زوال هنأ ىلع لديام ركذ ىلاعت هنإ مث ٠ ةوقلا ةدشو ماسجألا ربكب نيصوصخم

 ىوقأ اوناكنإ و مهنأ ىنعي (ةوق مهنم نيش رذ مهقلخ ىذلا هللا نأ اورب مل وأ ) لاقف ٠ مهتوق ةدشب

 صقانلا نوك بجوت ةوقلا ىف ةدايزلا تناكن إف . ةوق مهنم دشأ وه مهقلخ ىذلا هللاف . مهريغ نم

 . هيهأون وهرماو أل نيعضاخ « ىلاعت هلل نيداقت 0 مهيلع بجو ةلماعملا هذيف ؛ لماكلا ةعاط ىف

 هللا ) هلوَدف «ةردقلا ىه انبه ةوَقلا اولاَقف ,هلل ةردقلا تايثإ ىلع ةبالا هذمم انبا ا جتحاو

 هللا نإ ) هلوةب اذه دك أتيو ىلاعت هلل ةوقلا تايثإ ىلع لدي ( ةوق مهنم دشأ وه مهقلخ ىذلا

 اك ل نتش نيب ىرج اعإ ليضفتلا لعفأ هعص لبق نإ ( نيل ةوقلا وذ قازرلا وه

 ريغ ىلإ هل ةبسنال ىهانتملاو ءاهل ةياهنال هللا ةردقو ةيهانتم دبعلا ةردق نكل « ةبسن رخآلا عم

 . ربك أ هللا انلوق نوناق ىلع درو اذه انلق ؟ ةوق مهنم دشأ هللا نإ هلوق ىنعم اف « ىهانتملا

 ميا ودحج مهنكلو قح اهنأ نوفرعي اوناك مهنأ ىنعملاو ( نودحح انتايآب !وناكو ) لاق مث

 . ةعيدولا عدوملا د>جب

 اك اناا اتاكوا قحلا نيعب ضر“ الا ى ]و ركشبام داع امأ ١ لاه نأ مالكلا مظن نأ ملعاو

 ( ةوق مهنم دشأ وه مهقلخ ىذلا هللا نأ 00 ام نس اولاقو ) 0 نودحجب

 . راركتسالا ىلإ مهل ىعادلا ببسلا ريرقتل نيبلا ىف عقو ضارتعا

 هلوقف ؛ قلاخلل 0 و قلخلا ىلإ نا>إلا ةديملا لاصخلا عماجم نأ انرك ذانأ لعاو

 ( نودحمب انت ا اوناكو ) هلوقو قلخلاىلإ ناس>الل داضم ( قحلا ريغب ضرألا ىاوربكتس 1(

 كابل ةيجوم لا مرا تافصلا ف أوغلب دق مهف كلذك رمالا ناك اذإو . قلاخلل ميظعتلل داضم

 احر مهلع انلسرأف ) لاقف مهلع باذعلا هللا طلس ىنعملا اذهلف ؛ ىوصقلا ةياغلا ىلإ لاطبإلاو

 ؛ اموبه ىف توضت ىأ رصرصت ىتلا ةفصاعلا اهنأ ( امهدحأ ) نالوق رصرصلا ىفو ( ًارصرص

 توص هبشي تود اهنم عمس امويه دادتشا دنع حايرلا نإ (ليق) هوجو ةيمسنلا هذه ةلع ىفو

 ىهو ةرصلا نم (ليقو) « بايلا ريرص نموه (ليقو) مسإلا اذهب حايرلا هذه تيمسف رصرصلا

 اهدربب قرخت ىتلا ةدرابلا اهنأ ( ىناثلا لوقلاو ) ةرص ىف هتأرما تلبقأف ) ىلاعت هلوق هنمو ؛ ةحيصلا

 نع ىورو ( رص اهفف حير لثكك ) ىلاعت لاق دربلا وهو رصلا نم اهلدأو ء اهرحب رانلا قرحت اك

 'عبرأو « مومسلاو ميقعلاو رصرصلاو فصاعلا باذع اهنم عبرأ نامت حايرلا» لاق هنأ تأ ل وشو

 1 ]16 لاك هلا نأ باع نبا نعو « تائراذلاو تاالسزملاو تارتشملاو تاربثانلا ةمحر:اهنم

 . هتردق لامك ىلعلدي كلذو لكلا كلهأ هتلق عم هنأ دوصقملاو ٠ ىماخردق الإ حيرلا نم هدابعىلع

 : لئاسم هيفف ( تاسحت مايأ ىف ) هلوق امأو

 رسكب نوقابلاو ءاحلا نوكسب (تاسحن ) ورمعوبأو ريثك نباو عفان أرق 4 ىلوالا ةلأسملا ْر
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 ازد ةيآلا : ضرالا ىاوركتساف دايم اماق : ىلاكت هلال

 ملف بناج لك نم نالفب تردتسا : لجرلا لوقيو :ةليح لكمهف نامعأل و ةهج لك نم (مهنينال )

 . هيف ىليح رثؤت
 نيذلا لسرلا : ليق نإف « مهدعب نمو مهلبق نم مهتءاج لسرلا نار نفل 2( فاثلا لاؤدلا ١

 نييعاد اصو دوه مهءاج دق : انلق ؟ مؤاج مهنأب مهفصو نكمي فيك « مدعب نمو مهلبق نم اًواج
 . مؤاج دق لسرلا عيمج ناكفريدقتلا اذهب و « لسرلا عيمجو امهب ناميإلا ىلإ
 : ماورمأ مفلخ نمو مهيديأ نيب نم ممؤاج نيذلا لسرلا نأ ل

 ةففخم وأ ىأ ىنعم (هللاالإ 2 تحاضص لاق 0 ْق لو ديول
 . هللا الإ اودبعت ال كل انلوق ثيدحلاو نأشاا نأب ىأ ( اودبعت ال ) هنأب هلصأ ةليقثلا ن

 ادلب (ةكتالم لزنآل | نبر ءاشول) اولاق مهنأ راف افكلا كئلوأ نع ىلاعت هللا يح مث

 1 لعجل رشبلا ىلإ لسرلا لاسرإ ءاشول ىلاعت هنأ نيبذاك ىنوك ىلع ليلدلا اولاقو . لسرلا كئلوأ
 وكدا «ةلاضرلا و ةكعلا نم داوصدملا لإ ضصفأ قلخلا ىلإ ك55101لاسرإ نال تكلل 0

 00 متأف ؛ ةكئالع متسل و رشب متنأ ًاذاف : هانعم (نو رفاكهب تاسرأ امم انإف) اولاق ةيبشلا هذه
 . (نورفاكمب متلسرأ امب انإف) هلوق نم دارملا وهو ؛ مكلوق ل ملل سرلا نع اوك لذ
 سيل ( هب مت 0 ) هلوقو ؛ ماعنألا ةروس ىف تاهشلا هذه نع با تا

 لس 1 لسرلا مالكل ةياكح هوركذ امتإو ءالسر ءايبنآلا كئلوأ نوكب مهنم رارقإب

 قالا ليج ايل نأ غرر ( نون مكبلإ لسرأ ىذلا مكلوسر نإ ) نوعرف لاق م« ءازهتسالا

 ؛ هيلكف ةناهكلاو رحسلا رزدعلاب الاع دلجار انل متدسعلا ولف ء دم ر مأ اتيلع نستْعلا : نشب رق نفالات

 نم تيلعو ةناهكتلاو ركسلاو عقلا تععن دعل 00 ةعيبر نب ةبتع لاقف « هرمأ نع نايبب اناتأ مث

 ريخ تنأ ؟ بلطملا دبع مأريخ تنأ ؟ مشاه مأريخ تنأ دمحاي : لاقف هاتأف « ىلعؤخامو ًايلع كلذ

 نإو « انسيئر تنكف ءاوللا كل اندقع ةسايرلا ديرت تنك ناف ؟ انللضتو انتملا متشت مل؟ هللا دبع مأ

 لاملا ناك نإ« شيزق: نم تئش:نم كاب ئأ: نهراتخ ةوسلا رثع كاتجوز ةءالااكلا ن1

  مي>رلا نمحرلا هللا مسير لاق علا انف كلم هللا لوسرو « هب ىنغتستام كل انعمج كدارم

 2 0 را ىلعةب :عءكسمأف (دومث وداع ةقعاص لثمةقعاص) هلوقىلإ (مح ران

 اراقوملإاو ةلطناف ؛ ًاصدقالإةيتعىرن ال: أولاق مهنع سبت >اابلف ؛ شيرة ىلإ جر مو هلهأىلإعجرو

 هتملك دقل هللا و : لاق مث : ًادبأ ارم مكيال مسقأو بضغف : تأ 2 الإ انع كسيحام ةيتعاي

 ككسمأ دوو هلع ةقعاح لثم ا غلب 0 الو نعت دلو ندشب نه ام اقتل ياا

 . تاذعلا ب لزنيإ نأ ت6 كنك م ًاثش لاق اذإ اد تملع دقلو محراب هتدشاتو هيف

 . نيتاه نم ةدحاو لك ةيصاخ نيب لامجإلا ىلع دومثو داع موق رفا نيد 5 قانا معاو

 ناهجو هيف رابكتسالا اذهو ( قملا ريغب ضرالا ىف اوريكتساف داع امأف ) لاقف نيتفئاطلا

 ريغلا ىلع ءالعتسالا ( ىناثلاو ) ريخا' ىلإ تافتلالا مدعو ءربكلاو ةوختلا راهظإ ( لوألا )
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 «18د نوح اوناكو

 اوريملو 9 انه دش نم اولافو ىلا ريقي ضر الا ىف او ركتساف داع امأف « نورفاك هب متاسرأ

 اذ :ارصرط اعز مهيلع انلسزأف « نودححب انتانآب اوناكو ةوق مهنم أ رق مهةلخ ىنلا 0 نأ

 ؛نورصني ال مو ىزخأ ةرخآلا باذعلو ايندلا ةايحلا ىف ىزخلا باذع مهقيذنل تاسحن مايأ

 « نوبسكي اوناك ام نوما باذعلا ةقعاص مهتذخأف ىدحلا ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانيدبف دومث امأو
 . ( نوقتي اوناكو اوما يدل انك

 مكننأ لق ) هلوقب هيلع جتحاو ( دحاو هلإ مكهلإ امنأ ) هلوق نم .ىدتبا امنإ مالكلا نأ معا

 ةرهاقلا ةردقلا هذ فوصوملا هلإلا نأ هلصاحو ( نيموب ف ضرأآلا قلخ ىذلاب نورفكا

 ممت امو .؟ ةيهلإلا ىف هل ءاكرش ةسيسخلا ماسجالا هذه لعج زوج فيكو ؛ هب رفكلا زوجي فيك

 ةفيظو نآل كلذ نايبو (دومتو داع ا ةقعاص مكترذنأ ل قف اوضرعأ نإف ) لاق ةجحلا كلت
 الإ مهقح ىف جالع ذئليح قبب مل لهجلا ىلع نيرصم اوقب ناف هوجولا لكك ىلع تمي دق ةجحلا

 لوبق نع اوضرعأ نإ ىنعمب ( كةرذنأ لقف اوضرعأ ناف ) لاق ببسلا اذهلف « مهيلع باذعلا لازنإ

 وه راذنإلاو ( ؟كترذنأ ر لقف ديلقتلاو لهجلا ىلع اورصأو اهانرك ذ ىتلا ةرهاقلا ةجحلا هذه
 دوم و داع ةقعص لثمةقعص ءىرقاو . ناكءىث ىاآل ةكلبملا ةرئاثلا ةقعاصلاو درملالاق ء فيوختلا

 . قعصلا نم ةرملا هو فاشكلا بحاص لاق

 لسرلا نأ ىنعملا (لوألا) : ناهجو هيفو ( مهفلخ نمو م«يديأ نيب نم لسرلا مهتءاجذإ ) لاق مث

 وتعلاالإ مهنم اوري ملف « ليحلا هوجوعيمجب اوتأومم اودهتجاو بناجلكن م مث وتأ مهيلإنيثوعبملا

 ىنعي ( مهفلخ نمو مهيدبأ نيب نم مهنيتال مث ) هلوق ناطيشلا نع ىلاعت هللا ىكح أ" . ضارعإلاو



 ١ 2 ةيآلا . يرذنأل قف اوضرعأ نإف : ىلاعت هلوق

 0 ا 0 ص 25 2 2 ه2 2 هه ا 1001261

 ذإ ك6 دوو 2 ام لم قع مترذنا 0 ار حلال

 2-22725- 2-2 6 همام را 1

 0 0 ول اول 8 ا الإ | أودعت الأ مهَفلَخ نمو و مهدي ني نم لسرلا 0

 ف اراك ا َنورفاك هن 20 اع اناف 5 َلَرَأَل اني

 .1فازرو قف الخام قاارو ىدلا رجلا تإذ ٠ 0 نم لاس: ديول لاق
 نكمي ال هنأ ىلع ليلد ماق اذإ رهاظلا نع لودعلا زاج امنإ و ؛ رهاظلا نع لودع اذهنأ ملعاو

 اذإو.ءايفدوجو - لبق 'لصح اهنإ ( اهرك وأ اعوطانتثا) ةلووق نأ انيب دقو . هرهاظ لغ هزار

 هلم بجوف , فيلكتلاو رم“الا ىلع ( ًاهرك وأ ًاعوط ايتثا ) هلوق لمح عنتما كلذ ك رم'الا ناك
 .انرك ذام لع

 هنأ ىلع لدي اذهو ءامهف رومأللا لوصحت طورشم امهف فيلكتلاو رمأالا تابثإ نأ ملعاو

 ةيآلا ف سيلو . ءايشأ نع مهامنو ءايشأب مهرمأ ىلاعت هنأ وأ . ةكئالملا تاومسلا هذه نكسأ ىلاعت

 ىلاعت هنإ مث ء تاومسلا لبق مهقلخ ىلاعت هنأ وأ ء تاومسلا عم ةكئئالملا قلخ امم هنأ ىلع لدي ام

 قيلت ال رارس“الا هذهو ءاهم ةكئالملا رمأ ىتلا عئارشلا<نايب ةبآلا ىف سيل ًاضيأو « اهيف مهنكسأ

 اييندلا ءامسلا انيزو ) لاق مث ؛ مهماهوأ ىتارمو مهماهفأ دعاصم نم ىلعأ ىه لب  رشبلا لوقعب

 .نيعم رسو . نيعم ءوضب دحاو لك صخو . تاومسلا ىف اهقلخ ىتلا تارينلا ىهو ( حبب اصعب

 نيطايشلا نم ىنعي . ًأاظفح اهانظفحو ىنعي ( ًاظفحو ) لاق مث ؛ هللا الإ اهفرعي ال , ةنيعم'ةعيبطو

 « لتقيام اهنمو ؛قرحي ام اهنف ,هئطخم الو هب هيمري ًامجن ناطيشلكل دعأف « عمسلا نوقرتسي نيذلا

 ,ضر الاو:تاومسلا قلح نعلم لوسرلا |ولأس دوبلا نأ سابع نبا نعو , الخ هلع امنا

 «نيموي ىف رجشلاو لابجلا قلخو . نينثإلاو دح“الا موي ىف ضر'الا ىلاعت هللا قاخ »لاقف

 قلخ مث , ةكئالملاو رمقلاو سمشلاو موجنلا ةعملا موي ىف قلخو . ءامسلا سيخلا موي ىف قلخو

 اولاق « شرعلا ىلع ىوتسا مث لاق ؟ دمحاي اذام مث : دوهملا تلاق مث « ةنجلا هنكسأو مالسلا هيلعمدآ
 . ( بوغل نم انسم امو ) ىلاعت هلوق لزنف « هيلي هللا لوسر بضخف . حارتسا مث
 ىلإ ةراشإ ءزيرعلاو )م اعلا زيزعلا ريدقت كلذ ) لاق « ليصافتاا هذه نك دا كاعت هنأ د

 نكم ال: لانع الا كلت نال , ةقاخلا لذ نسحا امو ؛ملعلا لاك ىلإ ةراشإ « ميلعلاو , ةردقلا لاك

 . طيح معو ةلماك ةردقب الإ

 1 رلا مهتءاج ذإ ؛ دومتو داع ةقعاص لثم ةقعاص كترذنأ لقف اوض رعأ نإف ) ىلاعت هلوق

 امب انإف ةكئالم لزن“ال انبر ءاش ول اولاق هللا الإ اودبعت الأ مهفلخ نمو م«يديأ نع



 ٠١ ٌضرالل ون الا لاعف, + كاست هلو 01

 ملي الو ءءامسلا تادحإ لعمدهت دق نيموي ق:ضوألا ثودخح ىلاعت هللا ءاضقف لاخلا قا ءىتلا

 ىف هيلإ تاصو ام اذهف «لاؤسلا لوزب ذئذيحو ؛ ءاملا ثادحإ ىلع ضرالا ثادحإ مدقت هنم

 كتل عضوملا اذه

 (نيءئاط انيتأ اتلاق اهرك وأ ًاعوط ايتئا ضرالللو اهل لاف ) ىلاعت لاق مث

 اعاطأف نايتإلاب ضرالاو ءامسلا ىمأ ىلاعت هللا نأ ىضتتقي مالكلا اذه رهاظ نأ معاو
 لوقتنف ءاهرهاظ.ىلع ةيآلا هذه ىر<# نأ(لوآلا) نالوق ةيآلا هذه ىف لصح اذه دنعو . الثتماو

 هنأ ىرت الأ « دعبتسم ريغ اذهو لوقلا اذه نولئاقلا لاق . هاعاطأف نايتإلاب اهرمأ ىلاعت هللا نإ

 لجت ىلاعت هللاو (ريطلاو هعم ىنوأ لابجاي ) لاَقف . مالسلا هيلع دواد عم قطنت نأ لابجلا رمأ ىلاعت

 مهيلع دهشت موي ) لاق ء لجرألاو ىدبآلا قطنأ ىلاعت هللاو ( ليجلل هبر ىلحت املف ) لاق  لبجلل

 ىف هللا قاخي نأ دعبتسي فيكف كلذك ناك اذإو ( نولمعي اوناك اب مهلجرأو مهيديأو مهتسلأ

 اذه دك أتيو ءامهلع فياكتلاو رمآلا هجوي مث .ًامهفو القعو ةايح ضرالاو ءامسلا تاذ
 انههو « عنام هنم عنم اذإ الإ هرهاظ ىلع ظفالا لمح لضال نأ ( لولا ) هود روث :لاتحإلا

 ( نيعئاط انيتأ اتلاق ) لاقف . امهنع ربخأ ىلاعت هنأ ( ىناثلا ) هرهاظ ىلع هوارجإ بجوف « عنام ال

 ضراألاو تاومسلا ىلع ةامآلا انضرع انإ ) ىلاعت هلوق ( ثلاثلاو ) ملعب و لقعي ام عمج عملا اذهو

 : الع هللا فيلاكت هبجوتن,ةصوصخم ةللاث ةفراع اهنوك ل ع,لدب اذهو ( اهلمحت نأ نيبأف لابجلاو

 ثودحلاو دوجولا.ىلإ نايتإلا ( اهرك وأ ًاعوط انتئا ) هلق نم دارملا : لاقي نأ هيلع لاكشإلاو

 ول ذإ «ةمودعم ضراأللاو تاومسلا تناكرماآلا اذه هجوت لاذ ريدقتلا اذه ىلعو . لوصحلاو

 00 ال كلذ ر ءايوج رم نك هرج وما < لاقي نأ نم الا اذه لطاح راضل :ةدوجوم تناك
 ةفراع الو ةمهاف نكت ل ةمودعم تناك اذإو , ةمودعم تناك اهيلع رم'الا اذه هجو:لاح اهنأ تبثف

 هللا لاق : لاق هنأ سايع نبا نع دهاجم ىور : لئاق لاق نإف ؛ اهيلع رم"الا هيجوت زحي للف  باطخلل
 ؛ كرام ىجرخأ و كرامنأ.ققش ضراألا لاقو . كهو<نو كرقو كسمش ىعلطأ تاومسلل هناحبس

 ريدقتلا اذه ىلعف لوقنف ء اهراهظإو اهزاربإب اهرمأ مث . ءايش“الا هذه امهف عدوأ ىلاعت هللا ناكو

 لأ ٠ الااده نميدارملا ريض لب امجاد ىف امهت ردح ( نيقاط انت )هلوق نم:دارملا نوكي ال
 تاومس عبس نهاضقف ) لاق ىلاعت هن“ال : لطاب مالكلا اذه نأ الإ ء امهف اعط ناك اما رهظي

 ايتئا ) هلوق دعب لصح امنإ تاومسلا ثودح نأ ىلع لدي كلذو . بيقعتلل ءافلاو ( نيموي ىف

 اهل لاق ) ىلاعت هلوق نأ ( ىفاثلا لوقلا ) ثحبلا اذه ىف هرك ذ نكم ام ةلمج اذهف ( ًاهرك وأ ًاعوط

 تارا اع لكلا را ريخلا هلجوت .هنمدا ىلا سيل (اهرك وأ اعوط انتا نضَرلَو
 كلذ ىف اتتاكو ءاههدارأ اي اتدجوو هيلع اعتتع ملف امهنيوكت دارا فيهم دارا لب نضرلاو

 ؟ ىنقشت مل دتوللرادجلا لاق :لئاقلا لوق هريظنو , عاطملا ريم الا رمأ هيلع درو اذإ عيطملا ر ومأملاك



 /٠ ةيآلا اه رمأ دانس اق حوار لاش و

 هنم غارفلا و هماعا وه امإ ءىثلا ءاضقو ( نيموي ىف تاوم عبس نهاضقف ) ىلاعت لاق مث

 زاخيأ ) هوو ( نيعئاط ) لاق اك ىنعملا ىلع ءامسلا ىلإ عجري نأ زو< (نهاضةف) هلوق ىف زيمضلاو
 اههدحأ نأ نييصنلا نيب قرفلاو . تاومم عيل ا انين ريض 3 نأ زوجبو (ةيواخ لت

 . زييعلا ىلع ىتاثلاو لاخلا ىلع

 ىف ضرأألا ىف ام رئاس قلخو نينثإلاو دحالا موي ىف ضرالا قاخ ىلاعت هنأ رثلا لهأ ركذ
 نم ةعاس رخآ ىف غرفو ةعمجاو سينلا موي ىف اهف امو تاومسلا قاخو ؛.ءاعبرألاو ءاثالثلا موي
 ليللاو راهنلا نع ةرابع مويلا ليق نإف . ةمايقلا اهف موقت ىتلا ةعاسلا ىهو مدآ اهنف قلفن ةعملا موي

 رمقلاو سمشلاو تاومسلا ثودح لبقو ؛امورغو سمشلا عولط ببسب لصح امإ كلذو

  نراكل سمثو كلف كانه لصحول ام ةدملا نم ىضم هنإ هانعم انلق ؟ مويلا لوصح لّقعي فيك
 .مود ًاردقم رادقملا

 قلخ ةداتق لاق و ؛ دارأ امب ءامم لك ىف ىمأ لتاقم لاق (اهرمأ ءاعس لك ىف ىخوأو) ىلاعت لاق مث
 لايج و راحبلا نم اهف امو ة57الملا نم اهقلخ ءامس لك ىف قاخىدسلا لاقو . اهمو#و اهرق واهس اهذ

 ولو ةبعكلا لباقم اهنم دحاو لك ةكئالملا هب فوطيو هيلإ جحب تيب ءامس لك ىف هللو لاق  دربلا

 ىف ىنكي هنأ وحنلا ٍلع ىف تبث دق لافي نأ برقاألاو « ةبعكلا ىلع الإ تعقو ام ةاصح هنم تعقو

 مايقلا ىف وه نم ةكئالملا نف . صاخ فيلكت ءاعس لك لهأ ىلع ىلاعت هللو ؛ ببس ىندأ ةفاضإلا نسح
 ناك اذإو «نوعفري ال دو# مهنمو نوبصتني ال عوك ر مهنمو « ةمايقلا مايقىلإ ملاعلا قاخ ل

 ىحوأو ) ىلاعت هلوقو ءءامسلا كلتب ًاصتخم رمثالا كلذ ناكءامسلا كلذ لهأب ًاصتخم رمآألا كلذ
 اهانكسلهأ ةيرق نم مكو) هلوةك اهيلإ ف اضملامأألاب ءاهسلك صخ دق ناكو ىأ (اهرمأ ءامسلكف

 ريدقت نال .فيعض  ئدنع وهو ىدخاولا هلقتام اذه  اًهَءاَج دق ناكف ىغلاو ( اما اقل
 ىضتتقت مث ةملك نآل نيدضلا نيب عمج اذهو ٠ ىحوأ دق ناكو ءامسلا ىلإ ىوتسا دق ناكمث مالكلا ا حل الحمل اذ

 مويلا تبرض لئاقلا لوق هريظنو , ضقانتلا ديفت امهنيب عم اف مدقتلا ىضتقت ناك ةملكو ريجاتا

 مالك ليوأت زوجي امنإو هومتركذ ام اذكسف لطاب اذه نأ كف ء سمأالاب ًارمع .تبرض مث ًاديز

 مدقم تاومسلا قلخ لاقي نأ ىدنع راتخلاو : هيف ةكاكرلاو ضقانتلا عوقو ىلإ ىدؤيال ام هللا

 نيوكستلا نع ةرابع سيل قلخلا : لوقنف ؟ ةيآلا هذهليوأت فيك لاقي نأ ىقب ء ضرآلا قلخىلع

 نك لاق مث بارت نم هقلخ مدآ لثك هللا دنع ىسيع لثم نإ ) ىلاعت هلوق هيلع ليادلاو : داحيإلاو

 هل لاق مث بارت نم هدجوأ ةيالاريدقت ناكل نيوكتللاو داحيإلا نع ةرابع قاخلا ناكولف (ن رك
 تيثف ؛لاحم اذهون وكي هنإمث نكدجو ىذلاءىثلل لاقدقىلاعتهنأ مزاي هنال ؛لاحم اذهو نوكيف نك

 ىلانعت هللا ق- ريدقتلاو ء ردقتلا نع ةرايغوه لب, داحإلاو ناركتلا نع ةرابغ نذل لكلا نا

 ( نيموي ىف ضرأالا قاخ) هلوق لوقنف اذه تبث اذإو « كلذب هؤاضقو هدجويس هنأب هكح وه

 كلذ ثود>ىضتقي الء اذك ةدمىف اذك ثدحيس ةنأيمتلا ءاضقو نيمو ىف هتودح ىضق هنأ, هانعم



 ةيثلا . اهرك وأ ًاعوط ايتئأ : ىلاعت هلوق ١

 دقو (١)هرهاظ ىلع ها رجإ نكميال هنأ ىلع ليلد كلذو « ضقانتلا ديف, امهنيب عملا و ميدقتلا ىضتقت

 لمح عنتما كلذك رم الا ناكاذإو : امهدوجو لبق لصح امنإ ( اهرك وأ اعوط ايتئا ) هلوق نأ انيب
 . تالاؤس ةيآلا ظفل ىلعوقب هان رك ذام ىلع هلمح بجوف , فيلكتلاو رم الا ىلع ( ايتئا ) هلوق

 ؟ ( ًاهرك وأ ًاعوط ايتئا ضرأألاو اهل لاقذ ) ىلاعت هلوق ىف ةدئافلا ام ( لوأالا لاؤدلا ١
 رابجلا لوش 5 اَنبأ 0 كلذ 0 ) امتئا ( ريدقتلاو ةردقلا لاك رابظإ ه4.م دوصقملا ) باوجلا 7

 ىعم لاخلا ىلع امماصتناو 3 مر وأ اعوط هنلعفتلو 3 6 م وأ 00 اذه ناعفتل هدب 1 نل

 ضراالاو ءامسلاركذ ىلاعت هنإ ليقو «هركلا ىلعأل عوطلا ىلع (انيتأ اتلاق ) نيهركم وأ نيعئاط

 صيصختب ضرأالا ىلإ هركلاو ءامسلا ىلإ عوطلا فرصني نأ بجوف ء هركلاو عوطلا ركذ مث

 هبشت . فلتخي ال دحاو جن ىلع اهتكرح ماود ىف ءامسلا نأ ( اهدحأ ) هوجول عوطلاب ءاهسلا

 000 از 1 لاق نوكم ةراثا لاوداللا ةماتع اهنا ضر الا فالخت لاعت هلل ًاعبطم ًاناويخ

 نوفاخ ) ىلاعت لاق « ةعاطلا الإ اهل سيل ءامسلا ىف دوجوملا نأ ( اهنناثو ) ةيرطضملا تاكرحلا ىف

 كإزك مرهح َّق 1 سياف نضر لهأ كك ) نورمؤيام نولعفيو مهثوف نم مدر

 ىهو ناول الا لضفأ اهنإ اولاق ؛ رومأالا عيُمج ىف لاحلا لاكب ةفوصوم ءامسلا ( اهلاثو )

 ”لاعإا وحلا وها هتكيم لا لضفأ اهناكم و: ةؤدتسملا هو .لاكشالا لضفأ اهاكشأ و.« ةزينتسملا

 ةفاثكلاو ةبلظلا ناكم اهنإف ضرأألا فالخب ةئلاات ا بك اوكلا ىهو مارجألا لضفأ اهمارجأو
 عوطلاب ءاعملا نك نع ريبعتلا عقو مرجالق ؛ تافصلاو تاوذنلا ريغاو لاو>اللا فاالتءاو

 أدبأ نيؤ وصوم اهلهأ ناك اكل ىلع ضرآلا قاخ راَذم ناك اذإو 1 هركلاب نضر نو 5 نعو

 فلا و نقلا وام ككلاو ركل كح رويدا

 لل اينكا دارالا (باوجلا) 2 9؟( انيتأ 1 هلوق نهو ( ايقئا ( هلوق نمد دارا ط 4 ىناثلا لاؤسلا 0

 نك هيلع انأك نإ ىنني ام لغ اينثا ىنملا ,ليقو (انوكف نك ) هلوقك وهو .لوضحلاو.دوجولا
 ناينإلا ىعمو 5 مل م ةييقم 0 أو ًادابمو 0 ةو>دم 1 ئأع فدصولاو لكفلا

 نو - نأ اضيأانوج<و 01 الو يقم ا يضرم هلمعىأ لوقت 5 دارملا قفو ىلع عوقولاولوصحلا

 ضر 0 ريبدتلاو هك هيضتقت ىذلا نايتإلا امتيحاص م ةدحاو 15 ىأتل ىنعملا

 نسر لل انه كلا نك و ءا ملل ا رآرق

 تاومس امهنآل ؛ ىنعملا ىلع تاعئاط وأ ظفللا ىلع نيعئاط ليق اله 4 ثلاثلا لاؤسلا ال

 ُق نيعد اط لق كلا عوطلاب نفصوو تاييجيو تايطاخم ناعج ا (باوجلا)5؟ نضرأَو

 ضراآلا لاقو ا تااومسلا نوك ىلعدي لا ند 6 ) نيدجاس / هل و5 2 تاعئاط عسوم

 ةلفللا كراض تقلا اذهلفا كلا لبجلا فوج ف ةريعصلا ةةرذلا نم لفأ تاومسلا فوج ىف
 . هداسف ىلع نيملكتملا عامجإل , لطاب لوقلا اذه نأ الإ . ةبلاغ ةايحلاو لقعلا ةلادلا

 + انها اع أ كانه ءىجس ىذلا ناك ن إو رركملاك يدنع وهو ةيلاتلا ةحفصلا ةبان ىف فندملا اهدرويس ةمنت ليلدلا اذبل ()



 ١٠ه ةيآلا .اهقوف نم ىسأور ابف لعجو : ىلاعت هلو

 قيرطلا اذهو « ضرأألا احد ءامسلاقاخدعب مث . ءامسلا اهدعب قلخ مث . الوأ نيموي فض رألا قلخ
 ضرالا قلخ هنأ نيب ىلاعت هنأ (لواآألا) هوجو نمىدنعلكشم باوجلا اذهنأ ملعاو « ضقانتلالوزي

 هذهو (امتاوقأ اهفردقو اهف كرابو اهقوف نم ىساور اهنف لعج) ثلاثلا مويلا ىف هنإ مث , نيموي ىف

 نكءالابف لابجلاقاخ نآلةو-دم ضرآلا تراص نأ دعب الإ دوجولاىف ااخدإ نكماللاوحألا
 تايئلاورا ألا قاخ رسفم (اهف كرابو) ىلاعت هلوقو , ةطسبنم ةوحدم ضرآلا تراصنأدعب الإ

 ىلإ ىوتسا مث) كلذ دعب لاق ىلاعت هنإ مث, ةطسبنم امتزووريص دعب الإ نكعال كلذو ءاهف ناويحلاو

 داودي ديلح و هوجايم المج نال ادقي و ضر قلخ دحب ء[ ل[ ولع لاكش ىصنش اذن 010

 30 لوأ ىف ىهف ةرك ضراألا نأ ىلع ةيسدنملا 2 تلد دق هنأ (قاثلا) روك ذللا !لاؤسلا

 1 ؟نغ ابنإ انلق نو اةوحادم كنا تمل دشن رف اضرا دكا تعب نالاو هات

 عاب "كلذو ء ةفصلا هذه اهَنع ل 12 كارو هر ا | لاقي نأ مزليف ةرك تلعج مث

 ا 0 وحفل رز ىف هنان كادك رك ىذا مسجلاو؛ 0 ةياغ فمدج ضرألانأ (ثلاثلا)
 ءاج ىذلاو . لطاب لوق ةو>دم تراص مث ءةو> دم تناكام | 0

 نإ ةناأل لكشم مالك ورف :« سدقملا تيب ةرخصلا عض وم ىف تقلخ ضرالا 5 خيراوتلا بن :

 وهو ةفيثكلا ماسجألا لخادتب لوق اذبف . عضوملا كلذ ىف تقلخ اهمظع ىلع اهنأ دارملا 0

 ؛ امئازجأ ةيقب قلخ مث عضوملا كلذ ىف ةريغص ءازجأ الوأ قلخ هنأ هنم دارملا ناك نإو « لاحت

 ًارخأتمعقو ضرألا قيلخت نأب ًافارتعا نوكي اذهف ء الوأ تقلخ ىتلا ءازجالا كلت ىلإ تفيضأو

 ءايشأالا رئاس قيلختو نيموي ف ضرأالا تاذ قيلخت لصح ال هنأ ( عبارلا ) ءامسلا قيلخت نع

 ةتس كلذ عومج ناك نيرخآ نيموي ىف تاومسلا قيلختو نيرخآ نيموي ىف ضرالا ىف ةدوجوملا
 . ةنسلا مايآلا دعب رخآ نامز قو>دلا اذهل صح دّقف كلذ دعب نم ضرالا ود لصح اذإف « مايأ

 عازن ال هنأ سماخلا ) لطاب كلذو مايأ ةتسب نم رثك أ ىف ضرالاو تاومسلا قيلخت عقي ذئيخ

 ةيانك (ًاهركوأ اعوط اينئا ضراألاو امل لاقف ءامسلا ىلإ ىوتسا مث ) ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق نأ

 5 عرط ايتثا ) هلوق ناكل 1 ا<إ ىلع ءامسلا داجبإ مدقت ولف ٠ نضر و ءايعلا داجإ نع

 . لطاب لاحت هنإو دوجوملا داحيإ ىضتقي ( ًاهرك
 لاق هنأ لئاقم نع طيسبلا ىف ىدحاولا لقنو . روهشملا باوجلا اذه نع ثحبلا مام اذهف

 ىلإ ىوتسا دق ناك مث ( ءامسلا ىلإ ىوتسا مث ) هلوق ليوأتو ضرألا لبق تاومسلا هللا قاخ
 قرسي نإ اولا ) ىلاعت لاق ع: ناكهبف نمضأت ضراإلا قل نإ لفاش لاقو., ناحد ىو 1

 اهءاجخ اهانكلهأ ةيرق نم مكو ) ىلاعت لاقو « قرس نكي نإ هانعم ( لبق نم هل خأ قرس دقف

 مالكلا ريدقت نال «فيعض ىدنع وهو ىدحاولا هلقنام اذه , اهءاج دق ناكف ىنعملاو ( ان

 (ناك) ةملكو . ريخأتلا ىضتقت (مث) ةملك نال نيدضلا نيب عمج اذهو « ءامسلا ىلإ ىوتسا دق ناك مث

 عمو رن 8:١



 ةيأآلا ..ءاهسلا ىلإ ىنوتسأ مث: ىلاعت هلوف ا

 . ةفلتخم ريغ ةيواستم تناك ةعبر الا ماي الا كلت نأ ىلاعت نيبف « نك ام“الا رئاس ىف ةدوج وللا

 جاجزلا نأ (لوئالا) : ناهجو هيف باوجلا ؟ (نيلئاسلل) هلوةقاعت 3 4 نيفاخكا لاقل 2

 ىف (امتاوقأ اف ردقو) زيدقتلاف اذه تفرع اذإ . مايأ ةعبرأ ةمتتىف ىأ ( مايأ ةعب رأ ىف ) هلوق لاق

 فوذحمب قلعتم هنأ ( ىناثلاو ) اهيلا نيجاتحلا:تاوقأللل نيبلاطلاىأ نيلئاسلا لج ال مايأ ةعبرأ ةمنت

 حرش املو ءاهيف امو ضر الا تقلخ 0 لاسم لك ل تايلاو رضا ادع لبق 6 راذغلاو

 ءامسلا ىلإ ىوتسا مث ) لاقف تاومسلا قيلخت ةيفيكب هعبتأ ايف امو ضر الا قيلخت ةيفيك ىلاعت هللا

 : ثحابم هيفو ( ناخد ىهو

 اذان ل ا موق نم ( ءامسلا ىلإ ىوتسا مث ): ْ للاعتهلوق < لوثالا ثحبلا ل

 هريظنو جاجوءالادضوه ىذلا ءاؤتسالا نم وهو« را لمع ىلإ هعم تف لال ا هيلإ هج وت

 ىلإ ةمكحلا ىعاد هاعد مث * ىنعملاو (هيلإ اوميقتساف) ىلاعت هلوق هنمو . هيلإ دتماو هيلا ماهتسا مهطوق

 كلذ هر فراس داع نم ءايف امو نضر لا قلح دعب ءامسلا قاخ

 «ضرأآلاو تومسلاق اخ لبق ءاملا ىلع هللا شرعناكهنأ رثالا بحاص ركذ (ىناثلا ثحبلا ال

 قلخم ءاملا هجو ىلع ىقبف ديزلا امأ « ناخدو ديز عضت راف ةنونع ءاملا كلذ ىف هللا ثدحأف

 . تاومسلا هنم هللا قلفن العو عفتراف ناخدلا امأو « ضرأألا هنم ثدحأو ةسوبيلا هنم هللا

 هذهو ءالف الإو لبق حيصليلد هيلع لد ناف ٠ نآرقلا ىف ةدوجوم ريغ ةصقلا هذه نأ

 0 ءايملا ىلخ لات هنأ ةفرود# ةازروتا هنأ دوملا معزي ىذلا كاتكتلا كروأ ىف ةروك ذم :ةضقلا

 ةيفيك تسيل ةيلظلا نأ ىلع تالوةعءملا ىف انللد دق انال لوقعملا وه اذهو . ةيلظم ءازجأ نم

 سلج ىنلا نافذ  ةلظلا ىف زخآ ناسنإو جارسلا هرج تن نانإ افراد لذ ؛ ةندوجو

 هنا ةللطلا ف يلج ئدلاامأو ؛ انظم ءاؤطأ كلذ ىريو ةيلظلا قحنلاخلا ناكم ئرتال ءاوضلا ىف

 ءاوهلاب ةمئاق ةفص ةللظلا تناكولو : ًايضم ءاوحلا كلذ ىربو ءوضلا ىف اسلاج ناكىذلا كلذ ىرب
 :روذلا مدع نع ةرابع ةيلظلا نأ ثيثف « نيرظانلا لاو-أ فالتخا بسحب لاو>اآلا تفاتخا امل

 ةلظم تناك ءوضلا ةيفكااهف. قلخ نأ ليقف ا رجتتالا ىتلا ءازجاللا قاح امل لاعت و هنادي هّللاف
 اف ءوضلا ةفص ثدحأو. ًارقاو اسمشاو بك اوكو تاو اهلعجو اهكر امل مث ء رونلا ةميدع

 تاومسلا اهنم قاخت نأ ىلاعت هللا دصق نيح ءازجالا:كلتت نأ تبئف : ةرينتسم تراص ذتيغ

 ريغ ةقرفتم ءازجأ الإ ناخدلل ىنعمال هنآل «ناخدلاب اهتيمست حصف . ةملظم تناك ر مقلاو سمشلاو
 . لاحلا ةقيقحح ملعأ هللاو ؛ناخدلا ريسفت ىف لابلاب رطخ ام اذهف : رونلا ةميدع ةلصاوتم

 دعب لصح ءاهسلا قيلخت نأب رعشم (ناخدىهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث) هلوق 4 ثلاثلا ثحبلاإل

 قيلخت دمي لضح ضراألا ق ولت نأب رعشم (اهاحد كلذ دعب ضرالاو) ىلاعتهلوقو « ضرآلاق لخت

 لاي[ لاق نأ (روهشلا تارا و  ةلأسملا هده ءالقلا فاتخ او.« نضقانتلا بج ويكلذو ءامملا



 0 هيلا ب نيلئاسلا اوشا ءليأ ةعيرأا ى لاقت هلو

 اف ةثداحو ٠ ضرألا كلت نم ةدلوتم امنوك ضرالا ىلإ تاوفآلا ةفاضإ نم دارملا نأ (ثلاثلا

 هلحم ىلإو ةرات هلعاف ىلإ فاضي دق ءىشلاف ببس ىندأ ةفاضإلا نس> ىف ىنكي اولاق نيببوحتلا نآل

 ىلاعت هنآل كلذو. ام اهودح نضتخ ىلا تاوقاللا.ردق ىأ.( اهتاوقأاهف ردقوو ) هلوقف , ىرخأ

 ءايشاألا ىلإ نوجاتحي ةدلبلا هذه لهأ نأ ىتح « ةيولطملا ءايشالا نمرخآ عونل ندعم ةدلب لك لعج
 تاستك ١ نم تاراجتتلا في ساثلا :ةيعارلا انيتسد ىشملا اذه راصق . سكملاب ب هللا كلل تنل
 هللا نآل , ةكرب عئانصلاو فرحلا رثك 1 هيل راو ةعاوزلا هيض لروشي ناك نم تمل لا

 ةعوضو» تاوقألا تناكاذإو ( اهتاوقأ اف ردقو ) لاقضرآلاىف تاوقاآلاوقازرألا عضو ىلاعت

 رييدتلا نم ةثالثلا عاونآلا هذه هناحبس هللا رك ذ املو . ًانيعته ضرألا نم اهلط ناك ض رألا ىف
 : تالاؤس انههو (نيلئاسلل ءاوس مايأ ةعبرأ ىف) هدعب لاق

 عاونألا هذه حلصأ هنأ رك ذو « نيمويف ضراألا قلخ هنأ رك ذ ىلاعت هنأ (لوآلا لاؤسلا ١)

 هنكل : مايأ ةينامعومجملا نوكليف « نيمويفف تاومسلا قلخ هنأرك ذو . رخأ مايأ ةعب رأ ىف ةثالثلا
 ءاملعلا نأ ملعاو , ضقانتلا مزاف مايأ ةتس ىف ضرالاو تاومسلا قلخ هنأ تايآلا رئاس ىف ركذ

 اذهو . نيلوألا نيمويلا عم (مايأ ةعبرأ ىف امتاوقأ ايف ردقو) هلوق نم دارملا اولاق نأبهنع اوباجأ
 ًاموي رشع ةدمخ ىف ةفوكلا ىلإ تزسو:.«.مايأ ةرشع. ىف دادغب ىلإ ةرضبلا نم.تريس,لئاقلا لوقك

 فلاألا لخيتف نرش ىف افولأو ريغ ىافلأ كتطعأ لجرلل لجرلا كومو. :نيضاسملا
 .نرييعلا ىف نقلا ف ال

 عاونالا هذه قلخ هنالك تي ولف اشو ف نضر الا قل وز د كل ( فاثلا لاؤسلا ١

 ركذو « حيرصتلا اذه كرت ملف . طلغلا نع دعبأ و ةهشلا نع دعبأ ناك نيرخآ نيم وب ىف ةيقايلاةثالثلا

 ىلع ةدئاز ةدئاف هيف ( نيلئاسلل ءاوس مايأ ةعبرأ ىف ) هلوق نأ (باوجلاو ) ؟ لمجملا مالكلا كلذ
 دفي مل نيمو. ىف ءايشآلا هذه تقلخ لاق ول هنآل كلذو . نيمو. ىف ةثالثلا هذه تقلخ لاق اذإ ام

 نيمو. ىف لمعلا اذه تلمع لاقي دق هنال لامعألا كلتب نيقرغتسم نيمويلا نيذه نوك مالكلا اذه

 «ءايشالا هذه قلخو ضرالا قلخ رك ذ امل امأ ؛ لمعلا كلذب نيقرختسم اناكام نيمويلا نأ عم

 ةقرغتسم تراص ةعبرألا مايألا هذه نأ ىلع كلذ لد (نيلئاسلل ءاوس مايأ ةعبرأ ىف) هدعب لاق مث

 .ناصقن الو ةدانت ]ريع نم لامع الا كلك ف

 .ىرق فاشكلاب حاص لاق (باوجلاو) ؟ (ءاوس) هلوق ف تآءارقلاإ فيك «ثلاثلا لاؤسلا)

 مفرلاو ءاوتسا ىأ.ءاوس توتسا ردصملا لع بصنلاو ففصولا ىلع رجلا ةثالثلا تاكرجلاب ( ءاوس )

 فاو ع ل

 دق ماي الا نإ لوةنف؟ ءاوس ةعبرأ الا ماياالا كلت نوك نم دارملا ام 4« عبارلا لاؤسلا ال

 ماي الاك ةفلتخم نوكنت دقو . ءاوتسإلا طخ نك امأ ىف ةدوجوملا ماي الاكريداقملا ةيواستم نوكت



 اذإو « مهملع ةمدقملا هذه ريرقت لقعي الف ؛ ةربنلاو ىحولا ىف نيعزانم اوناك رافدكلاو . ءابن“الا

 تاومسلا نو تانثإ انلق 2 ميبهأ ذم داسف ىلع اهم 0 د ل عنتمأ مهلع همدقأا هذه رب رقت عنتمأ

 رداقلا هلإلا دوجو ىلع هب لالدتسالا نكمأ كلذ تبث اذإف ء نكم لقعلا قيرطب ةقولخغ ضرأالاو

 ةردقلا هذ فوصوملا هلالا نيب ةيوستلا لّقءعي فيكف . نيرفاكلال لاقي ذنيحو ٠ ميظعلا رهاقلا

 : لاق نأ قب ؟ةلإلاو هب دودعملا َّق عفش الو رضإ ال داح وه ىذلأ منصلا نيبو ةرهاقلا

 رثأ هل ًاضيأ اذه لوقنف « رثأ نيموي ىف ضرألل ًاقلاخ ىلاعت هنوكب لالدتسالا ىف قب ال ذتنيغ
 نب ةربشلا ةياغ ىف كلذ ناكف . ىنعملا اذه ىلع لمتشم ةراوتلا لوأ ن“ال كلذو . بابلا اذه ىف

 , قئاقحلاو مولعلا باصصأ مهنأ باتكلا لهأ ىف نودقتعي اوناك ةكم رافكف : باتكلا لهأ

 الان اك اذإ و ؛ ةقح اهنوك قى اودقتعا وب ناعملاهذه باتكلا لهأ نم وعمم دق | وناك مهنأ رهاظلاو

 ةميظعلا ءايشآلا هذه قاخ ىلع ةردقلاب فوصوملا هلإلا نإ مهل لاقي نأ نسحي ذتنيخ كاذك

 ف هل 55 تودنملا رجحلاو روجنملا ا لعج لقعلاب ىلع فيك ةريغصلا ةدلا هذه َْق

 . نسح ىوق لادتسالا اذه نأ انررق امب رهظف ؟ ةيهلإلاو ةيدوبعملا

 هنأ هتردقو هتفص نم تملع ىذلا دوجوملا كلذ ىأ ( نيملاعلا بر كلذ ) ىلاعت هلوق امأو
 بشخلانم ًادادنأ هل متبثأ فيكف « مبعدبمو مهقلاخو (نيملاعلا بر) وه نيموي ف ضرآألا قاخ

 نم عا ونأ ةثالثب ىنأ هنأ ربخأ نيموي ىف ضرأللا اقلاخ هنوك نع ربخأ امل ىلاعت هنإ مث ؟ رجحلاو

 (تاخعاش ىساور اهف انلعجو ) ىلاعت هلوقك ( ىساور اهبف لعجو ) هلوق ىلع رصتقي ملل و ( !مقوف
 كلت نأ كلذ موأل اهتحت نم ىساور اهف لعجول ىلاعت هنآلل انلق ؟ ( ىسماور ضرآاللا ىف انلعجو )

 هذه تقلخ لاق ىلاعت هنكلو «لوزنلا نع ةليقثلا ضراألا هذه تكسمأ ىبااىه ةيناتحتلا نيطاسالا

 ابلكو : لاقثأ ىلع لاقثأ لابجلاو ضرآلا نأ هنيعب ناسنإلا ىريلء ضرالا قوف لاقثلا لابجلا

 امم ( ىناثلا عونااو ) ىلاعتو هناحبس هللا الإ ريدملا ظفاحلا كاذ امو ٠ ظفاحو كسم ىلإ هرقتفم

 ضرآلانمةلصاخلا تاريهلاوريخلا ةرثك ةكربااو ( اف كراب و ) هلوق ةبآلا هذهىف ىلاعت هللاربخأ

 ىضر سابع نبا لاق ةرقبلا ةروسف ءاصقتسالاب اهانرك ذ دقو ؛ ناربلاو حرشلا هبطيحب امم رثك أ

 لكو تاذاويكلا فانصأ قلتو ازاملاو راج الا قاخو.لابجلا قلختو رآزخالا قشادي رب : اههنع هللا

 ( لوآلا ) لاوقأ هيفو ( امتاوقأ اهف ردقو) ىلاعتهلوق ( ثلاثلا عونلاو ) تاريخا نم هيلإ جاتحيام

 نادباألا تاوقأ ردق : بعك نب دم لاق  مهحلصي امو مهشياعمو اهلهأ تاوق اهيفردقو ىنعملا نأ

 كولا اذه ىلعو « رطملا نم اهتاوقأ انف ردقو : دهاجم لاق ( ىناثلا لوقلاو ) نادب ألا قلخ نأ لبق

 لوقلاو ) رطملا نم اهظح ضرأ لكل ردق ىلاعت هللا نأ ىنعملاو . ناكسلل ال ضراألل تاوقالاف



 ا ةيآلا . نورفكستل مكنثأ لق : ىلاعت هلوق
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 حيباصمب ايندلا ءامسأا انيزو اهرمأ ءامس لك ىف ىحوأو نيموي ىف تاوعس عبس نهاضقف « نيعئاط

 . 4 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ ًاظفحو
 ىلإ ىحوي مكلثم رشب انأ امنإ ) لوقي نأ ىلوألا ةبآلا ىف هلي ًادمح رمأ امل ىلاعت هنأ ملعا

 هني ةردلا تاثإ نرحل هأ لع لدي ام هفدرأ (هورفغتساو هيلإ اوميقتساف د>او هلإ كهل امنأ
 قاخ ىف هتمكحو هتردق لاك نيب نأب كلذو . ةيدوبعملاو ةيهلإلا ىف مانصألا هذه نيبو ىلاعت

 كا اك ةسسخلا 9 انخدلا لعج زو< فيك هتفص اذه نف ةليلق ه هله ضرالاو تاومسلا

 : لئاسم ةيالا فو ؛ 1 ريرقت اذهف ؟ ةيدوبعملاو ةيحلإلا

 دم الب ةنك اس ةفيفخ اهدعب ءايو ةزممم نورفك- :ا مني ذر نأ رق (لوألا ةلأسملا )

 . دم البنيتزمهنوقابلاو « نادم امهنأ, الإ «ةروصلا هذه ىلعف ورمعوبأو نولاق ةياور ىف عفان م

 نيركشم نيئيش مهنع رك ذ دقو . راكنإلا ىنعمب ماهفتسا (مكدنأ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 تايثا (امهناثو) (نيموي ىف ضرآلا قلخ ىذلاب نورفكل ) هلوق وهو  هللاب رفكلا (اهدحأ)
 ةرورض: هل دادنالا تايثإل ًارياغم الوأ روكذملا رفكلا نوكي نأ بحيو « هل دادناللاو ءاكرشلا

 مهوق(لوآلا) هوجو مهرفكنم دارملا نأ رهظالاو «رباغتلا بجوي رخآلا ىلع (هدحأ فطعء نأ

 (ىناثلاو) هللاب اورفك دف ةردقلا هذه توبث ىف اوعزان املف . ىنوملا رشح ىلع ردقبال ىلاعت هللا نإ

 ىف ةربتعملا تافصلا ىف حدق كلذ لكو. ءايبنآلا ةثعب ىفو فيلكتلا ةحح ىف نوعزاني اوناك مهنأ
 ةيهإلا ىف حدق ًاضيأ كلذو . دالوألا هيلإ نوفيضي اوناكمهنأ (ثلاثلاو) هللاب رفك وهو : ةيهلإلا

 دانناألا اوتنتأو ء ءاشاللا هدم موق لجأ هللاب اورفك مهنأ لصاحلاف : هللاب رفكلا بجوي وهو

 داود فيك لاه .ريثأتلاب موق داسف ىلع ىلاعت 3 مانصالا كلت ةيحلإب موق لجأل هلل ًاضيأ

 ىذلا وه ىلاعت هنأ عض ؛ 1 هل اذادنأ ةسيسخلا ما مالا هزو لعج زوج عك «هللاب رفكس كك

 نيه ى اهيرسأب تازرمسلا قلخو « نب كا نمو 8 ةيقب معو ؛ نيمويف ضرأالا قلخ

 رشحلاا ىلع هت ردق راكنإو هب رفكلا لقعي فيك ٠ ةميظعلا ءايش الا هذه قلخ ىلع ردق نف ؟ نيرخآ

 هذه لعج لقعي فيك و «ءايبن الا ةثعب ىلعو فياكتلا ىلع هتردق راكنإ لقعي تفكر يشل

 :.نثتاثإ' لعا ءىتب لدتنبا نم ليف نإف « ةشالاو ةندرردملا 3 ًادادنأ ةسيسخلا مانصتالا
 هلاك يك 1 حصي ىت> مدخلا دنع: الشم نوكي نأ: بحي هب لدتسملا ءىثلا كلذف

 ىحوو عمسلاب هتايثإ 5 امبإو .ء ضخما لقعلاب هتام ”!: نكمل نم أ نيموي ىف ضرآلل ًاقلاغ



 د انو رمل جا رت لاقدر 1

 سه ل6522 امه 2

 0 وحجم نم وب ف نضرألا َقَلَخ ىذلاب نو رفكت أ لق

 اف دقو ايف كرابو اهقوق نم ىناور اهيف ا  َنيكاَمْلآ ب رَكلذ

 0 ىهو ءامسلا لإ ىوتسأ مث ٠1د َنيلئاسلل ءاوس مايأ ةعبرأ ىف امو

 دعاه د تنام سا م62 لل سد م

 عبس نييضقف 1١١© نيعئاطانيت أ الا امرك وأ اعوط ايتن ضال را

 «ةيآلا هذه مالسإلا عورفب نوبطاخم رافكلا نأ تابثإ ىف انبادحأ جتحا م ةيناثلا ةلأسملا ١

 قوي ال هنأ ( قاثلاو) اكرشم وك ( امدح ياسا عا :ب ديدشلا ديعولا قلأ ىلاعت هنإ اولاَقف

 كلذ" ديعولا كلذ لوص> ىف ريثات 5 نبساألا نب ,ذه نم دحاو 1 0

 . بولطملا وه كلذو : دعولا ةدايز ىف ا. ظع ًاريثأت كرشملا نم ةاكرلا ءاتبإ مدعل نأ لع لدي

 هنإ لاقف : رفكلا بجوب ةاكرلا ءاتيإ نم عانتمالا نأ ىلع مهضعب جتحا 4( ةثلاثلا ةلأملا ١

 رك ذو (نيكرشملل ليوف ) هلوق وهو « رفكلا بجوي ام اهلبق رك ذ ةفصلا هذه رك ذ ال ىلاعت

 ةاكرلا ءاتيإ مدع نكي مل ولف ( نورفاك مث ةرخآلاب مو) هلوق وهو ؛ رفكلا بجوي ام اهدءب ًاضيأ
 ًاحيصف نوكي امت] مالكلا نآل . ًاحبق رفكلل نيتبجوملا نيتفصلا نيب امف هركذ ناكل ءًارفك

 كح ؛ هنع هللا ىضر قيدصلا 0 انأ نأب كلذ اودك أ مث , هئاز رجأ نيب ةيعرم ةبسانملا تناك اذإ |١

 رارقإلاو بلقلاب قيدصتلا نع ةرابع ناميإلا نأ ليلدلاب تبث ال (باوجلاو) ةاكزلا ىعن ام رفكب

 ؛ةاكرلا ءاتيإ مدع ببسب رفكلا لوصح مزلي لف « ةاكرلا ءاتيإ مدع دنع نالصاح اهو ناسللاب

 : ملعأ هللاو

 اولمعو اونمآ نيذلا نإ ) لاقف «نينمؤملا دعوي هفدرأ رافكلا ديعو رك ذ امل ىلاعت هنإ.مث

 موق هنمو ؛ هتعطق ىأ ؛ لبخلا تذنم كلوق نم ؛ عوطقم ريغ أ ( تونغ ريغ رجأ مهل تاحلاصلا

 بجوي ال رجأآلا ًاذإف , ًارجأ هامس امل ىلاعت هنأل « مهيلع نمي ال ليقو « هعطق ىأ « رفسلا هنم دق

 ]تراه ند اك نجالا مل بتك ةعاطلا نع اوي اذإ ىتمزلاو ىضرملا' قف تلزن:لبقو:« ةنملا

 . نولمعي

 كلذ ًادادنأ هل نولعجتو نيموي ىف ضرأآلا قلخ ىذلاب نورفكتل مكننأ لق ل ىلاعت هلوق

 ءاوس مايأ ةعبرأ ىف اهتاوقأ اهف ردقو اهيف كرابو اهقوف نم ىساور اهيف لعجو . نيملاعلا بر

 انيتأ .اتلاق ًاهرك وأ ًاعوط اينثا ضراأللو امل لاقف ناخد ىهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث. نيلئاسل
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 سكع ملف . ىغينيام لعف ىلع مدقم كلذو ىغبذي الام ةلازإ ةبوتلاو رافغتسالا نم دوصقملا ليق نإف
 رافغتسالا اذه نم دارملا سيل انلق ؟ ىغبني الام ةلازإ ىلع ىغينيام لعف مدقو انبه بيترتلا اذه
 ريصقتلا عوقو نم فوخلا لجال هدعب رفغتسي مث لمعي نأ هنم دارا لب ؛ رفكلا نع رافغتسالا

 مويلا ىف هللا رفغتسال ىبإو ىلق ىلع ناغيل هنإو » ملسو هيلع هللا ىلص لاق اي هب ىنأ ىذلا لمعلا ىف
 : لاقف « ىغبني ال امع ريذحتلاب رمأ ةعاطلاو ريخلا ىف ىلاعت هللا بغر املو « ةرم نيعبس ةليللاو

 :لئاسم ةيالا هذه قو ( نورفاك مه ةرخآلاب مهو ةاكرلا نوتؤيال نيذلا نيكرشملل ليوو)

 ”ارشلاو لوقعلا نأ (لوآلا ) هوجو نم ةبآلا هذه ىف مظنلا هجو 4 ىلوآلا ةلأسملا )

 نال كلذو هللا قاخ ىلع ةقفشلاو هللا رمآل مب ظعتلا نر ةطوب رم تاداعسلا ةصالخ نأب ةقظان

 هنوكب رقي نأ هعم ةلماعملا ىف ةداعسلا لاكف ق ا امأه 6 قلظا' اما. قلاخلا انإن تاذزك لا

 انداقتعا ىف ةمظعلا ةيامن ىف هنوك ىلع ةلاد لاعفأب ىنأي مث . ةمظخلاو لالجلا تافصب ًافوصوم

 ىف ىعسي نأ مبعم ةلماعملا ىف ةداعسلا لاكف قلخلا امأو ءهللا رمأل ميظعتلا نم دارملا وه اذهو
 مظعأ نأ تدثف « هللا قاخ ىلع ةقفشلا نم دارملا وه كلذو مهيلإ ريخلا لاصيإ ىفو مهنع رشلا عفد

 تراك اذإو ادحاو ةنوكي رارقإلا هللا ردا ميظعتلا باوبأ لضفأو « هللا رمال ميظعتلا تاعاطلا

 لصفأ ناكاملو ايد راو بتارملا نيعأ كرشلا هو هدض ناطابفرثأو كنار 10

 دض هنال , لامعألا سخأ ةاكولا نم ع انتمالا ناك مهيلع ةقفشلا رابظإ وه قلخلا عم ةلماعملا عاونأ
 تافصبي ف ناك نمل ليولا تب ١ لا هنإ لوقتف اذه تفرع اذإ . هللا قاخ ىلع ةقفشلا

 (نيك رشملل ليوو ) هلوقب ةراشإلا هسيلإو . ديحوتلا دض وهو اكرشم نوكي نأ ( اطوأ ) ةثالث
 نيذلا ) هلوقب ةراشإلا هيلإو . هللا قاخ ىلع ةقفشلا دض وهو ةاكزلا نم ًاعنتم هنوك ( اهناثو )

 ةراشإلا هيلإو .اهتاذلو ايندلا بلط ىف ًاقرغتسم ةمايقلل ًاركسنم هنوك ( اهثلاثو ) ( ةاكزلا نوتؤيال

 ةثالثلا بتارملا هذه ىلع ةدايزال هنأ ىف مالكلا مامتو ( نورفاك مه هدا هلوقب

 ىف سمآلا لاو-أ تتاكف يك هنأ ةفرغم امأ . دغلاو مويلاو سمآلا : ! مايأ ةثال هل ناسنإلا نأ
 لا ردالا عوقو ىغش كل ةف رعم 8 : ماعلا اذهل قلاخلا ىلزالا ىلاعت هللا ةفرعم وهف لزاآلا

 لبقتسملا مويلا ف لاوحألا ةفرعم امأو . ةقاطلا ردقب ملاعلا لهأ ىلإ ناسحإلاب وهف رضاحلا مويلا ىف
 ىف ناك ةثالثلا بتارملا هذه ىف قا دض ىلع ناسنإلا ناك اذإو ؛ ةمايقلاو ثعبلاب رارقإلا وهف

 ةاكرلا نوتؤيال نيذلا نيك رشملل ليوو ) لاف ؛ ليولاب هيلع هللا مح اذهلف ؛ لالضلاو لهجلا ةياهن

 ةيفيك ريرقت ىف ( ىناثلا هجولا ) ملعأ هللاو « نسحلا ةياغ ىف بيترت اذهو ( نورفاك مث ةرخآلاب مهو
 :مطوق كرشلا ثول نم مهسفنأ نوكزي ال ىأ ( ةاكرلا نوتؤي ال ) هلوقب دارملا لآقي نأ مظنلا

 امشارق نإ : ءارفلا لاق (ثلاثلا) ( اهاوس امو سفتو ) ىلاعت هلوق نم 0 وعو. هللا الإ هلإ ال

 . مخل دوحمب نملك ىلع كلذا قمار جاحلا رعطت تناك
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 ىدتلا نم ابيع ىقلا نع نبفتلا ةرفن هدشو ؛نسعنلا وه رعاشلاو كردملا نال كلذو . قرملا

 انوعدت ام ةنك أ ىف انبولق) مهوق ناك كلذك ىمآلا ناك اذإف ء ءىثلا كلذ قئاقد لع فوقولاو
 ليق نإف ءدارملا ىنعملا ةدافإ ىف ةلماك تاراعتسا ( باجح كنيبو اننيب نمو رقو انناذآ فو هيلإ

 ادرك ى هع برشا اضيا ركذو' « تلا ضرعم ىف رافكلا نع ىعملا اذه :ىح - ىلاعت هنإ
 . ( مهرفكب هللا مهنعل لب فلغانبولق اولاقو ) لاق مذلا

 ناتنالا .ةروس ىف تايثالاوإ ريرقتلا نضرعم ى اهنئب ةثالثلا ءانشأللا هذه ركذ: ىلاعت هنإ مش

 ل هنإ انلق ؟امهنيب عما فيكف (ًارقو مهناذآ ىفو هوهقفي نأ ةنك أ ممولق ىلع انلعجو ) لاف
 رحب مل كلذك انك اذإ انإ : اولاق مهنأ هيلع مهمذ ىذلا امن! كلذ ىف اويذك مهنأ انهه لقي

 لديام ةيآلا ف سيل هنالف لوألا امأ ءلطاب ىناثلا اذهو ءانيلع ىبنلاو مالا هيج وتو انفيلكت
 .هيف اويذك مأ لع

 دارملاو ( نولماع اننإ لمعاف ) اوناق ةثالثلا تافصلا هذه مبسفنأ اوفصو امل مهنأ ملعاو

 انتإ انرمأ لاطبإ ىف لمعاف دارملا نوكي نأ زوحو ءانتتيد ىلع نولماع اننإ كنيد لع لمعاف

 اذه هتك قبانولق ):مهرذ ىف اوندك از موقلا .نأ اندنع. لصاحلاو .كرمأ لاطإ] ىف ن ولماع

 لطابلا مالكلاو رفكلاب اوتآ امإ لب ( باجح كنيبو اننيب نمو رقو انناذأ ىفو « هيلإ انوعدت

 ( نولماع اننإ لمعاف ) مهلوق ىف
 ٠

 هلوقب ةهيشلا هذه نع بيحب نأ ملسو هيلع هللا ىلص ًادمع رمأ ةهبشلا هذه مهنع هللا كح املو

 ىلع ملحأ نأ ردفأ ال ىلإ لوقي هن اكباوجلا اذه نايبو ( ىلإ ىحوي ملط رشب انا امإ لق )

 ىحوأ لجو زع هللا نأ درجمب الإ منيو ىنيب زايتما الو كلم رشب ىنإف أرهقو اربج نامإلا

 قيفوتلاو ديحوتلاب هللا مكف رش نإ كلذ دعب مث . مكيلإ ىحولا اذهغلبأ ناهيك والاسود كل
 كلذ ةصالخنأ نيب مث « ىتلاسرو ىتوبفب قاعتيال كلذو ٠ هومتددر نامرحلاب مكلذخ نإو ؛ هومتلبق

 نال كلذ ,ديحوتلا ةفرعم هيف سيئرلاو سأرلاف ملعلا امأ ؛ لمعلاو ملعلا : نيسمأ ىلإ عجرت ىحولا
 سفن ىف قحلا ناك اذإو ( دحاو هلإ مكهلإ اممإ ) هلوق نم دارملا وهو دحاو هللا نأ وه قحلا

 اندها ) هلوقهريظنو (هيلإ اوميقتساف) هلوق نم دارملا وهو ؛ هب فرتءن نأ انيلع بجو كلذ مألا

 ىطارض اذه نأ وز .لاخت هلؤقو:( !وماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نإ) هلوقو ( ميقتسملا طارصلا

 هيلإ نيبجوتم اوميقتساف ( لوألا ) ناهجو ( هيلإ اوميقتساف ) ىلاعت هلوق ىفو ( هودبتاف |قتاسم
 ابضعب ماقي رجلا فورح نال هل اوميقتساف هانعم ( هيلإ اوميقتساف ) هلوق نوكي نأ (ىتاثلا)

 . ضعبلا ماهم

 املف «ديحوتلا داقتعا هيف سيئرلاو سأرلاو داقتعالا ( امهدحأ ) نانكر هل ف.لكتلا نأ معاو

 (هورفغتساو) لاق ببسلا اذهلف . رافختسالا هيف سيئرلاوسأرلاو لمعلا ةفيظو ىلإ لقتنا كلذب رمأ



 ةر/ ْ ةيآالا“.:أريذت و ارهشل ::لاعت هلو

 اوكي نأ لجلال( ايرغ ) ءانلعج اع ىدز ( نود ةركلار ارق 6( ةسداسلا ل ةلأسملا ١
 ىلع لدت اهنإ اولاقو ةيآلا هذه اكتم 0 حاصملاب ةللعم هللا لاعفأ نأ نولئاعلاو « هنم دارملا

 راج ةفاكحلو لاعاشا لايفأ لل نأ ىلع لدي اذهف . ةمكسملا هذهل 46 عر هلعح اع هلأ

 نوملكتملا لاقو ؛ ملعيالام هيفو ملعبام هيفلب مولعم ريغهلك نآرقلا موقلاق 4 ةعباسلا ةلأسملا 0

 ىنعي (نودلعي موقل ًابرع ًانآرق) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ مولعم ريغ .ىنث هيف لصحب نأ زوحب ال
 . هيف حدقي مولعم ريغ 0 لوقلاو ؛ 0 ريصيل ًايرع ءانلعح اع

 ىداملا نأ لع لدي ( نوعمسي ال مهف مرثك أ ضرعأف ) ىلاعت هلوق 4 ةنماثلا ةلأسملا ال
 07 بجوت نآرقلل ةروك ذملا ةعسنلا تافصلا نأ هريرقتو هللا هلضأ نم لاضلا نأو هللا هاده نم

 ؛ محرلا نمحرلا هلإلا دنع نم الذان هنوك نأ انيب اناآل ؛هيناعم لع فوقولاب و هتفرعمب ماتهالا

 0 ىف هنأ ىلع لدي الصفم (ًابرع 1 انارق) ةنوك و لاظملا لجأ و مفانملا لضفأ ىلع هلاتشا ىلع

 «تامبملا مثأ نم هيف ام مهف ىلإ جايتحالا نأ ىلع لدي (ًاريذنو ًاريشت) هنوك ىو , ناببلاو تشكتلا

 تاصح دقو « تامهملا مهأ نم "0 كإ وأ ثاوثلا لإ هلص ور.ام ةفرخم ف ناسنالا د

 كلذ عم مث هب ةطاحإلا ىلإ ليملا ةدش ىفو نآرقلا مهف ىف ةبغرلا ديك أت ىف ةثالثلا تابجوملا هذه
 نم الإ ىدهمال هنأ لع لدي كلذو « مثروبظ ءارو هوذبنو هيلإ اوتفتلي ملو هنعا وضرعأ دقف

 . هللا هلضأ نم الإ لاض الو , هللا هاده

 هذه اوحرص مهنأ نيب ؛ هنوعمسي الو هنع اوضرعأ مهنأب نآرقلا فصو امل ىلاعت هنأ ملعاو

 (هللإ انوعدت امم ةنك أ ىف انبولق ) اولاق مهنأ ( اهدحأ ).ءايشأ ةثالث' ارك ذو ةدعاتملاو رشا

 موق (اهيناثو ر ماهسلا هيف لعجي ىذلا وه ناتكلاو ءاطغ عمج ةيطغ اكن انك عمج ةنكأو
 كنيبو اننيب نمو ) مرق ( اهلاثو ) كلوق عامسا نم عنمب لقثو مص ىأ (رقو انناذآ فو)

 5 ( انني نمو ) هلوق ُّق ( نم ) ةملك ف ةدئافلاو ةيؤرلا نم نم عنمي ىذلا وه باجحلاو ( باجح

 ظفل ةدايزب امإو « نيتبجلا طسو لصح ًاباجح نأ ىنعملا ناكل ؛ باجح كنيبو اننيبو : ليق ول
 , باجحلاب ةبعوتسم كنيب واننيب ةلصاخلا ةفاسملاف , كنم أدتب او انم أدتب !باجحلا نأ ىنعملان اك (نه)
 اذكه ؛ باجحلا اذه ةوق ىلع .ةلاد ةظفللا هذه تناكف باجحلا اذه نع ًاغراف اهنم ٠ ءزج قب اهو

 . نسحلا ةباغ ىف وهو فاشكلا بحاص 9

 ةفرعملا لحم بلقلا نآل كلذو « ةثالثلا .اضعالا هذه ىلع راصتقالا عقو امنإ هنأ ملعاو
 ةثالثلا هذه نأ نيب ايلف ء فراعملا ليصحتل ناتنيعملا ناتلآلا امه رصبلاو عمسلاو ندبلا ناطلسو
 بايلا اذه ىف نكمب ام ىصقأ كلذ ناك ةيوجحع

 ًامالك هم 5 اًذإف بقلا ىف ةرفنلا كلت تراض ..ىثلا نع ةرفنلا تدك أت اذإ اذإ هنأ معاو
 كلذ كلاوحأ قئاقد لع فوقولل ايس ةيئرلا كلت ريصت مل هأآر اذإو . ىغبني اك هانعم مهفي مل

 «وملب را د



 ةنألا . ًايرع نآرق : 2 هب"

 ناعارلا دا اب 0 ف 31 عوتب ءامسآلا هذه صصخ 18 رو لح زو هو حف

 هصصخت ءاعدلا نع ةرابع ةالصلاو ؛ قيدصتلا نم نيعم عونب عرشلا هصصخن قيدصتلا نع ةرابع

 ا[ رقرزا ىلإعت هلق اننيمادم ةمح لع البلد و: قلوبلا ف لوقلا اذك و. . ءاغدلا نم نيعم عونب حرا

 .( هموق ناساب الإ لوسر نم انلسرأ امو )هلوقو٠ ( ًايرع

 اذهو مظعتلاو حدملا ضرعم ىف ( ًابرع ) هنوكب نآرقلا هللا فصو امنإ 4« ةسماخلا ةلأسملا 7
 . تاغللا لضفأ برعلا ةغل نأ تبث اذإ الإ متي ال بولطملا

 نأ انيب مث . مولعم طباضي تاغللا لئاضف ماسقأ انطيض اذإ مت ! متي امإ دوصقملا اذه نأ ملعاو

 ىهو « ةدرفملا تايككلا نم بكرم مالكلا نأ كشال لوقنف « هريغ ىفال هيف ةلصاح ماسقاألا كلت
 ةلصاحلا ةنيعملا ةئيطا كلت ىهو . ةروص الو فورحلا ىهو ةدام امل ةملكلاف فورحلا نم كا

 1 2116 تايروصا بيع وأ امذام بي ام: لفح اعإ ةلضفلا' هده يكرتلا دنغ

 عطاقملا ةرهاظ جراخلا ةنيب اهضعب نيمسق ىلع فورحلا نأ لعاو ؛ فورملا داجآ ىهف اهتدام

 هبتشيال و ٠ عطاقملاةنيب جراخلاةرهاظ اهرسأب ب رعلا فورحو ٠ عطاقملا ةيشم جراخلاةيفخ اهضعب و

 ايف لص دق لب كلذك تسيلف تاغللا رئاس ىف ةلمعتسملا فورحلا امأو .رخآلاب اهنم .ىث

 ةخل رئاس ىف ةلمعتسملا تاكرحلا ًاضيأو « ةحاصفلا لايكب لخ كلذو ء ضعبلاب اهضعب هتتشي 50

 نع زاتمي هناف ةثالثلا هذه نم دحاو لكو ء رجلاو عفرلاو بصنلاىهو ةيلج ةرهاظ تاكرح برعلا

 نم ًاضيأ كلذو ؛ برعلا تاغل ىف (موصح لقيف مورلاو ماهثإإلا امأو « ًالج ًارهاظ ًازايتما هريغ
 نأ ( اهدحأ ) عاونأ ىهن بيكحرتلا بسحب ةلصاحلا تاملكلا امأو ؛ ةحاصفاا بجوي ام سنج

 اممم ةَبلَص اهم نيمنسق لع فورا ًاضيأو؛ جرخملا ةدعابتمو جرخملا ةيراقتم نيمسق ىلع فورحلا

 ةدعابتملاةبلصلاو « ةبراقتملا ةوخرلاو  ةي راقتملا ةبلصلا ةعبرأماسقأ ميسقتلا اذهنم لصحيف ؛ ةوخر
 كر اه ظفللا بعص ناب راقتم نابلص نافرح ةماكلا ىف ىلا وت اذإف . ةدعابتللا ةوخرلاو

 : ةيالص ببسبو « ىشع مث ادم ناسنالا ناك اذإ م قرع ااا م ظفاتلا ريصي جرخا براق

 ةقاشلالامعالا ىلاوتو « جرخلا نم دحاولا عضوملاىلع ةيوقلا ةقاشلالامعاأللا دراوتت فورحلا كلت

 ضعب سنج نأ ( اهنناثو ) ليلق ةيبزعلا ةغللا ف بيكرتلا اذه لثمو « ءايعإلاو فعضلا بجوب

 بيطأ ابعامس ناك سنجلا اذنج نم فرح اهنف لص ةماك لكو ٠ عمسلا ىف بيطأو ذلأ فورحلا

 ىنالثلا وه اطدعأو  ةيعابر وأ ةيثالث وأ ةيئانث نوكت نأ امإ ةملكلا : لوقنف نزولا ( اهثلاثو )

 كيرا هيف . مو طسوو ادبم نم اهدي ال ةكركلاو ء ةكرشلا بنسب نلاوت ان توضلا نال

 ةصقان ىبف ةيئانثلا امأ . ةمات نوكتىتح ةثالثلا بتارملا هذهاهيف لصحي نأودب ال ةملكلاف ء بتارم
 ؛ تاغللا لئاضف طبض ان رك ذ ام تبثف ٠ تايئالثلاب رعلا مالكىف بلاغلا و« ةدئازىبف ةيعابرلا امأو

 لعأ هللاو .كلذك تسيلف تاغللا رئاس امأو ءاهب ةفوصوم برعلا ةغل نأ لعلدي ءارقتسالاو



 هبه ةيذألا.. ًاييرع انارق ::لاعت هلو

 ىف الماك هنوك ىلع هيبنتلل هيلع لعافلا مسا قلطأ هنأ الا ةراذنو ةزاشيو قارعلا تأ قدا . فاكتلا
 . لئاق مالكو رعاش عش لاقي يك. ةفصلا هذه

 تافصلا ىه هذهف ؛ هيلإ نوتفتليالو نوعمسي ال هنع نيضرعم مهنوك 4« ةرشاعلا ةفصلا ل

 : لئاسم اهيلع عرفتيو ؛ اب نآرقلا هللا فصو ىلا ةرشعلا

 هنأ (لوآلا) هوجو نم ةبآلا هذ اوجتحا نآرقلا قلخي نولئاقلا 4 ىلوآلا ةلأسملا إل

 نوكي نأ بجوف . لاح نم رييصتلاب رعشم ليزنتلاو لزنملاو الزنمو اليزمت هنوكب نآرقلا فصو
 دارلا ( ثلاثلا ر نييوحنلا قافتاب قلطملا لوعفملا وه ردصملاو ردصم ليزتتلا نأ ( ىناثلا ) ًاقولخع

 لوعفملا وه ىذلا بوتكملا وأ قلطملا لوعفملا وه ئذلا ردصملا وهو باتكلا انإ تاتكشلا

 قيلي ال كلذو ءزييعلاو ليصفتلاب هيف فرصتي ًافرصتم نأ ىلع لدي ( تلصف ) هلوق نأ ( عبارلا )

 لعافلوعفمهنوك ىلع ديكلذو ضعبلاب هنازجأ ضعب نرقءهنأل ا ام هنأ ( سماخلا ) مدقلاب

 ظانلالا هذه نأ لجال ةسنلا هدهانحح [علو او رع هنوكي ةعضو ( شدالا ر لع

 لعاف لعفو لعاج لعب لءعجامو ؛ مهتاحالطصاو برعلا عضو بسحب ىناعملا هذه ىلع تاخد اسميإ

 تاخللا ىلإ ةالياع اهوم رك ذ ىلا هوجولا هذه لك نأ (تاوجلا ) اهرلخخو اندخ نوكأ 0
 هذه ىوس رخآ ءىش همدق ىعدن ىذلا امتإ « ةقولخم ةثدحم اندنع ىهو. تايكلاو فورحلا ىلإو

 . ملعأ هللاو ظافلالا

 ىلع نآرقلا ظافلأ ليزنت فاكملا ىلع بحبي هنأ ىلإ نيملكتملا رثك أ بهذ 4 ةيناثلا ةلأسملا )
 اذهف قيرظلا اذهب ال رخأ ناعم ىلع اهلمح امأف , ةيبرعلا ةغللا بسحب امل ةعوضوم ىه ىتلا ىناعملا
 ىلع فورحلا نولمحت ةرات مهنأ لثم  نطابلا لهأ اهرك ذي ىنلا هوجولا لثم كلذو « ًاعطق لطاب
 اهتومسيو بايلا اذهىف ةريثك قرط ةيفوصللو. رخآ ءىث ىلع فرح لك نولمح ةراتولمجا باسح

 1 امنإو ( ًابرع ًانآرق ) ىلاعت هلوق اهرسأب هوجولا كلت داسف ىلع لدي ىذلاو ةفشاكملا لع

 نأ ىلع لدي كلذو  مهتاحالطصاب و برعلا عّضوب ةصوصخلا ىناعملا هذه ىلع الاد ميك

 . لطاب وهف هاوسام نأ و « ةصوصخلا ىتاعملا كلت ىلعالإ لصحت مل ظافلالا هذه ةلالد

 ( قربتسا ) هلوةك تاغللا رئاس نم نآرقلا ىف لصح هنأ ىلإ موق بهذ 4( ةثلاثلا ةلأسملا (
 مورلا ةغا نم هناف (ساطسق) هلوقو ةشيحلا ةغل نم اهنإف (ةاكشم) هلوقو « نايسراف امهناف (ليج)و

 لوسر ره انلسرأ امو ) هلوقو « ( ًايبرع ًانآرق ) هلوق بهذملا اذه داسف ىلع لدي ىذلاو
 .( هموق ناسلب الإ

 جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاو رفكلاو ناميإلا ظفل ةلزتعملا تلاق « ةعبارلا ةلأسملا ١
 ىلإ ةيلصألا ةيوغللا اهتايمسم نع ظافلالا هذه لقن عرشلا نأ ىنعملاو . ةيوغل ال ةيعرش ظافلأ

 الإ امتايهسم نع ظافلالا هذه ىف فرصت عرشلل سيلو ؛ لطاب اذه نأ اندنعو ::ىرخأ.تابمسم



 ةنآلا. أر طر اريشيل# ىلاعت هلوق 5غ

 :ادننم ةعؤفو دا ( ميحرلا نمحرلا نم ) هلوق وهو ةفصلاب صصخت

 لزأملا دارملاو اليزنت امنوك (احلوأ ) ءايشأب محب ةامسملا ةروسلا ىلع مكح ىلاعت هنأ لعاو

 برض مهردلا اذهو « هينبم ىأ ريمآلا ءانب اذه لاقي « روهشم زاجم ردصملاب لوعفملا نع ريبعتلاو

 ليربيج صمأو ظوفحا حوللا ىف اهيتك ىلاعت هللا نأ الزنم امنوك نم دارملاو ءهب عم أ ناطلملا

 هذه يهفت لصح انلف :هيلإ اهغلد و الكم دمع ىلع اهب لزني مث تاملكلا كلت ظفحي نأب مالسلا هيلع

 نم ليزنلا كلذ نوك ( اهناثو ) اليزنت كلذل ىم مالسلا هيلع ليربج لوزن ةطساوب تارلكلا

 نورقملا لعفلا نال ىلاعن هللا نم ةميظع ةععن ليزنتلا كلذ نوك ىلع لدي كلذو ؛ ميح اا

 لاك لع ناتلاد ناتفص امحر ًاتامحر ىلاعت هنوكف ء ةفصلا كلتل ًايسانم نوكي نأو دبال ةفصلاب
 صاألاو . ةمعنلا هوجو مظعأ ىلع الاد نوكي نأو دبال نيتفصلانيتاه ىلإ فاضملا ليزنتلاف ؛ ةمحرلا

 لك ىلع لمتشم نآرقلاو « نيجاتحلاو ىنمزلاو ىضرملاكملاعلا اذه ىف قاخلا نآل . كلذك هسفن ىف

 معنلا مظعأ ناكف . ةيذغالا نم ءاعصالا هيلإ جاتحي ام لك ىلعو ةيودآلا نم ىضرملا هيلإ جاتح ام
 مسالا اذه نأ انيب دقو ًاباتك هنوك ( اهثلاثو ) مهلع نآرقلا لازنإ ماعلا اذهلهأ ىلع ىلاعت هللا دنع

 ثلصف ) هلوق ( اهعبارو ) نيرخآلاو نيلوآلا مولع هيف عمج هنأل ًاباتك ىمس اميإ و عما نم قتشم
 للك هللا تاذ فصو قءايضعتفةفلتم ناعم ىف 'ليصاقت تاعج ون هئايا تقرف هنأ داما و( .هتانأ

 ةقلخ لاوحأ كئايو هتكحو هتحرو هتردقو هلع لاك حرشو سيدقتلا و هيزنتلا تافص حرشو

 نإ لرب اكالا كلوا فيتا را ولااو ليلا ئفاتتو تك وكلا و: ضر لاو تاومسلا
 دعولا ىف اهضعب و ؛ حراوجلا وو بواقلاو< ةبجوتملا فيلاكتلا لاوحأ ىف اهضعبو ؛ ناسنإلاو

 ارعارما فاابصتبو ”ناكلا لهأ تاج رذو ةنلا :لهأ :تاجردو .باقعلاو تاوثلاو .ديغولاو

 خيراوتو نيلوآلا صصق ىف اهضءبو « سفنلا ةضايرو قالخألا بيذهت ىف اهضعبو حئاصنلاو
 ةفلتحلا مولعلا نم هيف عمتجا باتك قلخلا دي ىف سيل هنأ لع فصنأ نف ةلمجابو . نيضاملا

 هلوقو قبسدق ًانآرق هتيمستىف هجولاو (ًانآرق) هلوق (اهسماخو) نآرقلا فام لثم ةنيابتملا ثحابملاو

 تيك هتفص نم انآرق لصفملا باتكلا اذهب ديرأ ىأ حدملاو صاصتخالا ىلع بصن (ا:آرق) ىلاعت

 لزن امإ نآرقلا اذه نأ ىنعملاو ( ًايبرع) هلوق (اهسداسو ) لاحلا ىلع بصن وه ليقو . تيكو
 لزق (!كباحو) (ههوذ نامل الإ لوم نم .انلسرأ امو) للاعت هلوق اذه ذكأت و برغلا ةغلب

 برعلا ةغلب هانلع برع موق ىلع هانلزنأ انأ لجأل ًايبرع هانلعج انأ ىنعملاو ( نويلعي موقل ) ىلاعت
 هلوقب قلعتي نأ زوجي انلق ؟ اذامب قلعتم ( نودعي موقل ) هلوق ليق نإف ؛ دارا هنم اومهفيل

 نأ درج الا مهلجال هتايآ تاصف وأ مهلجأل هللا نم ليزنت ىأ ( تلصف ) هلوقب وأ ( ليذنت)

 تاللصلا نيب قرفي الثا ءبرع موقل ًانئاك ع ًانآرق ئأ هدير ام و هلبقام لثم ةفص نوكي

 نيمرجنلا ًاريذنو باوئلاب نيعيطدلل ًاريشب :ىنعي ( ًاريذنو ًاريشب) هلوق ( ابعساتو اهنماثو ) تافصلاو
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 ًاريشب «٠ نودلعي موقل ع اياك هال تلصف باتك ميحرلا نمحرلا نم ليزنت محا

 اهو اناذا او هنلإ انوعدت ا. ةنك ]ف 1 اولاقو ؛ نوعمسي ال مهف ممرثك أ ضرعأف ًاريذنو

 هلإ مكهلإ اكعألا لإ ي حوي كلثم رشب | :أ ا لق « نولماع اننإ لمعاف باجح كنيبو اننيب نمو

 مث ةرخآلاب مهو ةاكرلا نوتؤي ال نيذلا « نيكرشملل ليوو هورفغتساو هيلإ اوميقتساف دحاو
 ( نوذم ريغ رجأ مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ؛ نورفاك

 ةروسلل مسا مح لاقي نأ ىوقالا وهو ( اهدحأ ) تالاهتحا ةروسلا هذه لوأ ىف نأ ملعا

 : هريخ باتكو ءادتبالاب عفر ليزنت شفخالا لاق ( اهناثو.) هربخ ليزنت و أدتبلا عضوم ىف وهو

 ( ليزغنت ) هلوق نأ هبجوو هتايآ تلصف باتك هربخو ءادتبالاب عفر ليزغت“جاجزلا لاق ( اهئلاثو )



 هلا ناو ركاكلا كلاظ سخو :: ىلاغت هلوق هم

 تقولا كلذ ىف نآل ,؛ باذعلاو ةمحرلا ةكئالم لوزن هيف نياعي ىذلاتقولا هنإ انلق . ههف نامبإلاب

 نوكي ىتح« هفالح ىلع ةردهلا عم عفش اك 2 نامإلا كاذذ نامإلا لإ 7 رملا ريصي

 الف ةرخآلا تامالع اونياع اذإ امأ « ًاراتخم ءرملا

 سأيلا لاح ناميإلا لوبق مدع نأ ىنعملاو ( 11 ىف تاخ دق ىتلا هللا ةنس ) ىلاعت لاق مث
 مهألا لك ىف ةدرط هللا ةنس

 ةيؤر تقو اورسخو ىأ نامزلل راعتسم كلانه هلوقف ( نورفاكلا كلانه رسخو ) لاق مث

 ؟تاردشلل ىداحلا هللاز : ىنألا

 ىف ةرجهلا نم ةئاهتسو ثالث ةنس نم ةجحلا ىذ نم ىناثلا تبسلا موي ةروسلا هذه ربسفت مت

 ها ره نب

 ترصافت نما ؛ نيتعانلا توعن ىهفأ كتزعو كلالج نم هب تّرئأدسا ام ىدأ غلبي ال نماي

 كتمحر و كلضفب انلعجت ال . نيلمأتملا راظذأو , نيركفتملا ماهفأ هئايريكرارسأ ءىدابمب ةطاحإلا نع

 محرأو « نيمركالام رك أ كنإف « نيمورحنانم ةمايقلا موي اناعجتالو : نيلطمملا نيرساخلا ةرممزفف

 . نيعمجأ هبحصو هل آو ىنلا دمي انديس ىلع هللا تاولصو . نيملاعلا بر هلل داو , نيمحارلا



 ه١ ةنلآلا :انشأب وأو اندلف © ىلاعتا هل وق

 لف هنالف «نح راآزلا ىف اراثأ و ةرق كش ا وناكأ معأا مأو © راخاللا قا تفرع امعاف' أدع الدف

 3 ةميظعلا داليلا هده لثمو 2 رم ةدوج وما مارهألا لم 2 مثدعب ةميظع نوصل ممراثآ ترهب

 .٠ 5 لابجلا نم نوت>ش اوناك مهنأ نم مهنع هللأ ىحام لثمو 3 نومدقتملا كارلا اهانب

 ةنمضم وأ ةنفات ( منع ىنغأ اف ) هلوق ىف ام ( نويسكي اوناك ام مهنع ىنغأ اف ) ىلاعت لاق مث

 : مهسك مم م مهنع ىنغأ ءىش ىأ ىنعي مف رلا

 مدنع امب اوحرف تازجعملاو تانيبلاب 0 سر مهتءاج امل رافكلا كئلوأ نأ ىلاعت نيب مث

 نروكي نأو «رامكلا لإ ادئاع نوك نأ لمتح ( ]رح رف ) ةلوق ىف ركشلا فل لغاو ؛ غلا

 ةيقوك ناك مع ىأ هب اوحرف ىذلا ملعلا كلاذه . رامكلا ىلإ دئاع هنإ انلق اذ ذإ امأ را لل ًادئاع

 هللا اهاكح ىتلا تاهيشلا ىهو « ىلعلاب امتومسي اوناكىتلا ءاشآللا دارملا نوكي نأ (لوآلا)'هوجو

 ( انوابآ الو انكر شأ ام هللا ءاش ول ) مهلوقو ( رهدلا الإ انكلم امو ) مهوةك نآرقلا ىف مهنع

 اك ( الع ابق ريح ن لح جل قر كل تددر نئلو ١) ( يمر ىهو ماظعلا ىحي نم ) مفوقو

 ءايبنالا لع اورغصو هوعفد هللا ىحوباودمس اذإ اوناكمهنإف ؛ ةفسالفلا مولع دارملانوكي نأ زوحي

 موق نحن لاقف هيلإ ترجاه ول هل ليقف ءادنالا ضعب .ىجمب عمس هنأ طارقس نعو  مههولع ىلإ
 مهتفرعمو ايندلا ع مهملع دارملا نوكي نآزوح ( ثلاثلا ) انيدهم نم ىلإ انب ةجاح الف نويدهم

 نمد مهغلبم كلذ « نولفاغ مم ةرخالا نعمثو اندلا ةايخلا نهد ًارهاظ نوملعي) ىلاعت لاق 7 أهريبدتب

 نع سفنلا ريهطتو داعملا ةفرعمو ىلاعت هللا ةفرعم ىهو تانايدلا مولعب لسرلا مهءاج اف ) ملعلا

 اوحرفف . مهماع نمدئاوفلل باجأو عفنأ ملعال هنأ اودقتعاو ءاهب اؤزوتساو اهيلإ اوتفتليمل لئاذرلا
 نأ ةاممو بلشر حرفلا لعحي نأ (لوآلا) نابجو هيفف ءايبناآلا ىلإ دئاع ريمضلا انلق اذإ امأ اهب

 لد ميقحلي امو ميقاع ءوس اوءلعو قحلا نع ًاضارعإو . الماك البج مهموف دل اوأر امل لسرلا

 نيرفاكلاب قاحو ؛ هيلع هللا اوركشو ىلعلا نم اوتوأ امب او>رف . مهضارعإو مبلهج ىلع ةبوقعلا

 كوخ حرف ملعلا نم لسرلا دنع امب اوحرف دارملا نوكي نأ ( ىناثلا ) مهتازهتساو مهلبج ءازج
 هلوق هيلعلدبو 2 نيد رف ىحولا لع نم 4ب او امو 5 تانيبلاب اًورهتسا لاق 01 هب ءاررشأو لكيم

 .( نوئزّتسي هب اوناك ام مب قاحو ) ىلاعت
 سأبلا ( نيكر شم هب انك امب انرفكو هدحو هقلاب انمآ اولاق انسأب اوأر الف ) ىلاعت لاق مث

 (مهناعإإ مهعفني كي ملف) هلوق نيبقرف ىأ لبق نإف ( سيئب باذعب ) ىلاعت هلوق هنمو باذعلا ةدش
 ىعملاو (دلو نم ذختينأ هلل ناكام) هلوق وح ىف ناك لثموه انلق ؟ مهناعإ مهعفني ملف ليقول ام نيبو

 نايتإلا عفني ال ىذلا تقولا يف اطباض اوركذال يق نإف « مناعإ مهعفني نأ مقتسي ملو حصي ملف
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 ءامسالا ىف ثنؤملاو ركذملا نيب ةقرفتلا نآل ليلق هللا تايآ ةيأف : كلوقو . ةضيفتسملا ةغللا ىلع ءاج
 : لعأ قلل و هكا ل يرعى قا هاو ابي رع ةراخو راو تافملا رغ

 رثك أ اوناك مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرآلا ىف اوريسي مفأ إب ىلاعت هلوق

 تانيبلاب مهلسر مهتءاج الف . نوبسكي اوناكام مهنع ىنغأ ام ضرألا ىف ًاراثآو ةوق دشأو مهنم

 هدحو هّللاب انمآ اولاق انسأب اوأر اسلف « نوئزهتسد هب اوناكام مهب قاحو 1 نم مدع ام اوحارف

 ىف تلخ دق ىنلا هللا ةنس انسأب اوأر امل مهناسعإ مهعفني كي لذا نيكارشم هانا رك

 314 7 نورفاكلا كلانه رسخو هداع

 ةطالا لئالد ف الصف .؟ ذهنأ كلذو .ةروسلا هذهرخآ ىف ًافيطل ًادترت ىعار ىلاعت هنأ معا

 هيلع عقو ىذلا لصفلا اذهو ديعولاو ديدهتلا ف لصفب هفدرأ مث . ةيكملاو ةمحرلاو ةردقلا لاو

 ىف نولداحب نيذلا رافكلا ءالؤه نأ دوصقملاو «ديعولا ىلع لمت لا لصفلاوه ةروسلا هذه مخ

 ىلع مدقتلاو ةسايرلا باط.هلك كلذ ىف ببسلاو . اذهب مهرودص ىف ميظعلا ربكلا لصحو هللا تايآ
 ءايندلاب ةرخآلا عاب دقف ءايشآلا هذه بلط لجال قحلل دايقنالا كرت نف .هاجلاو لام ا ىف ريغلا

 انور مفأ) ىلاعت هلوةبهيلع جتحاو « ةبهاذ ةيناف ايندلا نآل , ةدساف ةقيرطلا هذه نأ ىلاعت نيبف

 اوفرعل ضراألا فارطأ ىف اوراس ول ىنعي ( مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناكف يك اورظنيف ضرأللا

 اك نرحل هر دع نكي وناك مهنأ عم :راوبلاو كالهلا الإ تسيبا. نيدرمتملا نيربكتم لا ةبقاع نأ

 «راسلاو ةبيخلاالإ ةرهاقلاةلودلاو ةميظعلا ةنكملا كلتنم اوديفتسي مل املف . نيرخأتملا ءالؤه نم

 نم رثك أ اوناك مهنأ نايب امأ ؛ نيك اسملا ءارقفلا ءالؤه لاح نوكي فيكف :راوبلاو ةرسحلاو
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 هرث ارم هه ع

 م١٠ َنوركذت هلأ تأياو هناياء مكيريو

 كموق حارتقا ىف لاحلا كذكف . مهتوبن ف ًاحداق كلذ نكي ملو هربظي ملالإو : هرهظأام راهظإ ف
 هلوق نم دارملاوه اذهو . اهان ربظأام مرج ال . ًاحالص اهراهظإ نكي مل امل ةدئازلا تازجعملا كيلع
 اذهو ( قحلاب ىضق هللا مأ ءاج اذإف ) لاق مث ( هللا نذإب الإ ةيآب ىنأي نأ لوسرل ناك امو )

 ىف نولداحي نيذاا نودداعملا ره (نولطبملاو) ةمايقلا (هلل صأو) تايآلا حارتقا بيقع درو ديعو

 . تنعتلا ليبس ىلع ةجالا ردق 1 ةدئازلا تازجعملا نو>رتقيو « هللا تايآ

 اوهلبتلو عفانم اهيف كلو :نولكأت اهنمو اهنم اوبك رتل ماعنالا مكللعج ىذلا هللا إ) ىلاعت هلوق

 (« نوركدت هنلإ تايآ ىأف هتايآ كيريو «ن 1 كلفلا ىلعو اهيلعو ؟رودص ىف ةجاح اهيلع

 « ميحرلا مب كحلاهلإلا دوجو ىلع لديام رك ذ ىلإ داع ديعولا ريرقت ىف بنطأ امل ىلاعت هنأ معا

 7 ىضاقلا لاقو . ةصاخلبإلا ماعنالا جاجزلا لاق ؛ دابعلا لع امان ع نل حاصيام ر 55 لإ

 : تالاؤس ةيالا فو ةيناعلا ج 5 0
 ١ اوغابتل ) هلوق ىلعو ( اوبكرتل ) هلوق ىلع ضرغلا مال لخدأ ملهنأ ( لوآلا لاؤسلا (

 وزغلاو جحلا ف بوك رلا فاشكللا بحاص لاق (باوجلا) ؟ هيف ببسلا امف ىفاوبلا ىلع لخدي مو

 فرح امهملع لخدأ مرج الف ةينيد ضارغأ ناعسقلا ناذهف . ايودنم وأ ًابجاو نوكي نأ ام

 ؛ ليلعتلا فر> اهيلع لخدأام مرج الف ؛ تاحابملا سنج نف عفانملا ةباصإو لكلا امأو « ليلعتلا

 ملو بوكرلا يلع ليلعتلا لخدأف ( ةنيزو اهويكرتل ريملاو لاغبلاو ليخلاو ) ىلاعت هلوق هريظن
 ةئزلا ىلع هلخدب .

 ؟ رحبلاو ربا ىف نولمحت هانعم ( نولمحت كلفلا ىلعو اهيلعو ) ىلاعت هلوق ( ىتاثلا لاؤسلا ال
 (باوجلاو) نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحا انلق لاق 5 كلفلا ىفو لقي مل ل: لوقنف اذه تفرع اذإ

 لاقي نأ حصي هيف عضو لاقي نأ حصي اك كلفلا ىف عضوي ىذلا ءىثلاف ءالعتسالل ىلع ةءلكنأ
 كلفلا 0 اءو ) هلوق ىف دارملا متي ىتح ىلوأ ىلع ةظفا تناكناهجولا حص امو. هيلع عضو
 م هللا تابآ يأن كيا ميرو )لق ةريثكلا لئالدلا 0 رك ذ املو ( نولمحت

 سيل هنأ ىلع هيبنت (نوركنت هللا تايآ ىأف) هلوةف ؛ ةرهاب ةرهاظ اهلك اهانددع ىتلا تايآلا هذه نأ

 (هللا تايآ ىأف) هلوق فاشكسلا بحاص لاق . هراكنإ نكميام اهركذ مدقت ىتلا لئالدلا نم ءىثشف

 عمن رت ح ١١و



 0 ق> هللا دعو نإ ريصأف : ىلاعآ هلوق م4

 هه ]آآ 20 00 - ملم 6 مهن 58" جربه

 انملاف فونت وأ ماي يذلا صعب كير ماك قَح هلادعَو نإ ريصاف

 رخو مرا ا خا ©. صاج يل ا © < -- 0 © سس لس ]آل را, 2

 0 كيلع أانصصق نم م كلف كما 0 اليا دقلو «//2 در

 0 ا او نذاب الإ 0 0 لوس هناك امو كيلع 0 ل نم
 ا يل ام قس ل اا

 ه- < هرتهورص م اس اه اروع ل

 ؟0 قولطبلبا َكلاَن َرسَحَو قل أ | ىضق هنآ

 لضي كلذك ) ىلاعت لاق مث ( نيك رشم انك ام انبر هللاو ) اولاق مهنأ ماعنآلا ةروس ىف مهنع ىلاعت

 نع مهلضي لاقي نأ زوجي ال ذإ «ةنجلا قب 00 0 هنأ هانعم : ىضاقلا لاق ( نيرفاكلا هللا
 لثم ( نيرفاكلا هللا لضي كلذك ) فاشكلا بحاص لاقو ءاهيلإ ايندلا ىف ,هاده دق ذإ ةجحلا

 امههدحأ دج مل ةهلآلا مهتبلط وأ ةهلآلا اويلط ول مهأ ا مولضي مهنع مهتللآ لالض

 مكل ناكام ببسب لالضإلا كلذ ىأ ( ضرآلا ىف نوحرفت متنك | كلذ ) لاق مث ءرخآلا

 ةموسدملا ةعيسلا (مهج باوأ اولخدا) مان كا هذاع ل قحل ار يغب حرملاو حرفلا نم

 ير سف ايف بدلا ١) (موسقف ءزج مهنم تاب لكل « باويأأ .ةعبس اهل) ىلاعت هللا لاق.
 : (ربك الإ مث ر هذه نإ) نيلداجلا ءال وه ةفص ىق ةمدقتملا ةءآلا ىف كافاني دارلاو (نيريكشملا

 الام كتسؤت 0 مهدعت ىذلا ضعب كنيرن امإف ق> هللا دعو نإ رب_صاف 02 ىلاعت هلوق

 امو كيلع صصقن مل نم مهنمو كيلع انصصق نم مهنم كلبق نم السر اناسرأ دقلو ء نوءجرب

 . (نولطبملا كلانه رسخو قحلاب ىضق هللا أ ءاج اذإف « هللا نذإب الإ ةيآب ىنأي نأ لوسرل ناك

 . هللأ تانآ ىف نيادا#لا ةقب رط فين زث ُّ عضوملا اذهىلإ ةرودسلا لو نم م ا ل لا هنأللعا

 (ق>هللا دعو ْنإ) لاق 7 . تالدا#حلا كللخ :مهشاحإو ممن اذبإ ىلع ربصي 1 هلوسر ةيآلاهذه قمأ

 ضعب كني نامإف) لاق مث  هئادعأ ىلع باذعلا لازنإ نمو « هترصن نم 0 هب دعوام هب ىنعو

 وأ) بولطملا 0 2 ردب 0 لتفلا 0ك م 6 باذعلا عاونأ نهر ءافكلا كَم وأ ىبعل (مهدعن ىذلا

 هريظنو ' ماقتنالا دش أ مهنم ل 2 2 ةمأ هلا مون (نوعجرب انيلاف) مهيلع بناذعلا لاو :! لبق (كنيفوت

 .(ذو ردتقم مهلع انإف مهاندعو ىذلا كتر أ" :«نومعت :م مهنم انإف كب نيهذن امإف ) ىلا عا هلوق

 (كيلع صصقن مل نم مهنمو كيلع انصصق نه مهنم كلبق ن م : السرأ دقلو) ىلاعت لاق مث

 لاح ركذن ملو كل مبضعب لاح انرك ذ دقو ؛ كلبق نم ا 007 ةلامادنأ ىكملااو
 اف هو 0 هموق هلداح دقو الإ تازجعمو تايآ هللأ كا 0 مف َسْيلَو 53 نيقايلا

 راهظإ ءايبناآلا لع نود رتب ًادبأ اوناكو ٠ اوريصف كيلع ىرجام براق م ملا مييلع ىقىرجو



 مال ةيآلا . نورجسي رانلا مث ميلا ىف :ىلاعت هلو

 هرم ا و ده ل ول اس نق مده ل

 ممل لبق م 0 نر راثلا ىف مث مم بوحي 0

 نم اوعدت ن 1 الارث دو نمعنوكرفن نك مَ

 داو مف ب مكلذ «الك» ع نيرفاكلا هلأ لضي َكاَذَك اً لَ

 ف َنيدلاَخ م هج تاج ا اخبا 1«. نور ماع كار ضرألا

 ه- هان  رث هدم اس هس ضبا © ' كح

 0 نرتاح

 نم اوعدن نكت لب انع اولض اولاق هللا نود نم «نوك رشن 7 منك انيأرهل ليق مث نوعي راك

 منك امبو قحلا ريغب ضراآلا ىف نو>رفت متن 1 لذ نيام نا لسي كانك ايش لق

 .6 نركشلا ىوط كف ا د .دلاخ منيج باوأ اولخدا نر

 تايآ ىف نولدا< نذلا ىلإ رت ملأ ) لاقف هللا تايآ ىف نولداح نيذلا مذ ىلإ داع ىلاعت هنأ ملعا

 بجعف ؛ اه ام تيدكتلاو ايعفد واهلا تايآ راكنإ ىف اولداج نأ ىلع محل مذ اذهو (نوفرصي ىلأ هللا

 , هتلفغ نم 0 كب بهذي ىذا نس ال نلت لجتلا لزرع 6( نوفرصي أ لاو مهنم ىلاعت

 :ندككلا مم نس انه انلسرأ !عو) نآرشلات ىأ (باتكلاب ايدك ندلارا ره , مهنأ نيب مث
 لثم ( مهقانعأ ىف لالغألا ذإ «نوملعي فوسف ) هلوقف ىضاسلل ذإو لابقتسالل فوس لق نإف

 ىف تناكال. ةلبقتسملا روماألا نآل ءاذإ وه (3]) هلوق نم دارملا الق «سعأ ءعوصأ فرع : كل
 ظفل اذه , لابقتسالا لع ىنعملاو: دجوو ناكام ظفاب اهنع ربع اه 0 ةنقيتم ىلاعت هللا را
 فاششكلا بحاص

 ىف «نوبحسي لسالسلاو مهقانعأ ىف لالغألا ذإ ) لاقف مهباقع ةيفيك فصو ىلاعت هنإ مث

 ؛ ميا ىف لسالسلا كللتب نوبحسي مث ؛ لسالسلاو لالغالا مهقانعأ ىف نوكي هنأ « ىنعملاو ( ميجا

 هانعمو . رونتلا ىف داقيإلا ةفالا ىف رجسلاو ( نورجسي رانلا ىف مث) منمج رانب نخسملا ءاملا ىف ع

 مث ). (ةدشهألا ىلع علطت ىتلا ةدقوملا هللا ران) ىلاعت هلوق هنم برقي و ٠ مهب ةطيمع ىبف رانلا ىف مهنأ

 2000 نع اوباغ ىأ ( انع اولض ) نولوقيف ( هللا نود نم نوكرشت منك اي مهل ليق

 ا كب مل مهنأ انل نيبت ىأ ( ًائيش لبق 000 نكست مل لب ) اولاق من "مب نتن لو

 ملف كر 5 ءىشب سيل وه اذإف ؛ ءىث ًانالف نأ تبيسح لوقت 5 ائيش معد ايعب ديعن انك امو

 هللا ريخأ م . هللا ريغ اودبع مهنأ اوركنأو اوبذك مهنإ لاقي نأ ًاضيأ زو<و «اريخ هدنع دخت



 ةيآلأ ..تسهاو ىحي ىذلا وهو : ىلاعت هلوف 8"

 و امرا ل ا ا و روح كوول

 نوكف 3 0 اما ارمأ ىف 0 تيمبو 3 ىذلا 0
 هى

 ه- ه-

 2و م2 ته

 اويدكا ذأ 330 1 1 هللأ تاي: ف َنوُداَ َنذل لإ 1 0

 مهقانعأ فلالغألا ذا 0 0 5 هَ نسر امو باكل
 ه- ه- ل

 . طقس جرخاذإ لاوحألا هذهلبق نموأ ةخوخيشلا لبق نمىأ (لبق نم ىفوتب نمؤكنم و) لاق مث
 رللا كوز رهو دن الأ اوذلشل كلذ لعش ءانعمو (/ىفسم الجأ اوتلسلاو ) لاق. مث

 . ةمايقلا موي ليقو

 .لئالدلا ماسقأو ربعلا عا اونأ نم ةبيجعلا لاو>أآلا هذه ىفام ( نولقعت مكلعل و ) لاق مث

 ( نو كو ن1 لوك ا 00 رك مقدم ماشا هز ىلاعت هلوق

 هنوك ىلإ مث ةقاع هنوك ىلإ مث ةفطن هنوك كنا 0 ن1 ناسا لا 5511 لاك هنأ معا

 هدعب لاقرداقا'هل الاد وجو ىلع 0 هذم لدتساو ةخوخيشلا ىلإ مث * دشالا عولب ىلإ مث * الفط

 مدقت ىتلا تافصلا نم ىرخأ ةفص ىلإ ةفص نم لاقتنالا نأ م ىنعي ( تيمبيو ىحب ىذلا وهو )

 هلإلا لع لدب سكملابو توملا ىلإ ةا حلا نم لاقتنالا كلذكف « رداقلا هلإلا لع لدي اهركذ
 امل هنأ هانعم ( لوألا ) هوجو هيف ( نركيف نك هل لوقي امتإف ًارمأ ىضق اذإف ) هل .ةو رداقلا

 ىلإ جتحي لو فرصتاا كلذ ىف بعتي ل ىرخأ ةفص ىلإ تافصلا هذه ضعب نم ماسجالا هذهلقت

 لاق اذإ امب عفادم الو ضراعم ريغ نم تاثدحلاو تانئاكلا ىف هتردق ذافن نع ربعف ٠ ةاداوةلا

 ليق هنااكف ( نوكيف نك ) هلوقب ةتامإلاو ءايحإلا نع ربع هنأ ( ىناثلا هجولا ) ( نوكيف نك )
 البلف اليلق جيردتلا ىلع لص تالاقتنا ةقلع هنوك ىلإ مث « ةفطن هنوك ىلإ ًابارت هنوك نم لاقتنالا

 ؛ةدحاو ةعفد ثدحب كلذو ؛ هب ةيقطنلا حورلا رهوج قلعتا لص امن ىهف ةايحلا ةروريص اه أو

 نإ لوي نم سانلا نم نأ ( ثلاثلا هجولا ) (نوكيف نك ) هلوقب هنع 0 اذهلف

 تاالاح نم هتالاقتنا بسحو ةنيعم ةدم ىف م ىف مدلاو ىنملا نم دعني امم ع ناسنالا نوكت

 عوقوو ؛لاحلسلل.ةلا نآل ء رخآ ناسنإ نع ناسنإ لك نوكي نأ عنتمي هنإليق هن اكف ؛ تالاح ىلإ
 ثودح نوكي ذئيخ «ساتلا لوأ وه ناسنإ' فارتعالا نم دب الف ؛ لاح لزآلا ىف ثداحلا

 ىنعملا اذه نع ىلاعت هللا ربعف . ءادتبا ىلاعت هللا داحبإب لب ؛ مدلاو ىنملا ةطساوب ال ناسنإلا كلذ

 . ( نوكيف نك ) هلوقب
 باتكلاب اوبذك نيذلا . نوفرصي ىنأ هللا تايآ ىف نولداحب نيذلا ىلإ رت لأ ) ىلاعت هلوق

 ىف مث ميلا ف ؛نوبحسي لسالسلاو مهقانعأ ىف لالغالا ذإ «فوءلعي فوسف اناسر هب انلسرأ امبو
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 تال لا كلو. 01 كلذ ىف ىبللا هجر نأ كرار :ناث ال2 دايع نع مهف ريل لوق

 لقعلا حيرصو.. هركذ مدقت ام ىلع ةمظعلاو لالجلا تافصب ًافوصوم هنوك تبث دق ملاعلا هلإ نأ

 ىف هل ”ءاكرتش ةروطملا بمنللاو ةيرحتملا راججاللا رخل أو ةاهياالل ىلا ةداشلا نأ

 . لهعلا ةبءدب ىف ر 1 ةيدويعملا

 ةاره رك د اعإو ( نيماعلا ترا لسأ نأ ترمأو) لاقف ىلاعت ها ةدايعورمأ هنأ ني انو

 مولعملا نمو « رهوجلا لاكو لقعلا ةياغ ىف هنأ هيف نودقتعي اوناكم منال هسفن قح ىف ماكحالا

 الإ مثال ةحلعت نأ 0 اذإف ٠ لكلا لضفالا الإ هسفنل ديرب ال هن ف ف د 0 ةرورضلاب

 ا لك أ قيرطلا اذه نأ هب رهظ هللا ةعءاط ىلع ةيلكلاب لابقإلاو هللا ريغ نع ضارعإلاب

 . ( بارت نم مكقلخ ىذلا وه ) لاق مث ؛هاوسام

 قافآلا لئالد امأ ؛ سفناللاو قافالا لئالد نيمسق . لئالدلا نأ انركذ دق انأ لعاو
 نلمالد امر 6 ءالاو نضرالاو راهلاور نال ١ ةيفرأ الا هذه ف 0 ة

 ماسقأ ىهو ةحصلا لاك لاح ةرضاحلا لاو>اآلا ( اههدحأ ) نيمسق ىلع اهنأ انركذ دقف سفنألا

 تابيطلا قزرو ةروصلا نسحو ةروصلا : عاونأ ةثالث اهنم انههر دملاو < ةركقا

 رخآ ىلإ ًانينجو ةفطن هنوك ءادتبا نم ندبلا اذه نوكت ةيفيك وهو ( فاثلا مسقلا امأو ١
 ( ةفطن نم مث بارت نم مقل ىذلا وه ) لاذ ةيالا هذه ىف روكذملا وهف توملاو ةخوخيشلا

 ىملاو ؛ ثمطلا مد نمو ىملا نم قولخورمف ناسنإ لكن آل هيلإ ةجاحال ىدنعو ؛ مدآ دارملا ليقف

 امإو ةيناوي> امإ ةيذغالاو ةيذغالا نم دلوتي امنإ مدلاو مدلا نم قولخم ناسنإلاف مدلا نم قولخم

 ةيتامنلاىلإ ةمبتنم ا 1 نعال ناسنإلان و 1 َْق لاحلاكناو.+ك1كلذز وكت قلاخلاو هب 5

 كلذ نإ مث , بارتلا نم نوكتموهف ناسنإ لكن أ تبثف ؛ ءاملاو بارتلانم نوكي امنإ تابنلاو

 هللا « ملا نطب نم لصفني نأ ىلإ ةريثك بتاره ةقلع هنوك دعب مث ةقلع مث ةفطن ريصي بارتلا

 .تايالا رئاسىف اهركذ ىلاغت هنأ زجل ايهاهركذ كرت لاح

 غلبي نأ اهيناثو . الفط هنوك (اهوأ ) بتارم ثالث ىلع ناسنإلا رمع بتر ىلاعت هنأ ملعاو

 هرمع لوأ ىف ناسنإلا نآل كلذو « لقعلل قباطم حيمص بيترت اذهو ةخوخيشلا اهثلاثو ءهدشأ

 ءوششفلا لامك ىلإ غلبي نأ (ةيناثلا ةبترهلاو) ةيلوفطلاب ىمسملا وهو ءاعلاو .ومثنلاو ديازتلا ىف نوكي

 دارملا ىه ةيترملا هذهو ؛ فعضلا عاونأ نم عون هيف لصح دق نوكي نأ ريغ نم نسلا دشأ ىلإو

 فعضلا راثآ نم رثأ هيف رهظيو عجارتي نأ ( ةثلاثلا ةبترملاو ) ( مكدشأ اوغلبتل ) هلوق نم

 ميسقتلا اذه تفرع اذإو ( ًاعويش اونوكستل مث ) هلوق نم دارملا ىه ةبترملا هذهو « صقنااو

 : فاشكللا بحاص لاق « ةثالثاا هذه ىلع ديزتال ميسقتلا اذه بسحب رمعلا بتارم نأ تفرع

 . اوغلبتل مكيقبي مث هريدقت فوذح لعفب قاعتم ( مكدشأ اوغلبتل ) هلرق
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نيستا كللر جمال اهلل 0 0 قم
 

 ! كيلر لقا نما قود نم مكنمو ع اونوكتل مث م ريدشأ اوغلبتل مث الفط مكر مث ةقلع

 4 نولقعت 0 ممل اجلا

 ليال اي نم وأ افلا لكالف نم نوك# نأ.انإ ةئردقو هللا وجو لم نأ انيب انأ ملعا

 «ةريثك ماسقأ ىهو ملاعلا اذه لكن م ناسنإلا ريغ وهام لك دارملاف قافآلا لئالد امأ . سفنالا

 1-8 1] ( اناثورر هد قره دقو رابلاو نيللا لاوخأ انه ءاشقأ ةيآلا هده. أتم روك كملاو

 ىف. سابع نيا لاق (:ءاتب :ءامسلاو ًارارق ضرآلا مكل لعج ىذلا هللا ) هلوق نم دارملا وهو ءاهسلاو

 « ضرآألا: ىلع ةيورضملا ةبقلاك ( ءانب ءامسلاو) توملا دعبو ةايحلا لاح ىف الزنم ىأ ( ًارارق ) هلوق

 ا ل ل1 اناا اعاك ىزب (نان ءانلا و )يلع فرصتلا كمأ ىح دنع الي ضراللا كتم لَكَ

 00 1 كارا هلو كانا نذر لاوجأ ةلالدت امتد ولافي 91 ١ لثاللد امأو: «:انلع
 دهانتم لصاح وهام ( امهدحأ ) نامسق ةيآلا هذه ىف اهم روكذملاو :٠ ميكحلا رداقلا عناصلا دوجو

 1 كر تفل اذا تاسع نايا (ىتاتلازوز هلاح ل لا
 ( اهوأ) ةثالث عا ارنأل هنارلا مانغا انمي روك ذلنا ل, 1ةزيتل ؟ عاونأف « لوآلا مسقلا امأ (

 نم دارملا وهو هتروص نسح ( اهناثو) ؛(مكروصو) هلوق نم دارا ا! وهو هنروص ثودح

 0 مكقذرو ز ةلوت نم داررللا يشرو تانطلا نم ةقزر هنأ ( اهلاثو ) .( مكروص نسحأف ) هلوق

 ناكل د نع فا[ سا ارازع تاتكلا اذه. ف ءاشآلا هذه ريتمت ى انبنطأ دقو( تابنطلا
 ةثالثو قافآلا لئالد نم نينثا ةسنخلا لئالدلا هذه ىلاعت هللا ركذ املو ( مدآ ىنب انمرك دقلو )

 ماودلا امإ كرابت ريسفتو ( نيملاعلا بر هللا كرابتف بر هللا كلذ ) لاق نشف الا نلت الك م

 ىحال نأو رصخلا ديفي اذهو ( وه الإ هلإ ال ىحلا وه ) لاق مث « تاريخلا ةرثك امإو تابثلاو

 الإ ىحال ذئيحو ًايتاذ اعانتما تومب نأ عنتمي ىذلا ىحلا ىلع كلذ لمحي نأ بجوف : وهالإ

 . مودعملا ىرجي هلاوز زوجي ىذلا .ىثلا ىرجأ هناكف ,ه

 ىلإ ةراشإ لاعفلاو . ماتلا ملعلا ىلإ ةراشإ كاردلاو لاعفلا كاردلا نع ةرابع ىحلا نأ معاو

 ىهو ةثلاثلا ةفصلا ىلع هبن لالجلا تافص نم نيتفصلا نيتاه ىلع هبن املو . ةلماكلا ةردقلا

 ءاعدلاب ( امهدحأ ) نيئيشب دابعلا مأ تافصلا هذهب هفصو املو : وه الإ هلإال هلوةب ةينادحولا
 ( نيملاعلا بر هلل دما ) لاق مث ( نيدلا هل نيصلخم هوعداف ) لاقف . هيف صالخإلاب ( ىناثلاو )

 ًافوضوم امل هنأ دارملا نوكي نأ زوحيو ( نيملاعلا بر هللادحا ) لوق دارملا :نوكي نأ قوجيف

 لالجلاتافص نبب الو « ( نيملاعلا بر هلل دخلا ) هل لاقي نأ هناذإ قحتسا ةزعلاو لالجلا تافصب

 نياأب نيكرشملا ىلع كاذ دروأف (هللا نود نم نوعدت نيذلا دبعأ نأ تيهن ىنإ لق ) لاق ةمظعلاو
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 م ةيآلا . ضرألا مكمل لعج ىذلا هللا : ىلاعت هلوق
 دج[ هلا عينيا < >2 يادعرتا دم

 نعول هان الات 0 9 2 43 01 ىذلا هللا

 7 98 0 2 1 هلا مكلذ تاي نم 00 كروص
 اس صاص مدع ذل رتودعر رز 4 هدم 2

 «0» نيملاعلا بر هَ 0 َنيدلأ هل نيصلخم هوعدات ره الإ لإ | ال ىللاوه

 0 0 د نم ٌنوعدَت يدل دبعأ ْنَأ تيب 5
 0-2 ه- -ّ هر هم هل

 اسال ١ ر لسان ل © يلح سس ه-أ

 هسه رث م شم ل لا ل ل را ل ل ا ا ا

 م مث بارت نم مكَفَلَح ىذا وه ٠١ َنِلَمْلابَر لس نأ ترم

 1 2 - هر ه2 ره 3 اتي هت رج "توزر ب كر ساحب لا

 نمو اخويش اونوكسل مث ئدشأ اول م 'داقلت جر تدق

 .اماوقأ زمأ: نآب هم دم نضمعبا ندعم نك كرولا نطو تمااراوا ءوضلا همست ردق , فاعلا 0

 لجرلا نأ ( اهئلاثو ) بيذعتلا اذه عقو مظعف مونلا نعو ر ,ادجلا ىلإ دانتسالا: نع هنوعتم تح

 لاملا هتاف اذاف « هاجلاو لادلل ًابحم ايندلا ىلع ًاصيرح نوكي هنأ الإ معنلا هذه عقاومب افراغ َناكَنِلَو

 دحل قا نيكلاه قال رثك 1 ناكامل د ةيلتلا معنلا هذهنا 0 عقو ضيرعلا هاجلاو ريثكلا

 هريظنو (نوركشي ال سانلا رثك أ نكلو) ىلاعت لاق مرجال ؛اهان رك ذ ىلا ةثالثلا ةيدوآلا هذه

 نيب الو ( نيرك اش هرثكأ دجب الو ) نسليإ اوه( نوسفلا ىداَتَغتن م ليلقو ) ىلاعت هلوق

 قلاغ مكبر هللا كلذ ) لاق مك هلا محرلا رداقلا هلإلا دوجو ةروك ذملا لئالدلا كتب ىلاعت هللا
 ةكراشيال ىتاا ةصاخلا لاعفالاب زيمملا مولعملا ؟لذ فاشكلا بحاص لاق ( وه الإ هلإ ال ءىث لك
 فاصوألا هذهل عماجلاوه ىأ ةفدارتم رابخأ ( وه الإ هلإ ال ءىث لك قااخ مكبر هللاوه ) دحأ اهيف

 نوفرصت ىتنأف دارو ( نوكفؤت ىفأف )هل ىناث ال هنأو ء.ىثث لك قلخو ةيبوبرلاو ةيحلإلا نم

 هللا تايآب اوناكن يذلا كفؤي كلذك ) ىلاعت لاق مث ءاهب نوبذكتو لئالدلا هذه نع نولدعت مو

 ةبقاعلا فوخو قحلا بلطل ةمه هيف نكي ملو املمأتي ملو هللا تايآب دحجنم لك نأ ىنعي ( نودححي
 . اوكفأ ا كفأ

 مكدود 000 مكروصو .ءانب ءامسلاو ًارارق ا ركل لعج ىذلا هللا ) ىلاعت هلوق

 هزعدان وه الإ ُهَلِإ ال ئملا.وه ؛ نيملاعلا بو هللا كراتف مكبد هللا مكلذ تابيطلا نم مكقذرو

 ىءاج 11 هللا نود نم نوءدت نيذلا دبعأ نأ تيمن ىفإ لق , نيملاعلا بر هق دجلا نيدلا هل نيصاخم

 نع مث ةفطن نه مث بارت نم مكفلخ يتلا وه  نيملاعلا برا ملسأ نأ ترمأو ىر نم تانيبلا



 ةيآلا . سانلا ىلع لضف وذل هللا نإ . ىلاعت هلوق م

 ةكملاو «نوكسلاومونلا ببسي ةعارلا لوصح ليللا قاخىف ةمكحلا نأ نيبو . ماقملا اذهىفىلاعت

 ىف نوكسلا نأ امأ . عضنالا هجولا ىلع اهبف فرصتلا ةنكم لصحيل ءايشالا راصيإ . راهنلا قلخ ىف

 نإ ثرح نم ءايعإلا بجوت تاكرلا نأ ( لوآلا ) : نيبجو نم هنايبف ةحارال ببس موناا تقو
 امتإ ءايشالاب ساس>إلا نأ (ىناثلاو ) ملأتلا بجوي كلذو ؛ فافجلاو ةنوخسلا بجوت ةكرح لا

 ةرثك ببسب للحتت حاورألا كلت نإ مث «سحلا رهاظ ىلإ ةينامسجلا حاورآلا لاصيإب نكمي

 نطاب ىف ةساسحلا حاورآلا تداع ناسنإلا مان اذإو « تاساس>إلاو ساوحلا فعضتف تاكرحلا

 نكرادك وطرد: بطر دراب لبللا اضيأو : ءانعالا وع تصلح و تاوقو توكارو ندبلا

 ةمولعملا مفانملا ىه هذبف ؛ تاكرحلا ة راك نم ف دخام بسب فامجحلاو ندا نم ناملا نق لضخ ام

 نأ ملعاف ( ًارصبم رامنلاو ) هلوق امأو ( هيف اونكستل ليللا ىل لعج ىذلا هللا ) ىلاعت هلوق نم
 هبورشموهلوك أمىف ناسنإلا تامبم مظتنت لةمات ةنيدم صح ملام هنأ هانعمو ؛ عبطلاب دم ناسنإلا

 0000| 0 ناو دعت لابعاللا تالت و . ةويثك لاتعاب الإ لصخال تاميملا كلتو محكم ةسالمو

 هقفاو. ام نيب رونلا كلذ بيسب ناسنإلا زب ىتح رونلاو ءوضلاب الإ لمكت ال تافرصتلا هذهرو

 ةياعر بسخ.بجا ولا ناكل يق نإف ( ًارصبم راهنلاو ) هلوق ىف ةكملا وه اذبف : هقفاؤاال ام نيبو

 ًانكاس ليلا كل لعجوأ . هيف اورصبتتل راهنلاو هيف اونكستل لولا كل لعج ىذلاوه لاقي نأ مظنلا
 ًاضيأو ؟ هيف ةدئافلا اف ًارصبم راهملا ىف لاقو . هيف اونكستل ليللا ىف لاق لب كلذك لقي مل هنكلو
 نع باوجلا امأ : انلق ؟ ليللا نم فرشأراهنلا نأعم راهنلا رك ذىلع ليللا ركذ ميدقتىف ةمكحلا اف

 رومأف ةظقبلا امأ « تاذلاب دوصقم ريغ وهف ةيمدع ةعيبط ةقيقحلا ىف مونلاو ليللا نأوبف (لوآلا)

 ةلالد نأ زاجعالا لئالد ىف ىوحتلا رهاقلا دبع خيشلا نيب دقو ؛ تاذلاب ةدوص#م ىهو : ةيدوجو

 قرفاا اذه ىف ببسلا وه اذبف ؛ امهيلع لعفلا ةغيص ةلالد نه ىوقأ لاهكلاو ماعلا ىلع مسإلا ةغيص

 ىمدعلاو ةيدوجو ةعيبط رونلاو ةيمدع ةعيبط ةملظلاذأ وهف (ىناثلا) نع باوجلا امأو : ملعأ هللاو

 .(رونلاو تابلظلا لعجو ) ماعنالا ةروس لوأىف لاق ببسلا اذهل و ؛ دوجولا ىلع مدقم تاثدحنا

 لضف وذل هللا نإ ) لاق ةغلابلا مكحلاو حلاصملا نم راهنلاو ليللا ىفام ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 مهنكللو ًادج ريثك قاخلا ىلع هللا لضف نأ دارملاو ( نوركشيال سانلا رثك أ نكلو سانلا ىلع
 نم تسيل معنلا هذه نأ لجترلا دقتع :نأ(اهدبحأ ).: فروج ول ركتشلا كرت نأ معاو ٠ هنوركشي ال

 لكل نيا كل نار ىدلا ةيعلا وو اتا وذل د وج ولآ ةينجا وب كالفالا تعا نأ دقتعن نأ لكم كلعت- هللا

 لصح ىلاعلا اذه لكنأ دقتعا نإو لجرلا نأ ( اهيناثو ) هللا نم معنلا هذه نفأ فتم "للا لجرا] انك

 كيما راسا ال نايقاو نللا تفاعت ةمسنئعأ :ةعيظعاا معنلا هذه ناالإ هك ركن و هه ولعت

 ذاسلا و نمانلا ضعت قفتي نإ لثم اهردق فرع اهتماءىثنادققب ناسنإلال ىلتبا اذاف © نائقإللا اج سن

 ةمسعن ردق ناسفإلا كاذ فرعي ذئنيُخل . ةديدم ةدم ةيلظم ةقيمع رابآ ىف ةيلظلا ضع هس نأ هللأب



 / ةيآلا . ىدابع نع نوريكتسي نيذلا نإ : ىلاعت هلوف

 باججتسي الف اريثك ىعدي دقو ( كل بجتسأ ىفوعدا ) لاق فيك ليق نإف « لصفنم ليلدب الإ هيلإ
 كلذو ؛ هل بيجتسا كلذك اعد نمو . طرش ىلع حصي امإ ءاعدلا : لاق نأب هنع ىعكلا (باجأ)
 الب هلعفي ملصأ وه اهف : لاقف هسفن لأس مث , ةمكح و ةحالصم ءاعدلاب بولطملا نك نأ يه طرشلا
 هللا ىلإ عاطقنالاو عرلا هيف نأ (لوالا) نيهجو نم هنع ( باجأو ) ! ءاعدلا ىف ةدئافلا اف . ءاعد
 ىف ةدئاف الف هلعفي نأو دب الف هلعفي هنأ لع نإ هنآل ؛ لكلا ىلع دراو ًاضيأ اذه نأ ( ىناثلاو )
 وهف انهه هنولوقي ام لكو . ءاعدلا ىف ةدئاف الف . هلعفي ال ةتبلا هنإف هلعفي ال هنأ لع نإو « ءاعدلا
 لكف ( كل بجتسأ ىنوعدا ) لاق هنأ وهو رخآ هجو هيف ىدنعو ؛ هرك ذام ماع اذه ءانباوج
 ىف وهف ؛ هداهتجاو هدجو هئاقدصأو هبراقأو ههاجو هلام ىلع دامتعالا نم ةرذ هبلق ىفو هللا اعد نم
 , هللا ريغ ىلع بولطملا كلذ ليصحت ىف لوعم هنإف ٍثاقلاب امأ. ناسللاب الإ هللا اعد ام ةقيقحلا
 , هللا ريغ ىلإ تافتلا بلقلا ىف قبب الاتقو ىف اعد اذإ امأ . تقو ىف هير اعد ام نانإلا اذهف
 ةيلكلاب باقلا عاطقتا نأ ىهو . ةلماك ةراشب هيفف اذه تفرع اذإ , ةياجتسالا لصحت هنأ رهاظلاف
 هعفني ال هباب تقولا كلذ ىف عطاق ناسنإلا ناف ؛ توملا نم برقلا دنعالإ لصح ال هللا ىوس |مع
 ال وقم تقؤلاكلذىف ءاعدلا نوكي نأ بجو هانركذ ىذلا نوناقلاىلعف ؛ ىلاعت هللا ل ضف ىوس ءىش
 كلذ ىف عرضتااو صالخإلاب نورقملا ءاعدلل انقفوي نأ .هناستإو هللا لضف نم وججرتو . هللا دنع
 . ةرقبلا ةروس ىف هرك ذ قبس دق ءاعدلا ىف ىصقتملا مالكلا نأ ملعاو ؛ تقولا

 اذهو نيرغاص ىأ ( نيرخاد منهج نولخديس ىندابعنزع نو ريكتسي نيذلا نإ ) ىلاعت لاق مث
 لوسر نع ىور ليق نإف ؛ ءاعدلا كرت ىلع ديدشلا ديعولا رك ذ ثيح ىلاعت هللا نم مظع تاسع
 ىلمعأ ام لضفأ هتيطعأ ىتاأسم نع ىرك ذ هلغش نم » لاق هنأ ةزعلا بر نع ةياكح لاق هنأ ياكم
 بجوب ءاعدلا كرت نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو , لضفأ ءاعدلا كرت نأ ىضتقي ربا اذهف « نيلئاسلا
 لضف أ كلذ ناكءانثلا ىف ًاقرغتسم ناكاذإلقعلانأ كشال انلق ؟ امهنيب عمجا تكف ءديدشلاد علا
 اذإ امأ . ظحلا بلط نملضفأ هللا لالج ةفرعمف قارغتسالاو ظحلا بلط ءاعدلا ناآآل , .اعدلا نم
 ةيبوبرلا ةرع ةفرعم لع لمتشي ءاعدلان أل , ىلوأ ءاعدلاب لاغتشالا ناك قارغتسالا كلذ لصح ل
 هلبق امب هقاعت نأ ملعاو (هيف اونكستل ليلا كل لعج ىذلا هللا ) ىلاعت لاق مث « ةيدوبعلا ةلذو
 « ةميظعلا ةليلجلا رعنلا هذهل كبلط لبق كيلع تمهعذأ ىفإ : لاق ىلاعت هناك( لوآلا ) نيهجو نم
 هنأ ( ىلاثلاو ) لاؤسلا دعب ةليلقلا ءايشألاب معني ال فيكف ةيلاعلا رعنلا هذه لاؤسلا لبق منأ ع
 اف , ةفرعملا لوصح ًاقوبسم نوكي نأو ديال ءاعدلاب لاغتشالا لبق هن اكف ..اعادلامدرمأ اكل لاقت
 هتردقو هدو>+و ىلع ةرشعلا لئالدلا هذه ىلاعت هللا 9 دقو : رداقلا هلإلا دوجو ىلع ليلدلا

 تايكلفلا امأ ؛ةيرصنع امإو  ةيكلف امإ . هتردقو هللا دوجو لئالد نأ انيب انأ ملعاو . هتتكحو
 هللا امهرك ذف امهمأط وبر ملاعلاحاصمرثك أ ناك[امل] و . راهلا و ليللا بقاعت (اهدحأ) ةريثك ماسقأف

 الوب - رن » ١
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 نإ ص اس وهداس اس سردم هه را ةرنع هر اس ع ع ل

 قدابع 0 َنوركَسسي نيذلا نإ ! مل بسس ىنوعدا مبر َلاَقو
 ه2

 ل را ارح 6 يك دف ىلا رحال حا هَ دع رث ا نع - 2 يا - ظراطل رم

 هيف | 1 ١ 0 الا مكل 0 ىنذلا هللأ ١((« نا مج . لدرواخ ديس

 لس اس هي مد اس

 0 سانلا 5 نكلو سانا 1 لضق 03 210 نإ ارصبم رابنلاو

 ١  2نرتاح 1 ا هس بام -

 "20: نوكفوت ىف وه الإ هلإ ال ءىث 5 لك قلاَح مكبر هللا مكلذ 2
 هه

 د١ نودححي 0 تاناثسا راك نيذلآ كن كلذك

 قار هف ردملا لضخ هنأ ديلقتلا ولبجلا ىف نودقتعيف : مهمولق ىمعي دسحلانإف ؛ دساف 0 0 لع هنأ

 ةزمحو مصاعأرق (نورك ذتتاماليلق) ةلوق نم داره اوه اذهف . ةعاطلا ض# هنأربكلا ودقحلا ودسحلا

 ا ايلاب نوقاملاو . نوركذتتام اليلق هلق ىأ «باطخلا لع ءانلاب (نورك ذتن) قاسكلاو

 اعرق نع رجا, نأن هفدرأ ةمانقلا موي دؤجو يراكمإ: لغلادلا ليلذلا"ررقءانملو
 4و الب الا رثكا أ نككلو -اهف "بيار ال هئآلا ةعالتلا نإت) لاقف هدوجولا ف اهطوتجدو

 ةمادقلا وب تعبلا ندرك نذل رامكتلا , نماثلا رثكأ اب دازملااو
 قاولخ دينا ى ذاع نع: نوربكتسي نذلا نإ ل احس وعدا عبر لاقو إب ىلاعت هلوق

 سانلا ىلع لضف وذل هللا نإ ًارصيم راهنلاو هيف اونكستل ليللا مكل لعج ىذلا هللا «نيرخاد منج

 ,نوكفؤت ىأف وه الإ هلإ ال ءىث لك قلاخ مكبر هللا مكلذ «نوركشي ال سانلا رثك أ نكلو

 « نودححب هللا تايراب اوناك نيذلا كفؤي كلذك

 ناننالا نأ ةرورضلاب مولعملا نم ناكو ء قدصو قح ةمايقلاب لولا نأ نيد امل ىلاعت هنأ ملعا

 اني نكامملا مهأ نم ةعاطلاب لاغتشالا ناك مرج ال . ىلاعت هللا ةعاطب الإ ةمايقلا موي ىف عفتنيال

 لاقو ) لاقف ةيآلا هذه ىف هب ىلاعت هللا ىمأ مرجال ؛ عرضتلاو ءاعدلا تاعاطلا عاونأ فرشأ ناك

 « ءاعدلاب رمآلا هنإ ليقف ( ىنرعدا ) هلوقب دارملا ىف سانلا فلتخاو ( كل بجتسأ ىنوعدا كبر

 رماللا نأ الواو( ن داع نع تونيكتس نذلا نإ) هدعت لاق هنأ ليلدي . ةدايعلاب سماللا هنإ ليقو

 ءاعدلا م نوربكتسي نيذلا نإ ) هلوةل قب امل ةدابعلا قاطع رمأ ءاعدلاب

 رع اعلا ناي دع تيجاو (انابإ الإ هنو نمانوعدي نإ ) 108 نارا. ىف زنك" ةذاتعلا ىعع

 نع ربكتسي نأ لجاأل هكرت ام ءاعدلا كرات نإ ليق هن أكف . ةنكسملاو ةلذلاو ةيدوبعلاب فارتعا

 راصياال رهاظلا كرت نأب ؛,نآر قلا ىف زيثك ةدابعلا ىنعمب ءاعدلا نإ هلوةنع (بيجأو) ةيدوبعلا رابظإ



 ؛ ةلداحلا كلا ىلع هكدا كتئاوأ اح جلا ةيعادلا ىلع ةيآل هذه ىف هين ىلاعت هنإ مث عضوملا

 َّق 0 لطايلا لادجلا اذه ىلع مهلمحب امإ ) ناطاس ريغ هللا تان َْق نولد اج نيذلا نإ ) لاقف

 اوملس ول مهنأ وه ربكلا كلذو ٠ لطابلا لادجلا اذه ىلع مبلمحي ىذلا وه ربكلا كلذف . مهردص
 قو , ةسائرو كلم لكاارمع هرخلا نال نكتو كرمان كنك نأ مهمزل كتوبن

 ةلطاملا تالداجملا هذه ىلع م عامح ىذلا وه اذهف كتمدخ ىف ع نأ نوبضرب ال ربك مرودص

 . ةدسافلا تامعاخملاو

 اذه ىلإ نولصي الو كدي تحت اونوكي ال نأ نوديرب مهنأ ىنعي ( هيغلاب مه ام ) ىلاعت لاق مث

 نم هيللإ ءىجتلاف ىأ ( هللاب ذعتساف ) لاق مث 0 كضأ تح !ىريصي نأو ننال لب كارلا

 كللمجي وهف «نولمعي لمعت امب (ريصبلا) لوقتوأ ؛ نولوقي ام 00 وه هنإ) كلداحي نم ديك
 .مهدكو مركم م نع كنوصيو مهلع محلا ذفان

 لع انف 0 ةجح الو ناطالس ريغب هنأ هللا 0 َّق 0 دج فصو ال ىلاعت هنأ معاو

 رخصالا ىلع رداق ربك آلا ىلع رداقلاو . سانلا قلخ نم ربك أ! ضرالاو تاوبمسلا قلخل لاقف

 لاقي نأ (اهدحأ) ماسقأ ةثالث ىلع هريغ ىلع ءىثلاب لالدتسالا نأ مالكلا اذه ريرقتو « ةلاح ال
 ىلع ردق امل لاقي نأ ( اهيناثو) دساف اذهو ىوقالا ىلع ردقي نأ بجو فعضاللا ىلع ردق امل

 نأ ( اهثلاثو ) هلثم كح ءىئثلا كح نأ لوقعلا ىف تبث امل قح لالدتسا اذهف ؛ هلثم ىلع ردق ءىثلا

 ىف لالدتسالا اذهو « ىلوأ ناك لذرألا لقآلا ىلع ردقي نأبف لك آلا ىوقالا ىلع ردق امل لاقي
 تاومسلا قلاخ نأ نودلسي موقلا ءالؤه نإ مث. ةتبلا لقاع هيف باتري الو ةوقلاو ةحصلا ةياغ
 نمرك ١١ ضرالاو تاومسلا قلخ)نأ ةرورضلا»نونلعلو لامتوب ةءاحسس تلاوه ع

 ىلع ًارداق نوكي ضرالاو تاومسلا قلخ ىلع رداقلا نأب اورق نأ مهقح نم ناكو ( سانلا قا
 ىلع ناهربلا اذه نإ مث . بولطملا اذه ةدافإ ىف ىلج ناهرب اذبف 1 ةتلح ىذلا ناسنإلا ةداعإ

 اذه ربظف ءرشنلاو 0 ناو 0 نيذلا مهنم دارملاو « سانلا و هفرعي ال ثيحن راص هتوق

 لهجلاو دسحلا درجمب لب ؛ ةجح الو ناطاس ريغب هللا تايآ ىف نولداحي رافكلا ءالؤه نأ. لاثملا
 «قيوكي فيك لبجل اء دنسملا وب ريكلاب:نورقللا لادتللا نأ يلاعت"هتنا نيب: اون كيصفتلا و ءركلار

 لاثملا ركذب نيبابلا نيب قرفلا ىلع ىلاعت هبن , نوكي فيك ناهربلاو ةجحلاب نورقملا لادجلا نأو
 نيذلاو ) لاق مث , دلقملا له اجلاو لدتسملا ىوودسأ امو. ىعل, (.ريصت ءآاو. ىمع معاللا ىوتسي امو ) لاَقف

 ىناثلاب دارملاو , لهاجلاو ملاعلا نيب توافتتلا لوآلاب دارملاف ( ءىسملا الو تاحلاصلا اولمعو ازونمآ
 (نوركذتتام اليلق) لاق مث ,ةلطابلا ةدسالا لامعألاب ىنآلا نيبو ةحلاصلا لامعألاب نآلا نيب توافتلا

 ؛ دسافلا لمعلا نم ريخ ملاصلا لمعلا نالو« لهللا نم لج معلا نأ نودحي اوناكن إو. مهنأ:ىنعي

 لمعلا نم. نيعملا عونلاو ؛ لبج وأ مع هنأ داقتعالا نم نيعملا عونلا ف نورك ذتت ام اليلق هنأ الإ
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 .٠ هر األ يادع عَن

 أ مر د ! مانأن انا 2 تيا. ىف َنولداَحيَنيذلا نإ
 1- د ار

 0 هرث ل مكو

 عي م 8 0 يمل لآ هن هلل ذعتساف هكلاس أم راك
 و رو ديل يسع وص

 يرام نوكيا سال ربك نكلو سانا قلَح نم رك أ را

 اليكى لو تاَحلاَصلآ اولمََو اونمأ« َنيدلآَو ريصبلاو ىعالا ىوتسي

 نترلع صال م 2 00

 را 0 نكلو | ف 1 هيا عاملا نإ «هرد 0 أم

 ال را ل هع

 62 نونمروي ا

 ليقو ؛ ةوبنلا لبق مهنع ردص دق ناك ام ىلع وأ: لضفاألاو لوألا كرت 3 ةيوتلا ىلع هلمحت نو

 ءىثلا كلذ ءاتيإ نإف (كلسر ىلع انتدعو ام انثآو انبر ) هلوق ىف كدبعتلا ضح هنم دوصقملا أضيأ

 ليقو « قلاب الإ كحال هنأ ملعن انأ نم ( قحلاب كحا بر ) هلوقكو . هبلطب انرمأ هنإ مث بجاو
 «لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ باب نم(ك.ذذل رفغتساو) هلوقف لوعفملاو لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ

 ىثعلاب كبر دمحب مبسو) هلوق وهف ىغبذي امب لاغتشالا امأو « كنقح ىف كتمأ بنذل رفغتساوىأ

 ةالص لبق ؛ راكب لاو ىثعلاو « هب قيلي ال ام لك نع هللا هيزنت نع ةرابع حيبستلاو ( راكبإلاو
 وع مدافع ىقحللاو' : كفصتلا لإ: زابعلا لوأ نع ةراتغ“ رطب الا :ليقو ؛زجفلا ةالصو رضعلا

 ةالصلا مقأ و ) لاق يك. رابنلا افرط دارملا ليقو « تاقوالا لك هيف لخديف « راهنلا رخآ ىلإ فصنلا

 نأو . هنع ناسالا رتفي ال نأو . هللا رك ذ ىلع ةبظاوملاب رمآلا هنم دارملاف ةلمجاو ( راهنلا فرط

 مهفصو ىف لاق 5« ةكئالملا ةممز ىف الخاد ببسلا اذه. ناسنإلا ريصي ىت> ؛ هنع باقلا لفغي ال

 . ملعأ هللاو ( نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي )
 رهام ربك الإ مرودص ىف نإ مهاتأ ناطلس ريغب هللا تايآ ىف نولداحي نيذلا نإ إل ىلاعت هلوق

 سانلا قلخ نم ربك أ ضرالاو تاوم.لا قلل . ريصبلا عيمسلا وه هنإ هللاب ذعتساف هيغلاب

 فال اعل 1ونحا ندلاو ريصنلاو ىعاإلا ىو امو. نوملعي ال سانلا رثك 1 نكلو

 « نونمؤي ال سانلا رثك أ نكلو اهف بيرال ةينآل ةعاسلا نإ ء نورك ذنت ام اليلق ءىسملا الو
 : هللا تايآ ىف نولداحت نيذلا ىلع ًادر .ىدتبا امن] ةروسلا هذه لوأ ىف مالكلا نأ انيب انأرلعا

 اذه ىلإ هنع انفشكح ىذلا قسنلاو . هانص ىذلا بيترتلا ىلع دتمأو ضعبلاب ضعبلا لصتاو
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 ةنأ نين: ىلاعت هنآ تالا كار 5 3 فار 1 حرش 8 ص أ ل نأ معاو

 هانرك ذام مويلا كلذ ىف تاجردلا ولع ىف مها ؛نورخالاو نولوآلا هيف عمتج موي ىف ممرصني

 ةتبلا ريذاعملا نم ءىث مبعفني ال هنأ ( اهدحأ ) ةثالث رومأ ممل تلصح هنأ وهف مهئادعأ لاح امأو

 لالذإلاو ةناهإلا ىهو مهلع ةروصقم ةنعللا ىنعي رصحلا ديفي اذهو ةنعللا مهل نأ ( اهناثو )
 بتارملا هذه ىف نيعقاو ءادعالا ناك اذإ مويلا اذهف ديدنشلا باقعلا وهو رادلا ءوس ( اهتلاثو )

 عمجا ىف ةعقاولا تافيرشتلا عاونأب ءايلوالاو ءايبناألا صخ هنإ مث . ةيلبلاو ةشحولا نم ةثالثلا

 هلوق ليق نإف .غلبت نبأ ىلإ نيرفاكلا مومغ نأو « نوكي 0 نمؤملا رورس نأ رهظي انرهف مظعالا

 مهعفنتال راذعألا كلت نأ الإ راذعاآلا نورك ذب مهنأ ىلع لدي ( مهترذعم نيملاظلا عفني ال موي )

 مم 2 هلوق انلق ( نورذتعيف مهل نذؤي الو ) ةلوق نيبو اذه نيب 2 فيكف

 ردقلا اذهو « عفان لوبقم رذع ممدنع سيل هنأ الإ هيف سيل لب . راذعالا اوركذ مهنأ ىلع لدي ال

 نورذتعيالو تقوى نورذتعيفليوط موي ةمايقلاءوي لاقيف 0 : المأ هوركذ مهنأ لعل ديال

 نم ًاعون ك ذ هرخالاو اندلا ق'نينم وملاو ءاننالا رحت هنأ لات سا نراك را 1 0

 ىدهلا نم دارملا نوكي نأ زوجبو ( ىدهلا ىسوم انيتآ دقلو ) لاقق ايندلا ىف ةرصنلا كلت عاونأ
 لئالدلا كلت دارا نوكي نأ زوجبو ؛ ةرخآلاو ايندلا ىف ةعفانلا ةريثكسلا مولعلا نم هللا هانآ ام

 ىه ىتلا ةوبنلا وه دارملا نوكي نأ زو<و ء امم ممداكو هعانتأو نوعرف ىلع اهدروأ ىتلا ةرهاقلا

 . هيلع ةاروتلا لازنإ دارملا نوكي نأ زوحجيو ؛ ةيناسنإلا بصانملا مظعأ

 نأ زوي ( بابلألا ىلوأل ىركذو ىده باتكلا ليئارسا ىب انثروأو ) ىلاعت لاق مث

 , فاس نع ًافلخ هوثراوتو مهف 7 كلذ قب ىسوم لع ةاروتلا لزنأ الل ىلاعت هنأ هنم دارملا نركب
 ةاروتلا ليئارسإ ىبب ءايبنأ بتك ىهو ميلع هللا اهلزنأ ىتلا بتكلا رئاس دارملا نوكي نأ ذوحيو

 نم سلو ءئثلا لق البلد نوكي اهيئدملا نأ ىرتنلأ و ىدشلا نين ىرشلار «ليجبالاو

 كلذك نوكي ىذلا ىهف ىركذلا امأو « ًايسنم راص مث ًامولعم ناكر خآ ايش ركذي نأ هطرش
 دارو ابل تارك ذم اهضعب و « ايسفنأ يف لئالد ابضعب نيمسقلا نيذه لع ةلمتشم تلا ءاسنأ ب1

 ةرخالاو ايندلا'ىف نيم وللا تصتيو هلسر ركن ىلاعت هللا نأ نيب املو : ةهدقتملا ةنحلالا تكلا ف

 (ق> هللا دعو نإ ربصاف ) لاقف 2 أدمم كلذ دعب بطاخو ىسوم لاحت كلذ ىف لاثلا برضو

 ةعاط ىلع ل بقي نأب هرمأ مث ٠ مبقح ىف كلذك ناك م كقق- ىف هدعوزجنمو مهرصن < كرصان هللاف

 . هل هللا ناك هلل ناك نم نإف ةرخآلاو ايندلا ىف ةعفانلا هللا

 . ىغبني امب لاغتشالاو ؛ ىغبني ال اسمع ةبوتلا نيمسق ىف ةروصحم تاعاطلا عماجم نأ ملعاو

 ةيوتلا امأ « ركذلا ىف هيلع ًامدقم نوكي نأ بجوف ةيتاذلا ةبترلا بسح ىتاثلا لع مدقم لوآلاو
 هب نوكسمتي مالسلا مهيلع ءايبنآلا ةمصع ىف نونعاطلاو ( كبنذل رفغتساو ) هلوقورف ىغبنيال امع
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 روي ةرصن ممو ر صني نيذلا رصني و ؛ لسرلاو ءابنالا رهط هنأ دعو ىلاعت هنأ مالكلا لصاخل

 " ةددالا !فر اندلا قف اه

 ةجهللا هللا ىعس دقو . ةجحلاب ةرصنناا ( اهدحأ ) هوجوب لصحت نيقحملا هللا ةرصن نأ معاو

 نول اناطل :ةاصنلا هذه هللا ىمسام عفو ؛ عمجأ نيقحملل ةماع ةرصنلا هذهو . عضوم ريغ ىف 0

 ةجملا,ةلصاحلا ةنطلسلا امأ . روتفلاو ةجالاو ةلذلاو رقفلاب لدبتت دقو . لطبت دق ايندلا ف ةنطلنسلا
 « ميظعتلاو حدملاب نوروصنم مهنأ ( اهيناثو ) اهيلإ روتفلاو لاخلا قرطت عنتميو دابآلا لأ وع اع

 سانلا ةنسلأ نع هحدم طاقسإ ىلع نوردقيال مهنأ الإ نيدحلا ن. ًاصخش اوربق نإو ةملظلا ناف

 امن مهنإف « نيقيلا ةوقو ةجحلا راونأ نم ةءولمم مهنطاوب نأ ببسب نوروصنم مهنأ ( اهتلاثو )

 ناطبملا نأ ( اهعبارو ) ءايشألا سخأ ىلإ تاومسلا ةكئالم رظنت م لابجلاو ةيلظلا ىلإ نورظني

 5 موديال كلذ نأ بلاغلا ىنف : نيقحلا ىلع ءاليتسا مهل لصحي نأ مهل قفتي ناك 1
 ادا ىخا انآ ( !معاح و ) .قملا نصيقتو تجاولا 00 ىلع عقو ًارمأ ناك كلذ نأ س
 ( اهسداسو ) هناجرد ميظعنو هباوث ديزم 200 كلذف روذحا عاون م

 ان دجلا) امأ رك رج الو رثأ ايندلا ىف مل قالو مهراثآ تومع نوتوم م نيلطبملاو ةملظلا نأ

 اذبف ن وكرتي مهن ويلا لاعأ ىف نودع مب سانلاو رهدلا هجو ىلع ةيقاب م مراثآ نإف

 دعب ءايلوآلاو يل مقتني دق ىلاعت هنأ ( اهعباسو ) ايندلا ىف نيقحبلل هللا ةرصن 0 هلك
 ةرخآلا ىف رهايإ ىلاعت هترصنامأو « ًافلأ نوعبس هب ىلتق لتق امل هنإف ايركز نب ىحبرصن اك« مهتوم

 نيذلاعم كئلوأف) لاق 3 هللا اال نخاف 0 وك و باوثلا تنازع قر هاجر د مالعأب كلذف

 0 اعف ١ نج نيملاص و ءادهشلاو نيديدصلاو نييينلا نم مهلع هللأ معنأ

 ىهو ةزيتعم ةقيقد ( داهشألا موقي مويو ) هلوق ىلإ ( انلسر رصنتل انإ ) هلوق ىف نأ ملعاو
 روضح دنع لماكلا فيرشتلاو ميظعلا مارك الاب هصاوخ ضعب صخ اذإ ميظعلا ناطلسلا 57

 مو. - ىلإ  انلسر رصنتل انإ ) هلوةف جمأو ذلأ كلذ ناكب رغملاو قرشملا لهأ نم ميظعلا عملا

 لك دارملا نأ رهاظلاو ؛ داهشألاب دارملا ىف اوفلتخاو . ةقيقدلا هذه هنم دوصقملا ( دابشألا 3

 نوبتاكلا ماركلا مهف ةكئالملا امأ ؛ نمؤمو ىنو كلم نم ةمايقلا موي دابعلا لاعال نرش

 كا ديس 1 لك ند انج اذإ تيكف) لاعت لاقف ءاينالا اهاو ءاودهاش انع نوديشي

 تركك الا لع ءاذيت وبرك أطمنو ةمأرك انلعج كلذك وا لافت لاو ( ادييف..الوه لع
 باحأو رئاطو رايطأاك ًادهاش داهشالا دحاو نوكي نأ زوم دربملا لاق ( ًاديهش مكيلع لوسرلا

 ٠ ميلي ماتيأو فيرشو فارشأك ًاديهش داهشالا دحاو نوكي نأ زوو ء بحاصو
 ريثك نبا أزق ( رادلا ءوس محلو ةنعللا مهلو مهترذعم نيملاظلا عفني ال موي ) ىلاعت لاق مث
 . راذتعالا ديرأ هناك ءايلاب نوقابلاو ةرذعملا ثينأتل ءاتلاب عفنت ال ىماع نباو ورم ل



 و يالا السر رصننا انإ.. كامن هلو
 رت ل ه2 مه دمر 0 اب م اس او ادع زا عرق ممر اساس خا رثودسس

 «ه١١ داهشالا موب مو اندلا ةويحلا ىفاونما نيا نفل ًّص انإ

 راسا راس هك بص رخال ىر دع رع 0-20 كَ 6

 انتا ُدَفَلَو ©8أر رادلآ ه هوس مللو هنا ضل ا 1

 مهر م جه ردع

 ىلدأل ىركذو 1 262 باَتكْلا ليئار رس ىب 0 ىدللا و

 م00 6 تاع ه هر 37 5 هادم هَ سهو ودم

 0 2 وف كبر دمحت و كندا فغتساو وح هللا دعو نإ رصاف «ه؛» باملالا

 6«6هد راكبالاو ىتعلا

 تي 5-31

 مهراسكناو مهعرضن ىلإ تقتل نار نهو مهءاعد عمسي نأ ريغ نمو متجاح مي نآريغ نم

 هتع وعلا لإ هتخإو همرك هاغد] هذيع "ضع بيذدعتلا اذه لثم لعق الف سانلا ىفأ ل

 ؟رارضإلا اذه هن قلن تفك نييك لا مركأت ؛ ةجاحلاو ررضلاو عفنلا لحم ىف ديسلا اذه نأ عم

 قحلاباتتكسلا ىف هب قالا كلا ءاج املف (نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال)و للعتال هللا لاعفأ اناق

 :نارشلا ملعأ هللاو هب رارقإلا بجو
 عفني الموب «داهشاألا موي مويو ايندلا ةايحلا ىف اونمآ نيذلاو انلسر رصننل انإ )) ىلاعت هلوق

 ليئارسإ ىب اثرا 6ك ىسموم انيتأ دقلو )2 رادلا ء ومس محو ةنعللا محلو م ,ممرذعم نيل الا

 دمحب حبسو كبنذإ رفغتساو ق> هللا دعو نإ ربصاف ؛ بابلآلا ىلوآأل ىركذو ىده . باتكلا

 ْ © راكبإلاو ىشعلاب كبر
 كلذوهيلع اا را رم 00 6 للاعت 2 (لوآلا) ًاهوجو مظنلاةيفيك ىفنأ لعا

 0 0 نه كلا (ىاثلا) هك وذم انءذلاو ةلكفلا) رصد أ ةيالا هذه ىف نيب ن وعرف ركم نق نم نم مولا

 مكلسر مكيت تأت كت لأ ) نولوقي منبج ةنزخ ىلإ عزفلا دنع 1 مصاختلا نم رانلا لهأ نيب عقبام
 ىدنع ب رقالاوهو (كلاثلاؤ) ةرخآلاو انندلا ف مرح 4 و ار ل كلذ عبتأ (تانيبلاب

 كررغيالف اورفكن يذلا الإ هللا تايآ ىف لدا ام ) هلوق نم عقو اسإ ةروسلا 3 ىف مالكلا نأ

 عفدب نيل وغشم اوناك ًاديأ نيق#لا نأىلعو نيل داجلا كثاوأ ىلع درا ف مالكلادتماو (دالبلا ق مهلقت

 . هموق ىذأ لمحت ىلع هل ًاريبصتو هلي لوسرلل ةيلست ىلاعت هللا هركذ امنإ كلذ لكو . نيلطبملا ديك

 هرصني نأب هلوسر ىلاعت دعو ىوصقلا ةياغلا ىلإ بولطملا ريرقت ىف مالكلا غلب امو
 ايندلا ىف امأ ءةيآلا ( انلسر رصتنل انإ-) لاقف ةرخآلا ىنو.انندلا ةالا ىف ةثادعأ لع

 (داهشالا موقي مويو ) هلوقب دارملا وهف ةرخآلا ىف امأو ءايندلا ةايحلا ىف هلوقب دارملا وهف
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 اهبيقع هللا رك ذ مرج ال ءرانلا 00 مالكا نأ ملعاو

 (رانلا فنوجاحتي ذإو ) لاف رانلا لهأ نم عابتالاو ءاسورلا نيب ىرج ىلا تارظاسملا ةضق

 مهتم هتخ حرش مش ًاضعب مهضعل جج جاحب ىأ ( نوجاحت, ذإ ) كمرَقل دمتاي رححذا ىنءملاو

 اعبت فاشكلا بحاص لاق . ايندلا ىف ( اعبت كل انك انإ ) ءاسؤرال نولوقي ءافعضلا نأ كلذو

 نم ايقنت نع نيوكجف متنأ لهف) ردصملاب افصو وأ عابتأ ىأ عبت ىوذ وأ مداغ عمج ىف مد

 نأ ملعاو ؛باذعلا نم ًابيصن انع ءاسؤرلا اهبأ اوعفدت نأ ىلع نوردقت لبف ىأ (رانلا

 مدوصقم امتإو «فيفختلا كلذ ىلع مهل ةردق ال ءاسؤرلا. كئاوأ نأ نوملعي عابنألا كئاوأ
 عاقيإ ىف اوعس نيذلا مث مهنآل ؛ ممولق ماليإو ءاسؤرلا كتلوأ ليجخت ىف ةغلابملا مالكلا اذه نم

 نوعقاو انلك نأ ىنعي ( اهف لك انإ) ءاسؤرلا لوقي اذه دنعف تالالضلا عاونأ ىف عابتألا ءالؤد
 ا هللانإ : نولوةي مث « ىسفن نع هتعفدل كنع باذعلا ةلازإ لع تردق ولف . باذعلا اذه ىف

 سأيلا لصحي اذه دنع مث, باذعلا نموأ ميعنلا نم هقح رادقم دحأ ل ك ىلإ لصوي ىنعي (دارعلا ني
 ف 8 6 ففخم مكبر رار ف نر ةنز> ىلإ نوءجريف نيءوبتملا نم عايتألا

 ؟ (متهجةنز خل رانلا ىف نيذلا لاقو) لاق لب اهتتزخم رانلا ىف نيذلا لاقو : لقي مل مل لبق نإف ( باذعلا
 نأ (ىناثلاو ) عيظفتلاو ليوهتا منبج ركذ نم دوصقملا نوكي نأ ( لوألا ) نابجو هيف انلق

 مظعأ اهيفو « رعقلا ةديعب ىأ 0 رثب مطوة نم. ًارعق رانلا دعبأ وه عضومل اما ميج نركب

 فرع اذإف ؛ ةجرد هللأ دنع مرج ةنزخ مظعأ نوكت اي ماسقأ

 مكلسر مكيتأت كت ملوأ) مه ل وأف « مهم اوثاغتسا كلذك رمآلا نأ رافكلا

 (ريذنالو ريشب نم انءاجام ) هنإ اولوقي نأ موقلل ناك لسرلا لاسرإ لبق نأ دوصقملاو ( تانيبلاب

 ( الوسر ثعبن ىد نيندعم انكم ورز ىلاعت لاق 5 ةلع الو رذع قد 1 لسرلا ءىجب دعب امأ

 نولوقي ةكتالملا كئاوأ نإ مث ء عرشلا .ىجب دعب الإ قةحتيال بجاولا نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو

 هل عوفشملا توك ( اههدحأ ) نيطرشب الإ عفشتالو كلذ ىلع .ىرتج ال انإف متن انعدأ رافكلل

 هذه ىلع انمادقإف نيطرشلا نذه نم دحاو دجوي ملو ةعافشاا ىف نذإلا لوصح ( ىااثلاو ) ًآنمْؤ»

 ناف « ةبيخلا ىلع ةلالدلا نكسلو « ةعفنملا ءاجرل ارعداف محلوق سيلو . من اوعدانكل عنتمم ةعافشلا

 مهتاعدل رثأال هنأب مط نو- رصي مث , رافكلاءاعد عمسي فيكف هؤاعد عمسي مل اذإ برقملا كلملا
 فناك اذإوب :لاخحم هللا ىلع ةجاحلا نإ ليق نإف ( لالض ىف الإ نيرفاكلا ءاعد امو ) نولوّةيف

 هيلع الام ىذأتلا ناكاذإو ٠ مهرج ببسب نيمرجما ءالؤه نم ىذلأت هن: لاق نأ عنتما كلذك

 كئلوأ ىلإ ةميظعلا راضلا هذه لاصيإ لوقنف اذه تبث اذإ , هقح ىف ةعنتم ماقتنالا ةوهش تناك

 عنسيمج نع لاخ رارضإإ وهف « دسعلا نم دحالل الو نكات هللا ىلإ هنف:ةعفتمال رارخإ رافكلا

 ؛نيرهادلار هدو دابآلادبأ: ماليإلا كلذ ىلع قبي نأ مركلا ميحرلاب قبلي فيكتف ةعفتاملا تارجلا



 نو ةيآلا . ًايشعو ًاودغ اهيلع نوعي : ىلاعت هلوف

 رانلا هنم دارملا لب ليقو ءرحبلا ىف اوقرغ ىأ ( باذعلا ءوس ) مهب طاحأ ىأ ( نوعرف لآب
 لاق ( باذعلا ءوس ) هلوق نم لدب ( رانلا ) جاجزلا لاق ( اهيلع نوضرعي رانلا ) هلوقىف ةروك ذملا

 ؟ باذعلا ءوس ام : لاق الئاق ناك (باذعاا وس) ريسفت رامضإ ىلع ةعفترم نوكت نأ أضيأ زئاجو
 . ( املع نوضرءيرانلا ) ليقف

 نوضرعي رانلا ) هلوق امأ متتفلاب نوقابلاو نآرقلا لك ىف كلذكو ءالا رسكب (قاح) ةزمح أرق
 : لئاسم هيفف ( امثعو ؛ودغ اهلع

 ضرع ىضتقت ةيآلا اولاقربقلا باذع تابثإ ىلع ةبآآلا هذه انباتحأ جتحا 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 لآ اولخدأ ةعاساا مو مويو ) لاق هنآل ةمايقلا موي هنم دارملا سيلو ٠ ًايشعو ًاودغ مهلع رانلا

 ناكام ًايشعو ًاودغ مهيلع رانلا ضرع نآل ايندلا ًاضيأ هنم دارملا سيلو ؛ ( باذعلا دشأ نوعرف
 ىلع لدب كلذو  ةمايقلا مو,لبقو توملا دعب لص> ا ضرعلا اذه نأ تبثف « ايندلا ىف الصاح

 ناف « قرفلاب لئاقال هنال مثريغقح ىف تنث مهقحىف تبث اذإو « ءالؤه ق> ىفربقلا باذع تابثإ

 ؟ايندلا ىف مهلع حئاصالا ضرع ًاستَعو اودع مهلع راثلا ضرع نم دارملا نوكي نأ روض ]5

 :رانلا مهيلع اوضرعدقف هللا باذعب موفوخو بيهرتلاو بيغرتلا مل اوركذ اذإ نيدلا لهأ نآل
 باذعلا كلذ نأ ( لوألا ) : نيهجو نم هنايبو ربقلا باذع ىلع هلمح نم عنميام ةيآلا ىف لوقت مث

 لصح ال نأ ىضتقي ( ًايشعو ًاودغ اهيلع نوضرعي ) هلوقو ؛ عطقنم ريغ ًامئاد نوكي نأ بحي

 ةودغلا نأ (ىتاثلا) ربقلا باذعىلع هلمح نكمب ال اذه نأ تدثف ؛ نيتقولا نيذه ىف الإ باذعلا كلذ
 لمح نكمل هنأ نيهجولا نذبم تبثف ؛ امك دوجوالف ربقلا ىف امأ ءايندلا ف نالصح امنإ ةيشعلاو
 ممركذت تايلك مهباع ضرع ايندلا ف نأ لوآلا لاؤسلا نع (باوجلاو) ربقلا باذعىلع ةيآلا هذه

 رانلا مال ةركذملا تايلكلا ةيالا ىنعم ريصي مهطوق ىلعف ءرانلا سفن مولع ضرعب هنأ ال راتلا
 لدن ةيآلا هلوق امأ « داخنا ىلإ كودقلا و. ظفللا رهالظ كك ذ لإ رضش كلذ مهيلع ضرعت تناك

 لاصيإب ريقلا ىف 00 نأزوحيال ل انلق ءزوجال كلذو نيتقولا نيذه ىف باذعلا اذه لوصح ىلع

 عنتعال ًاضيأو . كلذ دعب هباذع موديفرانلا ف قلي ةمايقلا مايق دنع مث . نيتقولا نيذهىف هيلإ باذعلا

 امآ ( اسنعو ةركب اهف مقرر مهو ) هلوقك ماودلا نع ةيانك ةيشعلاو ةودغلا ركذ نوكي نأ
 نيتةولا نيذهل وصح دنع نإ لاقي نأ زوحيال مل انلق « ةيشعو ةودغ ةمايقلاوربآلا ىف سيل هنإ هلوق
 . ملعأ هللاو ؟باذعلا مهلع ضرعي ايندلالهال

 ١ نوعرف لآ اولخدأ ) مصاع نع صفحو ىئاسكلاو ةزمحو عفان أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا (
 رافكلا ءالؤهل لاقي هنأ ىنعم ىلع اولخدا نوقابلاو , باذعلا دشأ ىف ممولخدأ منهج ةنزخل لاقي ىأ

 نوضرعي ) ىلاعت هلوقب اهيلع جتحاو ؛ ةديبع ىأ رايتخا كوالا 21 نقلا تاذعلا كعأ “ا راكم (

 نهج باوبأ اولخدا ) هلوقف ةناثلا ةءارقلا هجو امأو : ( اولخدأ ) كإذكف مه لعفي اذهف («
 نوعرف لآ نمؤم ةصق ىف مالكلا رخآ انههو .

 «؟ا»ل-_ رطط ١٠و
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 20 ١ تكا 2 2اس

 عهد 0 و 00 لآ فا م ام تقسم هّنلأ هقوف

 ا رم ] اس سلا سس ع 6 ا ا

 نوعرف لا اولخدأ ةعاسلأ م 0 ميو ايشَعَو اودع اهملع نوضرعي رانلا

 رثاش هاا قيص ا دع سمهردم هل 2

 اوربكتس نيد 0-0 0 راثآ ْ 0 ذإو 62 باذعلا كج

 اوك نذل ل رأأ م 0 نع نوم 3 0 اًنكاَنإ

 ميج ةنزخل راثأآ ف َنيذلآ َلاَقَو «؛» دابعْأ نيب كح دق هللا نإ |اهف لك
 ا ُء هاساررت مى رث صر رثوردع

 ملسر مكين ل أوثق«. باتت فت ب اوعدا

 626. .» لالَض ىفالإ نيرفاكلا أوحد امو اوعدأت ولاَ لب ولاَ تاتي

 هذهب اوكسمت ةلزتعملاو ؛ هللا ىلا اهوضوف امو مهل] مهسفنأ رمأ اوضوف دق مهتردقب لصحي رشلاو
 هلوق ىف ةروك ذملا ثحابملاو ,لعفلاب القتسم العاف هنوكب فارتعا (ضوفأ ) هلوق نإ اولاقف ةيآلا
 فتروءرف لآ نمؤم مالك رخآ انبهو « ملعأ هللاو عضوملا اذه ىف اههاهتب ةدئاع ( هللا 0 (
 . ىداحلا هللاو

 الع نوذرعي رانلا , باذعلا ءاوش ناوعارذيل ١ قاحو اوركمام تائيس هلأ هاقوف ا! ىلاعت هلق

 لوقف رانلا ف نوجاحتي ذإو ؛ باذعلا لش لاوع نفل اولخدأ ةعاسلا موقت موبو ًايشعو أ ار

 اور كتسا نيذلا لاق“ راثلام ايصن انع:نونغم متنأ لهف ًاعبت كل انك انإ اوربكتسا نيذلل ءافعضلا

 ًاموي انع ففخم مكبر اوعدا منهج ةنرخ رانلا ىف نيذلا لاقو « دابعلا نيب مكح دق هللا نإ اهيف لك انإ
 نيرفاكلا ءاعد امو اوعداف !ولاق ىلب اولاق تانيبلاب مكلسر مكيتأت كت مل وأ اولاق « باذعلا نم

 4 لالض ىفالإ

 للاعت هللاف هنع بذلا فو ٠ قحلا نيدلا ريرقت ىف رصقي مل لجرلا كلذ نأ نيب املىلاعت هنأ ملعا

 امل هنأللع لدي (اوركمام تائيس هللا هاقوف) ىلاعت هلوقو ؛ نيدصاقلا دصقو نيرفاكلا ديك هنع در

 اودصق تاملكلا هذه رك ذ امل لتاقم لاق ؛ ءوسلا عاونأ نم عونب هودصق دقف قملا ريرقتب حرص

 ( اوركم ام تائيس هللا هاقوف) 0 دارا ال يقو « هيلع اوردهي ملف هويلطف لبجلا ىلإ مهنم برهف هلتق

 نال ىلوأ لوآلا نأ الإ كلذزع ( هللا هاقوف ) مالسإلا نع هفرصو رفكللاىف هلاخدإ اودصق مهنأ

 قاحو ) ىلاعت هلوقو؛ لواألا هجولاب الإ قيليال ( باذعلا ءوس نوعرف لآ ٠ قاحو) كلذ دعب هلوق



 او ةيآلا :؟هنلإ تاوعدت اعإ : ىلاجت ةلاوق

 اذك لعفت كنأ دبال ىنعم نأ اكو ؛ قيرفتلا وهو ديدبتلا نم لعف دب نأ اك عطقلا وهو مرجلا نم

 نوقحتسي ًادبأ مهنأ ىنعمي كلذل عطق ال ىأ (رانلا مه نأ مرجال) كلذكف ؛ هلعف نم كل دبال هنأ

 كلذ عطقني ال ةلطاب لازت ال ىأ مانصالا ةوعد د عطق الو مهق م عاطقتا ال رانلا

 لعفو(ا)دب ةئزب ءارلا نوكسو ميلا مضي لعفي هنأ مرجال برعلا ضعب نع ىورو « ًاقح باقنيف
 . فاشكلا بحاص ظ افلأ هلك اذه مدعو مدعك و ذشاوو كسرت تااوخا لدن

 ىلا ناث وألا نأ دارملاو (ةرجأالا ىف الورايندلا ىف ةزغد 4 ريل هلإ نوع ايار كظ
 ..نالامتحا ةوعدلا هذه ريسفت فو ةرخآلا قى الو اندلا ىق ةوعد ال سيل اهتدانع ىلإ ىنوعدت

 تاداهجاو تادامج اهمال هسفن ىلإ ةوعد هل سيل هتدابعىلإ ىتنوعدتام نأ ىنعملانأ «لوالاإب

 امناف ةرخالا ىف انا وح اهيلق اذإ ىلاعت هنأ (ةرخآلا ىف) هلوقو اهسفن ةدابع ىلإ ًادحأ وعدتال

 . نيدياعلا'ءالوه نما

 هل سيل هانعم ( ةرخالا ىف الو ايندلا ىف ةوعد هل سيل) هلوق نارك نأ ( ىباثلا لامتحالاو ١)

 دحأ مال ًاقالطإ ةوعدلاب ةوعدلا ةباجتسا تيمسف ؛ةرخالا ىف الو ايندلا ىف ةوعد ةباجتسا

 هذه نأ نيبف(هللا ىلإ اندرم نأو) لاق مث ( ابلثم ةئيس ةئيس ءازجو ) هلوقك ءرخ الا ىلع نيفياضتملا

 لك ىلع رداقلا تامولعملا لككب ملاعلا هللا ىلإ اندرم نإو كلذ عمو «ةتبلا اهيف ةدئاف ال مانسالا

 زوجي لقاع ىأف . ديبعلل مالظب وه امو هيدل لوقلا لدبي ال ىذلا تاجاحلا لكن ع ىنغلا تانكمملا

 نأو دبال ىذلا هلإلا اذه ةدابع نع ضرعي نأو ةلطابلا ءايشالا كلت ةدابعب لغتشي نأ هلقع هل

 نها لاق و نيك رشملا ىدب ةدانق لاقي( رانلا باح مه نيفرسملا نآوز هلوقر ؟هللإ هد 2

 امأو ماودلاف ةيبكلا امأ , ةيفيكلاو ةيبكلاب هللا ةيصعم ىف اوفرسأ مهمأ حيحصلاو ءامدلل نيك افسلا

 ةفيطل ةمتاخض همالك رتخ تانايبلا هذه ىف نوعرف ل 1 نمؤد غلاب املو ء رارصإلاو دوعلابف ةيفيكلا
 نأ دارملا نوكي نأ لمتحو فيوختلا بجوي مهمم مالك اذهو ( كل لوقأ ام نورك ذتسف ) لاقف
 لاوهالا ةدهاشم تقو ةمايقلا ف نوكي نأو . توملا تقو وهو ايندلا ف لصح رك ذلا اذه

 ماك هفاخ را دده نم مالك اذهو ( هللا ىلإ ىرمأ اا ) لاق مث , ديدش ريذحم وهف ةلمابو

 مديك و مهفي و عفد ىف لوع مث(كل لوقأام نورك ذتسف)هلوةب مهفوخ ًاضيأ وهو لتقلاب هوفوخ
 ىسوم نم ةقيرطلا هذه ملعت امإوهو ( هللا ىلإ ىرمأ ضوفأو ) لاقف ىلاعت هللا لضف ىلع مثركمو
 ىنإ) لاق ثيح هللا ىلا رشلا كلذ عفد ىف ىموم عجر لتتقلاب هفوخ امل نوعرف ناف ؛ مالسلا هيلع

 ( ىرمأ ) نم ءايلا ورمع وبأو عفان حتف ( باسحلا مويب نمؤي ال ربكستم لك نم مبدو ىلرب تذع
 . ناكسإلاب نوقالاو

 هلوقب | ناصحأ كسمتو ؛ مهتاجاح ريداقمب و مهلاوحأب م هللأ نإ ) لاق مث

 ريا نإ اولاق نيذلا ةلزتعملا نإ اولاقو . هللا نم لكلا ن أ لع( هللا ىلإ ىرمأ ضؤفأو) ىلاعت

 . طقس مالكلا قف.دبال ىعملاو : رذع لثم طبضلا اذه 4ع نزولا, ٠١")



 ةيآلا ٠ ركوعدأ ىلام موقايو : ىلاعت هلوق ٠/١

 لاكن هلق ريش ىف ةرقلا ةروس لوأ ىف انيب انأ (باو+او) دعولا اذه قلخدي الف.نمؤم نيل

 ريسفت ىف اوفلتخاو . مالكلا اذه طقسف نمؤم ةريبكلا بحاص نأ ( بيغلاب نونمؤي نيذلا )

 . باسح ريغب ليق باوثلا كلذل ةياهن ال ناك امل لاق نم مهنف ( باسح ريغب اهف نوقزري ) هلوق

 لضفتلا ماسقأ نم باوثلا كلذ ىلإ مضيو مهامعأ باوث مهيطعي ىلاعت هنأل نورخالا لاقو

 هل ةئرسلا ارح نأ ىعي ( ايلثم الإ ةلباقم ف عقاو ( باسح ريغب ) هلوقو باسحلا نع جرخي ام

 لب باسحو ريدقت ريغبف حاصلا لمعلا ءازج امأف : قاقحتسالا ىلع ديزي الثل  ريدقتو باسح

 لضفلاو ةمحرلا بناج نأ ىلع لدي اذه لوقأو « ةعسلاو ةرثكلاو قهلا ىلع ةدايزلا نم تئشام
 نورك نأ ؛ثحواا دعرلا تامومعب دعولا تامومع انضراع اذإف ؛ باقعلاورهقلا بناج ىلع حجار
 ىق ىدانو نمّؤملا كلذ فنأتسا مش . ةلزتعملا دعاوق مد كلذو دعولا تامومع بناجب حيجرتلا

 ناعإلا ىلإ مكر عدأ انأ ىنعي (رانلا ىلإ ىتنوعدتو ةاجنلا ىلإ ىوعدأ ىلام موقاي) لاقو ةثلاثلا ةرملا
 ءاج ملو ؛ هموق ءادن ررك مل ليق نإف . رانلابج وي ىذلا رفكلا ىلإ ىنوعدتو ةاجنلا بجوي ىذلا

 ةنس نم ظاقيإو مهل هيبذت ةدايز هيفف ءادنلا ريركت امأ انلق ؟ ىتاثلا نود ثلاثلا ءادنلا ىف واولاب

 واولاب .ىجما امأو « ةقفش طرف ماوقاأللا كئاوأ ىلعو : ماهتها ديزم مهملا اذهب هل نأ راهظإو : ةلفغلا

 ؛ 11 نيع نانلاو لواآللل ناب _قاثلا نال . لوألا نيع نركب نأ, نم ترعب ىاثلا نلف ةفطاغلا

 نمؤألا اذه ركذ املو ؛ هيف ةفطاعلا واولا داربإ نس ىناثلاو لوألل نيابم مالك هنآآلف ثلاثلا امأو

 .هب كرشلاىلإ و هللاب رفكلاىلإ هنوعدي م 1 كلذ رسف ؛رانلا ىلإ هنوعدب مثو ةاجنلا ىلإ مثوعدي هنأ

 رقي ناكنم مهنمو ؛ هلإلا دوجو نوركشي اوناكنوعرف موق نم نيرثك آلا نآلف هللاب رفكلا امأ

 ىفنث دارملا ( ملع هب ىلإ سيلام هب كرشأو ) ىلاعت هلوقو مانصأللا ةدابع تبثي ناكهنأ الإ هللا دوجوب
 ؟هلاللاكي رمث هلعجلقعي فيكهلإب سيلامو هلإب سيل امو « هلإب سيلام هب كرشأ و لاقهن اكمولعملا فن لعلا
 (زيزعلا) هلوةف رافغلا زيزعلاب ناميإلا ىلإ مثوعدي ةلأأ نيب كاركلا و هككلا لإ ةنرعدب مهنأ نساملو

 ىف وهف نوعرف امأو . ةردقلا ل ماك ن وكي ىذل اوه هلإلا نأ ىلع هيبفت هيفو : ةردقلا لماكهن وك ىلإ ةراشإ

 ةهلآ اهنوكب لوقلا لقعي فيكف ةتوحنم راجحأ اهنإف مانصالا امأو . ًالِإ نوكي فيكف زجعلاةباغ

 رفكلا ىلع مثرارصإ ببسب هللا ةمحر نم نيسيآ اونوكي نأ بحب ال هنأ ىلإ ةراشإ (رافغلا) هلوقو

 هيك رفك رفعي راقغ هنكل ؛ تلاغيال ًارداق تلغي ال ًازيرغتاك نإ ملاعلاهلإ نإف « ةديدم ةدم
 دوه ةراوش قار مرَجال ريسفت َْق مالكلاو (مرجال) نمؤالا كلذ لاق مث 00 ةعاس ناعإب

 لاقف انهه فاشكلا بحاص هكا 9 مه ةرخآلا ْق مهن أ مرجال ) هلوق ف

 ق>ىنعم لعف (مرج)و هموق هيلإ ةاعدالا اذ ر(ال) لعجب ن أ نييرصللا بهذم ىلع ةقانف (مرجال)

 وكلاب هلو نم تلف ع رة نالطإ بجوو ق> ىأ هلعاف هزيح قاف (امتأ)و

 هت وعد نالطب هيلإ ءاعدلاكلذ ا عل نأمارحلا دجسملا نعركودص نأ نأموق نآ 0 3

 لعف دبال هريظن (مرجال) نإ لاقي ن نأ زوج و. هتوعد نالطبروهظالإ كلذ نم لصحام هنأ ىنعمب



 5 ةنآلا 1 0 لمع نمو 9 ىلا عت هلوق

 «ناف فرخ ايندلاو فيكف ءايندلا نم ًاريخ ةرخ الا تناكل ؛ ًايقاب ًآفرخ ةرخآلاو . ًايناف ًاهذ

 .قاب بهذ ةرخ الاو

 معنلا ف بيغرتلا نإو ءمئاد | مف باذعغلا كلذكف ماد | مف مععنلا نأ 31-6 نأ ملعاو

 لصحت فيك نيب مث «بيهرتلاو بيغرتلا هوجو ىوفأ نم مثال باذعلا نع بيهرتلاو مادلا

 ةئيس لمع نم ) لاقف باقعلا بناج ىلع بلاغ ةمحر لا بناج نأ ىلإ هيف راشأو « ةرخآلا ىف ةازاجملا

 عم « مالكا اذه مصيب فيك ليق نإفع قاقحتسالا ىف اهلباقيام لثملاب دارملاو (ابلثم الإ ىزحي الف
 ببسلا اذهلف ًاناإ و ةعاط هنوكهرفكىف دقتعي رفاكلانإ انلق ؟ دبالا باقغ بجو ةعاس رفك نأ

 فالخب ادبؤم هباقع ناكمرج الف « ًادبأ داقتعالا كلذ ىلع ًارصم قبب نأ مزع ىلع رفاكلا نوكي

 نإ اناق مرجالف ؛ هيلع ار قال نأ مزع ىلع نوكف ةيصعمو ةنايخ هنو هيف دقتعي هنإف قسافلا

 ةيصعملا كلت ةدم نآل ءلطاب وهف ديؤم هياقع نأ نم ةلزتعملا هلوةب ىذلا امأ . عطقنمقسافلا باقع

 فالخ ىلع نوكي ماد باقعب هتلباقف ًاعطقنم لب ًامئاد سيل ًاضيأ اهب نايتإلا ىلع مزءلاو ةعطقنم

 اف ةعيرشلا مولع ىف ريبك لصأ ةيآلا هذه نأ ملعاو . ( ابلثم الإ ىز الف ةئيس لمع نم ) هلوق

 ريغ لثملا ىلع دئازلا نوكي نأو ءاعورشم لثملا نوكي نأ ىضتقت اهنإف تايانجلا ماكحأب قلعتي

 ةلثاملا ةياعرىلع هانل ولف روماألا ىأىف ةريتعم ةلثاملا كلت نأ نايب ةيالا ىف سيللوةن مث.عورشم

 ةياعر ىلع هانلمح ولو « ةلم ةيآلا تراص ةيآآلا ىف رو " ذم ريغ نيعملا كلذ نأ عم يعم

 اذ[ نكراحتلا نأ هقفلا لوط! ىف ترد دهر اص وضخ اهاع هلا تاج 0 مج ىف ةلثاملا

 ةياعر ىلع ةيالا هذه لمحت نأ تعارك لوأ لآ مجالا عفد ناك صيصختلا نيبو لاجبالا نيب عقو

 باب ىف ةريثكلا ماكحألاف اذه تبث اذإو « صيصختلا عضاوم ىف الإ هوجولا لك رم ةلثاملا

 . ةيآلا هذه ىلع ابعي رفت نكمب لاومألا لعو ؛ءاضعألا لعو . سوفنلا لع تايانجلا

 روصقم ريغ ةنسحلا ءازج نأ نيب لثمللا ٍلعروصقم ةئيسلا ءازج نأ نيب امل ىلاعت هنإ لوقن مث
 كتلاوأف نم ود وهو ىلا وأ كد نم اكاضا اع نمور لاتف تاسملا نع جراخ وه لب لثملا ىلع

 (ًاحلاص لمع نمو ) هلوق اولاقف ةيآلا هذه انبادكأ ع (باسح ريغب اف نوقزرب ةنجلا نولخدي

 ةوطخ اطخ نموأ ةبلك رك ذ نم لاقي نأ ىرح ئرخ تاشالا تناج قف طرقلا ضرما رش
 تعو ارق كادكف ا هدحاو رم ةرالا كسزأ كلا كا ذأ لك هيف لخدي هنإف اذك هلف
 ىنالاو ءباسحربغي ايف قزريو ةنجلا لخدي هنإف تاح اصلا نم ًادحاو ًاحلاص لمع نم لك لاقي نأ

 نك تاخحلاصلا مظعأب أ ده نينامت ةدم سيدقتلاو دمحوتلا ىلع بظاوملاو ناب اللاب

 ىلع كلذ ناكف(١)دابألا دبأ رانلا ىف ًادلخيقبي هنإ لوي ىصخلاو ةنجلا لخدي نأ بجوف ؛تاعاطلا
 انادنع ةريكلا تحاصر اماوم هنوك هيفا رم ىلاحا هنإ هل رتعملا لاق . يرصلا صنلا اذه فالخ

 نسم - ىبازلا ىزإ ال , ثيدحلا رهاظ ىهو . رانلا ىف دلخم تارا ثا اكل نال صاملا ”نمزملا نا قط اناقه ([)

 . ةنملا لهأ ىأر فالخ وهو رباوجال رجاوز دودحلا نب لوقلا ىلع ءانبو : فاميالا هنم بلسي هنأ ىا « نموه مهو ىزب
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 سمس مدع رع ماس سا ردح َدَ

 نم انام لع نمو ايلثم الإ ىتزي دلف هتيم لع نم هرازعلا راد هَ رخآلا نإو ندلا

 3 ىل ام موقايو ؛ باسح ريغب اف نوقزرب ةنجلا نولخدي كلو اني هوم قط ع أ راب 3

 مكو عدأ انأو ملع هب ىل سيل ام هب كرش 2 هلأ نفك ل ىارعدت + ناثلا لإ ىيناوعدتو هاجللا لإ

 نإ اكره نأ رجلا قيال و اندلا فة وعداد سيل هيلإ ىتوعدت اعأ 0 رافغلا زيزعلا ىلإ

 ريصب هللا نإ هللا ىلإ ىرغأ ضوفأو مكل لال اهني ذتسف : رانلا باد أ مم نيقرسملا نأو هللا

 4« دايعلاب
 ىسومب ناميإلا ىلإ مهوعدي ناك دقو ؛نوعرف لآ نم نمآ ىذلا مالك ةيقب نم اذه نأ ملعا

 كلذ ل ف لإ مهاعد ىلوآلا ةرملا ىف : تارم ثالث هموق ىف ىدان هنأ ملعاو . هتقيرطب كسفلاو
 . ليصفتلا ليبس ىلع نيتيقابلا ني:رملا ىفو . لامجإلا ليبس ىلع نيدلا

 ( نوعبتا ) هلودب تارا دل و ( داشرلا ل ا مكدهأ نوعبتا ! موقاي ) هلوق وف لامجإلا امأ

 ريغلل ةلداآلا نيب نمو ؛ ةلالدلا 0 0 ا ليبس م كدهأ ) هدعب لاق هنأل ء دلقتلا ةقيرط

 ضيقن داشرلا نآل : هيلإ ىدؤي امو ريخلاو بوثلا ليبس وه داشرلا ليبسو . هاده هنأب فصوي
 . ىغلا ليبس وه هموقو نوءرف هيلع ام نأب حيرصت هيقو ٠ ىغلا

 هلوق ىبف اسدلا/ ةراعج اهلا ةيرخآلا لاح لاكأو ايندلا لاح ,ةراقح نتن هنأ'وبف ليصفتلا امأو

 عطقنت مث  ةليلق مايأ ىف ايندلا ةايحلا هذهب عتمتسي هنأ ىنعملاو ( عاتم ايندلا ةايحلا هذه امتإ موق'اي )
 ةبقاب ةرخآلا نأ مالكلا لصاحو ؛ ماودلاو ءاقبلاو رارقلا راد ىبف ةرخآلا امأو . لوزتو

 ايندلا تناك ول نيفراعلا ضعب لاقو « ىضقنملا نم ريخ مادلاو  ةضرةنم ةيضقتم ايندلاو ؛ ةعاد



 "ا ةيآلا . نمأ ىذلا لاقو : ىلاعت هلو

 ١ سدت يي مدع 0 م هيل ماطلع سس

 هذه اعإ | موقأي 38١« د داشرلا ليس كده ن نوع ا نماء ذل اقو

 اس هر تسساس حس يل سل )زج اس ماص رثاس ل اساس | ىادص 0

 رخال لَ نمر رقلا راد ىه ةرخ انو عاَنم ايندا / اةويحلا

 ل دفا عقارا نأ دانا لاق : عفرلاب نوقام ابلاو نيعلا حتفب ( ا

 هلعج بص نمو ٠ ءافلا نه ا دشأ مش فر تح نأ الإ علطأ مث ) تأ اال غلبأ ىلعل ( ريدقتلاو

 ىئاثلاو علطأىلعل لوالا نآل , فلتخي ىنءملاو علط أ اعلا ى ّ بابسالا غلبأ ىلعل ىنعملاو ا

 . علطأ نأو دب الف تغلب ىتم م ىنأ رماض انأو غلبأ ىلعل

 هلمع ءوس نوعرفل نيز كلذكو ) اهدعب لاق ةصقلا هذه نوعرف نع ىكح ال ىلاعت هنأ ملعاو

 : لئاسم هيفو ) ليبسلا نع دصو

 هبو : ةديبع وبأ لاق . داصلا مضي ( دصو) قاكلاو ردك مجاعأر ة ( ىلوألا ةلأسملا 2

 داك دوا درا انو ؛ هلثم هيلع فاطع ام لم هب لوعفدلل ىن :ىم لعف هلق ةا ار

 هذه دؤرو ) مكلجرأو ميدي نءطقألل ( هلوق هدص نمو اولاق 2 نأ ا ع سانلا ع هنأ ىلع

 نع مكودصو اورفك نيذلا مه) هلوقو ( هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا ) هلوق ةءارقلا

 . ( مارحلا دجسملا

 ليقف ؛ ناطيشلا هنإ : ةلزتعملا تلاقف ؛ نيزملا نم هل دبال (نيز ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا زر

 لساستلا تايثإ مزل رخآ ًاناطيش ناك نإ ناطيشلل نيزملاف ؛ ناطيشلا وه نوعرفل نيزلا ناكنإ مهل

 تاجرد قف. تاسسملاو ثاسالا ءاهنأ بجو كلذ لطب املو : لاح وهو رودلا , 10

 لعافلا داقتعا َْق نك م نإ لا نأ ىلع كَ (نذز هلوقف ًاضيأو 3 دوجولا بجاو لإ تاجاحلا

 ؛ىلعلا بف ًاباوص ناكنإ داقتعالا كلذ نأ الإ : هيلع مدقيال هنإف نسحو ةنيزو ريخ هنأب ًافوصوم

 ليصحت دصقي ال لقاعلا نآل « ناسنإلا كلذ وه سيل لوجلا كلذ لعافف ؛ لبجلا وهف أطخ ناكذإو

 الهبج هن فرع ىمو « البج هنوأ فرع اذإ هسفنل لبجلا ليصح دصقب اعإ هن”الاو هيف لوجلا

 هلعاف نوكي نأ زوج الو .ن اكول كلذ وه نع لوجلا كلذ لعاف نأ تددق اله اج هٌّؤاقب عتتا

 . لعأ هللاو ىلاعت هللاوه هلعاف نوك نأ الإ قب ملف « هيف دئاع هنيعب لوألا ثحبلا نآل : ناطيشلا وه

 لعافلل ءانبلا ىلع ( هلمع ءوس هل نيزو ) ءىرق هنأ لقن فاشكلا بحاص نأ هاناق ام ىوقيو
 . ( ىموم هلإ ىلإ ) هلوق هيلع لديو ؛ ل>و زع هلل لعفلاو

 ىلاعت هلوق ةريظنو « نارسخلاو كالهلا بابتلاو ( بايت ىف الإ نوعرف ديك امو) ىلاعت لاق مث

 ةاسحلا هذه امإ موقاي ' داشرلا ليبس مكدهأ نوعبتا مرقأي نمأ ىذلا لاقو ) ىلاعت هلو
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 بر نيلوآلا مكئابآ برو مكبر ) لاق 5 ليلدلاو ةجحلا وه اهإ ىلاعت هللا ةفرعم ىف قيرطلا نأ

 امل هنأ لاهجلا ىلإ قلأو « ليلدلا كلذ نع لفاغت هركمو هثبخل نوعرف نأ الإ (برغملاو قرشملا

 قيفوتلا هللاب و بابلا اذه ىف ىدنعام اذبف ءهيفن بجو هلإلا اذه ساسحالا ىلإ قي رطال ناك

 يصل
 نوكت ثيحم اهتاكرحو كالفآلا رهاوج قلخ ىلاعت هنأ ىلإ موق بهذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ال

 بابسأألا غلبأ ىلعل ) ىلاعت هلوقب اوجتحاو « لفسأللا ملاعلا ذه ىف ثداوحلا ثودحل بابسألا ىه

 ىلاعتهلوقب اذه دكؤيو اولاق ملاعلا اذه ثداوحل الإ ابابسأ تسيل اهنأ مولعمو ( تاومسلا بابسأ
 ىلعل ) ىلاعت هلوق ريسفت» ىف اوركذ دّقف نورسفملا امأ ( بابسآلا ىف اوقترياف ) ص ةروس ىف

 كيلإ فر اهو ايار از اهرط تاومسلا تانساي دارملا نأ ( تاؤمسلا فاسيأ تاَسالا غلبأ

 . هوحنو داشرلاك ببس وهف ءىث ىلإ كادأ ام ام لكو

 ناماهذأ نوعرفو ليئارسإ ىنب خيراوت نع نوثحابلا قبطأ دوهيلا تلاق 4 ةعبارلا ةلأسملا م(

 لوقلاف ء رهاد رهدو ديدم نامزب امهدعب ءاجامإو نوعرفو يو نام قا هيلا: أذ وجم ناكإم

 صخش د وجو نإ لوقي نأ لئاقل سيلو « خيراتلا ىف الط نوع رو نامذا ىف اذ وج وم, ناك ناماهذأب

 اولاق ءهنامز ىف مسإلا 3 ىعسا ارا لصحش ف وجو دف عنميال وعرف نامز دعب نامام ىمسي

 هن |[ حت ناك ام نوعزو نامز ى.لدوجوم ناك ىذلا نافاه ىمسملا صحشلا اذه نأ

 ولف ةيلحلاو فصولا لوهجب نوكي ال صخشلا اذه لثمو ؛ هل ريزولاك ناك لب نوعرف ةرضح

 دعا لأ ىساوذو كوع ف كارد نع نودحاتنلا قيط) ؛فيح و... هلاخ ةفرفلا اذ ودك ناك

 ىف عقو طاغ هنأ مع راودأب هدعب ءاجءاتعإوأ نعرف نامز ىف ًادوج وم ناك ام َناَماَب ىمسملا

 هيلع هللا لص دم دعب ءاج اعإ ةفين> ايأ نأ نأ مالسإلا ند ىف فرعن اكان ل اولاق ٠ خيراوتلا

 0 معذو مالسلا هيلع دم نامز ىف 1 ناك ةفينح يأ نأ ىعدا الئاق نأ ولذ ملسو

 انهه اذكف هئطخم نوعطقي خيراوتلا بادكأ نإف . ةفينح نا اوه ول ار 1

 قبب ملف را وداآلاو لاو>اّلا تبرطضاو اهم دوعلا لاط دق نوعرفو ىسوم خيراوت نأ (باوطات)

 ل1 لاح فالك لوا[ سلا كرش دحالا ناكف.. تالا اذه ى دايك خبراوتلا لهأ مالك ىلع

 . نيب ايلا نيب قرفلا ربظف ةطوبضم ىه لب ةبرطضم ريغ ةبيرق خيراوتلا هذه نإف ةفينح ىنأ عم

 . ةيظفللا ثحايملاب قلعتيام ىقبو . ةيالا هذه ىف ةيونعملا ثحاملاب قلعتي ام ةلمج اذبف

 اذإ ءىشلا حرص نم هوقتشا . دعب نإو رظانلا ىلع ىي ال ىذلا رهاظلا ءانيلا (حرصلا) ليق

 بايسأ غلبأ ىلعل : لبق ولو . ريركتلا اذه ةدئاف ام ليق نإف « ابقرط ( تاومسلا بابسأ ) و رهظ

 امبخفت ناكحضوأ مث ءىثلا مهمأ اذإ : لاقف هنع فاشكلا بحاص باجأ ؟ ًايفاكناك::تاومسلا

 صقح أرق(ىسوم هلإ لإ علطأف)هلوقو : امض وأ مث اهمتمأ تاومسلا بابسأ يخفت دارأ أملف ٠ هنأشل



 5م ةبآلا .٠ احرص نبأ ن , : ىلاعت هلوق

 00 اس هنوك ىنعمب رادلابر هنإ انمدحاولل لاقي 5. تاومسلا بر هنأ هب ىنع هنأ نظ(ضرآلاو

 ةقاملاو لبجلا ىف غلب ناكن وعرف نإف . دعيتسع سيل اذهو ؛ هنع 1 هنظ ىلع بلغ ادلف , هيف

 ًاقمال كلذ ناك هيلإ لايخلا اده ةبسن مصخلا دعبتسا نإف : هيلإ لايخلا اذه ةبسن دعبيال ثرح ىلإ

 تدهش نوءرف ةرطف نإ هلوق امأو . هميظعت مهلع بجو نوعرف نيد ىلع اوناكامل مهل مهب

 مهيلإ ليخت سانلا رتك أ ةرطف نأ ركستال نح انلق . .امسلا ىف ناكل دوج وي تاك ولا هلال نأ

 . ظقاس مالكلا اذه نأ تيثف نوعرف ةجرد ىلإ ةقاملا ىف غلب نم اسال كلذ ةحص

 ءامسلا ىلإ هنم دعصيل حرصلا ءانب دصق له نوعرف نأ ىف سانلا فاتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 كلذ ءانب ةيفيك ىف ةليوط ةياكح اورك ذو ؛ كلذب اوءطق دقف نيرسفملا نم نويرهاظلا امأ ؟ ال مأ

 نم ناك هنإ لاقي نأ امإ ولخ ال نوعرف لاقي نأ هيلع لفادلا هسا قع ىذلاو ؛ حرصلا

 لوسرلا لاسرإ ىلاعت هللا نم ربي مل نيناجنا نم ناك هنإ انلق نإف ؛ءالقعلا نم ناك وأ نيناجلا

 امأو . نآرقلا ىف نونجب مالكة ياكح ركذي نأ هللا نم زحي لو . فيلكتلا ىف طرش لقعلا نآل « هيلإ

 عضو رشبلا ةردق ىف رذعتي هنأ هلقع ةيمدب ملعي لقاع لك نإ لوقنف ءالقعلا نم ناك هنإ انلق نإ

 نو ءانلا كاع رضبلا ىف توام الدينا هلع هم طاش ملعيو . ىلاعلا لبجلا نم 0 نارك
 نييهمدب ناءلعلا ناذه ناكاذإ و  لابجلا بعأ نم هيلإ رظني نأ نيب و لابجلا لفسأ نم هيلإ رظني نأ

 ةرورضلاب ًامولعم اذه داسف ناك اذإو « ءامسلا ىلإ هنم دعصي ءانب عضو لقاعلا دصقي نأ عنتما

 م ةيرهدلا نم ناك ن وعرف نأ ةيآلا هذه ريسفت ىف ىدنع ىذلاو « نوعرف ىلإ هدانسإ عنتما

 هلإ هنأ هيلعكحت أ ةيش ىزال انإ : لاق هنأ هريرقتو عئاصلا فن ىف ةهيش داريإ مالكلا اذه رك ذ نم

 ليبسال نحنو ءامسلا ىف ناكل ًادوجوم ناكول هنالف هارنال هنإ امأ ؛ هلإلا اذه تابثإ زحي : ملف ملاعلا

 دوعص هنكمال هنأ ناب ىف ةغلابملا لجل هنإ مث , هارت نأ اننكمب ا تااوهتشلا داوم ل
 د>أ لك فرع امل هنأ دوصقملاو 0 غلبأ ىلعل احرص ىل نبا ناماهاي لاق ) تاومسلا

 كلت كليف مريظر و ء اكتم سلا ءقب رطب هسناا هرج و مقر دق لإ ل رضا ناك عنتمم قيرطلا اذه نأ

 ًادمع نأ هنم دارملا سيلو (ةيآب مههتأتف ءامسلا ىف الس وأ ضرالا ىف ًاقفن ىغتبت نأ تعطتسا نإف)

 نأ فرع امل هنأ ىنعملا لب ؛ءاهسلا ىلإ الس عضو وأ ضرالا ىف ًاقفن بلط ملسو هيلع هللا لص
 نوعرف ضرغ انبه اذكف ءدوصقملا كلذ ليصحت ىلإ كل ليبسال هنأ فرع دقف عنتمم ىنعملا اذه

 اذه الإ هيلإ ليبسال ناك امل ىسوم هلإ ىلع عالطالا نأ ىني ( احرص ىل نبا ناماهاي ) هلوق نم

 ىسوم هتبثي ىذلا هلإلا ةفرعم ىلإ ليبسال هنأ هنم رهظي ذئنيخ« ًاعنتم قيرطلا ذه ناكو قيرطلا
 .بابلا اذه ىف هتاصحام اذه لوقنف

 ءافتنا نم مزلي الو. رظنلاو ربخلاو سحلا ةثالث للعلا قرط نآل ةدساف ةهبشلا هذه نأ ملعاو
 نوعرفل نيب دق ناك مالسلا هيلع ىسوم نال كلذو « بولطملا ءافتنا سحلا وهو دحاو قيرط

 يوب راهو



 01 ناماهإل نرع كاع لاعب لوك 1

- 
 ام د 676 اس ني د ساعي دع

 وس نوعرفل َنيذ كلذكو (ذاهنظأل إو 1 هل 1 ! أ تاومسلا
 ب هسا نت

 6 ب26 طاب قابلا للا ون نع ع

 الد بأن قال برع 0 داو سوال
 2 هر ه#

 تار رو دكا امو لييسلا ع دلو هلع ءوس ناوعوفل نيت كاذكو ايذاك هنظاأل قو ىئموم هلإ لإ

 4 بان, قاالإ

 نأ ىلإ ةقاحاو ةداليلا ىف غلب هنأ نيب انا 6-0 ص هناوكت نوع 5 كفصاو ال للاخ هنأ ملعا

 راسه الا فرو .ةاومدلا لإ د ردصلا دف

 تاومسلا ىف هللا نأ تايثإ ىف ةيآلا هذهب ةهبشملا نم ريشكسلا عملا جتحا « ىلوآلا ةلأسملا إ)
 ى هك ذيام لكو. هللا دوجول نيركلملا نم ناكن وعرف نأ ( لوآلا ) : هوجو نف كلذ اوررقو

 هرك ذي ًاضيأ وهف , كلذب هللا فصب ىسوم نأ عمس هنأ لجال هرك ذي ام كلذف ىلاعت هللا تافص
 (ىتاثلا هجولا) ءامسلا ىف هبلط املالإو ءامسلاف دوجوم هنأب هللا فصي ىسوم عمم هنأال ولف ؛ هعمس اي
 هيلإ مالكلا ف رصل نيعتم قباسلا نول دملاو ءاذامف 0 نيس و ؛ ًايذاك هنظال إو لاق

 ( ًايذاكهنظاأل ىنإو ) لاق مث «ءامسلا ف دوجوم ا معزي ىذلا هلإلا ىلإ علطأف ة ريدقتلا ناكف

 ىسوم نيد نأ لع لدي كلذو « ءامسلا ىف دوجوم هلإلا نأ هئاعدإ ىف ًايذاك سوه نظل إو ىأ

 ملع ءامسلا ىف اكرر رد ناكلاهلإ دج ازلساب ملعلا ( ثلاثلا هجولا ) ءامساا ف دوجوم هلإلا نأ

 ىلإ م«يديأو مبهوجو اوعفر هللا ىلإ اوعرضت اذإ نايبصلا ناف كلذاو لوقعلا لكىف ررقتم ىجدب

 نأب ملعلا نأ ىلع لدي اذهو ؛ ءامسلا ىف هبلط دقف هلإلا بلط امل هرفك ةياهن عم نوعرف نإو .ءامسلا

 . لهاجلاو ملاعلاو دحوملاو دحلملاو قيدنزلاو قيدصلا لقع ىف ررقتم ملع ءامسلا ىف دوجوم هلإلا
 ىزخلا لاك ىف مهيفكي لاهجلا ءالؤه نأ (باوجلاو) ؛ ةيآلا هذهمب ةهشملا تالالدتسا ةلمج اذهف

 مالسلا هيلع ىسوم امأو « مهنيد ةحص ىلع مهل ةجح نيعللا نوعرف لوق اولعج نأ لالضلاو

 ىطعأ ىذلا انبر ) هط ةروس ىف لاقف ةيقالخلا ةفص ركحذ ىلع ملاعلا هلإ فيرعت ىف دزب ل هناف

 فارق ! تو نالوا مكئابأ برو مكر ) ءارعشلا ةروس ىف لاقو ( ىده مث هقلخ ءىش لك

 ةققالخلاب هفيرعتو نوعرف نيد ءامسلا ىف هنوكب هللا تاذ فيرعت نأ رهظف ( امهننب امو برغملاو

 « ىسوم نيدىلع ناكىاثلاب لاقنمو « نوعرف نيدلعن اكل والاب لاق نف « ىموم نيد ةيدوجوملاو

 « مالسلا هيلع ىموم نم هعمس دق كلذف ىلاعت هللا تافص ىف نوعر :ءلوقيام لكنأ نال لوق مش

 اع وهف... ء|بلا ]ف داصاح ناكل 0 ناكول هلإلا نأ دقتعي ناكف ةهيدشملا نيد ىلع ناك هلعل لب

 : مالسلا هنلع ىموم نم هععم دق 5 لجال ال هسفن لبق نم داقتعالا اذه كد

 تاومسلا بر ) لاق السلا هيلع ىسوم عم امل هلعل لوقنق ( ًابذاكهنظآل ىنإو ) هلوق امأو



 5 ةيآلا . ناماهاي نوعرف لاقو : ىلاعت هلوف

 سم جمدمرار دل هم 6

 َباَبسأ «>» بابسألا غلب لع 3 رص ىل نبأ ناماع رف لمَ

 هنوك نآل هللا قاخب سيل مهلعف نأ ىلع لدي مهايإ هللا تقم ىضاقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 . لاح هل اتق امو لعفلل العاف
 نأ الإ هدابع 5 تقم دق هلأ قلعت هللا فصو زوجب هنأ ىلع لدت ةيآلا ( ةثلاثلا ةلأسملا )

 تقملا اذه نأ نيب مث ملعأ هللا تججعتلاو ءايحلاو:بضغلاك هللا قح ق:ليوأتلا:ةجاو ةفص اكاد

 . اونمآ نيذلا دنع لصح دق كلذكف هللا دنع لصح اك

 : لئاسم هيفو ( رابج ربكستم بلق لك ىلع هللا عبطي كلذك ) لاق مث

 باقلل ةفص (ربكتم) ًاتونم (بلق) قاسك-لانع ةبيتقوورمعوب أ ورماع نبا أرق 4« ىلو ألا ةلأ ملا 0
 ( لوألا ) هوجول ةفاضإلا رايتخالا ديبع وبأ لاق ربكنتملا ىلإ بلقتلا ةفاضإ ىلع نيونت ريغب نوقابلاو

 ريكتلاب ناسنإلا فصو نأ( ىتاثلا ) ةءارقلا هذهل دهاش وهو (ربكتم لكب اق ىلع) أرق هللا دبع نأ

 ىلإ فيضأ دق ربكلا نإ اولاقف نيوذتلاب اوأرق نيذلا امأو ءامهب بلقلا فصو نم ىلوأ توربجلاو

 نوكي نأ نكميف ًاضيأو ( هبلق مثآ هناف) ىلاعت لاقو ( ربكالإ مرودص ىف نإ) هلوق ىف بلقلا

 باقلا وه قيقحلا ناسنإلا موق لاق ًاضيأو « ربكتم بلق ىذ لك ىلع ىأ فاضملا فذح ىلع كلذ
 نمو اولاق ( كبلق ىلع نيمآلا حورلا هب لز) هلوق ريسفت ىف هانرك ذ دقو ليوط ثحبلا اذهو

 . ربيكتم لك بلق ىلع هللا عبطي ريدقتلاو ء فذ> ريد#ت نم هل دب الف فاضأ

 باتكلا اذه ىف قبس دق ةواشغلاو ةوسقلاو نيرلاو عبطلا ىف مالكلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 نولوةي ةلزتعملاو هللا نملكلا نأ ىلعلدي ( هللا عبطي كلذك ) هلوق نولوقي انباحأو . ءاصقتسالاب
 هللا نم لصح امنإ عبطلا اذه نأ ىلع لدي ( رابج ربكتم بلق لك ىلع هللا عبطي كلذك ) هلوق نإ
 نم نيّقيرفلا نيذه نم دحاو لكل ةجح ةنآلا ريصت اذه دنعو ًارامج انكم هسفن ف نانا

 قلخيىلاعت هنأوهو هيلإ انبهذ ام ناهجولا هيلع جرخي ىذلا لوقلاو . رخآ هجو نم هيلعو ؛ هجونم

 ةعاطلا .ىكإ وعدي ام لوصح نم ةمنام ىعاودلا كلت ريصتق /بلعلا ىف ةسايرلاو كلا 07
 ًاريجتم هنوكب نيدلا نع دصلا ليلعت نوكيو ًاقحردقلاو ءاضقلاب لوقلا نوكيف « هللا مآل دايقنالاو
 نآرقلا ظفل قيطنب ىذلا وه ردقلا ءاضقلا ىف هانرتخا ىذلا بهذملا اذه نأ تبثف . انقاب اراكتم

 . هيلع هرخآ ىلإ هلوأ نم
 لوبق نع (ربك-تم) لئاقم لاق ؛رابجلاو ربكستملا نيب قرفلا نايب نم دب ال ( ةثااثلا ةلأسملا )ل

 هللا قاخىلع ةقفشلاو هللا ىمأل ميظعتلا نيرم مآ ف ةداحسلا لك لوقا و: ىخ نيغ ف( نا 2

 .ملعأ هللاوهللا قلخ ىلع ةقفشلل 0 وربجلاو هللارمال مظعتلل داضلاك ربكستلا لتاقم لوق ىلعف
 علط طأف تاومسلا بابسأ ؛ بابسألا غلبأ ىلعل احرص ىل نبا ناماهاي نوعرف لاقو ب ىلاعت هلوق



 ةيالا . هللا تايآ ىف نولداحب نيذلا : ىلاعت هلوق -

 ل هاس لس رش سر م خ1 - 1

 اتقمربك مهنا نآَملسَِب هلآت أنا ف َنوُلداجيَ يذلآ 6م ا فرسم

 "ا م6

 «86) رابج 0 بلك لك 1 0 عبط َكِلدَك ا يذلا كدّيعرو ١ لع

 نولداحب نيذلا ءباتىم فرسم وه نم هللا لضي كلذك الوسر هدعب نم هللا ثعبي نأ مق كله

 بلق لكىلع هللا عبطي كلذك اونمآ نيذلا دنعو هللا دنع ًاتقم ربك مهاتأ ناطاس ريغب هللا تابآ ىف

 ١ 4 رايج ربكتم

 رار دا اذ 22 ( داه نم هللا هللا للضي نهو) لاق امل نوعرف لآ نموم نأ لغاو

 « لئالدلا كلتب اوعفتني ملو . ةهشلاو كدشلا ىلع اورصأف ةرهابلا تانيبلاب مهءاج امل 0 نأ

 : لئاسم ةيآلا ىفو ( داه نم هل اهف ) هللا هلضأ نم نأ ىلع لدي اذهو

 باص لقنو ٠ مالسلا امهلع بوقعي نب فسوي وه اذه فسوي نإلبق 4 ىلو آلاةلأسملا))
 نإ ليقو« ةنس نيريثعو أفين مهيف ماقأ بوقعي نب فسوي نب مييارفأ نب فسوي هنأ فاشكلا

 .ىث لكلا نم دوصقملاو « رخآ نوعرف ليقو هنامز ىلإ ًايح قب فسوبي كوعرف وه ىسوم كوعرف
 تاتيبلاب دازملا نأ (لواآلا) نالوق اهب دارملا قو ,«تانيبلابا هموق ءاج :فسوي نأ وهو دحاو

 اذهو : تازجعملا امم دارملا ( ىتاثلاو ٠١ ( راهقلا د>اولا هللا مأ ريخ نوةرفتم بابرأأ ) هلوق

 نل ) هنإ اولاق تام املف ٠ تانيبلا كلتب ةتبلا اوعفتني ملو «نيبات م نيك اش هتوبن ف اوقب مهنإمث ؛ىلوأ

 لاو هححا ريع نما ىقتلا و قيشتلا ليس لع محلا اذهب اومكح امتإو ( الوسر هدعب نم هللا ثعبي

 كلذ دعب نر نيذلا ءا ننال ني هكدا لق ىف مه اناس كلذ نركب كاذ ا ذ اممإ لب ءناهر

 اوكش دقو فيك و فسوي ةلاسر قيدصت لجأل (الوسر هدعب نم هللا ثعبي نل رو ف كلر

 لاق مث هتلاسر بيذكت ىلإ ًامومضم هدعب وه نم ةلاسرل بيذكت وه امو اع اورفكواهف
 هناصع ف فرسم لك هللا لضي لالضلا اذه لثم ىأ (باتىم فرسم وده نم هللا لضي كلذك )

 . ىلاعت هنأ نيب مث . مرفك نيب ىلاعت هنآل ردقلا لهآل ةجح ةيآلا هذه ىبعكلا لاق . هنيد ىف باترم

 . هلضيال ىلاعت هللا ناف « نيدلا نع لضي مل ام دبعلا نأ تبثق . نيبات رم نيف رسم هنوكل مهلضأ امنإ

 ريغب هللا تايأ ىف نولداحي نيذلا) لاقف فارسإلاو كشلا كلذ ىف اوقب هلجأل ام ىلاعت نبب مث
 دنع ًاتقمربك ) ةسيسخ تاهش ىلع ءانب امإو ؛ درحا ديلقتلا ىلع ءانب ام] لب . ةجح ريغب ىأ (ناطلس
 هيفو . هسعتو هيزخ رهظيو هضغببو هللا هتقميف امظع اغلبم موقلا ىف ءرملا غلبي نأ وه تقملاو( هللا

 ا

 نسح ةجحلاب لادا نإ ىلع ةلالد ناطاس ريغب نولداحب مهنأب مه همذ ىف ( ىلوألا ةلأسملا )

 . ديلقتلل لاطإ] هيفو قحو



 55 ةيآلا . فسوي مك ءاج دلو : ىلاعت هلوف

 مس © لس د ]أ

 0 مما ام كَم ىف مذ ” تانيا لبق نم فسوب مق ءاج اجدقلو

 هس رثيا دع 34 2 28-26 00 2 تا

 1 نم هللا لضي كزذك لول هدعب نم 1 ثعمبب ْن ) ملف داع

 . ةداعإلا ىف ةدئاف الف « باوجلا عم باتكلا اذه ىف ًازارص هاك ددق لالدتسالا ادهر: ملظلا

 : لئاسم هيفو (دانتلا موي كيلع ف اخأ ىتإ موقاي و) هلوق نمؤملا اذه تاك نم (ثلاثلا عونلا)
 , ًاضعب مهضعب ىدان ىأ « موقلا ىدانت لاقي «ءادنلا نم لعافت ىدانتلا (ىلوئالا ةلأسملا ل

 نورسفملا عمجأو (قالتلا موي)ىف كلذ انرك ذو « لصاوفلا ىف نسح ءايلا فذحو ءايلا لص'الاو

 نأ لوئالا) هاجر مسالا كلذب مويلا كلذ ةيمست ببس ىفو « ةمايقلا موي (دانتلا موي) نأ ىلع

 ةروس ىف مهنع هللا ركحذ انك ءرانلا لهأ نوداني ةنجلا لهأو ؛ةنجلا لهأ نوداني رانلا لهأ

 لاق (ىناثل 0 :لا بادكأ ةنجلا باحصأ ىدانو) . (ةنجلا بادحأ زانلا باعكحأ ىدانو ) فارع'الا

 ىداني هنأ (ثلاثلا) ؛ (مهمامإ سانأ لكوعدن موي) ىلاعت هلوق هيف ببسلا نوكي نأ دءبي ال : جاجزلا

 نوعدي ىأ . رشحنا ىلإ نودانب (عبارلا) « (انليواي ) نولوةيف روبثلاو ليولاب ًاضعب نيملاظلا ضعب
 ( سداسلا (٠) هيباتك توأ مل ىتتيلاي ) رفاكلاو ( هيباتك اوأرقا مؤاه ) نمؤملا ىداني (سماخلا)

 لهأ اي ىدانيو حبذي مث , حلمأ شبك ةروص ىلع توملاب ءاحي (عباسلا) نيملاظلا ىلع ةنعللاب ئداني

 لاق (نماثلا ) مهنزح ىلع ًانزح رانلا لهأو ٠ مبحرف ىلع احرف ةنجلا لهأ دادزيف « توم ال ةمايقلا

 سابع نبا ةءارق وهو « بره اذإ نالف دن موق نم « دانتلا نم قتشم ىدانتلا : ىسرافلا ىلع 1

 نم ءرملا رفي موي ) ىلاعت هلوق ةءارقلا هذه ةعح ىلع لديو «ليإلا دنت امك نودني لاف ءاهرسفو

 رانا ريفذ اوعمس اذإ مهن'ال ( نيربدم نولوي موي ) ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوقو : ةيآلا ( هيخأ
 ناكملا ىلإ نوع ريف ؛ افوفص ةكتالم اودج و.الإ ناطق الا نم ارطق نوتات الف .نيبراع

 . هيف اوناك ىذلا

 هن اك ٠ كفروخللا فرظلا ( اهفدحأ ١ نيبجول ( دانتلا موي) هلوق بصتنا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ىلإ ) ريدقتلا نوكي نأ (رخآلاو) اونمؤي مل نإ باذعلا نم مهّقحلي امل. مويلا كلذ ىف مهيلع فاخ

 باصتتا ال هب لوعفملا باصتنا موي باصتتا ناك كلذك ناكاذإو (دانتلا موي باذع يلع فاخأ

 نم لدب وهو ( نيريدم نولوي موي ) لاق مث « فوذحما فاضملا بارعإ هبارعإ نأال٠ فرألا

 نيراف : دهاجم نعو ؛ راذلا ىلإ باسحلا موي فقوم نع نيفرصنم : ةداتق نع ( دانتلا موي ) هلوق

 مهتلالض ةوقىلع هبن مث ( مصاع نم هللا نم كل ام ) لاقف ديدهتلا دك أ مث , نيزجعم ريغ رانلا نع

 . ( داه نم هل اف هللا للضي نمو ) لاقف مهتلاوج ةدشاو

 اذإ ىتح هل مك ءاج ادع ملز اف تانيبلاب لبق نم فسوي مك ءاج دقلو ( ىلاعت هلوق



 ةي الا . حون موق بأد لثم : ىلاعت هلوق 7

 ماه رلا لس الإ ىارلا اذه ( 3 دهأ امو ) ةنتفلا ةدامل امسح هلتق بحب هنأ هتركذ ام ىوس ىأرب

 مكيلع فاخأ ىنإ ) لاقف نوعرف ىلع مالكلا اذه در نمؤملا كلذ نأ ىلاعت ىكح مث ؛ حالصلاو

 . ( بازحالا موب لثم

 كب نأ هنكمي ع ماكي ىذلاو 2 هنامبإ متكي ناك هنأ نمؤملا كلذ نع ىح ىلاعت 5 ملعاو

 ىنورذ) لاق 1 نوعرف /نأ (لوآلا) نال انهه لص-ح بسلا اذهلو ؛ نوعرف -_ تاملكلا هذه

 الإ ؛هنيد ىلعو نوعرف عم هنأ مثوأ لب ؛ ىسوم نيد ىلع هنأب نمؤملا كلذ حرصي مل( ىسوم لققأ
 فتاايرتإلاو هللا ىلإ ةوعدلا الإ هنع ردصي مل هنآل . ىسوم لتق كرت ىضتقت ةحلصملا نأ رع هنأ

 سانا ةنسلأ ىف عوقولا بجوي هلتق ىلع مادقإلاو ؛لّتقلا بجوي ال اذهو ةرهاقلا تازجعملاب

 ناك نإ ريدقتلا اذه ىلع نآل « هنيد راهظإ نم عنمب نأو هلتق رخؤي نأ ىلوآلا لب  تاملكلا حبقأب
 مث «هوجولا ضعب نم هب عافتنالا لصح ًاقداص ناك نإو ؛ هيلإ ًادئاع هبذك لابو ناك ًابذاك

 نه هةنعدي مف قدص نإ هنأ ىنعي ) تادك فرسم وه نم ىده ال هللا نإ ( هلوقب كلذ نك

 هللا نإ) هلوقب دارأ هنأ ٍنوعرف مموأف ءباذكلا فرسملا ىدهم ال وهف ميك-حلا رداقلا هلإلا تابئإ
 كارما نال «نوعرف هب دصتب ناك اك و نر ال ردم وع نم دم ال

 نوعرف لاق اءلف ءالوأ هنامإ متكي ناك نوعرف ل1 نمؤم نأ (فاثلا لوقلاو) نوعرف 0 تادكتلا

 .قحلاب نوعرف 0 « ىموم نيد ىلع ها لأ ناككلا لازأ (ىسوم لتق ها[ ورد 0(

 هلوق ( لوآلاف ) نوعرفل اهركذ تاملكلا نم ًاعاونأ نمؤملا اذه نع ىكح ىلاعت هنأ مِلعاو
 فاضأ امل هنأ الإ بازحالا مايأ لثم ريدقتلاو ( بازحالا موي لدم مكيلع فاخأ ىفإ موق اي )

 ىف نيعم موي هل ناك بزح لك نأ روظ ذئنيَخ ءدومثو داعو حون موقب مثرسفو باز>ألا ىلإ مويلا
 لثم مكيلع فاخأ ىنإ ) هلوق رسف مث ء سابتلالا مدعل دحاولا رك ذ ىلع عملا نم رصتقاف : ءالبلا

 نم مهلمع ىف مهنود ءالؤه بأدو ( دومتو داعو حون موف بأد لدم ) هلو#ب ( بازح“الا موي
 فد 201 الو ١ هع نورش الر اعادو اثاذ كلذ: نوكفءىضاعملا نئامو تيدكتلاو رفكلا

 ًاضيأ مهفوخ مث . ايندلا ىف لجعم كالي مهفوخ هنأ لصاحلاو ؛ مهمأد ءازج لثم ديري فاضم

 ةرخآلا باذع ىلع هيبنتلا هنم دوصقملاو (داه نم هل اف هلا للضي نمو) هلوق وهو ؛ةرخآلا كالج

 ريمدت نأ ىنعي ( دابعلل ًاءلظ ديرب هللا امو ) ىلاعت هلوق نمؤملا كلذ تاملك نم ( ىناثلا عونلا )

 ءانبه ةمئاق ةلبجا كلتف , ءايبنأللل مهبي دكت ببسب هوبجوتسا مهن"ال ء الدع ناك ب ازحأالا كئاوأ

 نأ ديري ال هنأ ىلع لدي ( دابعلل ًالظ ديري هللا امو ) : ةلزتعملا تلاق : انبه كحلا لوص-ح بجوف
 مهبذع مث مهيف رفكلا قلخ ولف « دابعلا نم دحأ ملظ ديرب ال هنأ ىلع لديو ٠ ًاضعب دابعلا ضعب لظي

 « دابعلالاعف ال قلاخ ريغ هنأ تبث ةتبلا لظلا ديري ال هنأ تبث اذإو ؛ ًاءاظ ناكل رفكلا كلذ ىلع

 كرتب حدملا لصح مل هيلع ردقي مل ول ذإ « لظلا ىلع رداق هنأ ًاضيأ تبثو ءاهدار“ال اهقلخ ول هن”ال



 ف ْ ةبآآلا . مويلا كلملا مكل موقاي : ىلاعت هلوق

 عاد 6 مر رث ها ه ل اس هر مادضص رثو رث ىردع رثرلا لذ -

 هللا سأب نم انرصني نف ضرألا ىف نها ظ مويلا كلملا لم 1
- 

 دا 0 َليبَس الإ مده 8 ا ار امكرع لا
1-7 

 سم 62 » باَرخألآ مو ل م لمع كفاح ىف موا 2 ىذأآ لاقو 22

 »951١«6 دانعلل 0 7 أنو هدا نم َنيذلآَو ومنو ذاع ون موق بَ

 تان - 00 0 ا

 نم مل ام يريد نال موب 287 داتتلا موب ميلع فاخأ ىنإ موقألو

 ا ساس 2 | دق

1 هل اه هللا للطي نا و مصاع ن 0 هلل
 «+* 2 دام 

 نر لان مالطلادبلعأ يسازم اني رول نأ قتلا ةراك رف رمل اذه نع لام مث
 ىلإ ىسوم ىده ىلاعت هللا نإ : لاقي نأ ليلدلا اذه ار رشتو ( باترم فرتص وه نم كد 0

 ؛ ًاباذك افرسم نوكي ال تارجعملاب ناتإلا لإ هلا هاذه نمو: ةرهاتلا تارجعملا هن لاس ١
 وه نم ىدال هللا نإ ) هلوق ناكف . نيبذاكلا نم سيل مالسلا هيلع ىسوم نأ ىلع لدي اذهف

 لمتحو# ضيرعتلاو نمرلا قيرط لع مالسلا هيلع ئموم نآش واع لإ ةزاشإ ( باذك تر

 ءاعدا ىلع همادقإ ىفباذك سام لتق لع همزع ف ترس نوع نأادارملا نركي انآ ١
 1 مدسمو هلطبي لب ؛ هتفصو ناش اذه نم ىدمال هللاو « ةيهلإلا

 ءانءاج نإ هللا سأب نم انرصني نف ضرالا ىف نيرهاظ مويلا كلملا مك موقاي )ل ىلاعت هلوق

 فاخأ ىنإ موقاي نمآ ىذلا لاقو ؛ داشرلا ليبس الإ 3 نهأ امو ىزأ ان الإ مكيدأ ام نوعرف لاق

 ًابلظ ديرب هللا امو مهدعب نم نيذلاو دومتو داعو حون موق بأد لثم : بازحألا موي لثم كيلع

 مداع نرم هللا نم مكل أم نيريدم نولوت موي 2 كانتا موي ميلع فاغخأ فا موقاي و . دابعلل

 4 داه نم هل اث هللا للضي نمو

 ؛ ىسوم لتق ىلع مادقإلا زوحيال هنأ ىلع لئالدلا عاونأ ماقأ اس نوعرف لآ نمؤم نأ معا
 متولع دق ىنعي ( ضرألا ىف نيرهاظ مويلا كلملا كل موقاي ) لاقف هللا باذعب كلذ ىف مهفوخ

 مكلللبقال هنإف « هباذعو هلل سأبل اوضرعتت الو كسفنأ ىلع مكس عأ اودسفت الف ؛ مثومترهقو سانلا

 كراشم وه هب مهحصني ىذلا نأو مهنم هنأ هسفن نم رهظي ناكهنآل (انءاج)و (ان رصني) لاق امنإو ء هب

 ميلإ نشأ الن اىأ ( قارا اذ الإ مكيدأ ام نوعرف لاق ) مالكلا اذه نمؤملا كلذ لاق امو « هيف مهل



 هنا, هبدك هلجف ايذاك كلي نإو :.قاس لوك البلا

 ( هيذك هيلعف ًايذاك كب نإو ) هلوق ل الا) نيهجو نم ليلدلا اذه ىلع لاؤملا لبق 5

 ملف ال انأ ( اهدحأ ) هوجول دساف مالكلا اذهو ؛هادعتي الو هيلع روصقم هبذك ررض نأ هانعم
 ؛ لطابلا يذلا كلذ ىلإ نمانلا وعدي. هن ال؛ هلك ًاروصقم هيذك ررض ناك ًايذاك هنوك ريدقتب نأ

 مهربغ نيبو مهب عشب 0 ءدسافلا داقتعالاو لطايلا بهذملا نق نوعشيو مهنم ةعاج هب رتغيف

 ًايدعتم ناك لب ؛ هيلع ًاروصقم هيذك ررض نكي مل ًابذاك هنوك ريدقتب نأ تبثف ةريثكلا تاموصخلا
 ال0 لإ ىفللا وعذب ىدلا قيديدلا نأ. لع اوممنا ءانلعلا تيسلا اذبلَو ؛ لكلا ىلإ

 بجوف « ةقيرطلا هذه كسمتي نأ هنكعو الإ باذك الف . هل ةجح مالكلا ناك نإ هنأ ( اهيناثو )
 ةوبن اوركنأ نيذلا رافكلا نأ ( اهتلاثو ) ةلطابلا مهنايدأ ريرقت نم نيلطبملاو ةقدانزلا عيمج نكم

 كلذ ىف ًايذاكر كنملا كلذ ناك نإ : لاقي هن ل م6 اعراكنإلا زوجال نأ بجو مالسلا هيلع ىشوم

 ءهدض بيوصت بجوبي قيرطلا اذه | تبق ؛ هقدصل متعفتتا ًاقذاص كينإو هيذك هياعفراكنإلا

 . الطاب ناك همدع ىلإ هتوث ىضفأ امو

 نأال مكدعي ىذلا لك بصي اال نلرو كاش نأ كعازللا رع ناكسبأ (ىباثلا لاؤسلا )

 د لوسرلا امأ ؛ موجنلاو ةنابكساا باكصأ م ضعبلا نود دعي ام ضعب ىف بيصي ىذلا

 ىذلا ضعب مكبصي) هلوق ناكفل وقيام لك ىف ًاقداص نوكي نأ بحجي هنإف ىحولاب الإ ملكتيال ىذلا

 ريدقت نأ وهو دحاو 1 ةثالثلا ةلئسآلا نع ( باوجلاو ) ماقملا اذب قال ريغ ( مكدعب

 ذه ناهظ] نعت هوحتع' نأ مكيفكي لب هلتق ىلإ هرش عفد ىف مكب ةجاحال هنإ لاقي فتنزأ مالكلا

 ءهب متعفتنا ًاقداص كي نإو « هيلإ الإ هررض دوعيال ذئيخ ًابذاكناك نإف هلتق اوكرتت مث ةلاقملا

 ةتع اوخ رطت نأ مكيفكي لب هلتق ىلإ ةجاحال هنأ ناب ب ميسقتلا كلذ ركذ نم دوصقملا نأ 1 :

 : ةعوفدم ةثالثلا ةلئسالا [نوكت ] قيرطلا اذهبف هنيد راهظإ نع هوعنمت نأو

 باوجلاف « مكدعي ىذلا لك مكبصي لاق نأ ىلواألا ناك هلوق وهو 4 ىناثلا لاؤدلا امأو 2

 نال جاجللا كرتو فاصنإلا راهظإ ىلع لالدتسالا اذه رادم نأ ( لوألا )هوجو نم هنع

 1 هي نأ نم لقأ دف اقداص ناك َنإَو ؛ هنلغ أروضقم هنذك نرض ناك اذا ناك نإ هنم دْوضَقْملا
 انإو ) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ حص ركذ ام مالكلا اذه نم دوصقملا ناكنإو . مكدعيام ضعب مكيلإ

 باذعب مهدعوتي ناك مالسلا هيلع هنأ ( ىناثلا هجولاو ) . ( نيبم لالض ىف وأ ىده ىلعل مك ايإ وأ

 « هب مدعي ىذلا ضعب مهءاصأ دقف ايندلا باذع ايندلا ىف مملإ لصو اذإو .ةرخآلا باذعبو ايندلا

 جتحاو : زئاج لكلا ىنعب ضعبلا ظفل دورو لاق هنأ ةديبع لأ نع ىكح ( ثلاثلا هجولا )

 : ديبل لوقب

 اهمال (نيركنلا نضعب طاري وأ +! اهضرأ ٠ ل :اذإ ةنكحمأ كازت

 . ملعأ هتلاو هسفن سوفنلا ضعبب ديبل دارأو اولاق أطخ لوقلا اذه نأ لع روبمجاو



 ةا/ ةيآللا + هللا قر لوَقُي نإ دلع و نولشال: لانكا هلو

 لع ةاقروا كفر 3 عفد ىف دازام هنأ مالسلا هيلع ىسوم نغ ىكح امل ىلاعت هنأ ملعا

 غلابو هوجولا نسحأ ىلع هنع بذ ىحىسوم ريغ ايبنجأ ًاناسنإ ضيق ىلاعت هنأ نيب « هللاب ةذاعتسالا

 . مثلا "كلذ ةلازإ: فانيجاو ةحفلا كلت نيكش ف

 رم ىدطق امك منأ ىشفلا لا رحأ قا كب رج نقل راءادما هجر ناكل )52 كا نو
 مهفرعأ ال ًاماوقأ ضيقي هناحبس هناف هللا ىلإ رمألا كلذ ضيوفتب تك أو هل ضرعتأ ملو رشب

 : لئاسم هيفو . رشلا كلذ عفد ىف نوغلابي « ةتبلا

 مع ع نبا ناك هنإ ليقف ؛ نوعرف ل 1 نم ناكىذلا لجرلا كلذ ىف اوفلتخا «ىوألا ةلأسملا))

 اك نرعر» ك1 ةماطف ناك ا هل علا حاط ئارعو دلعلا لو رح ايوا تا

 عقب لآلا ظفل نآل برقأ لوالا لوقلاو : ليئارسإ ىب نم فاك هنإ ليقو « هبراقأ نم ناك
 لاق هنأ ٍتاكَع هللا لوسر نعو ( رحب مهانيحن طول لآ الإ ) ىلاعت لاق ةريشعلاو ةبارقلا ىلع

 ةلذ ر ناولتقتأ) لاق ىذلا نوع رف لا نم ومو .نيساي ل !,نموم ناجتلا بر هلت قود د

 ناك: لاق هنأ دمت نب رفعج نعو « مهلضفأ وهو بلاط نأ نب ىلع ثلاثلاو ( هللا بر لوقي نأ

 نإ داج ر نرش زا رابح رك الاطر ياا متكي ناكهنآل نوعرف لآ نمؤم نم ًاريخركب 5

 . ًارابج ناك اذهو أرس كلذ ناكف ( هللا ىبر لوقي

 هر قلكتم نوكي نأ زوجي (نوعرف لآنم) هلوق ف نم ظفل 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ( هناعإ مكي كرق ًاقلعتم نوكي نأ زوحو نوعرق: ل1 نم ًاضخش نمؤملا كلْذأناك يأ 01 ١
 لاقي 0 اج ريغ لامحالا اذه نإ ليقو «نوعرف لآ نم هنامإ مكب نمؤم لجر ريدقتلاو

 2 هللا نومتكي الو ) ىلاخت لاق اذك هتمتك لاقي امإ :اذك نالف فا

 3 ميجا نضبكم لك فلفو 0 مضي | وارق نورتك زل نمت لجر 6 ةثلاثا ةلأسملا )

 . دصع ف دضع لاقي

 ١ ىلع ماهفتسا ( هللا فر لوقي نأ الجر نولتقتأ ) ىلاعت هلوق ( ةعبارلا ةلأسملا 0

 نأ ىلع داز ام هنآل كلذو . راكنتسالا كلذ نسح ىلع لدي ام مالكلا اذه ىف ركذ دقو ؛ راكنإلا

 مكبر نم تانيبلاب مكءاج دقو ) ا لتقلا بجوي ال كلذو تانيبلاب ءاجو ( هللا ىبر) لاق (

 مكءاج دقو ) هسا ىلإ ةراشإ ( هللا بر ) هلوق تأ (لوآلا ) نيبجو لمتح

 ديحوتلا ىلع ةلادلا لئالدلا ىلإ ةراشإ ( تانيبلاب ٠ ىطعأ ىذلا انبر ) هط ةروس ىف هلوق وهو

 منك نإ امهنيب امو ضرالاو تاومسلا بر ) ءارعشلا ةروس ىف هلوقو ( ىده مث هقلخ ءىش لك

 ىهو زئاج ريغ هلتق ىلع مادقإلا نأ ىف ةيناث ةجح نمؤملا كلذ ركذ مث . تايآلا رخآ ىلإ ( نينقوم

 هيلع ًادئاعهيذك لابو ناك ًابذاك لجرلا اذه ناك نإ لاف ميسقتلا ةقيرط ىلع ةروكذم ةجح

 :اخدراشإ لوألا ناك نيريدقتلا الك ىلعنأ تبثف 2 مك دعي ىذلا ضعب مكبصي ًاقداص ناكنإر هكر

 «مب رنا - مو



 210 نوع رم ل 1م انشنؤم زجر لاق لاحت هلوق وت

 تصل ل اا جم مخ || ةارش مالا 2200025 20-

 0 نأ الجر َنواتقتأ هنآسمإ ماك َنوَعرف لاء نم م نمؤم لجر لاقو

 6 6 السل هاساس را فص لس دل

 كبي. نإو هبذك هيَ بذاك كي نإ مير نم تانيا ماج دقو هللا بر

 مك سك ل 92ر1 تلا 7-6 ساس دعي اور ىزه

 «11 ِباَّذَك ف رسم وه ْنَم ىدومال هللانأ دعي ىذلا ضعب خص اتداص

 هب 1 نأ ىلع مالسلا هيلع قل مول ثعل هف ( (و نأ ( ةعبارلا : ةَذِ افلا ١

 كلذ ىوق ةدحاو ةمه بع تقباطت اذإ ةيولا ةرهاطلا حاوراألا نأ هيف ىنعملاو . هللاب ةذاعتسالاىف

 . تاعاخلا ف تاولصلا ءادأ ىف لصالا ببسلا وه كلذو . ًادج ريثأتلا

 ىلع ةيرن ق> هل قيس دق ناك هر فدل انه 2 نوعرف ا م هنأ 4 ةيماتكاا هدئافلا 7

 1 قحلا كلذل ةياعر نييعتلا كرتف ء«هوجولا ضعب نم ىسوم

 نوءرفلع ءاعدلا ىف ةدئافال هنأ الإ لعفلا كلذ رهظأ ناكنإو نوعرف نأ « ةساسلا ةدكافلاو

 0 لك هي ف لخدي ىح ٠ هفصلا كاتب 0 ناك نم م لك عف ةذ ف هللا, ةذاعتسالا لود 1 هذيعل

 اال يفتح ناك ىأ هو [دعلا كللتلا | رهظم ناك ءا رس أ دك ناك

 ناسنإلا نوك ( امهدحأ ) نارمأ سانلا ءاذيإ ىلع مادقالل بجوملا نأ 4 ةعباسلا ةدئافلا ١
 هلمحب دق ىماقلا ربكتملا نآل كلذو ةمايقلاو ثعبلل ًاركنم هنوك ( ىتاثلاو ) بلقلا ىماق ًاربكتم

 نم هل اعنام باسحلا نم هفوخ راص باسحلاو ثعبلاب أرقم ناك اذإ هنأ الإ سائلا ءاذبإ ىلع هعبط

 هل ةيعاد ةعيبطلا تناك ةمايقلاو ثعبلاب ناميإلا هدنع لصح مل اذاف « هربكنت بجوم ىلع ىرجلا

 رسال لبس لع لاق ( ىتوم"لتقأ فوزذ:): لاق ان نوغزف نأ ( ةنماثلا ةدئافلا ١

 قهلاو نيمملا ن نيدلا وه ءازمتسالا قيرطب نوعرفاي هتركذ ىذلا نإ ىسوم لاف ( هير عديلو )

 تفيكاو كرش فيك ىبر نأ ىرتسو « ىنع كرش مفدي نأ هتم تلطأو ع نار انما

 عفد ىف بوصأ الو حلصأ قيرط ال هنأ ملع دئاوفلا ذهب هلقع طاحأ نم نأ ملعاو « كيلع ىنطاسي

 . ملعأ هللاو هللا ظفح ىلإ عوجرلاو هللاب ةذاعتسالا الإ مهركم لاطبإو ءادعالا ديك

 ىفر لوي نأ الجر نولتقتأ هنامإ متكي نوعرف لآ نم نمؤم لجر ل اقو زل ىلاعت هلوق

 ىذلا ضعب بصي ًاقداص كنانإو 0 ايذاك كب نإو مكب ر نم تانيبلاب مك اج دقو هللأ

 4 تانك نفي ف كوه نم 8 هللا نإ مك دع



 هه ةيآآلا . مكبرو ىبرب تذع ىفإ : ىلاعت هلو

 عمجي هنأ ىنعي ؛ وأ فذحبوواولاب «ربظي نأو» ورمعوبأو عفان أرق ًاضيأو . (فاخأ ىنإ) نم ءايلا
 نيرمألاد>أ عوقو ند نيآل هنأ هاف 3 ةغيصل اوأرقنيذلاو . دسافملا راهظإ نيبو نيدلا ليديتنيب

 ركبوبأو ىناسكلاو ةزمح أرقو « ةيدعتلا ىلع بصنلاب داسفلاو ءاحلارسكو ءايلا مضب ربظي ءىرقو

 لعفلادنسأ هنأ وهفىلوأألا ةءارقلا هجو امأ « عفرلابداسفلاو ءاهلاو ءايلا حتفب رهظيوأ ظفاب مصاع نع

 ةءارقلاهجو امأو ؛ دحاو قسن لع مالكلا نوككلا ربظي قف كاذكف ( لدي ) هلو ىف سوت لإ
 . ليدبتلا كلذ بيسب لصاحلا داسفلا رهظ دقف نيدلا لدب اذإ هنأ وهف ةيناثلا

 هدوجو نأ وهو هلتقل بجوملا ببسلا نايب مالكلا اذه نم دوصقملا 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 وه حيحصلا نيدلا نأ اودقتعا موقلا نآلف نيدلا داسف امأ ءايندلا داسف وأ نيدلا داسف امإ بجو

 « قحلا نيدلا داسفإ ىف عاس هنأ مداقتعا ىف ناك هداسفإ ىف ايعاس ىسوم ناك ايلف : هيلع اوتاكىذلا

 ةراثإو تاموصخلا عوقول ايس كلذ ريصيو موق هيلع عمتي نأو دبال هنأ وهف ايندلا داسف امأو
 نيدلا ركذب نوعرف أدب مرجال مهلاوهآل مهب> قوف مهنايدآل ساتلا كح ناك انو : نكمل

 ضرألا ىف رهظي نأ وأ ) لاقف ايندلا داسف رك ذب هعبتأ مث ( مكنيد لدبي نأ فاخأ نإ ) لاك
 . ( داسفلا

 مالسلا هيلع ىسوم هرك ذ ام هدعب ىكح مالكلا اذه نوعرذ نع ى> امل ىلاعت هنأ ملعاو

 : ناتلأسم هيفو ( باسحلا موب نمؤيال ربكشتم لك نم مبرو ىنرب تذع ىنإ )لاق هنأ هنع ىف

 نوقابلاو ءاتلاف لاذلا ماغدإب تذع قئاسكلاو ةزمو ركب وبأو عفان أرق 4 ىلوآلا ةلأسملا ال

 . رابظإلاب

 هللا لضف ىلع دمتعاو هللاب ذاعتسا نأب الإ هرش عفد ىف تأي مل هنأ ىنعملا « ةيناثلا ةلأسملا ل
 هلع ىموم اهركذوتلا تايلكلا هذه نأ معاو ٠ ةينمأ لك ىلإ هلصوأو ةيلب لك نع هللا هناص مرجال

 : دئاوف ىلع لمتشت مالسلا

 ريتعملا دك ملا قيرطلانأ ىلع لدي اذبف ديك أتلا ىلع لدت ( ىنإ ) ةظفل نأ « ىلوآلا ةدئافلا ال
 . ىلاعت هللا ةمصع ىلع لكوتلاو هللا ىلع دامتعالا سفنلا نع تافآلاو رورشلا عفد ىف

 ذوعأ : ملا لوقي ةءارقلا دنع نأ اكف ( مكبرو ىبرب تذع ىنإ ) لاق هنأ 4 ةيناثلا ةدئافلا ل
 كلذكف ؛ نجلا نيطايش سواسو نع هصالخإو هنيد نوصي ىلاعت هللاف « ميجرلا ناطيشلا نم هللاب

 لك نع هنوصي هللاف : هللاب ذوعأ : مسملا لاق اذإ سنإلا نيطايش نم تافاخناو تافآلا هجوت دنع
 . تافناذخلاو تافآلا

 ىذلا وه هناحبس هللا نإ لوقي دبعلا ناك ىنعملاو ( ميرو ىبرب ) هلوق 4 ةثلاثلا ةدئافلا ١
 ءرصحاالو اهل دح ال امعن ىناطعأو ٠ قاقو تافآلا ترد ىناقر تاريخا تاجرد ىلإو ؛ ىنابر

 . ىلاعت هللا ظفح ىلإ الإ تافالا لك عفد ىف لقاعلا عجريال نأ بجو هللا الإ سيل ىلوملا ناكابلف



 ةيالا . نيرفاكلا دكلاامو : ىلاعت هلوق 6غ

 ,مهراثآ ةدهاشمو هلبق ءايبنالا اوبذك نيذلا رافكلا رك ذب هلوسر لبس ال ىلاعت هنأ ملعاو

 نوراقو ناماهو نوعرف ىلإ هثعِب هتازجعم ةوق عم هنأو  مالسلا هيلعىسوم ةصق ركذب ًاضيأ هالس
 اك راج رد اولاقيو هوو هوي دكتف

 هلوقب دارملا ىهو ةوبنلا,و ةرهابلا تازجعملا كلتب مهءاج امل « مالسلا هيلع ىموم نأ معاو

 مهنأ ( لوألاف ) تالابجلا نم مهنع ردص ام مهنع ىلاعت هللا ىكح ( اندنع نم قحلاب مهءاج املف )
 لرقلا ىف تحلي ذك تناك تاردتملا كلع نال ادعي ا 1 قاهر . نادك ارحئاش هوكي هوفضو

 اواتقا ) اولاق مهنأ (ىناثلا) ةتبلا رحسلا نم سيل هنأب مياس لقع ىذ لك دهشي ثيح ىلإ روبظلاو
 تقو ىف عقو ىذلا لتقلا ريغ لتقلا اذه نأ ع 0 ( مهءاسن اويحتساو هعم اونمآ نيذلا ءانبأ

 اق . ةيلعأ هي هل ودع دال, ن ومجملا هربخأ تقولا كلذ 1 نأال ؛ مالسلا هيلع ىسوم ةدالو

 تازجعملا رهظأو هءاج دق مالسلا هيلع ىموف تقولا اذه ىف امأ 0 تقولا كالذ ىف ءايبن“الا لتقب

 هذهو « مم ىوقيف ىموم نيد ىلع اوءشني الد هعم اودعأ نذلا ءانب أ لتق د أ اذه دنءف ؛ ةرهاظلا

 . ءانب الا لتقب رمأ ببسلا اذبلف « تانيلا نود نينيلاب ةصتخ ةلعلا

 ةدياكم نم هيف نوعسي ام عيمج نأ هانعمو ( لالض ىف الإ نيرفاكلا ديك امو 0 ىلاعت لاق مث
 (قيلاكلا عوبلا) ( امل كسمت الف ةمحر نم سانلل هللا تفي ام) ام) نآل , لطبي هعم نم نم ةدياكموىس وم

 ىورذ نوعرف لاقو )  ىلاعت هللا هاكح ام مالساا هيلع ىموم عم رافكلا كتلوأ أ لاعفأ 3

 مهنأ (لوثالا )نالامتحا هيفو « هلتق نم هنوعنمي | وناك مهنأ ىلع ةلالدلاك مالكلا اذهو ( ىموم لتقأ

 ه1 اف اف داما سرد نوك هيلقب دقتعي نم مهيف ناك هلعل (لو“الا) هوجول هلتق نم هوعنم

 فيعض راس وه امتإف هلتقت ال هل اولاق هباحأ نإ:نسحلا لاق(ىناثلا) هلتق نم نوعرف عنم ىليحلا

 نع |وزخيوءاقحي ناك هنإ اولاقو سانلا لع ةبيدشلا تلخدأ هتلتق نإو ..كترح بلغي نأ هنكع الو

 لوغشم نوعرف قي نأ لج“ال .هلتق نم هعنم ىف نولاتحي اوناك هلعل ( ثلاثلا ) هولتف هباوج

 مبك-ام باق اولغشي نأ ءارم“الا نأش نم نإف : ماوق“الا كل وأ بيدأتل غرفتي الف ىسومب بلقلا

 هلل كلكم 1 سلو ا راع مصخم

 هنأ الإ هلتقي نأ ديري ناك هنأو ىسوم لتق نم نوعرذ عنمام ًادحأ نأ ( ىناثلا لامتحالاو )

 هتحاقول هنأ الإ حضتفيف هلتق نع هعنمت ةرهاق تازجعم تربظل هلتق لواح ول هنأ نم انتاع ناك
 هنأ مصأ بولقل ةياعر هلتق نع عشتما امإ هنأ مهوب هنأ هنم هضرغو ( ىس دوما ]1 3و3 ذ )لاق

 . هفوخ ءافخإ هنم هطرغو

 . ٠ ىنم هصاخب ىتح هبرل لقيلف هلتقأ ىنأ ىنعي .ازهتسالا ليبس ىلع هركذ امنإف (هبر عديلو) هلوق امأ
 : لئاسم هيفف (.داسفلا ضرالا ىف ربظي نأ وأ مكنيد لدبي نأ فاخأ ىنإ ) هلوقامأو

 ورح وأو ريثك نباو عفان حتفو ( ىنورذ ) هلوق نم ءايلا ريثك نبا حت : ( لوآلا ةلأسملا ١



 م ةيالا ع انتايآب ىءموم اًقفرأ دقلو ١ ىلاعت هلوق
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 ناوا مند 13 نأ فاَعأ 5 هير لل ىسوم ه لكَ ورد دع لاقو
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 لال ا 3
 لكن مبدو فرب تّذع ىإ ىسوم . لاور 0 ا ضزألا ىف رهظي

 مه دق هل 3 هر ا

 6؟07» ب باسحلا م نمؤي. ال ال ركتم

 ءا نم لقاعلا نأ ىنعملاو ( مهلبق نم اوناكن يذلا ةبقاع ناك 1 اورظيف ضرالا فا

 ىاوقأو ) رافزتلا نم نيرضاخلا ءالؤه 01 ةرق دشأ امك رافكلا نم اوضم نيذلا ناف « هريغل

 هللا مهكلهأ ميلسر اوبذك الف  مرك اسعو مهروصقو مهنوصح دارملاو مهم ضرآلا ىف ًأراثآ

 هللأ مرذك 5 0 كلت نودهاشي اراوكللا نه نيرضاحلا ءالٌؤه أ ىَح ادعم كالملا بورضإ

 باذعلا ل اهلا لأ ( فاو نف هللأ 3 امو) هلوقب نيدو ؛لوقلا اذم كاإذ لدم نم ىلاعت

 اورفك م هنأ لجال مهم لزن كلذ نأ نيب مث « مهصلخيو مهنيعي نم اودحي م م ىلاعت هذخأ دنع مهم

 ةغلام هم باقعلا ديدش 50 5 ل 20 2و هلذ م نم لاول موق 0 المرا اريدك

 . ملعأ هللاو .فيوختلاو ريذحتلا ىف

 رماعنيا ةءارق(هجو امأ) ءاحلاب نوقايلأو ؛ فاكلاب (مكنم دشأ مه اوناك)هدحو صاعنبا اأرقو

 ( هلل دما ) هلرق دعو ( نيعتسن كايإو دبعن كايإ ) هلوقك ؛ باطخلا ىلإ ةبيغلا نم فارصنا وهف

 رضاخلا تبطاخلا ظفل لع باطخلا لعخ 2 كم لهأ نأش ف هنأ باطخلا اذه نسح َّق هجولاو

 نيقاملا ةءارق امأو )ل نك ملام ضرألا ىف مانكم ) هلوقك ىنعملا ىف ةياالا هذهو ؛ مروضحل

 . ةبيغلا ظافلأ نم هلبق ام ةقفاوم لجأألف . ةبيغلا ظفل ىلع

 اولاقف نوراقو ناماهو وعرف لإ 2 نيه ناطاسو انا ىسوه انلسرأ دقلو رز ىلاعت هلوق ١

 امو مهءاسن اويحتساو هعم اونمآ نيذلا ءانبأ اولتقا اولاق اندنع نم قحلاب مهءاج املف : باذك رحاس

 لدبي نأ فاخأ ىنإ هبر عديلو ىموم لتقأ فورذ نوعرف لاقو , لالض ىف الإ نيرفاكلا ديك
 نمور ال ربكشم لك نم مكبرو ىبرب تذع ىنإ ىسوم لاقو « داسفلا ضراألا ىف رهظي نأ وأ مكنيد

 . ( باسحلا مويب ناسا مويب



 ةيآلا . هنود نم نوعدي نيذلاو : ىلاعت هلوق هاك

 نمآ دقف رفك نمي ًاريثك نآل هللا مالكىف فلخلا عوقو مزل نمؤيال هنأب هيلع موك مهنم دحاو

 قدص نم وب ملوأ مهضعب نمآ ءاوس نونمؤيال اورفك نيذلا عومب نأ ىلع هانلمحول امأ . كلذ دعب

 اذكف بلسلا مومعىلع ابلمحن ملو مومعلا بلس ىلع ةيآلا هذه انلمح مرج الف ء فاذلا نع صاختو

 ذئنيحو . بلسلا مومع ىلع ال مومعلا باس ىلع هلمح بحي ( عيفش الو ممح نم نيماظلل ام ) هلوق

 . بابلا اذه ىف مالكلا ةي ةباغ اذهف ةيآلا هذمم ةلزتعملا لالدتسا

 ةتاساللا عييمج ةبآلا هذه ىف رث ذ ىلاعت هنإ لوقنف ةيآلا مظن ناس ىف 2 ةعبارلا ةلأسملا )ل

 ان 00 نم برقلا موي ىأ ؛ ةفزآلا موي مويلا 0 ىمس هنأ (اهلوأف) فوخلل ةبجوملا

 كلت نإ له 0 ف لا تاب ان قطقأ ف ناك هك ومع ناماث تدرق اذإ هناللا .رظعلا تنذلا

 (رجاتخلا ىدل بواقلا ذإ) هلوق (ىناثلاو) ةبوقعلا كلت نيع نم شا<إلا ىف مظعأ مومحلاو و مومغلا

 اهب قصتلاو ةرجنحلا ىلإ عفتراو ردصلا نم باقلا علقنا نأ ىلإ فوخلا كلذ غلب هنأ ا

 نأو اوقطني نأ مهن ال هنأ ىنعملاو ( نيمظاك) هلوق (ثااثلاو) سفنلا لوخد نم ًاعن ام راصو
 هلوق (عبارلاو) بارطضالاو قاقلا ديزم بجوي كلذو : فوخلاو نزحلا نم ممدنع ام او>رشب

 مهف عاطي عيفش 0 « مرعفتا 0 م سنلا هنأ نيبف ( عاطي عيفش الو ميمح نم نيملاظال ام )

 ملاع هناحمس هنأ ىنعملاو ( رودصلا ح امو ا تارت ) هلوق ) سماخلاو) هتعافش لبقتف

 اذه ىلإ ملعلا ْ غلب اذإ 2 الاو « ضرآلا ىف الو تاومسلا ىف ةرذ لادم هءلع نع بزعي ال

 انقم وأم لكلا ةعض هفا1 ١١ فاقكلا حاص لاق: ادج اديدش هنم نذل تفوح ناك ذحلا
 «بيرلا لهأ لعفي أك لحي ال ام ىلإ رظنلا قارتسا دارملاو « ةافاعملا ىنعمب ةيفاعلاك  ةنئاخلا ىندمب
 لاعفأ :نامسق لاعفاآلا نأ لصاحلاو «بولقلا تارمض» ( رودصلا خت امو ) هلوقب دارملاو

 فيكف ءاه ملعأ هللاو نيعآلا ةنئاخ اهافخأف . حراوجلا لاعفأ امأ . بولقلا لاعفأو حراوجلا
 ( رودصلا خت امو ) هلوقل ىلاعت هلل ةمولعم ىهف ؛ بولقلا لاعفأ امأو . لامعألا رئاس ىف لاحلا

 اذهو ( قحاب ىضق, هللا ) ىلاعت هلوق ( سداسلا ) مهلاعفأ عيمحي ًاملاع ىلاعت هنوك ىلع اذه لدف

 ىضقي ال هنأ هنم تيثو « لاو>ألا عيمجب ًالاع ناك اذإ 3 اهلا نآل ء قولا مظع بجوي ًاضيأ

 رافكلا نأ ( عباسلا ) ىوصقلا ةياغلا ىف هنم بنذملا 1 وح ناك لج ىذ ام 015 ىف قحلاب الإ

 ةدئاف ال هنأ ىلاعت هللا نيب دقو . مانصآلا هذه ةعافش ىلع مهسفنأ نع باقعلا عفد قناع اع

 عيمسلا وه هللا نإ ) هلوق (نماثلا) ( ءىشب نوضقي ال هنود نم كوعدب نيذلاو ) لامف « هيلا اف

 رصببو هللا ىلع مهءانث مهنم عمسي الو « مانصألا ىلع مهءانث رافكلا رم عمسي ىأ ( ريصبلا
 تءمتجا اذإ ةناعلا لاوح الا هذهف « هلل مهعضاوتو مبعوضخ 0 2 ١ 0 مهدو#و مبعوضخ

 هنإ مث . هيلع ةدايزلا لقعت ال ىذلا ددلا ىلإ فيرختلا ىف ًاغلاب ناك هينذ 0 ىذلا بنذملا قح ىف

 ملوأ )لاقف ايندلا لاوحأب مهفيوخت نايبب هفدرأ ةرخآلا باذعب رافكسلا في وخت ىف غلاب امل ىلاعت



 ها ةيآلا . عيفش الو ممح نم نيملاظلل امو : ىلاعت هلوق

 رافكسلا ق> ىف ةعافشال هنأ اندنعو « مه ًاصتع نوكي نأ بجوف ( هللا تابآ ىف نولدا<ي نيذلا.)
 ناك قا رغتسالا دافأ نإف ديفيال نأ امإو « قارغتسالا ديفي نأ امإ . نيملاظلا ظفل نأ ( ثلاثلاو )
 اذهل سيل هنأ اندنعو ءرافكلا مالكلا اذه عومب ىف لخديو مهتلمجو مبعومب نيملاظلا نم دارملا

 , عيفش عومجما اذه ن وكي الذئنيف عيفش مهل س يلو ٠ رافكلامعومجلا اذه ضعبنآل عيفش عومجما

 ضعب نأ اندنعو . ةفصلا هذه ًافوصوم ناك نم ضعب نيملاظلا نم دارملا ناكقارغتسالادفي مْنإو

 اولاقف . لوآلا لالا نع نولدتسملا باجأ ؛ رافكلا مثو عيفش مهل سيل ةفصلا هذهب نيفوصوملا

 عيطملا نآل هللاهعيطي ءىث دوجولا ف سيل هنأ معي دحأ لكو ديفم لمح ىلع ىلاعت هللا مالك لمح بحي

 هعبطي هللا نإ لاقي ىتح ىلاعت هللا نم ةبترم ىلعأ ءىش دوجولا ىف سيلو « عاطملا نم الاح نودأ
 لمح بجوف ةدئافاا نع ال اجارخإ هيلع ةبآلا لمح ناك ةرورضلاب امولعم ىنعملا اذه ناكاذإو

 : رعاشلا لوق ةباجإلا ىنعمب ةعاطلا ظفل دورو ىلع لدي ىذلاو ةباجإلا لع ةعاطلا

 عطي مل ًاتوم ىل ىنمت دق هردص ًاظيغ تجضنأ نم بر

 فرح اهلع لخد عمج ةغيص نيملاظلا ظفل نأب هنع اوباجأ دف « ىناثلا لاؤسلا امأو ١
 مومعب ةربعلا نآل رافكللا مذل تدرو ةبآلا هذه نأ بابلا ىف ام ىصقأ ؛ مومعلا ديفيف فيرعتلا

 . ببسأا صوصخم ال ظفللا
 نيملاظلا نم دحاو لكنأ ديفي ( ممح نم نيملاظللام ) هلوق نأ هاو « ثلاثلا لاؤسلا امأو ل

 . لالدتسالا كلذ ريرقت ىف موقلا مالكمامت اذهف , عاطي عيفش الو م هل سيل هنأب هيلع موكح

 هللادنع انؤاعفش امهنإ مانصأألا ىف نولوةي اوناكموقلانإ اولاقف لوألا لا وسلا نءانباصأ ب اجأ
 ىلاعت هللا در ببسلا اذلو : هللا نذإ ىلإ هيف ةجاح ريغ نم هللا دنع انا عفشت اهنإ نولوقي اوناكو

 ىلعبحب هنأ اودقتعا موقلا نأ ىلع لدي اذبف (هنذإب الإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم) هلوقب كلذ مهلع

 نيملاظللام ) هلوقب ةعاطلا كل: ىننىلاعت هللاف . ةعاط عون اذهو . ةءافشلا كلت ىف مانصأألا ةباجإ هللا

 نأ فيرعتلا فرح ىف لصاألا اولاق نأب ىناثلا مالكلا نع اوباجأو ( عاطي عيفش الو ممح نم
 قباس دورعم كانه ناكو . عما ةغيص ىلع فيرعتلا فرح لخد اذاف ؛ قباسلا دووعملا ىلإ فرصني

 بجوف هللا تايآ ىف نولدا< نيذلا رافكلامثو قباسدوبعم ةيآلا هذه ىف لصح دقو ؛ هيا ف رصنا

 عيفش الو ممح نم نيملاظلل امو ) هلوق اولاق نأب ثلاثلا مالكلا نع اوباجأو هيلإ فرصني نأ.
 لك نأ ىنعملا نوكي نأ ريدقتىلعذ لوالا امأ « مومعلا بلس لمحو , بلسلا مومع لمتحي ( عاطي
 نوكي نأ ريدقت ىلعف ىناثلا امأو « عيفش الو ممح هل سيل هنأب هيلع موكحم نيملاظلا نم دحاو

 نع هيف عومجلا نع محلا ىن نم مزلي الو عيفش الو مح مل نا نيملاظلا عوم لأ ىنعملا

 مهيلع ءاوس اورفك نيذلا ) ىلاعت هلوق هانرك ذام دك وي ىذلاو عومجملا كلذ داحأ نم دحاو لك

 لكذنأ ىلع هانلمح نإ ءنونمؤي ال اورفك نيذلا نإ : هلوقف ( نونمؤيال ممرذنت لمأ مهترذأأ



 ةيآلا . عيفش الو ممح نم نيملاظلل ام : ىلاعت هلوف هَ

 توملا موي فصوف ًاضيأو ( قارتلا تغلب اذإ الك ) لاقو ( نورظنت ذئتيح متنأو موقلحلا تغلب
 ةفزالا موي هلوق دعب ةروك ذملا تافصلا أضيأو ٠ برقلاب ةمايقلا موي فصو نم ىلوأ برقلاب

 غلبت م«واقن اكف 5 هقوخ مظعي باذعلا ككل ةئياعم دنع لجرلا ناإل توااروضطح مود همث ال

 فوذلا 2 نم م-مولق ْق 4 1 نع 0 ا نيمظاك اوةمسو 4 فوخلا 5هلكَس نم مثرجانح

 . قلقلاو فوخلا عاونأ نم مم ام عفدي عيفش الو ميح ى نوكي الو

 ةيانك ( نيمظاك ر جانحلا ىدل بولقلا ذإ ) هلوق نم دارملا نأ ىف اوفلتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 عزفلاو فوألا ةدشب مويلا كلذ فدو دارملا ليق « هرهاظ ىلع لو# وه 0 فود! ةدشأ نع

 تغلب اذإ الولف ) لاقو ( انونظلا هللاب نونظتو ٠ رجانهلا بولقلا تغابو ) ىلاعت هلوق هريظنو

 نه تعزتنا بولقلا : قفا لاق هرهاظ ىلع لوم وه لب ليقو ) نورظنت دةيح متنأو موقةلحلا

 اهعضاوم كلا عجرالو أوتومسف جرخ الف (رجانحلا بولقلا تغلبو) فوخلا ةهدش بلادسل رودصلا

 (اورفكن يذلا هوجو تئئيس ةفلز هوأر املف) لاق ا؟لاجسلاكةضو.ةم انكلو اوحورتيو اوسفنتيف

 . بصتنا مب ليق ناف ًاظيغو ًامغ هئالتما لاح تك اسلا مظاكلاو نيب وركم ىأ ( نيمظاك) هلوقو

 لاح رجانحلا ىدل مهمولق ذإ دارا نآل ىندملا ىلع بولقلا باتكأ نع لاح وه انلق ( نيمظاك)

 بركو مغ ىلع ةمظاك ب واقلا نأو « بولقلا نع الاح نوكي نأ ًاضيأ زوجيو ( نيمظاك) ا

 لاعفأ نم وه ىذلا مظكلاب اهفصو هنآل ةمالساا عمج ةمظاكلا عمج امإو٠ 00 اهغولب عم اهيف

 أرق نم ةءارق هدضعيو (نيعضاخ امل مهقانعأ تلظف ) لاقو ( نيدجاس ىل مهتيأر ) لاق اي ءالقعلا

 هلوق نم دارملا وهو ديدشلا فوخلا ( امهدحأ ) : نيرمأ ريرةت ةيآلانم دوصقملاف ةلمجابو نومظاك

 ناف ) نيمظاك) هلوق 0 دارا وهو مالكلا نع زجعلا ) قاالاَو ( ) ) رجانحلا ىدل بولاهقلا ذإ (١

 ىودشلا ثدو مالكلا ىلع ردع ١ اذإ اع نكي ةهينخ هل تاصح مالكلا ىلع ردق اذإ فوولملا

 . هنو ىوقو هقلق مظع

 نيملاظلل ام ) ىلاعت هلوقب نيبنذملا نع ةعافشلا ىن ىف ةلزتعملا رثك أ جتحا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١
 عسيفشلا اذه 2 لصحال نأ بج وف عاطي مه عييفش لوصح فن اولاق ( عاطي عيفش الو مم نم

 لديال اذهو ( عاطي عيفش ) مط لصحبنأ ىن ىلاعت هنأ ( لوآلا ) : هوجو نم هنع انبادكأ باجأ
 ىضتشالو عاب باك ىنن ىضتقي اذهف عاب تاعك ىدنع ام تلق اذإ كنأ 0 عسيفشلا ىفن ىلع

 رحجت ام بضلأ ىرت الو

 . هللا هعيطي عيفش ةمايقلا موي مل سيل هنأىع لدي اذهف ةبترملا لوصح ىضتقي ةعاطلا ظفلو
 ىف (ىناشلا هجولا ) هعيطي هللا: نإ لاقي ىتح ىلاعت هللا نه الاح ىلعأ دحأ دوجولا ىف سيل هنال

 رافكلا رجز ىف تدرؤ ةيآلا:هذه نأ هيلع ليلدلاو رافكسلا انهه : ناملاظلا نم دارملا نأ باوجلا
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 3 افلا ندع ا هنإ 1 مهذخاف اورفكف
 ه-ذ ه- 5-8 - -

 ةققاع ناك فيك اورظنيف ضراالا ىف اوريسي ملو ع عيملا وه هللا نإ ءىثب نوضال

 مط ناك امو معونذب هللأ مدخأت ضرالا ف ارانأو ةوق من دشأ م أوناك ميلبق نم اوناكن يذلا

 ديدش ىوق هنإ هللا مهذخأف اآورفكف تانببلاب , مهلسر مئات أت تناك مهنأب كإذ « قاو نم هللا نم

 تاعنلا

 «ةبيهملا ةلئاهلا تافصلا نم ىرخأ عاونأب ةمايقلا موي فصو ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ ملعا
 : لئاتم ةبآلا قو

 وه ةفزآلا موي نأ (لوالا ) ًاهوجو ةفزآلا موي ريسفت ىف اوركذ ( ىلوأالا ةلأسملا ١)

 تفزأ ) ةمايقلا موي ةفص ىف هلوقل رضحو اند اذإ رمآلا فزأ نم ةلعاف ةفزالاو « ةمايقلا موي .

 رعاشلا لاقو ( ةفشاك هللا نود نم ال سيل ةفرالا

 دق ناكر الاخر لرت اكل انكر نأ نع لحسشلا ا

 لاق ( ةعاسلا تبرتقا ) ىلاعت هلوق هريظنو بيرق ةمايقلا موي نأ ىلع هيبنتلا هنم دوصقملاو

 . بيرق وهف نئاكوه امو « اهادم سانلا دعبتسا نإو ةبيرق اهمال ةفزآ امل ليق امن جاجزلا

 ةفزالا ةازاجلا 1 1 ةفزالا ةمايقلا موي ريدقت ىلع ثنؤم تقود كيفن فرو ملعاو

 ىلإ اهانعم عجري اهنأأك اهوحنو ةقاحلاو ةماطلاك ثينأتلا للع ىرجت ةمايقلا ءامسأو : لافقلا لاق
 نإف ؛ رانلا لوخد 1 مهتعراسم ىهو ةفزآلا تقو ةفزآلا مويب دارملا نأ (ىناثلا لوقلاو) ةيهادلا

 ةفزآلا موي ملسم وبأ لاق ( ثلاثلا لوقلاو ) فوخلا ةدّش نم اهراقم نع مهبولق عفترت كلذ دنع

 «قالتلا موي هنأب ةمايقلا موي فصو ىلاعت هنأ هيلع لدي ىذلاو « لجأالا روضحو ةينملا موي
 ريغ مويلا اذه نوكي نأ بجوف ( ةفزآلا موي مهرذنأو ) هدعب لاق مث (نوزراب مه موي )و

 اذإ الولف ) ىلاعت لاق .توملا مويب تايآآلا رئاس ىف ةصوصخم ةفضلا هذه ًاضيأو « مويلا كلذ

 «املب رطب د



 ةيآلا . ةفزآألا موي مرذنأو : ىلاعت هل وف 1
- 

 نم َنيملاظلل ام نيمظاك جانا ىدل ب بولقلا ذإ ةقزألا موي مرد
 ه- م 2 2ع

 رخارصر دع همس ا غ6 2 6ردق هد

  هللاو <52 رودصلا فخ امو نيعألا ةَقاَح عب هلم عاطي عيفشالو ميج

 : ملعأ هللاولاوقاألاو لامعالا ليصافت ىفىلكلا.نوناقلا اذه ىوقي امب تنأ ةقحلا ةعيرشااو ؛ لقع

 نه ءىثث ناكول لوقت انآ كلذو . هقفلا لوصأ ىف ميظع لصأ ةيالا هذه « ةيناثلا ةلأسملا ١

 الوأ تايانجلا نم .ىث ىلع ءازج هنوكل ًاعورشم نوكب'نأ امإ ناكل اعورشم ررضلا عاونأ
 + روكي نأ زوخيال هنأ نابي امأ . اعوزيشم هتوكب لوقلا لطبق نالطاب : ناسقلاو ءارج هنوكل
 نإ لإ رجلا زخات يصفي لصنلا اذه نزف: لابغالا نم. ءىث لع ؛ءازج نوكيل اعَوَرشم

 اكو دف وك نأ ررجال هنأ ناب امأو ..صنلا اذه فالخ لع نوكي انذلا ىف هتاثإف ؛ ةمانقلا

 ىف مكيلع لعج امو ) ىلاعت هلوقلو ( رسعلا ,كب ديري الو رسيلا مكب هللا قيرتا) ىلاعت هلوقل ءارجلا

 هذه نع انلدع « مالسإلا ىف رارض الو ررضال » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو و ( جرح نم نيدلا

 نأ بجوف ؛ تاناويحلا حبذك هيف نذإلا ف صن درو اهفو ةيزجأ راضملا تناكاذإ |مف تامومعلا

 نإف ؛ ميرحتلا مالالاو راضملا ف لصآلا نأ انركذ امب تبثف ؛ هادع ايف ةمرهلا لصأ ىلع قبب

 لضأ ىلع قاب وبف الإو . ماعلا ىلع صاخلل ًايدقت هب ائيضق ةيعرشلا ىلع لدي ًاصاخ ًاصن اندجو
 . ملعأ هللاو ةعيرشلا ف هب عفتنم ىلك لصأ اذهو « ميرحتلا

 مويلا) لاق امل هنأ دوصقملاو ( مويلا ٍلظال ) هلوق مويلا كلذ تافص نم 4« ةسداسلا ةفصلا إل

 « لظلا عاونأ نم عون مويلا كلذ ىف عقيال هنأ ىلع لدي امب هفدرأ ( تبسك امب سفن لك ىزجت
 عنميف ًاباوث لجرلاقحتسي نأ ( اهدحأ ) ماسقأ ةعبرأ ىلع عقب ءازجلا ىف لظلا عوقو نوقتلا لاق

 بذعينأ ( اهثلاثو ) ماقلاب هقح هيلإ ]صويال هنكلو هقح ضعب ضعب ىطعي نأ ( اهناثو ) هنم
 هقح ردق ىلع دازيو بذعيف باذعلل ًاقحتسم لجرلا نوكي نأ ( اهعبارو ) باذعلا قحتسيال نم

 لاطبإ ىف ةيوق ةبآلا هذه ىضاقلا لاق « ةعبرالا ماسقآلا هذه ىن ديفي ( مويلا لظال ) ىلاعت هلوقف
 مث رفكلا هيف قاخ اذإ ىلاعت هنالو ءهللا نم الإ ًادهاشو ًابلاغ لظال مهطوق ىلع نآل ةربجنا لوق
 . مولعم هنع باوجلاو ملظلا نيع وه اذبف هيلع هيذع

 هنا دج قمل عضوملا اذه 1 مالكلا اذه ركذو ( باسحلا عيرس هللا نإ ) ىلاعت لاق مث

 قةهنوفحتسااه مهيلإ لصي هنأ ىلع لدي كلذو ؛ باسحلا عيرس هنأ نيب مظال هنأ نيب ال كعك

 : ملعأ هللاو لاخلا

 الو ريح نم نيملاظللام نيمظاك رجانحلا ىدل بولقلا ذإ ةفزآلا موي مرذنأو )) ىلاعت هلوق

 هنود نه نوعدي نيذلاو قحلاب ىضقي هتلاو , رودصلا قختامو نيعأالا ةنئاخ لعي « عاطي عيفش



 1 كا

 نيرا 2 للا قفا لئا دل نوكي ل هاد لاو 0 لاعت هللا وه بجمنلاو

 ؟ ءادناا اذه مويلا اذه صيصخت ىف ةدئافلا امو ليق نإف : ليلد نييعتلا لع سلو نكي لكلا

 هللا ىضررمع دلاولا مامإلا خييشلا ناكو  ةرهاظلا بايسآلاب ايندلا ىف نيرورغم اوناكسانلا لوقتف

 بابراآلا تلزعتاو بابسالا تلاز ةمايقلا مون ىفو بات بانا امل بابسالا الول لوقي هنع

 رهاظ ناك نإ و هنأ ملعاو « ةمايقلا مويب ءادنلا صتخ ا اذبلف ؛ نايس | كش - ريغ ةتبلا قس لو

 اذه نأ ديفي ( رابقلا دحاولا هلل ) هلوق' نأ الإ مويلا كلذب ءادنلا كلذ صاصتخا ىلع لدي ظفللا

 بجاوو هتاذل دوجولا بجاول مسا هللا انلوق نآل كلذو « ًادبأ ىنعملا ةبج نم لصاح ءادنلا

 بجا ولا :داتحيإب الإ دج وي ال هتاذل نكمملاو : هتاذل كمت هاوس ام لكو كار نال 20

 رهق وه حيجرتلا كلذو « مدعلا بناج ىلع دوجولا بناج حيجرت وه داحإلا ىنعمو « هتاذل

 هنوك نم رهظ ام مويلا كلملا نمل ءادنو « ًادبأ دحاو رابقلا هلإلا نأ تبثف حوجرملا بناجلل

 (مويلا كلملا نل) ءادن ناك مرج ال دباألا ىلإ لالا نم ًايقاب. ًاراهق هنوك ناك اذإف « ًارابق ًادحاو
 . ديالا لإ لز الأ نم ىبعملا بناج مف ان

 . (تبسك امب سفن لك ىزجي مويلا ) هلوق مويلا كلذ تافص نم (« ةسماخلا ةفصلا )ب

 لضفلاو لدعلا تافص نايبب هفدرأ مويلا كلذ ىف ربقلا تافص حرش امل هناحبس هنأ ملعاو

 تان هك ( تبسك ام سفن لكىزحت مويلا ) لاقف مويلا كلذ ىف

 ناسنالل بسكلا تايثإ ( اهلوأ ) ثالث رومأ ىلع لمتشا مالكلا اذه « ىلوآلا ةلأسملا ١

 هذهف مويلا كلذ ىف ىفوتسي امنإ ءازجلا كلذ نأ ( ثلاثلاو ) ءازجلا بجوي هيسك نأ ( ىناثلاو )

 عقوملا ةميظع لوصأ ىهو ؛ باتكلا اذهىف ةئالثلا لوصأألا هذهىلع ةلمتشم اهراصتخا ىلع ةملكلا
 قوصألا هذهرت رقت قفكتلا نضعبزرك نب سابالو ؛ [ذارم لوصأألا هذهارثرقت قس دقو: نردلا

 كرنلاو لعفلل ةحلاص ةميلس هئاضع ا نع ةرايعوهو ناسنالل بسكلا تايثإ وهف (لوآلا) امأ
 لعفلا لإ ىعادلا هيلإ ف ذاضنا اذإف . هنع كرتلاو لعفلا رودص عنتما ءاودشدلا اذهىلع قب ؛ ماد رم

 ءارجلا بترت ناب وهو (قاثلا) امأو ؛ هنع كرتلاوأ لعفلا كلذ رودص بجو كرتلا ىلإ ىعادلاوأ

 ىف ةلصاحلا ةينامسجلا تاريخا بلط هيلإ ىعادلا نوكي ام اهنم نيمسق ىلع لاعفألا نأ ملعاف . هيلع
 ةرخآلا ملاع ىفالإ الاك رهظيال ىتلا ةيناحورلا تاريخلا بلطهيلإ ىعادلا نوكيام اهنمو « ايندلا ملاع

 لوالامسقلا هي هيلع بلغ نف . ةخسارلا تاكلملا لوصحل بيس لاعف الاةرثك نأ ةب رجتلاب تبث دقو

 ىلع هبولطم نيبو هنيب قارفلا لصحب توملا دنعف تاينامسجلا ىفو ايندلا ىف هتبغر هتمحر تمكحتسا
 ضوغمملا قرافي توملا دنعف ىباثلا مسقلا هيلع بلغ نمو ؛ءالبلا هيلع مظعيو هوجولا ظعأ

 كلذ روك ىنعمو . بسكلا ىنعم وه اذبف . ءامنلاو ءالآلا ظعتف بوبحلاب لصتيو

 ىلك نوناق اذهف :ةمايقلا موي ىف الإ لصحال ءازجلا لاكنأ اذ ربظف : ءازجلل ًابجوم بسكتلا
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 ؛ .ىث مهم هللا ىلع ىخي ال موي دارملاو ( .ىث مهنم هللا ىلع خال ) هلوق 4 ةثلاثاا ةفصلا 0

 لعي ىلاعت هلل نإف اوقالتو اوعمتجاو مهروبق نم اوزرب اذإمهنأ نيب ىلاعت هنإفديعولا هنم دوصقملاو

 ليصفت اوعي م نإو مهف ١ رشف ارش نإو رخل ًاريخ نإ هي الك ىزاجيف مم دحأو لك هلعفام

 موي ) لاقو مما قت ال نوضرعت ذئموي ) هلوق هريظنو كذب ىلاع ىلاعت هللاف , هولعف ام

 ( اهرابخأ ثدحت ذئموي ) لاقو رودصلا ىفام لصحو روبقلا ىف ام رثعب اذإ) كافو (ةراوسلا ليت

 انلق ؟ 2 ويلا كلذ ىنعملا اذه دييقت ىتعم اف 6م ايلا عنيمج 0 منم 200 هللا ليق نإف

 , مهلامعأ هيلع قختو مهاريال هللا نأ بجحلاو ناطيحلاب اورتتسا اذإ ايندلا ىف نومهوتي اوناك ممنإ

 َّق 1 د, ام لثم انف نومهوتي ال لاح ىلإ فاشكنإلاو زوربلا نم نورئاص مويلا كلذ ىف مهف

 سانلا ,زم نوفختسي ) لاقو ( نولمعت ام 0 ملعيال هللا نأ متذنط 0-00 ) ىلاعت لاق « ايندلا

 . ( رابقلا دحاولا هلل اوزربو ) هلوق ىنعموهو ( هللا نم نوفختسي الو

 : هيف ىداني موي ريدقتلاو ( راهقلا دحاولا هلل مويلا كلملا نمل ) ىلاعت هلوق « ةعبارلا ةففصلا ل

 : نالوق هيف لصحت تاقوالا ىأ ىف ءادنلا اذهو ؟ مويلا كلملا نمل

 ىلاعت برلا لوقيف ضراألا ىف نمز تاومسلا ىف نم لك كله اذإ نورسفملا لاق (لوآلاإ)

 (رابقلا دحاولا هلل) لوقيف هسفن بيحب ىلاعت وهف دحأ هبي الف ةمايقلا موي ىنعي ؟ (مويلا كلملا نمل

 ءاكلإ اذه نإ رب لاعت هنأ (لاوالا ) هرج و نم هنايباو كفيعض لوقلا اذه لوصالا:لهأ لاق

 تقولا كلذ ىف سانلاو ء. تبسك امب سفن لك ىزجت مويو زوربلا مويو قالتلا موي لصحب امإ

 ضراآلاو تاومساا ىف نم لك كله نيح ءادنلا اذمم ىداني ام ىلاعت هللا نإ مطوق 3 ءاحأ
 لاح وأ. ريغلا روضح لاح ركذي نأ امإ مالكلا نآل ةدئاف نم هيف دبال مالكلا نأ ( ىناثلا )و

 ءانف دنع مالكلا اذه ركذي امتإ ىلاعت هنإ اولاق موقلا نآل انهه لطاب لوآلاو . ريغلا رضحبال ام
 ال0 ل طفح كال اعإ هنو هيرك لاج همت نسح انعإ لجرلا, نال لطاب ًاضنأ: ىناثلاو . لكلا

 كلذ هلردب ام رويس هل لصحم هنأ لجل وأ لاح هللا لع كلذو 0 ىلع رركي ىذلاك
 نم لوق نأ تنق . لاح هللا لع ًاضيأ ك كلذور ؟نلا كاذب هللادبعي نأ لجال وأ وأ لاح هلل ىلع ًاضيأ

 . هل لصأ ال لطاب تاقولخلا عييمج كاله لاح ءادنلا اذه ركذي ىلاعت هللا نإ لوقي

 دانم ىدان هلل اوزربو نورخآلاو نولوآلا رضخ اذإ قالتلا موي ىف نأ ( ىتاثلا لوقلاو ل

 ًاذذلت هنولوقي نونمؤملاف (راهقلا دحاولا هلل) ةمارقلا لفحم ىف نيرضاحلا لكل ويف (مويلا كلملا نمل)

 هجو ىلع ةلذلاو راغصلا ىلع هنولوةي رافكلاو . ةعيفرلا ةلزنملارك نلا اذمماولان ثيح ؛ مالكلا اذهب
 لوقلا حص نإ لوقلا اذهب نولئاقلا لاقو ءايندلا ىف ركذلا اذه مهتاف نأ ىلع ةمادنلاو رسحتلا
 هنأ الإ رشبلا ءانف دعب ركذي ءادنلا اذه نأ دارملا نوكي نأ عنتمب مل هريغو سابع نبا نع لوألا

 لئاسلا نوكي نأ دعبي ال لوقلا اذه ىلع ًاضيأ لوقأو « ءادنلا كلذ نوعمسي ةكئالم كانه رضح
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 نيذلا ءايبن الا ( عبارلا نكرلاو ) ( سمالاو قلخلا هل الأ )لاقو ( اهرمأ ءامس لك ىف ىحوأو )

 نييعت ( سماخلا نكرلاو ) ( هدابع نم ءاششي نم ىلع ) هلوقب هيلإ راشملا وهو مهيل] ىحولا هللا قلي

 مالسلا مهيلع ءايبنأالا نأ وه كلذو . مهلإ ىحولا اذه ءاقلإ نم لص'الا دوصقملاو ضرغلا

 هذه _.رع ضارعإلا ىلع مهنولمحبو ؛ةرخالا ملاع ىلإ ايندلا ملاع نم قلخلا نوفرصي

 مث موي قالتلا موي رذنيا ) هلوقب ةراشإلا هيلإو « تايناحورلا ىلع لابقإلاو تاينامسجلا

 : ةيهلإلا تافشاكم لا مولع نم ةيلاعلا تاراشإلا هذه لع لدي بيحب بيترت اذهف ( نوزراب
 اهرك ذ ىتلا تامصلا كو ؟ قالتلا مويب ةمايقلا موي ةيمست ىف ببسلا ام هنأ نيبن نأ انبه قبو

 ؟ قالتلا مويل ةروسلا هذه ىف ىلاعت هللا

 : هوجو هيفف قالتلا :مويب ةمانقلا موي ةيمست ىف ببسلا امأ

 حاوداألا تراص ةمايقلا موي ءاج اذإف داسجالا نع ةنيابتم تناكحاورالا نأ ( لوألا )

 سس فقيف هيف نوقالتي قئالخلا نأ (ىإ املا ) قالتلا موب 2 3 ناكف داسجألل ةيقالم

 لهأو الا | لهأ هيف قتليف خلا لهأ ىلع نولزني احلا ] اهأ نأ ) ثااثاا ) ضعبلا لاح ىلع

 أ لك نأ ( عبارلا) ( البز 0 ماهغلاب ءامسلا قّدشت موبو ) ىلاعت لاق ضر

 قل نالف مهل وق نه د وخ 16 رهو قاتلا كنان نه كلذ ناكف مولا كلذ ىف هلمع ءازج ىلإ لصإ

 هلق نمو ( هير ءإقل وجر ناك نف) هلوق ا كلذ نوكي نأ نكمي ( سماخلا ) هلمع

 موي ( عباسلا ) نودويعملاو نودياعلا هيف قتلي موب ( سداسلا ) ( مالس هنوقاي موي مهتيحت )

 مولظملاو ملاظلا هيف قتلي موي نارهم نب نوميم لاق (نماثلا ) هدلو رخآو مالسلا هيلع مدآ هيف قتلي

 ةمايقلا موب ىف هفرعي ملو هيلع ردقي ىلهدحب نأ داززأ واو هنع لصفلاو دلجر لج رلا ملظ امبرف

 « فقولاو لصولا ىف ءايلا تايثإب ىدانتلاو ىفالتلا ريثك نبا أرق . ًاضعب مهضعب قلبو نارضحي
 . لصولا ىف نيونتلاب و فقولا ىف ءايلاب قاوو ىداهو

 . لوقنف ؛ ةبآلا هذه ىف ةمايقلا موي اهب فصوو تافصلا نم ددع رك ىلاعت هللا نأ نابب امأو

 ١) هريسفت انرك ذ دقو قالتلا موي هنوك ( ىللوآلا ةفصلا .

 مهنأ (لوآألا ) هوجو زوربلا اذه ريسفت ىفو ( نوزراب مث موي ) هلوق 4 ةيناثلا ةفصلا ل

 1 يل نا لح ما مهرتسي ال نورهاظ ىأ نوزراب ( ىناثلا ) روبقلا نطاوب نع اوذرب

 . ىف .اجاك نوفوشكم ةارع مم امتإ بايث بأ ا سلو « فصفص عاق ةزراب ضرآلا نآل . ءانب
 مهلامعأ روهظ نع ةيانك نيزراب مهمنوك لعحجب نأ (ثلاثلا) «ال رغ ةافح ةارع نورشحب» ثيدحلا

 ةيرشبلا ةقطانلا سوفنلا هذه نأ ( عبارلا ) ( رئارسلا ىلبت موي ) ىلاعت لاق اك ممرارسأ فاشكناو

 لاغتشالا' نع 00 ةمايقلا موي ءاج اذإق نادبالا لامعأ تاءلظ ىف تسمغنا ايندلا ىف امنأاك
 نأ دعب :تزرب اهنااكف 00 رلا عمجبو ةمايقلا ملاع ىلإ ةيلكلاب تهجوتو تاينامسجلا ريبدتب

 , اهم ةرتتسم تايناهسجلا يف ةنماك تناك
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 لاحت ةبج ىفو اهسج ىلاعت هنوك نأ ةيلقنلاو ةيلقعلا ةرهاقلا لئالدلاب انيب انإف ؛ ىلاعت هللا لع

 شرعلا ىلإ هتفاضإ الإ ديفي ال (شرعلا وذ ) هلوق كلا هولاق |م ىلع لدي ال ظفالا رهاظف م

 ىلإ انوعدت ةرورض ىأف , دوجولا ىلإ مدعلا نم هل اج رخو هل اكلام هنوكب هيلإ هتفاضإ هيف كيو
 مظعأ هنأ وه ركذلاب شرعلا صيصخت ىف ةدئافلاو . دسافلا بهذملاو لطابلا لوقلا ىلإ باهذلا

 « مظعأ ريبدتلاو فرصتلا ل< ناك ام لكف . هتردق ذافنو هتيهلإ لاك نايب دوصقملاو , ماسجألا

 : ىوقأ ةردهلا لامك ىلع ةلاولد تناك

 : ثحايم هيفو ( هدابع نم ءامشإ نم ىلع هرمأ نم حورلا قلي ) هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلا ل

 دقو ؛ىحولا وه دارملا نأ حيحصلاو ؛ حورلا اذهب دأرملا ىف اوفلتخا 4 لوآلا ثحبلا ل

 ةكئالملا لزني ) هلوق ريسفت ىف لحنلا ةروس لوأ ىف حورلاب ىحولا ىمس ل هنأ نايب ىف انبنطأ
 حاورالا ةارح نأ : هيف مالكلا لصاحو ( هانييحأف ًاتيم ناك نم وأ) ًاضيأ لاقو ( هرمأ نم حورلاب

 « حورلاب ىمس حاورالا هذه لوصحل ًابس ىحولا ناك اذإف . ةيسدقلا ايالجلاو ةيملإلا فراعملاب

 . ةيناحورلا ةاحلا هذه لوص4+ل ببس ىحولاو . ةايحلا لوصحل ببس حورلا نإف

 ءايربك لاك نآل كلذو « تافشاكملا مولع نم ةبيحي رارسأ ىلع ةلمتشم ةبآلا هذه نأ رلعاو

 ركذي نأ ةيرشبلا ةقاطلا ردقب هفي رعت ىف لماكلا قي رطلاف , ماهفالاو لوقعلا هيلإ لصت ال ىلاعت هللا

 ىعملا كلذل ةدك وا تاسوسحلا نم ءىثث هبيقع رك ذ مث « ىلقعلا ىلكلا هجولا ىلع مالكلا كلذ

 ( تاجردلا عيفر ) هلوقف . كاذك ًاضيأ انبهف « لقعلل ًادضاعم قيرطلا اذهب رصحلا ريصيل ىلقعلا
 تاتكمملا داج] ىف لاعت هللا ةردق رثثأت ىلإ ةرامإ وهو : تاجردلل ًاعفار هنوك ىعع كوكو نأ امإ

 لالجلا تافص ىف ًاعفترم ىلاعت هنوك ىلإ وأ  امتافصو املزانم نيايتو اهتاجرد فالتخا ىلع
 اذه نيب هناحبس هنإ مث ؛ىتاهرب قع ىلك مالكلا اذهف : تادوجوملا لك نع ةزعلا توعنو
 نيبف: تايناحور امإ و تاينامسج ام ىلاعت هللا ىوس ام نال كلذو « ريرقت ديزم ىلكلا مالكلا
 انلظعات تانالا ام. لاعت و هتاحبس قا ريجمت تحاردسم نيمسقلا الك نآ,ةنآلا هذهأق

 نم شرعلا ناك املو  ماسجألا ملاع ةيلك ىلع هئاليتسا ىلع لدبي ( شرعلا وذ ) هلوةف « شرعلا

 امأو ( تاجردلا عيفر ) هلوق ىنعأ  لوقعملا كلذل ًادكؤم سوسحملا اذه ناك تاسوسلا سنج

 . ( هرمأ نم حورلا قلي ) هلوقب ةراشإلا هيلإ و ؛ هنابس قحلل ةرخسم اهلكف تايناحورلا

 ىحولاو ؛ ىحولا راث 1 روهظ ملاعلا اذه تايناحور ىف ةرهاظلا لاو> آلا ف لن معاو

 ىلإ ىعولا ءاقلإ فاضأ اذهلف : ىلاعتو هناحبس هللا وهو لسرملا ( اهلوأف ) ةعبرأ ناكرأب متي امإ

 نكرلاو ) حورلاب هامس ىذلا وهو ىحولاو لاسرإلا ( ىناثلا نكرلاو ) ( حورلا قلي ) لاق هسفن
 «ةكتالملا ةطساوب لإ نوكيينأ نكم ال ءايناآلا ك] ىلاعت هللا نم ىحولا لوضو نأ ( تلاثلا

 ىلاعت لاق ؛ ًارمأ ىمسي ىتاحورلا نكرلاف ( هرمأ نم ) هلوقب. ةبآلا هذه يف هيلإ راشملا وهو
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 واح ميري ىذلا ) هلوقىلع ةبترم وه هلوقل رابخأ ةثالث فاشكلا بحاصلاق ( حورلا قلي

 « حدملا ىلع بصنلاب ( تاجردلا عيفر ) ءىرقو ءًاريكشتو 5 ةفلتذ ىهو ؛ فوذح أدتبم

 :اةثالثلا تافصلا هذه ريسفت' نم دنال لوقأو

 عفارلا هنم دارملا نوكي نأ لمتحي عيفرلانأ ملعاو (تاجردلا عيفر) هلوق (« ىلوآلا ةفصلاف ١

 عقرب ىلاعت هنأ (لوآلا هجولا) هوجو هيفف لوآلا ىلع هانلمح اذإ امأ ؛ عفترملا هنم دارملان وكي نأو

 ؛ ةلضافلا قالخالاو مولعلا ىف قلخلا تاجرد عفار (فاثلاو) ةنجلا ىف ءايلوالاو ءايبنآلا تاجرد

 نيعو ( مولعم ماقم هل الإ انم امو) لاق اك« ةنيعم ةجرد ةكئالملا نم دحأ لكل نيع هناحبس وهف

 ( تاجرد ملعلا اونوأ نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هللا عفري ) لاقف ةنيعم ةجرد ءاملعلا نم دحاو لكل
 ايضحت و , هك وك .ةنيكلف: ايضغلاو ير صنع ةلفس ارضع) ]دك ١ ةئيعم ةج رد مسج لكذ نيعو

 دحأ لكل لعج ًاضرأو ,.قاثلا ةج زد: نم لعأ ةجرح اهضدل لدخ ؛ ىمركتلاو شرملا ها

 مكضعب عفرو ضرأألا فئالخ مكلعج ىذلا وهو) لاَقف ؛ لجآلاو قزرلاو قاخلاىف ةنيعم ةبتم

 تا ةئيعم ةجرد امندلا ىف ءايمدت كارو ءاددسلا نم 0 لكل لعجو ( تاجرد ضعب قوف

 عيفرلا انلمح اذإف ؛ ةواقشلاو ةداعسلا كلت راثآ روهظل ةرخآلا ىفو . ةواقشلا تابجومو ةداعسلا

 عيمج ىف تادوجوملا عفرأ هناحبس وهف عفترملا ىلع هانلمح اذإ امأو . هانركذ ام هانعم ناك ع فارلا لع

 هتاذإ دوجولا بجاو هنآل ؛ تادوجوملا عفرأ وهف دوجولا لصأ ىف امأ . لالجلاو لاكلا تافص

 دوجولا بجاو هناآل « تادوجوملا عفرأ وهف دوجولا ماود ىف امأو . هيلإ جاتحمو نكمم هاوس امو
 لكل رخاآو لوأ هل سيلو ءهآوس اهي لكل,كوأ وه ئدلا» ىدمرسلاو ىدسالاو كرالا 20 ١
 تارلكلاو تافصلاو تاوذلا عيمجب ماعلا وه هناللف : معلا ىف امأ .رخآ هل نسلوةارشلاب

 نيرداقلا ىلعأ وهف : ةردقلا ىف امأو ( وه الإ اهملعي ال بيغلا تافم هدنعو ) لاق اي« تايئزجلاو

 جاتحم هنإف هاوس ام لكو . هاوس ام لكن ع ىنَغ هدوجو تالاك عيمجو هدوجو ىف هنآل مهعفرأو

 نأ عناتمي ىذلا د>اولا وهف : ةينادحولا ىف اك . هملإ هدوجو تالاك عسيمج ىفو هدوجو ىف

 ىف هؤانغتسا (امهدحأ 1 ناهض هل ةناحم للا“ ل فأر ظن كلل مل كل د لصحب

 هدوجو ىف هيلإ هاوس ام لكراقتفا ( ىناثلاو ) هاوس أم لكن ع هدوجو تافص عيمج ىو هدوجو

 ىف اهالعأو تادوجوملا عفرأ هنأ هانعم ناك عفت رملاب هانرسف نإ عيفرلاف «هدوجو تافص ىفو

 ةمحرو ةل-يضفو ةجرد لك نأ هانعم ناك عفارلاب هانرسف نإو ؛ مارك الاو لالجلا تافص عيمج

 . يح رو فلن ادن وكلي هداجإب تلصح اإف « هاوس ءىثل تاصح ةبقنمو

 جتحاو . هقلاخو هريدمو شرعلا كلام هنأ هانعمو ( شرعلا وذ ) هلوق ( ةيناثلا ةفصلا ١
 . تاجردلاب دارملا نأ ىلع هوامحو ( شرعلا وذ تاجردلا عييفر ) هلوقب ةمبشملا نم رامغالا ضعب

 ةيرفلا اومظعأ دقو « تاومس عبس قوف شرعلا ىف دوجوم هنأ ( شرعلا وذ ) هلوقبو ؛ تاومسلا
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 اس سوي ,دع

 تاجردلا عيفر «14» َنورفاكل كد 1 ل ا

 ل 6 م هرص

 موب ردنبل هدابع ن نم « هاش نم ماع هرم ن م حورلا قل ندارعلا ع

 سى

 م-هسهدع تو رثورص - م ها 2 512 سوي دع

 هلل ويل كلما نمل ءىت 0 هللآ ىلع قال َنوزراَب مث موي 0: قاتل

 هللا ْنِإ مولا لظا هل ا ل ء١ رابقلآ دحاولا
 اس ىدص ر

 « ١/2 الا عيش

 « نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا

 رك لكي افرك ني ةفدرأ نينا رشملا 22 نيدشاا دي دعا بجي امك ذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 قلنا و ةنوحملا راجحأللا هذعه لعج زوجي ال هنأ. لع اللد كلذ ريصنل . هتككحو ةتردق لاك

 ةياعر تامهملا ممأ نأ ملعاو ( هتايآ كيري ىذلا وه ) لاقف ةيدوبعملا ىف ىلاعت هلل ءاكريش ةروصملا

 تانيبلا راهظاب دابعلا نايدأ اصم ىعار ىلاعتو هناحبس وهف , نادبآألا اصمو  نايدآلا حلاصم

 قازرالاعق وك نايداآلان م تايالاعقوف  ءامسلانم قزرلالازناب مهنادبأ 0 : تايدلاو
 ىلع ماعنإلا لصحت (ىلوصح دنعو ؛نادب.آلا ةايحل قازرأللاو 0 1 تايالاف « نادب الا نم

 . تاهجلا 0 تارابتعالا ىوقأ

 سمالاك ىلاعت هللا ديحوت لئالد ىلع فوقولا نأ ىنعملاو ( بيني نه الإ رك ذتي امو ) لاق مث
 كلت ىلحي نم عناملاك ريصي هللا ريغ ةدابعب لاغتشالاو كرشلاب لوقلا نأ الإ لقعلا ىف زوكرملا

 املو« ماتلا زوفلا رهظف ءاطولاو ءاطغلا لاز ىلاعت هللا ىلإ بانأو اهنع دبعلاضرعأ اذإف ءراونآلا

 لاقف ىلاعت هللا ىلع ةيلكلاب لابقإلاو هللا ريغ نع ضارعإلا وهو بولطملاب حرص ىنعملا اذه ررق

 ( نورفاكلا هركاولو ) هللا ريغ ىلإ تافتلالا نمو ؛ كرشلا نم ( نيدلا هل نيصلخم هللا اوعداف )

 . ديدشتلاب نوقابلاو ةفيفخ لزني ريثك نبا أرق

 رذنيل هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلا قلي ؛شرعلا وذ تاجردلا عفر ل ىلاعت هلوق

 موييلا ءرابقلا دحاولا هلل ؟ مويلا كلملا نمل « ءىث مهنم هللاىلع قيال نوزراب مث موي  قالتلا موي

 (« باسحلا عيرس هللا نإ  مويلا ملظ ال ء تبسك امب سفن لك ىزحت
 « قازرأللل الزنم تابآللل ًاربظم هنوك همارك ]و هئايربك تافص نم رك ذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 شرعلا وذ تاجردلا عيفر ) هلوقوهو ةمظعلاو لالجلا تافصنم ىرخأ ةثالث ةيآلا هذهففرك ذ



 1 ةيآلا . كيري ىذلا وه : ىلاعت هلوف

 2 ضنا هاش هذ ا ا جتادع سو

 615١ بيش ن نمالإ رك دتاهو قذر ءامسلا نم مل ليو هناي 1 2 7 . ىنلاوم

 هو " ةاماهز و ؛ قرأ اذه ناكف كك و ةيولثو هفاراتشإ ليظفلل] نإ عم ظفللا هيلع لدام ىلع

 ىف وأ ربقلا ىف تناكءاوس ةرخآلا ةايحلا هيف لخدت ةرخآلا رذحب هلوق لوقنف ىلوآلا ةضراعملا ىف

 . ربقلا باذعفف ةدراولا ةحيحصلاثيداح آلابانل وق حجر انأ اهباوجل ةيناثلا ةضراعملا امأو : ةمايقلا

 وه لب لكيشا اذه نع ةرايع نا ناسنإلا نإ انق اذإ 0 ناعوفد# نايلقعلا ناهجولا انآ

 اذه ى هدراو ريغ اهوعرأ د ىلا تالاكشالا تناك ندا |دنه ف راص نارو مسج نع ةرابع

 . ملعأ هللاو بابلا

 عاونأ ةعبرأ مهضعي ق-ىف لصاحلا نوكيف ربقلا ةايح انتبثأ املانأ ملعا 4« ةيناثلا ةلأسملا 2

 نيذلا ىلإ رت ملأ ) ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ توملا نم عاونأ ةثالثو ةايحلا نم

 ارم هع ءالؤرف ( مهايحأ مث أوتوم هللا م ْط لاَقذ توزل رد> فر مثو 2 نم اوجرخ

 . ةمايقلا ف ةعبار د 2 ريقلا َْق ةايحو 2 انندلا َْق نات :امح 2 ةايحلا ف

 مهنع هللا ىح مث , نيتثثانيتتامإ ريدقتلاو فوذحردصمل تعن (نيتنثا) هلوق م ةئلاثلا ةلأسملا)

 نيترم ةتامإلا نوكست نأ ىضتتقت ( انفرتعاف ) هلوق ىف ءافلا لبق ناف ( انبونذب انفرتعاف ) اولاق مهنأ

 اودهاش ايلف ثعبللنيركنم !وناك مال انلق « ةيبيسلا ةدهاونيف فارتعالا اذا يس نيت رم ءاحالاو

 نع ببسملاكرارقإلا أآذه عقومرجالد 8 ثعيلايرارقالا قرذع ل قب مل نيتارم ةتامإلا دعي ءايحإلا

 عحيرس جورخلا نم عون للا له ىأ؟ ( 0 (ليبسنمجو رخىلإ لهف) لاق مث ) ةتامالاكلتو ءايحالا كاإذ

 قمأللا هيلع فلعتوم 0 انهو ؟ هلإ ليد كر“ 0 الف عقو سأيلامأ ٠ ليبس نم ءىطب وأ

 رك ذ لب كلذ لعفي مل ىلاعت وهو « معن وآل لاقي نأ هع حيرصلا باوجلا نأ ملعاو . طونقلاو

 كرشب نإو 1 هدحو هللا ىعد ا هنأب كلذ ( لاقف 0 مم ليال هنأ لع لدي ًامالك

 0 0 3 00 (ق مر كلارشالاب ناجإو « ات هللا 2

 ةبشملاو «كلذك الإ نوكي ال هباقع نأ للعو . ةمظعلاو ءايربكلا ىلع ةلالد ( ريبكلا ىلعلا ) هلوقو
 « تاذلاو ةنجلا ربك ىلع (ريبكلا) هلوقبو « ةهجلا ىفىلعألا ولعلا ىلع ( ىلعلا ) ىلاعت هلوقب اولدتسا

 نوكي نأ بجوف « ىلاعت هللا قح ىف نالاحم ناكملاو ةيمسجلا نأ ىلع انللد اناآل , لطاب كلذ لكو

 . هيطإلاو ةردقلا بسحب ءايربكلاو ولعلا ( ريبكلا ىلعلا ) نم دارملا

 اوعداف 1 بيلي نمالإ 1 دن امو اقزر ءاكما] قم ل لزنيو هنانآ ميدي ىذلاوهإ) ىلاعت هلوق

 فكر د رخل - »
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 نآآل . اهومركذىتلا ةيآلاب لالدتسالا نم ىوقأ ةيالا هذهم لالدتسالاو اولاق (ىلوآلا انتتوم الإ

 لوق ةياكح اهب متكسمت ىتلا ةيالاو ةنجلا اولخد نيذلا نينمؤملا لوق ةياكح اه انكسمت ىتا ةيآلا

 . رانلا اولخد نيذلا نيرفاكلا

 امإناكل ًايح ديعأول هتلكأو عابسلا هتسرتفا ىذلا نأ وهو (لوآألا) هوجو نف لوقعملا امأو
 ءعومج هلل صحم هنأ ىلع لدي سحلا نآل لطاب لوالاو « هئازجأ داحآب وأ هعومجم ًايح داعي نأ

 عابسلا ةدعم ىف ءايحأ تلصحلءايحأ ءازجاألا كالت تلعج ولف « عابسلا هتلكأ امل هنال لطاب ىناثلاو

 دحأ لكهاري ثيح ًارهاظ هانكرت ول تام ىذلا نأ (ىتاثلا) داعبتسالا ةياغ ىف كلذو . ائاعمأ ىفو

 ىف اكيكشت 0 لاقي هنأ ةلاحلا هذه عم انزوج ولف , هتوم ىلع ًابقاب هنوري مهنإف
 ىه لد ال ا ةيزطلا ن وكت نأ زوج ال ل هلوق ( تأ وجلاو) ةطسفسلا ىف لود هنإو ٠ تاسيس

 ةءالاث رك دل نأ هنابو ءزوجال اذه لوقنف ؟ ةقلعو ةفطن ناك ام لاح ةلصاح تناك ىتلا ةتوملا

 ةلاحلا هذه لبق الصاح ترملا ناكول ذإ ةايحلا لوصح ق.سب طورشم ةنامإلاظفلو مهتامأ هللانأ
 نورفكت فيك ) هلوة فالخب اذهو لاحم وهو لصاحلا ليصحت مزل الإو « ةتامإ اذه نوك عتتما

 فالخب مهتامأ هللا نأ ايف سيلو اناومأ اوناكمهنأ ةيآلا هذه ىفروك ذملا نأال (اومأ دك

 ةنأمإلا فل نأ انيب دقو ؛ نيترخ مهتم هلاك هللا نأ ىلع كلذ اه ريسفت 0

 ؛« قرفلا ربظف ةايحلا قبس دنع الإ قدصيال
 ول ذإ ىلاعت هنلا مهبذكي مل كلذ اوركذ امل انلق ء:ةجح نوكي الف رافكلا مالك اذه نإ هلوق امأ

 انكح ام انبر هللاو ) موق ىف اوبذك امل مهنأ ىرت الأءمهييذكت هللا رهظال نيبذاك اوناك

 تايثإ نم علمي ةبآلا رهاظ هلوق امأو ( 00 لاقف كلذفف هللا مهيذك (نيك 0م

 (باوجلا) لوقنف . نيترمال تارم ثالث ةايحلا ددع ناكل ةايلا هذه تلصحول ذإريقلا ىف ةايح

 ةتوملا ةعبرأ ىهو ةنحناو ءالبلا تاقوأ ليدعت مهدوصقم نأ وه ( لوألا ) : هوجو نم هنع
 . ةنلا و ءالبلا تاقوأ ةعبراألا هذبف « ةمايقلا ىف ةايحلاو . ةيناثلا ةتوملاو ء ريقلا ىف ةامحلاو . ىلوألا

 مبلعل (ىتاثلا) اهوركذي مل ببسلا اذرلف ةنحنلاو ءالبلا تاقوأ ماسقأ نم تسيلف ايندلا ىف ةايحلا امأف
 يقلل ايفل ةالا اكل ءةماقلا فا ةايملاو  اتينانلا ف .ةاحللا#(لقأو « نيتامحلا !اوركذ

 اوتومي ملروبقلا ىف ءايحأ اوراص امل مهلعل ( ثلاثلا ) اهتدم رصقو اهدوجو ةلقل اهركذ

 نم ةلمج نم اوناكف ةمايقلا ةايح اهب لصتاو . ةواقشلا ىف امإو ؛ ةداعسلا ىف امإ ؛ءامحأ اوقب لب

 ار (اذئلل هاش نم الإ: لضراألا ف نماو تاومسلاف نم قءصف ( هلوق ىف ءانثتسالاب هللا مثدارأ

 انك نيا كرا تاق[ ناكف ةدحاو.ةرماإلا توملا لصحب ال نأ مزل ريقلا ىف ةايحلا تلت ملول

 تارم ثالث ةايحلا تابثإ انمزل ربقلا ىف ةايحلا انتبثأ ول امأ «نآرقلا ظفل فالخ لع وهو

 نأ تبثف ءابمدع وأ !متوبت لع لديام ظفالا ف سيلف ةثلاثلا ةرملا امأ ؛ نيترم نآرهلا ىف روك ذملاو

 دئاز ءىش تابثإ ىضتقي هناف ريقلا ةايح تايثإ امأف هيلع ظفللا لد ام كرت ىضتقي ربقلا ةايح ىن



 فب ٠ ةيآلا . :نيتنكا انتمأ انبر : لاعت هلْ

 هيف ( نامإلا ىلإ نوعدت ذإ ) هلوق ( عبارلا ) مئاقل ًاديز نإو ملاق ًاديز نإ تيدان لاقي ربكأ
 فنرآلا تقم نم ربك أ رفكلاب نوتأتف ناميإلا ىلإ نوعدت ذإ ,كل هللا تقمل ريدقتلاو فذح

 ا

 رخآ ىلإ ( نيتنثا انتمأ انبر اولاق ) باطلا اذ اوبطوخ اذإ رافكلا نأ نيب ىلاعت هنإ مث
 ىلإ عوجرلا اونمت الطاب ًادساف ناك ايندلا ىف هيلع اوناكىذلا نأ اوفرع امل مهنأ ىنعملاو « ةيالا

 : لئاسم ةيآلا ىفو . ةحلاصلا لامعألاب اهل عوجرلا دنع اولغتشي ىل اينذلا

 مهنأ ليلدلا ريرقتو « ربقلا باذع تايثإ ىف ةيآلا هذهب ءاملعلا رثك أ جتحا «ىلوآلا ةلأسملا)

 نم دب الف ايندلا ىف دهاشم نينتوملا دحأف ( نيتنثا انتمأ انبر ) اولاق ثيح نيتتوم مهسفنأل اوتبثأ

 لوصح ىلع لدي كلذو « ايناث ًاتوم اهبيقع لصحن ىذلا توملا ريصي ىت-ربقلا ىف ىرخأ ةايح تابثإ

 نوك دنع ةلصاحلا ةلاحلا ىلإ ةراشإ ىلوآلا ةتوملا نيرسفملا نم ريثك لاق ليق ناف ء ربقلا ىف ةايح

 مالا كود نأ زوج ال ملف . اندلا ف لصحام ىلإ ةراشإ ةيناثلا هتوملاو ةقلعو ةفطن ناسنإلا

 ًاتاومأ متنك و هللاب نورفكنت فيك )ىلاعت هلوق هانرك ذام رمآلا نأ لع.لدي ىذلاو ؛ كلذك

 1 ةفظن هنوك دنع ةلصاخلا هلاك ( انا ومأ متنك و ) هلوقنم دارملاو ( مكتيمي مث 5 اخد

 نإ دعب انش .ىشلا صبت (قاتلا وز اتم ءىشلا ةاجإ 0 ) نيينعمب لمعتست ةتامإلا : مالكلا
 ناكل نسال وى ردص هنا طخ و ايضاو احدا لدعم ا ناك
 ةتيم اهرييصت دارها وكيالو : ةتيم اهقلخ ةنامإلابدارملا نوكي نأ ةيآلا هذه فزوحيال ملف ًاقض

 . ةيح تناك نأ دعب

 ١ ةجح نوكي الف رافكلا مالكاذه نأ 4« ىناثلا لاؤسلا ٠

 ول هنأ هنايب و ؛ ربقلا ىف ةايحلا لوصح نم عنملا ىلع لدت ةيآلا هذه نأ 4« ثلاثلا لاؤسلا ل

 اهتلاثو . ريقلا ىف اهناثو ءايندلا ىف اطوأ تارم ثالث ةايحلا تلصح دق ناكل كإذك ىمالا ناك

 ةنناثلا ةايحلاوايندلا ف ةايحلا امهاد-إ نوكتف . طةفنيتاي>الإ سيل ةيآلا ىفروكذملاو . ةمايقلا ف
 . ايندلا ىف دهاشملا توملا وه امهنيب لصاحلا توملاو ةمايقلا ىف

 همدع ىلع لدي ام انهبف ربقلا ىف ةاحلا لوصح ىلع ةيآلا هذه تلد نإ هنأ (عبارلا لاؤلا إل

 ليلا ءانآ تناق وه نمأ ) ىلاعت هلوق ( لوألا ) هوجو نف لوقنملا امأ ؛ لوقعملاو لوقنملاب كلذو

 ؛ ةرخآلا نع رذحلا الإ ةيآلا هذه ىف ركذي لف ( هبر ةمحر وجريو ةرخآلا رذح ًاماقو ًادجا.#
 هركذي ل الو : هركذل كلذك ىمآلا ناكولو « الصاح اهنع رذحلا ناكلربقلا ىف ةايحلا تلص> ولو

 نولوقي مهنأ نيقحما نينمؤملا نع تافاصلا ةروس ىف ىكح ىلاعت هنأ ( اا انبلع

 قدصو قح ةنجلالهأ مالك نأ كش ال و (ىلوآلا انتتوم الإ نيتي نحب اف ذأ ) ةنجلا ف مه وخد دعب
 0 افأ ) هلوق فالخ ىلع كلذو « نيتتوم اوتام دق اوناكل ربقلا ىف ةايح مهل تلصح كلو



 ةيآلا . نوداني اورفك نذلا نإ : ىلاعت هلوق 1

 هارب سعوو2 هر 3 هم 1 مع مه اس ا 6 سا اس يادهع

 ذِإ ' 5 مكتفم نم ربك 0 ديك نوال اورقك ذك نإ

 © سس 6 ردت سس سس 6 سس 62 001 50

 10 نكن ان اجرا 4 0 ىلإ توعد

 ل اذ هنأ ؛ لذ 61١١2 ليبس ن نم ه جورخ لإ لهف ودب 0

 مامات ل مهرفصق م 0 0 0

 ٠:.« ريك لآ ل محل ناو هب كرش نإو مكرفك هدحو

 لإ. نعد ذإ مكسفنأ مكتقم نم ربك أ هللا تقمل نوداني ها هلوق

 ند عقر ل! لهف انيونذب انفرتءاف نيتنثا انتيحأو نيتنثا انتمأ امر اولاق كور مكتف نامإلا

 . ( ربكلا ىلعلا هلل محلا ماو هنأ كارشت كو مترفك هدحو هللا ىعد اذإ هللا ملذ ليس

 هللا مث كذ نذلا مثو هللا تابأ ىف نيلدا#لا نيرفاكلا لاوخأ حرش ىلإ داع الل ىلاعت هنأ ملعا

 مهئاهحتساو ممونذب نوف رثءيةم ايقلا ىف مهأ نيب ( (اورفك نذلا الإ هللا تابآ ىف لاك <ام) هلوق ف

 |ورفك نيذلا نإ ) لاف مونم ظرف ام اوفالتيل ايندلا ىلإ عوجرلا نارلاطدلو مهم لزني ىذلا باذعلا

 : لئاسم ةيآلا ىفو ( مكتقم نم ربك أ هللا تقمل نوداني

 تقمل هردقتف فذحلا امأ «ريخأتو مدقت ًاضيأ ايفو فذح ةيآلا ىف ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 نامعإلا ىلإ نوءدت ام لاح كل هللا تقمل لاقي نأ ريدقتلا نأ وبف ريخأتلاو محدقتلا امأو ٠ ع ايإ هللا

 اودهاش اذإ مهنأ ( لوآلا ) هوجو مهسفنأ مهتقم ريسفت ىفو كسفنأ كتم نم نك نورهكج

 ) ىناثلا ( اندلا َّق لا هذه كي نكلا ١/ ىلع مثرارصإ ىلع مهسفنأ أوتقم انانلااو ةنجلاو ةمايقلا

 مهتقم دتشي أضيأ ءاسؤرلاو ايندلا ىف رفكلا لإ موعد نيذلا ءاسؤرلا مهتقم دتشي عابتالا نأ

 دارملاو ( (مكسفنأ اولتةاف) لاق ىلاعت هنأ 7 « مهسفنأ أوتهم مهأبأضعب مهضعي تقم نع سعف عابن د

 للا 1 ) هلوب رانلا ىف مثو ودل مهطخ اذإ 00 دمح لاق ) ثلاثلا ) اك مهضعإ لتق

 عادال هن أ لعا و مهسفنأ | ودهم ةلالا هذه قف 5 ( مكسفنأ اومولو - هلوق للإ 5 ناطللم نم مكيلع

 ىف لصاح هنأ ( لواألا ) نابج و هيفف مهل هللا تقم امأ . ةمايقلا ىف لصحي امنإ مهسفنأ مهتقم نأ

 هملعو (ىاثاو) تقولا اذهىف مكسفقنأ مكتقم نمدشأ(١١ تقولا اذهىف مكلهللا تقل ىنعملاو ؛ةرخألا

 مكتقم نم ربك أ: نو رفكتف ناعإلا ىلإ نوعدت ذإ ايندلا ىف مكل هللا تقل ريدقتلا نأ نورثك آلا

 نوركذيو مهودانينيذلانأ ( لوألا ) هجوأ ةيآلا ىف ةروكذملا ظافلالا ريسفت ىنف نآلا كسفنأ

 دا رملاف ءلاح 1 هللا قل ىف كلذو ضبا دشأ 80 م م 30 50

 . ةماقلا موب هيلإ راثملا ذإ : هدعب ىلإ ةراشإ , تقولا كلذ ىف كل هللا تقمل ٠ 1 املا (9)



 ما ةيالا . تائيسلا قت نمو : ىلاعتهلوق

 رفغاف.) ةلرق ىف ةزريسفت ىبس دقو نار فعلا لوألا بولظملاف , نينمؤْللل ةريثك ءانشأ لاعت هللا م

 ريدقتلا اذه ىلعو . باذعلا طاقسإ الإ نارفغلل ىنعم ال لبق نإف ( كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل

 ىلع ةرفغملا ظفل ةلالد انلق ( ميحجلا باذع مهتو ) هلوق نيبو « محل رفغاغ : هلوق نيب قرف الف

 نمرلا ليبس ىلع .اعدلا اذه اوركذ املف ؛ ةراشإلاو نرلا ىلع ةلصاح ةلالد ميحجلا باذع طاقسإ

 نم اوبلط امل مهنأ ملعاو ؛ ةغلابملاو ديك أتلا لجل حيرصتلا ليبس ىلع هرك ذب هوفدرأ ةراشإلاو
 تانج مهلخدأو انبر) اولاقف مهللإ باوثلالاصيإ هللا نم اوبلط نأب هوفدرأ مهنع باذعلا ةلازإ هلل
 لطتت ةالا هذهو نئينذدملا تاصح اإ ةعافشلا هذه نأ مز متن ليق نإف ( مدعو ىلا ندع

 اناآل ؛ كلذب مهدعوام هنأ لنال انلق . ندع تانج ىف مهلخدي نأب نيبندملا دعو ام ىلاعت هنأل كلذ
 هللا لوسر دمح هللا الإ هلإ ال لهأ دلخم ال ىلاعت هنأ لع تلد نآرقلا ىف ةريثكلا لئالدلا نأ انيب

 نأب مهل ىلاعت هللا نم ًادعو اذه ناكف ةنجلا مهلخدي نأ بجو رانلا نم مبجرخأ اذإو . رانلا ىف

 حلص نموز ىلاعت لاق : رانلا مهلخدي نأ دعب امإ و رانلا لو+دريغنم امإ ؛ ندع تانج ىف مهلخدي

 . مثو ؛ ثالثلا فئاوطلا ءالؤه ةنجلا ىف مهعم لخدأو ىنعي ( ممتايرذو مبجاوزأو مهئابأ نم

 هشيع عضوم ىف هعم رضح اذإ لجرلا نآل كلذو ؛ تايرذلاو جاوزآلاو ءابالا نم نوحلاصلا

 نإف نيناكم نم بصن ( حاصنم) جاجزلاو ءارغلا لاق . لك أ هجاهتبا ناك هتريشعو هلع مرر

 (حلص نمو) هلوق نم دارملاو (مهتدعو) ىف تئش نإو (مهلخدأو) هلوق ىف ريمضلا ىلع هتددر تْئش

 هنآل نيفصولا نيذه مهئاعد ىف اوركذ امنإو ( يكحلا زيزعلا تنأ كنإ ) اولاق مث « نامإلا لهأ

 أمل ايكح نكي مل ولو ؛ هنم بولطملا عوقو حص امل عنميو بلغي ثيحب ناكلب ًازيزع نكي ملول
 مهضعب لاق (تائيسلا مهقو) كلذ دعب اولاق مث : ةحلصملاو ةمكحلا قفو ىلع بولطملا اذه لصح

 نسو ( تائيسلا مهقو ) هلوق نسب قرف ال ريدعتلا اذه ىلعف لبق نإف ؛ تائيسلا باذع مهقو دارملا

 ءزو ال هنإو ةدئافلا نع ىلاخلا راركتلا مزاب ذئنيحو ( ميحجلا باذع مبقو ) هلوق نم مدقت ام

 ًاروكذم ءاعد (ميحجلا باذع مهقو) هلوف نوكي نأ ( لوألا ) نيبجو نم لضاح توافتلا لب انلق
 باذع مبقو ) هلو نوكي نأ ( ىناثلا ) عورفال ًاروكذم ءاعد ( تائيسلا مهقو ) هلوقو لوصأألل
 فقوم باذعو ممحجلا باذع لوانت, ( تائيسلا مبقو ) هلوقو ميحجلا ةلازإ ىلع ًاروصقم ( ميحجلا
 : كازؤشلاو تاسملا رفا ذعر هملكلا

 رانلا باذع ةلازإ اوبلط ةكئالمللا نأوه ( تائيسلا مهقو ) هلوق ريسفت ىف « ىناثلا لوقلاو

 ) ندع تانج مهلخدأو ) مهوب ملإ ةنجلا باو" لاصيإ اوبلطو ) ميحجلا باذع مهفو ( مط وقب

 وهو ؛ ةدسافلا لامعألاو ةدسافلا دئاقعلا نع ايندلا ىف ىلاعت هللا مهنوصي نأ كلذ دعب اوبلط مث
 قن نمو ىنعي ( هتمحر دقف ذئموي تائيسلا قت نمو ) اولاق مث ( تائيسلا مهتو) مهو قب دارملا

 اودجو ثيح ( ميظعلا زوفلا وه كلذو ) اولاق مث . ةمايقلا موي ىف هتمحر دقف ايندلا ىف تائيسلا

 , هتلالج هنك ىلإ لوقعلا لصتال اكلم ةريقح لامعأبو « عطقنيال ايعن ةعطقنم لامعأب



 ةيآلا . ءىثثلك تعسو : ىلاعت هلوف مس

 اذه . هتافص نسحأو هلاو>أ لك أ ىلع.ىثلا ءاقبإ نع ةرابع ةيبرتلاو « ةيبرنلا ىلإ ةراشإ( انبر)

 ؛ هداجبإو ىلاعتو هناحبس قملا ثادحإ ىلإ اهثودح لاح ةجاتحم اهنأ مك تانكمملا هذه نأ ىلع لدي

 ةح راو 1ك اج نأ ىلإ ه[2] ىهف ةحرلا اهو: تأاءاقبإ ىلإ اهئاقب لاح ةجااتخ اهنإ: كلذكتف

 ءرشلاورارضالل ال «ريخلاو ةحرلل قلخلا قلخ امن ىلاعت هنأو ءرضلا بناج ىلعحجار ناسحإلاو

 اهف ةمحرلا امأ . .ىث لكعسو ملعلا نآل .لاؤس هيف (ًالعو ةمحر .ىش لك تءسو انبر)هلوق لبق نإف
 كلا هلا انهو فج رررخلا كلذ نوكي ال ررضلا ىةعوقو لاح رو رشملا,نآل «ء.ىكلكل] تاصو

 لان ىلإ جر و لالا دقق دوجناوم لك ايلف( ىش لك تعض و ىحرو) هلوق قوت ذم اضيأ
 الار 122 كلا دل ىحاارلاامأ ١ نكس امإو ىحتاو ام] دوجوملا نال كلذو ًايصن
 لق ر ال] هللا حب در وذ آل هنأ كيف « دحر كلذو :هداحيابو لاغت هللا نم ةدوجوف نكمملا امأو

 ةنآلا ىفو ( ًاملعو ةمحر ءىث لك تعسو انبر) لاق اذهلف « هللا ةمحر نم باصنو بيصن هيلإ لصو
 ةمحر ءىث لك تعسو ) اولاقف للعلا ركذ ىلع ةمحرلا رك ذ اومدق ةكئالملا نأ ىهو ؛ ىرخأ ةقعيقد

 بولطملاف. بونذلاعاونأ نممهنه هيلع امعزواجتي نأو ةمحرلا لاصيإ ممولطم نآل كلذو ( الو
 ىلع مدقم تاذلاب بولطملاو . مهنم هملع امع زواجتي نأ ضرعلاب بولطملاو ؛ ةمحرلا وه تاذلاب

 اا لاب ار رام م رمل ةلا زإ وا تاذلاب ان راطم ةجسا ءاقيإ ناك انملب هنأ ىرتالأ .٠ نط رعلاب ترولظملا

 فرعتي ملع بطلا اولاقف ؛ ضرملا ةلازإ لع ةحصلا ظف> هيف اومدق بطاادح اوركذ امل مرجال

 ؛ ةلئاز درتستو ةلصاح ةحصلا ظفحتل ةحصلا نع لوزيوحصيام ةبج نم ناسنإلا ندب لاوحأ هنم

 وهف بونذلا عاونأ نم مهنم هلع امع زواجتلا امأو . ةمحرلا وه تاذلاب بولطملا انههاذكف

 . بونذلا نع زواجتلابالإ لصح ال لاهكلا لبس ىلع ةمحرلا لوص> نأ لجل ء ضرعلاب بولطم
 . ملعلا رك ذ ىلع ًاقباس ةمحرلا ركذ عقو ببسلا اذهلف

 ابنإ نيوكستلاو قاخلا ىف ىلوألا ةصقلاب دوصقملا نأ ىلع ةيآلا هذهتلد 4 ةعبارلا ةلأسملا ل
 نم دوجولا ىف لخدام لك نأ ىلع ةينبقيلا لئالدلا تلدو « مركلاو دوجلاو لضفلاو ةمحرلا وه
 ةياغ ىف نيلصالا نيذه نيب عملاو ,هردقو هللا ءاضقبف ةواقشااو ةداعسلاو رشلاو ريخلا عاونأ

 0 طقم ككاو ةراكلل دارع رثلا وا: ىضرش ارم ريخلا :. اكمل كلف اذه دنعق:.: ةيوعضلا
 . ميظع روغ هيفو ء«ضرعلاب هب ىضقم رشلاو . تاذلاب

 عيمحي ًاملاع هناحبس هنوك ىلع لدي ( ًاملعو ةمحر .ىش لك تعسو ) هلوق 4 ةسماخلا ةلأسملا ١
 عرضتلاو ءاعدلا ىف نكي مل كلذ الولف ًاضيأو تايئزجلاو تايلكلا نم اهل ةياهن ال ىتلا تامولعملا

 نأ ىععادلا اذه فرعي ال ريدقتلا اذه ىلعف : انما ضعي هيلع نع جرح نأ زاج اذإ ه0 ةرئاف

 . ةتبلا ةدئاف ءاعدلا ىف قبال ريدقتلا اذه ىلعو هءاعد ملعيو هملعي هناحبس هللا
 مهنأ وهو « مهئاعد ةيفيك مهنع ىكح ىلاعت هللا ىلع مهئانث ةيفيك مهنع يح امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ءاعدلاب اوبلط ةكمالملا نأ ملعاو ( ميحجلا باذع مهقو كليبس اوعبتاو وبات نيذلل رفغاف ) |ولاق



 5 ةيالا . اونمآ نيذلل نورفغتسيو : ىلاعت هلوق

 كلك ىكحو ( (نيمر حبلا ًاريهظ تاركا نإف ىلع ل 3 بر 01 ٠ مي>رلا روفغلا وه هنإ هأ رفذف

 ( اكلم ىل به بر )لاق هنأ 1 نءو ( بانأ و 0 رخو هبر رفغتسا ) هنأ دواد نع

 ةدئام انيلع لزنأ انبر ) لاق هنأ مالسلا هيلع ىسيع نعو ( ًايفخ ءادن 5 ىدان ) هنأ ايركز نعو
 ( نيطارسقلا تازمه نم كب ذوعأ بر لقو ) هل لاق ل هللا نأ للالع هيلو د# نعو ( ءامسلا نم

 « تأرم نع ةظفالا هذه اوداعأو ) الطأب 1 اذه تقلخ اا هدر ( اولاق 00 نيم ْوملا نع ىكحو

 .ةروسلا حا ك] (ةريصألا كالإوراتر 0 ) اولاق مهنأ مهنع ًاضيأ ىكحو
 هيف لاكشإلا ماتو ( براي هلوقب هبر ديعلا ىداني نأ ءاعدلا ىضرأ نم نأ انركذ امي تبثف

 (كياوجلا ور 6 ءاعدلا :كقوب ب هللا ظفل لاقي نأ

 ىنمسرو 2 دوجولا ََك ودع رخ أفا قف رعلا ىنل و ضحملا 00 ف 1 لوش ديلا ناك

 8 كالضفو كنا سدإو كرار نيع نع ةفرط ىنيلخ ال نأ ف كلإ 5 َك كسر لعجاف

 «هبيقع ءاعدلا ركذي مث «ىلاعت هللا ىلع ءانثلاب هيف أدبي نأ ؛ ءاعدلا ىف ةنسلا « ةيناثلا ةلأسملا 2

 ظ ءانثلاب اود نيزم ؤالل رافغتسالاو ءاعدلا ىلع اومزع ا ةكفتالللا نإذ 5 ةنآلا هذه هيلع نلدللاو

 ركذي نأ دارأ امل مالسلا هيلع ليلا نأ ًاضيأو ( ًالعو ةمحر ءىث لك تعسو انبر ) اولاقف
 تدضط م اذإو' نيوهساو ىنمعطي وه ىذلاو 2« نيد وهفىةلخ ىذلا) لاهذ لأ ءاَيْغلا 1 ءاعدلا

 اذه لكف ( نيدلا موي ىتئيطخ ىل رفغي نأ عمطأ ىذلاو . نييحب مث ىتيمي ىذلاو « نيفشي وهف

 1 نيهلاصلاب ىنقملأو كح ىل به بر ) لاف ءاعدلا رك ذ هدعب مث « ىلاعت هللا ىلع ءانث

 ميظعتلاو انثلاب هللا ل نال كلذو « بيترثلا اذه ةءاعر ىلع ًاضيأ لدي لقعلا 96 معاو

 اذإ ريسك إلا نم ةرذ نأ امكف , ساحنلا ىلإ ةبسذلاب رظعألا ريسك لاك حورلا رهوج ىلإ ةسنلاب

 ةفرعم ا نم ةرذ تعفو اذإ كلذكف (0ًازيربإ ًايهذ لكلا باقنا ساحبنلا نم ماع ىلع تعقو

 ءاقرو سدقلا ءافص ىلإ ةساحنالا ور نم باقثأ 2 ةيفطنلا حورلا رهو>+ ىلع ىلاعت هللأ لإلح

 :ىذلا لوصح :ناكف ل51 هريتأتو ئوقأ هنوف تا6 كلذك راص مر .ًافارخا 510

 . ءاعدلا ىلع هللا ىلع ءانثلا مدقت ىف ببسلا وه اذهو ؛ لك أو برقأ ءاعدلاب بولطملا

 ةيبوبرلا : تافصلا نم عاونأ هلالثب ىلاعت هللا اوفصو ةكالملا نأ معا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 موق نأ ىهو ىرخأ ةفيطل هيفوأ ه0 داحيإلا ىلإ ةراشإ ىهف ةياوررلا اهأ ٠ ملعلاو ةمحرلاو

 بناصم اهيبي عقوو انا 251 لوقع تنق ىلا ءاربكلا عسب الوشم ناك نأ اذه هدرل ٠٠ رهط رتل كا ١
 ا مهوو ةعدخ اهنأ ىلع تلد ثاد>الا براجتلا نأ عم ٠ تايلمعلا نءو ةيقيقحلا ب كااطملا نع 5 اولغشف نيملسملل ا

 0 لمع نم بهذلا نإ : ةيماللا حرش ىف يدفصلل هت الرز اهئاةينلا لود قم لع'هب دز ام م ال ةقيمح ال

 درفت ,نم ناحييتف ما ةلمعت نأ, ةعيبطلل نكسم ال تاعونضملا نم نايسإلا هليل اه نأ 5 هلع ناسدلل نكحم ل دعنطلا لع ف

 ءايميكلا نإ لوقأو « لطاللا مههولاو فئاازلا نفلا. اذهب ةشفن لغش السم هللا ىدم نأ ىسع اذه بتكأ . داحيالاو قلخلاو ةزعلاب

 . ءايميك لضفأ وه يذلا لاملا ءامث بيبس ىبف ةعانصلاو ةراجتلاو ملعلاب لاغتشالا ىه ةيقيقحلا
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 عفنلا بلط امأ . باقعلا طاقسإ ىف الإ ركحذن ال ةرفغملاو ؛ ةرفغملا بلط رافغتسالاو ( اونمآ

 ىلع لدي اذهو ( اونمأ نيذلل:نورفغتسيو ) ىلاعت .هلوق (ىناثلا ) ًارافغتسا ىمسي ال هناف كارلا

 تحت هل وخد بجو نمّوُم ةريبكلا بحاص نأ ىلع انللد اذإف « نامإلا لهأ لكل نورفغتسي م

 نأ زوحي الو ءاوبات نيذلل ةرفغملا بلط ( اوبات نيذلل رفغاف ) ىلاعت هلوق (ثلاثلا ) ةعافشلا هذه
 ناكامو : مصخلا دنع هللا ىلع بجاو كلذ نأال « ةبوتلا دعب ةريبكلا ةبوةع طاقسإ دارملا نوكي

 250  راعضلا ةيوقع طاقسإ ذارملا نو ”نأ اضيأ زوجي الو حبق ءاعدلاب هبلط ناك انج او هلعف
 ىلع ةعفنم ةدايز بلط دارملا نوكي #ترأ زوي الو . ءاعدلاب هبلط نسحب الف بجاو ًاضيأ كلذ

 ىلع الإ ( اوبات نيذلل رفغاف ) هلوق لمح نكمال هنأ تبثف . ةرفغم ىمسي ال كلذ نال ؛ باوثلا

 اان ل1 22 ف ةلاودتف كيذلملا ىح قى اذه تنث ]31و « ةبوتلا لبق -ةريكلا تاقع طاقشإ

 «اوبات نيذلل ةرفغملا اوبلط مهنأوهو ىعكلا هب كسمتي ىذلا امآ . قرفال هنأ ىلع عامجإلا داقعنال
 بئاتلا نإ هلوقو . ناعإلا ليبس اوعبتاو رفكلا نع اوبأت نيذلأ هنم دارملا نوكي نأ بحب لوقف

 هنإ لاقي لب « هلوق مسن ال انلق , هللا ليبس ًاعبتم الو ًابئات ىمسي ال قسفلا ىلع رصملا رفكللا نع
 هنأ تبث رفكلا نع بئات هنأ تبث اذإو , ةعيرشلاو نيدلا ىف هللا لبس عباتو رفكلا نع بئات
 هنع كحضلاو برضلا رودص اكحاضو ًابراض هنوكب هفصو قدص ىف ىتكي هنأ ىرت الأ « بئات

 . انهه اذكف(١) هنع كحضلا و برضلا عاونأ لكر ودص ىلع كلذ فقوتي الو ؛ةدحاو ةرم

 رشبلا ق> ىف ةكئالملا نغ ةرداصلا ةعافشلا هذه نإ : قيقحتلا لهأ لاق « ةتلاثلا ةلأسملا (

 دسفي نم ايف لعجتأ) رشبلا قيلخت لوأ ىف اولاق منال كلذو « تقبس ةلز نع راذتعا ىرجم ىرجب
 نيذلل رفغاف ) اولاق نأب مالا رخآ ىف اوكرادن مالكلا اذه مهنم قبس املف ( ءامدلا كفسيو اهف
 ربحي نأ ىلو آلاف « هريغىذآ نم نأ ىلع هيبنتلاك اًدهو ( ميحجلا باذع مهقو كليبس اوعبتاو اوبات
 ءلع عفن لاصيإب ءاذيإلا كلذ

 «رافغتسالا كلذ ةيفيك نيب ؛اوبات نذلل نورفغتسي مهنأ هتالملا نع ىح امل ىلاعت هنألعاو

 : لئاسم هيفو ( ًالعو ةمحر د ا
 ةكمالملا نأ هيلع لددو (انبر) ظفلب روك ذم ساآلا رثك أ ىف ءاعدلا نأ 4 ىلوألا ةلأسملا 1١ ١

 حون لاقو ( انتسفنأ اتيلظ تر مالسلا هيلع مدآ لاقو ةيآلا هذه ليلدب ١( در) اولاق نال درع

 ىوق ترعد ىإ بر) أضِنأ لاقو (ملع هب ىل سيل ام كلأسأ نأ كب ذوعأ ىإ بر ) مالسلا هيلع

 فيك ىترأ بر) مالسلا هيلع مهارإ نع لاقو (ىدلاولو ىلرفغا بر) ًاضيأ لاقو ( 0 اليل

 انلعجاو انبر ) لاقو ( باسحلا موقي موي نينمؤمللو ىدلاواو ىلرفغا بر ) لاقو ( ىنوملا ىح
 نع لاق و. (كلكا نم تيتا دق نر ) فساوي نع لاقو:( كل'ةَبلَسُم ةمأ انتيرذ نمو: كل نيملسم

 ىلرفغاف ىسفن تءلظ ىفإ بر ) زكولا ةصق ىف لاقو ( كيلإ رظنأ ىنرأ 0 0

 . عاونأ اهل تسيل كحضلاو برضلا نآل تاقوالا عيجىف هنم كحضلاو ب رضلا راركت 1 3 اه نأكل زعل (5
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 هلاومأ مهنأ مع. مظعتلاو حدملاو ءانثاا ليبس ىلع هللا مما لاعت تللاارثا > انف ةءاشلاو حدملا

 هباتك ىف لصح مل ولف فاشكلا بحاص هللا محرو ؛ كانه ًاسلاج ًارضاح هودهاش ام مهنأ ليلدب

 000 ع /| هذه الإ

 ( اونمآ نيذلل نورفغتسيو ) ىلاعت هلوق ةكئئالملا ءالؤه نع هللا كح ام 6« ثلاثلا عونلا ال

 بحيو ؛ هللا قلخ ىلع ةقفشلاو « هللا مال ميظعتلا : نب زمأب طاوترم ةداعسلا لاك نأ تيت دهب ملعا

 نونمؤيو مهر دمحب نوحبسي ) هلوقف هللا قلخ ىلع ةقفشلا ىلع ًامدقم هللا مآل مظعتلا نوكي نأ

 . هللا قلخ ىلع ةهفشلاب رعشم ) اونما نيذلل نورفغتسو ( هلوقو هللأ ع مظعتلاب رعشم ( هب

 : لئاسم ةيالا ىف مث

 اولاق « رشبلا نم لضفأ كلملا نأ تايثإىف ةيآلا هذه ءاملعلا نم ريثك جتحا (ىلوآلا ةلأسملا))

 نافغتسالاب اولغتشا سيدقتلاو ءانثلاب هللا رك ذزم اوغرف امل ةكمئالملا نأ لع لدت ةبآلا هذه َنآل

 هيلانيجاتحم اوناكول ذإ مهسفتال رافغتسالانع نونغتسم مهنأ لعلدي اذهو « نونمؤملا مثو ممريغل

 لاق ًاضيأو « كفن أدبا » تلي هلوق ليلدب مهريغل رافختسالا ىلع مهسفنال رافغتسالا اومدقل
 نأ ادم ا ل | ال هنأ ملعاف ) مقلي دمحم ىلاعت

 هنأ مالسلا هيلع حون نع ىكحو « هزيغل رافغتسالا رك ذي هدعب مث . هسفنل رافغتسالا الوأ ركذي

 نلكذأ لع لدي اذهو ( تانمؤملاو نينموللو ًانمؤمأ ىيب لخد نملو ىذدلاولو لرمما بر زل

 اوناكول ةكئالملاف «هريغل رافغتسالا ىلع هسفنل رافغتسالا مدقب هناف رافغتسالا ىلإ ًاجاتح ناكنم

 « مجريغل رافختسالاب مهلاغتشا ىلع ًامدقم مهسفنأل رافغتسالاب مهلاغتمشا ناكل رافغتسالا ىلإ نيجاتحم

 نيجاتحم اوناكام مهنآل ناكامإ كلذ نأ انيلع مبفناأل مهرافغتسا مهنع ىلاعت هللا ركذي ملاملو

 دمحم ىلاعت هلوقليلدب رافغتسالا ىلإ نيجاتحم اوناكدقف مالسلا مهيلع ءايبنالا امأو « رافغتسالا ىلإ
 ِ ملعأ هللاورشبلا نم لضفأ كلملا نأ رهظ دقف اذه تبث اذإو ( كينذل رفغتساو ) مالسلا هيلع

 باوثلا ةدايز لوصح ىف ةعافشلا ريثأت نأ ىلع ةبآلا هذهب ىعكلا جيتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 اوعداو اوباتنيذللر فغاذ) اولاق ةكئالملانآل كلذو لاق , نيبنذملا نعباقعلا طاقسإ ىف ال نينمؤملل

 « كإذك نكي ملوأ قسفلا ىلع ًارصم ناكءاوسرفكلانم اوبات نيذللرفغاف دارملاس يلو لاق (كليبس

 نولوةي ةكمالملانإ ًاضرأو « هيف كلذ قاطيالو هبر ليبس ًاعبتم هنوكب فصويال هلاح اذهنم نآل
 نأ ىلع نوعطقي ال انموصخ نآل , نيقسافلاب قيلي ال اذهو ( مهتدعو ىتلا ندع تانج مبلخدأو)
 لهأ الإ لوانتت ال ةكئالملا ةعافش نأ تبثف ؛ كلذ نوزوحي امتإو ةنجلا ممدعو ىلاعت هللا

 أ ( باوجلاو ) قرفلاب لئاق ال هنأ ةرورض : كلذك ءايبن“الا ةعافش نوكت نأ بجوف « ةعاطلا

 هركذ امع بيجب مث اذه نيبنف « نيبنذملل 20الملا نم ةعافشلا لوصح ىلع لدت ةبآلا هذه لوقن

 نيذلل نورفغتسيو ) هلوق ( لوأالا ) هوجو نف هانلق ام ىلع ةيآلا هذه ةلالد ناب امأ . ىمعكللا

 0 _-رخخ -هد
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 (هلو> نموز ىلاعت هلوقف ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا مهرك ذنيذلا ةكئالملا نم (ىناثلا مسقلا) امأو
 دمحت نوحبسي شرعلا لوح نيفاح ةكمالملا ىرتو ) هلوق ىف هرك ذ ام مهنم دارملا نأ رهظآلاو

 ال ركل نأ كك ل علا لوح نيفاحلاو  سرعلا ةلمخ نأ لع لذي ,لقغا! لوقأو 00

 شرعلا ناكابلف 2 داسجاللا ىلإ هاندا هيك حاورألاىلإ حاورالا هي نالكلذو 2 ةكماللا

 نم لضفأ نوكت نأ بحي شرعلا ريبدتب ةقلعتملا حاورالا تناك ةيينامسجلا تادوج وملا فرشأ

 3ع كلر ؛ مث شرعلا مسجل ةلماح حا اورأ كا نأ هشي اأو ١ دانا ةربدملا حاورألا

 كفا ةقلعتم ل : اهسنج قر 6 اور أ شرعلا مسجل ةريدملا ةيلعت 00 هر هاقلاحاور“ الا كلت

 نيهاربلاب ربظ دقف ةلمجاب و ( شرعلا لو> نم نيفاح ةكئالملاىرتو ) هلوقب ةراش شرلا مهلإو شرعلا

 نيعب هتدهاش ام لكف حاو راجل ماع نإ ا ملاعل هيد هنأ ةقداصلا تافشاكملابو ؛ ةينيقيلا

 تكرار فدا | ٌّق كت ريصي نيعب هدهاشت نأ بجييق 0 هامل ملاع كارم فاالتخا ُْق رصبلا

 . حاور“الا ملاع

 هن“ال كلذو . شرعلا ىف نوكي نأن ع هزنم هنابس هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد 4 ةيناثلا ةلأسملا اب

 مهقوف كبر شرع لم و ) ىرخأ ةيآ ىف لاقو ( شرعلا نولمحت نيذلا ) ةبآلا هذه ىف لاق ىلاعت

 ىيملاعلا هلإ ناك ولف ٠ ىثرعلا ف نم لكل الماح نوكي شرعلا لماح نأ كشالو ( ةينامت ذئموي

 ظفاحلاو ملاعلا هلإل نيظفاح نونوكي دئنيْخ ملاعلا هلإل نيلماح ةكئالملا ءالؤه ناكل شرعلا ىف

 كلذو 2 اه ل هعلاو ًادبع هللا باق ذئيخ 2 ةيدويعلاب ىلوأ ظوفحملا ل ومحماو ة هك .هالابىلوأ رداقلا

 .٠ ماسجالاو شرعلا نع لاك ماسجأ كا شرعلا هلإ نأ ىلع اذه لدف ادساف

 ةلرتا ( اهوا ) : ءابشأ ةنالث نت رعلاب نيفابا نعو ؛ نقزعلا ةلخ نع ىحت ىلادعت هنأ ملعاو

 ىلاعت هلوقو ( كدمحب حبسن نحنو ١ ةكئالملا نع ةياكح هلوق هريظنو ( مهبر دمحب نوحبسي )

 هللا هب زلت نع ةرايع حيبستلاف ) ممر دمع كود هنن يوتا لوح نم نيفاح ةكالملا ىرثو (

 لالجلا ىلإ ةراث حيبستلاف 2 قالطإلا نعم ءنملا وه هنأب , فارتثءالا ديمحتلاو ؛ ىغيذي ال امع ىلاعت

 كبر مسا ا بن ا نس هل مارك إلا لإ ةراخ ] ديمحتلاو

 لبق ناف ( هب نونمؤيو ) ىلاعت هلوق وه ةكئالملا ءالؤه نع هللا ىح امم « ىناثلا عونلاو ١

 ناميإلا قبسو دقو الإ نكمبال ديمحتلاو حيبستلاب لاغتشالا نإف ( هب نونمؤيو ) هلوقىف ةدئاف ىأف

 هيبنتلا هنم دوصقملا نإ لاقف ًادج هيف نسحأ دقو . فاشك-لا بحاص هرك ذام هيف ةدْئافلا انلق ؟ هللاب

 هنودهاشي شرعلا لو> نوفاحلاو شرعلا ةلمح ناكل شرعلاب ًارضاح ناكول ىلاعت هللا نأ ىلع

 بجوبال ةئرضم انوكوومملا دوج ويرارقإلا نأ ىرت الأ 0 ءاثلاو حدملابجوبال نياعم دهاشم
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 ة :ايرذو 5 مهجاَوْزَأو مهنابأ< ن نم حلص ندو مهدعو ىلا

 م ا ا هسا م اهل ؟ عسي فها 0س ؟ هاا ١م دي دم م هردص
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 فرشأ نأ نيب «نينمؤملا عم ةوادعلا راهظإ ىف نوغلابي رافكلا نأ نيب امل 0 هنأ لعا

 ةجحلا راهظإ قذوغلاس شرعلا لو> نوفاحلاو سرد ةلح مخ نيذلا كتدلملا 3 تاقولذلا تاقيط

 الو مهم لابت الف ةوادعلا ىف نوغلابي لذارآلا ءالؤه ناكنإ لوي ىلاعت هناك « نينم ملل ةرشتلا]

 2 كنورصنب كعم شرعلا]و> ند نوفاحلاو كاك شرعلا ةامح نأو : انزو 2 مقنال و معلإ ا

 : لئاسم ةيآلا قو

 ١ امهدحأ ) ةياكحلا هذه ةكئالملا قرف نم نيعون نع ىكح ىلاعت هنأ 4 ىلوأالا ةلأسملا (
 نأ نكميف « ةينامث ةمانقلا موي شرعلا نولمحت نيذلا نأ ىلاغت كح دقو ؛ :شرعلا نولمحم نيذلأ

 ةلح نأ كنشالو « ةمايقلا موي هنولمحي نيذلا ةينامعلا كئاوأ مث تقولا اذه ىف نولمحب نيذلا لاقي
 ضرزأألا ىف مبلجرأ شرعلا ةلمح نأ فاشكلا.بحاص ىور ؛ مه راك وةك للملا قارقأ قرشا

 ليفارسإ هللاَعي ةكتالملا نماقلخ نإفةكئالملا نم ىلاعت هللاقلخ اهنف اوركسفت نكلو مكبر ظعف

 تااوعس 6 نم هك قرم دقو 3 ىلفسلا ضرالا ّق هامدقو 2 هلهاك ىلع شرعلا اياوز نم ةيواز

 لل ىلاعت هللأ نأ ىودو٠ ريغص رئاط هنإ لبق «عصولا هر 0 هللا ةمظع نم هلرع اضتيل هنإو

 ليقو . ةكئالملا رئاس ىلع مهل اليضفت شرعلا ةلم ىلع مالسااب او-وريو اودغي نأ ةكئالملا عيمج

 نينامث عرسملا ريطلا 0 هّممناوق نم نيتمئاقلا نيدو ٠ ءارضخ ةرهوج نم شرعلا هللأ قاخ

 نهو ؛ , نير بكم نيللهم هب نوذو طب دكمالملا نم فص فل وعم ملعب شرعلا لود نيقاو. . مأع ا

 راكت || و للبتلاب ممم ل 3 مه اوعىلع معيديأ اوعضو دق مايق فص لأ كوعيس مهتار 8

 حبسيال ام 1 عسا الإ ا ممم ام 34 لك امشلا ىلع ناماآلا ]وعضو لق فص سل ةنام مادو نمو

 . فاشكآلا نم اهتاقن راثالا.هذنه . رخالا هب
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 اذه نع فشك مث ءنوحريو ايف نورجتي ةريثكلا لاومألا مهو نهلاو ماشلا دالب ىف نوبلقتي

 موق نيبذكملا 'كئاوأ 0 ركذف ) مثدعي نم بازداألاو جو موق مهلبق تيذك ) لاهف ىنعملا

 لاق 7 مهريغو دوو 56 موقك رفكلا ىلع ةرمتسملا معلا ع 2 نم بازحالاو) حو

 باتصأو طوت موفو در و٠ داتوالا وذ نوعرفو داعو ع موق مهلبف تيذك ) ص ةروس 2

 نم ةمأ لك تمزعو ىأ ( هوذخأيل مهوسرب ةمأ لك تمهو ) هلوقو ( باز>آلا كئلوأ ةكيلا

 ءالؤه ىأ ( لطابلاب اولداجو ) هوبح هوبذعيو هولتقيل مطوسر اوذخأي نأ بازح'الا ءالؤه

 كلت داربإ ببسب اوليزي نأ ىأ ( قحلا هب اوضحديل ) تاهيشلا داريإب ىأ لطابلاب مبلسر اولداج
 هلازإب اومهام كالحلا نم مهب تلزنأف ىأ ( باقع ناك ف يكف مهتذخأف ) 0 قحلا تاهسشلا

 هاا كلك ناك تسلا: مهايإ ىناقع ناك فيكف .انأ مهتذخأف موذخأب نأ داك[ را
 ىف لادجلاو رفكلا ىلع 00 ءالؤم تلعف 5 كموَشب لغفأ انأف عامسلاو رك ذلا ىف 0

 بامحأ بأ اورفكن يذلا لع كبر ةملك تح كلذك و) لاقف ىندملا اذه نع فنشك مث « هللا تايآ

 0 ىلع أضيأ ل تقفح باقعلا نم ةفلاسلا ممألا كفر ىلع قدح ىنذلا لثمو ع ) رانلا

 باحصأ مهنإ)) فاشكلا بحاص لاق . مهب باقعلا لوزن فرش ىلع مهف كموق نم اورفك نيذلا

 مهنوك ةرفكلا ىلع بجو بوجولا كلذ لدم ىأ ( كبر ةملك ) هلوق نم لدب عفرلا لحن ىف (رانلا

 مهكالهإ بح و كلذك لصأتسملاباذعلابايندلا ىف مبك الهإ بجو انك هانعمو . رانلا بادكأ نم
 1 ,ادكأ جتءاو. لعفلا لاصيإو ل ال مال فذ 0 لح 3 1 2 ةرخالا ف رانلا باذعب

 ربخأ ىلاعت هنإ اوااقف:«هريبغت نركمال مذالة 3 اقشلاو ةداعسلاب هللا ءاضق نأ ىلع ةيآلا هذه
 هنم اونكمم وا مهنآل . ناميإلا ىلع مهل ةردقال مهنأ ىلع لدي كلذو مهيلع باذعلا ةملك تقح هنأ
 نك كلانا ةرووص + هتكحو ا لال ] ن0 اوك كيو ةقل ] ةحلكلا هذه دلاظبإ نم ا ريكمل
 | مهلع بجو اونمآ و ) مهنآلو ؛ همزا ل را اه كك ل كم هن قع ءىتلا نم

 نباو عفان 7 « قاطي الام فيلكت كلذو ًادبأ نونمؤيال مهنأب اونمآ دق ا وناكذئنيخ ةيآآلا هذهب

 : د>اوأا ىلع نوفابلاو عما ىلع ( كبر تاماك تح ) صاع

 نورفغتسيو هب نونمؤيو ممر دمحب نوحبسي هلو> نموشرعلا نولمح نيذلا )ب ىلاعت هلوق
 باذع مهقو, كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف.ًالعو: ةمجر .ىش.لك تعسو ائبر اونمآ نيذلل



 ف ةيذلا ديلعت كريمي ذل لاس

 . بولطملا وهو زّئاج رئابكلا باكصأ نع وفعلا نأ ىلع لدي كلذو ؛ هلدف ىلاعت هنم نسحب

 هسفن فصو هنأ ىنعملاو ( وه الإ هلإ ال ) هلوق وهو قلطملا ديحوتاا ( ةسماخلا ةفصلا ال

 تناك ال لضفلاو ةمحرلا ةفصيف هيواسو هك راشي رخآ هلإ هعم ناكولذ . لضفلاو ةمحرلا تافصإ

 كإ ةحادلا تناك هيبش الو كي رتم اهلا سل و ادحاو نك 13| املا. ةديدشا هك د 2 لإ حاشا

 . ديحوتلا اذه ببسب نالصح نالماكلا بيهرتلاو .بيغرتلا ناكف « ةديدش هتيدوبعب رارقإلا

 رارقإلا ىف ةبغرلا ىوقي امم ًاضيأ ةفصلا هذهو ( ريصملا هيلإ ) هلوق ( ةسداسلا ةفصلا ل

 الإ هل كيرششال ًادحاو ناكو مركلاو لضفلا تافصب ًافوصوم نوكي نأ ريدقتب هنآلع هتدوبعب

 ناك املامأ . هنايصع نم الصاح ديدشلا فوخلا نكي مل الطاب ناكنإ رشنلاو رشحلاب لوقلا نأ

 هذه للاعت هللا ركذ تسلا اذبلف , لهأأ رذخلاو دشأ ىف ودا ناك لصاح هماعلاو رددعاب لاك
 ىفروك ذم هنع باوجلاو . ةياغلا ءاهتنا ديفت اهنإ اولاقو ؛ ىلإ ةظفلب هيبشتلا لهأ جتحاو ؛ تافصلا

 . تانكلا اذه نم ا عضاوم

 لذا نم لاوخأ ركذ نيذلا ىف هن ىدتيل هلأ, تاتك نارقلا نأ رق 11 لاعت هلأ ملعاو

 : لئاسم هيفو ( اورفك نذلا الإ هللا .تايآ ىف لداحي ام ) لاقف هرمأ ءافخإو هلاطبإ ضرغل

 امأ ٠ لطابلا ريرقت ىف لادجو قحلا ريرقت يف لادج ناعون لادجلا نأ 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 ىتلاب مهداجو ) متلي دمحم ىلاعت لاق مالسلا مهيلع ءايبنالا ةفرح وهف قحلا ريرقت ىف لادجلا

 ترثك أف انتلداج دق حوناي ) مالسلا هيلع حونل اولاق مهأ رافكلا نع ةياكح لاقو ( نسحأ ىه

 لداحي ام ) لاق ثيح ةيآلا هذ دارملا وهو مومذم وهف لطابلا ريرقت ىف لادجلا امأو ( انلادج

 لاقو ( نومصخ موق مث لب الدج الإ كل هوبرضام ) لاقو ( اورفك نيذلا الإ هللا تايآ ىف

 «رفك نارقلا ف ًالادج نإ و ملسو هيلع هللاىلص لاقو ( قحلا هب اوضحديل لطابلاب اولداجو )

 لادجلا ظفل نأ ملعاو .لادجو لادج نيب زييقلا ىلع لدي ريكدتلا ظفل ىلع الادج نإ ةلوقف

 بذلاو::هريرقت لجل لادجلاب رعشم ىلا" نع لادا ظفلو لطالا لادجلاب رعشم ملا

 فنرإف نآرقلا ىف اورامتال » لاقو « رفك نآرقلا ىف الادج نإ » ملسو هيلع هللا ىلص لاق: هنع

 . « رفك هيف ءارملا

 هنإ ةرمو رعش هنإ ةرمو رم هنإ ةرم لاقي نأ وه هللا تايآ ىف لادجلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 نر هنولوقي اوناك امن اذه هايشأو « رشب هملعي امنإ ةرمو نيلوألا ريطاسأ ةرمو ةنبكلا لوق

 . قملا نع اوضرغأ واورفك نذلا الإ اذه لعف الا هنأ ىلاعق رك دف ةلطابلا تايدقلا

 مهكرأو مبلبمأ ىنأب رتغت نأ ىغبنيال ىأ (دالبلا ىف مملقت كررغي الف ) ىلاعت لاق مث

 ىنإف ء شاعملا بلطو تاراجتلل ايف نوفرصتي ىأ دالبلا ىف نوبلقتي مهلاومأو مهادنأ ىف نيملاس

 كلذك شي رق تناكو , ةيضاملا ممألا نم مهاكشأب تاعف اي مهنم مقتنأو ممذخآس ىفإف مهنابمأ نإو
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 هنال لكشف (باقعلا ديدش) امأو « شرعلابرو قلخلا هلإ كح امببكح ناكف . هماودوكلذ توبث

 هنع بيجأو لاؤلا ريرقت اذه ةفرعملل ةفص هلعج حصي الف ةركن نوكيف هباّقع ديدش ريدقت ىف

 | تافصلا رئاس عم تركذ امل امأ الإ ةركن تناكنإو ةفصلا هذه نأ( لولا )هوجو

 ( ديرب امل لاعف ء ديجملا شرعلا وذ ءدودولا روفغلا وهو ) هلوق ىف 5 اهرك ذ نس> فراعم ىه

 ةفرعملا نم الدب .ةركنلا لعج نآل ,!لدبلا ىلع باقعلا ديد ضفخ نإ جاجزلا لاق ( ىناثلاو )
 كلا ةلاز هر ماظ هون هفاكافملا نمالانب هدحو هلعج نآب.هنلغ اوضررتءاو « كئاج رمأ نيكعلابو

 كادك :ناك اعإو «ةغض امهلعج نس ( بوتلا لباقوهستذلا رفاغ) هلوق نأ ىف عازن ال هنأ

 ماودلا ىنعم ديفي ( باقعلا ديدش ) هلوق كلذكف ءرارمتسالاو ماودلا ىنعم ناديفم املا

 ها[ (باقجلا رياقر 2 كف :  دجتلاو/قودملا نع ههرنم لاعت هللا تافص نال ء رارمتسالاو
 :كلذدك نك م نأدعب لصح 2 فوصومهريغو ٠ اديأ صاح ىلا اذه و . هب اقع دتشي ثيحهن وك

 . بانل“ اذه ىف, لقا ام اذهف

 نأ ءلرأ 31 لاعت هنآل: لكفلاو ةعرلا تاج حيجرتب ةرعشم ةيآلا هذه ( ىتاثلا ثحبلا ١

 تاك نال لاو فس اهبع دحازوا لك ني رمأ هلك 5 ذتاقحلا ادي ادش هنأب هلساقلا كفي

 اال ل دز ملتلا هج لا لوصخ لع لد, ام هدعي رك ذو بوتلا لباقو تندلا ركاغ
 بناج نأ ىلع كلذ لد « ةفصلا هذه. ًاقوحلم و نيتفصلاكنيتب اقويسمناك امل 1 كا

 . حجرأ مركلاو ةمحرلا

 ملو ( بوتلا لباقو بنذلا رفاغ ) هلوق ىف واولا ركذ لوقي نأ لئاقل © ثلاثلا ثحبلا إل

 لباقو بنذلا رفاغ ) هلوق ىف واولا ركذي مل ول هنإ انلق ؟ قرفلا امن ( باقعلا ديدش ) هلوق ىف اهركذي

 « بوتلا لباق هنوك الإ بنذلا رفاغ هنوكل ىنعم ال هنأ ناسنإ رطاخ ىف عقي نأ لمتحال ( بوتلا

 باقعلا ديدش هنوك امأ « لا هسفن ىلع .ىثلا طع نأال .لامتحالا اذه لاز واولا ركذ املامأ

 . واولا رك ذ نع هيب قفتساف.( بوتلا لباقو بنذلا فاغ) هنوكل نياغم هنأ مول

 لضفت ىأ الوط انيلع لاط لاقي لضفتلا ىذ ىأ ( لوطلا ىذ) هلوق ( ةعبارلا ةفصلا ال

 هريسفت ىضمو ( مهنم لوطلا اولوأ ) ىلاعت هلوق 7 , كلضفب ىلع لط ممالك نمو ؛ الضفت انيلع

 دبال ( باقعلا ديدش ) هنوذب هسفن فصو مل هن أ لعاو ( الوط مكنم 0 ع

 هفضو زوال لب « هب هنايتإ هنم حبقي ال ىذلا ديدششلا باقعلاب ًاينآ ىلاعت هنوكب دارملا نوكب نأو

 . لضفلا اذ هنو 5 وهز و ظلا اذان ةدكل كذا لوهنتف اذهتبث اذإو « حيبقلا لعفل 8 هن وك ىلاعت

 لآ ل1327 ل لإ 1 ىذلل بامعلا كاس نأ سيسي لضقلا اذ هتوك هاتعم. نركب نأ تجف
 قبس ىذلا رمأالا ىف لوطلا اذ .هنوك ىلإ هفرص بجوف اذاهف لوطلا وذ هنأ نيبب ملو لوطلا اذ

 ىذلا باقعلا كرتي دق ىلاعت هنأ ىلع لدي اذهو . لامجالل ًاعفد نسحلا باعلا لعف وهو ؛ هركذ
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 ةيصعملا هذه تناكلوآلا ناكنإف كلذك م آلا ناك ام وأ هيصعملا هذه باقع نم مظعأ اهباوثناك
 ؛ةيوتلاب الإ اباقع لوزب الف ةريبك ةيصعملا هذه تناك ىناثلا ناك نإو.. اماقع طبحيف ةريغص

 هناسو كلذ ىلع لدت ةيآلا هذه. ةيوتلا نودن رئابكلا نع ومعي دق:ىلاعت هللا. نأ انباحأ بهذمو

 ىلع ةبجاولا رومالا نم ةريغصلا نازرفغو.ةبؤتلا دعب ةريبكلا نارفغ نأ (لوآلا ) هوجو نم

 ولف تابجاولا لعف ىف نوكرتدشم سانلا طاسوأ نم نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنالا عييبمجو ؛ ديعلا

 قرف نيعيطملا ةرممز نم سانلا لقأ نيبو هنيب قبي مل ىنعملا اذه لع بنذلا رفاغ ىلاعت هنوك انلمح

 رئابكلا رفاغ هنوك هنم دارملا نوكي نأ بحي هنأ تبق « لطاب كلذو.حدملا اذهل بجوملا ىنعملا ىف

 ءىثلا ىف لقعي امنإ رتسلا ىنعمو رتسلا نع ةرابع نارفغلا نأ ( ىناثلا ) بولطملا وهو ةبوتلا لبق

 ريغ ابيه رفعلا دف . انلعا هول ىذ هتك فيس طنش ة ريجصلا اوم تس او وج وبا اكن

 سيل بوتلل الباق هنوك ىنعم نآل . ةبوتلا دعب ةريبكلال ع بنذلارفاغ هلوةلمح نكميالو . لوقعم

 رفاغ هنوك نأ تبثف .لطاب هنإو راركتلا مزاىنءملا اذهبنذلا رفاغ هنوكب دارملا ناكولف ؛ كلذ الإ
 ىف روك ذم ( بنذلا:رفاغ )هلوقتنأ ( ثلاثلا:) ةيودلا لبق رئابكلا بونذلل ًارقاغ هنوك ديفي تذل

 ةءايكللل اراع هنا دوه كلذ حدملا عاونأ مظعأ ديفيام ىلع هلمح بجوف ؛ ميظعلا حدملا ض رءم

 . بولطملا وهو ةيوتلالبق

 : ناثحي هيفو ( بوتلا لباق ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةفصلا

 ةعاج هنأ ىتاثلا اثلاو,؛ ةدتنع ن لوق وهو ردصم 1 لواللا : نالو5 بوتلا ظفل ىف (لوآلا)

 لاق لثم ةبوتو بوت توي هكا لا نان دريملا لاق ء. شفخ لال وقوهوةبوتلا

 ردصملا نأ الإ رو ةرك لثم بوتو ةبوت نوكيف ةبوتل امج نوكي نأ زوجبو : ةلوقو الوق لوقي

 . لعفلا اذه لقي هنأانلب أت نورك ندقتل الاله لع ل ١
 نشل“ 0 ليبس ىلع عقي بنذملا نم ةبوتلا لوهق نأ انباكأ بهذم 4 ىناثلا ثحبلا ل

 .الباق هنوك ركذ ىلاعت هنأب انباصأ جتحاو هللا ىلع بجاو هنإ ةلزتعملا تلاقو « هللا لع بجاوب
 ؛ ليلقلا الإ حدملا ىنعم نم هيف قبي مل تابجاولا نم كلذ ناكولو . ءانثلاو حدملا لبس ىلع بوتلل

 . تاروظحلا نع زارتحالاو تابجاولا ءادأ دنع نيحلاصلا عيب لصحي ىذلا ردقلا وهو

 ثحابم هيفو ( باقعلا ديدش ) هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلا 0

 ًاتمن نوكي نأ حلصي ( باقعلا ديدش ) هلوق نأ وهو لاس ةيآلا هذه ىف ( لوآلا ثحبلا ١)

 دبعب تررم لوقتالو « شطبلا ديدشثلجر. تررم لوقت ةفرعملل ًاتعن نوكي نأ حلصي الو ةركنلل

 عم باقعلا ديدش هنوكب هفصوزو< فيكف ةفرعم نوكيف مع مسا هللا هلوق و ٠ شطبلا ديدش هللا

 هنأل بوتلا لباقو بنذلارفاغ انلوق فالخم اذهو اولاق ؟ ةركنلل ًافصو لمح نأ الإ حلصي ال هنا

 ديرأ امنإو . ًادغوأ نآلا ةيوتلا ليقيو بنذلا رفغي هنأو نيلعفلا نيذه .ثودح امهنم 1 لنا م



 ةيآلا ٠ باتنكلا ليزفت مح : ىلاعت هلوق عاق

 ' راهو لواقارعا معا هباز لع اأو .تفرغتلاو ةروسلل مدا اهنإ ثيح نم , فيرعتلاو ثن أتلل

 2 !ىاالا ةفوف وم ذ5 كب ةدرجلا ءاع الا نأ نيب انّالف ناوكسلا امأَو

 برقألاو «ةرقبلا ةروس لوأ ىف روك ذم حاوفلا هذه ىف ىصقتسملا مالكلا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هربخ ( هللا نرم باتكلا ليزنت ) هلوقو « أدتبم ( مح) هلوقف . ةروسلل مسا مح لاقي نأ انهه
 . لزنلاهنم دارملا نكلل ء ردصم(ليزغت )هلوقف ٠ باتكلا بدت م م ا فاروسلا هاله تاز دهلااو

 لزملا نأ ناب بجو ( باتكلا ليزتت «مح ) نأ ركذ ال 3 اذ ( هللا نم ) هلوق امأو

 ريصيل ةمظعلا تامسو لالجلا تافصب فوصوم ىلاعت ُهللا نأ نيب مث ( هللا نم ) لاف ؟ وه نم

 نأ نيبف ؛ هيف ىناوتلاو نواهتلا نع هرجزو عامتسالا دنع دجلا قاس نع ريمشتلا ىلع الماح كلذ

 . ( ميلعلا زيزعلا هللا ) وه لزتملا

 هدي رار داق هتوكب ملعلا هنإ «ريظع عمج لاقف ؟ وه ام هللاب ملعلا ل ىف ا وفليحا سانا نأ ملعاو

 هانعم :نؤكيف .بلاغلا ( امهدحأ ) ناريسفت هل.( زيزعلا ) لوقنف اذه تفرع اذإ . ًاملاع هنوكب ملعلا

 دارملا نوكي نأ زوجي الو :هل لثم ال ىذلا ( ىاثلاو ) ةرَدَقلا ىف دحأ هيواسي ال ىذلا رداقلا

 ىدملا لع: ( نيرشلا ) لمح بجوف ؛ ًازداقهنؤك ىلع لدي (هللا) ىلاعت.هلوق.ن “ال. رداقلا انه ريرعلاب
 ركل لال ىذلاو ءانسج نوكي ال نأ بجو كلدك ناك امو « لم هل دج وب .ال ىذلا وهو ىاثلا
 الار فلل نع اعدم نورك كلانكا نروكب ىذدلاو .ةرمنلاو د ةرهقلا نع ”ًاهرنم نكي اهنج
 ' | رانك كد اع كامت هنوك دنع ىقحت اَعإ ةماتلا هم اابملاو « ملعلا ىف ةغلابم وهف ( ميلعلا )
 قتلا «قلطللا ىداقلا قم لتقت فاتكللا ع هانعم عجري ( ميلعلا زيزعلا هللا نم ) هلوقف
 اع و اىاع ناكو «دمافملا و حلاصملا هوجو املاع ناك كلذك ناك نمو . قلطملا ملاعلا « قلطملا

 انا كر كج هلاتفأ تناكو . !داهوج ليج للك هك ذك كاك نمو « دسافملا عفدو ملاصملا رج نع

 ةثالثلا .ءامسثالا هذه ( ليزنت ) هلوق بيقع ركذ امنإ هناحبس هن اكف . لطابلاو حيبقلا نع ةهزنم

 اذه نوكي نأ مزل كلذك ىم"الا.ناك ىتمو « باوصو ةئكح هناحبس هلاعفأ نأ لع ةلاد اموكل

 هنلعو ”ردقب هنأ ( امهدحأ ) ناسمأ ( يلعلا زيزعلا) رك ذ ىف ةدئافلا ليقو ؛ ًاباوصو ًاقح ليزتتلا
 كلذ حص امل املع ًازيزع هنوك الولو « زاعإلاو لاصملا نمضتي ىنلا دحلا اذه ىلع نآرقلا لزأ

 كلذو .فياكتلا عاطقنا نيح ىلإ هروهظو هيف فيلكشتاا مومعبو هظفحن لفكت هنأ ( ىناثلاو )

 دعؤلا عمجب امب هسفن فصو مث ؛ ءىث هيلع ىنخي ال اهلع هنوكبو بلغي ال ًازيزع هنوكب الإ مت ال

 هلإالل لوطلا ئذ. باقعلاديدش بوتلا لباقو « بنذلا رفاغ) لاقف . بيغرتلاو بيهرتلاو د.عولاو

 : تافصلا نم عاونأ ةتس هذهف ( ريصملا هيلإ ود الإ

 |ةإهنارفغ قحتسااذإ بنذلا رفاغ هنأ هانعم :ىلابجلا لاق (بنذلا رفاغ )هلوق «ىلو”الا ةفصلا

 ةعاطب كلذ لبق ىنأ دق ناكهنإ لاقي نأ امإ ةيصعملا لعاف نأ هنم هدارمو : هنم مظعأ ةعاطوأ ةبوت



 ان 000 ب ل ببي ا

 بة كم
 كرس - ل

 20 ه ََي دم - م ه دق سمردمع ]مم 20 ةردص 37 كفا

 لباقو فذلا رفاغ «؟١ ميلعلا زيزعلا هلأ نم باتكلا ليزنت 6212 2

 : ٌلداح 0 ريصلأا لإ 7 الإ هلإال لولطلا ىذ باَعلآ ديدش بوتلآ
 را ها ةرث هس ه ماه اس هربع مهرثارت نسل

 موق م4 او ْتْيَدَك «» داكلاو مهل كرا دلال هلأ تاي
 لا اا ل ١ لا تدع 6 7-2 مغ ه هنّهم ل س6 2 ىردص مر

 اولداجو هوذخايل مو سرب ةمأ 15 ترمضو مدع 6-3 تر وف

 ا ها ل

 0 ْتْقَح َكاَ 5 ,«*» باع زيد تل اوضح لطلاب

 0 راثا ف احح 7 ا كبر 34

 يملا رعا فال
 ىذ باقعلا ديدش بوتلا لباقو بنذلا رفاغ « ميلعلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت محور

 ىف مهبلفت كررغي الف اورفك نيذلا الإ هللا تايآ ىف لداحي ام . ريصملا هيلإ وه الإ هلإ ال لوطلا

 ارد ردات مو سرب ةمأ لك تمهو ؛ مثدعب نم باز>األاو حون موق مهلبق تبذك ء دالبلا

 نيذلا ىلع كبر تملك تقح كلذكو , باقع ناك فيكف مهتذخأف قحلا هب اوضحديل لطابلاب

 ( رانلا باحصأ مهنأ اورفك

 : لئاسم ةيآلا ىف نأ ملعا

 نوقانلاو , العا مح ىئاسكلاو ةومحو ركب ىأ ةيلاوز ف 0 : ( لوألا ةلأسملا ١)

 ا 0 وهو رسكلاو حتفلا نيب سماع نباو تاياورلا ضعب ىف عفانو ءاحلا حتفب

 ءاقتلال كي رحتلا متتفلا هجوو٠ !كنيكشاو ميلا تفي ءىرق : فاشكلا بحاص لاق ؛ ًاديدق

 امإ فرصلا عنمو «أرقا راهضإب بصنلا وا. فيكو نيأ وحن تاكرملا فخأ راثيإو نينك اسلا
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 هلا وللا لي ىققو :لاعت اوت 7
 ىضفو ) هلوق نم دارملا وهو «هادعتالو هزواجتيال دودحم دح ةعاطلاو ةفرعملا تاجرد ىف مهنم

 بر هلل دحلا ) اولاق قلاب مهنيب ىضق امل ةكئالملا ىأ ( نيملاعلا بر هلل دما ليقو : قحلاب مهني

 مهف . قحاب مهنيب ىضق امل هناحبسهنأ ىهو قيس اممىلعأ ةقيقد انههو . قحلاب اننيب هئاضق ىلع (نيملاعلا
 لع آل مهنملادح نمنإف 2 نءملاعللابر 7 4ع .جاولا هدف دص) هودمح لب 2 ءاضقلا كلذ لج الهودمح | مم

 هنالل ال معنملا دع ماعنالا دمح ا مهنملا دمحام ةميقحلا ىف وهف هيلإ لصو هماعنإ نأ

 نيفاح ةكمالملا ىرتو) هلوق نأ انلق اذإ اذه « ديخوتلارح ةل ىلإ لصو دق انههف ةمعنلا هيلإ لصو

 باو: حرش ةيقب نم هنإ انلق اذإ امأ . باوثلا ىف ةكئالملا لاو-أ حرش ( شرعلا لوح نم

 ضرأآألا انئروأو هدعو انقدص ىذلا هتللادملا ) اولاق امل نيقتالا نإ لاقي نأ هريرقتف « نينمؤملا

 نيبفءانثلاو حدملاب هرك ذبو هللا دمحم اولغتشا ةنجلا ىفمهسأ مهنم رهظ دقف(ءاشن ثيحةنجلانم أوبنت
 ةكئالملا ةفرح كلذكف ءديجعلاو ديمحتلا اذه لاغتشالا ةنجلا ىف نيقتملا ةفرح نأ ت1 لاك

 همهصالم شرعلا بناوج نإ مث « حيبستلاو ديمدتلاب لاخلا" َش 2 رعلا لوح نوفاح ُم نيذلا

 يفت وخ نو ريصي' نييرعملا 1 هلل نزول نسما نإ هنم نيطيا دش و هللا تناولك

 . ديمحتلاو حييبستلا كلذب مهذاذتلا ديزمل ًاربس كلذ ناكف , هحيبستو هللا ديمحت ىف قارغتسالا ىلع

 ءملاو ( نيملاعلا بر هلل دا ليقو ) لاق مث« ةةرشبلا نبت ئىأ (قحلاب مهني ىضقو ) لاق مث

 . ةيهطالاب قيلي الام لك نع هللا هيزنت هنم دارملاو« ؛ حييستلا نومدقي

 ةرابع حييبستلاف ٠ . ةيملالا تافصب هفصو دارملاف (نيملاعلا بر هلل دا لفقو ( لاكن هلوق امو

 فار هلل ن0-) لفاو ) هلوقو «لالجلا ت افص وهو هب قيلي ال ام لك نع ةبمزنتب فارتعالا نع

 امبءومجو ؛ مارك إلا تافص ىهو ةيهلإلا تافصب ًافوصوم هنوكب رارقإلا نع ةرابع ( نيملاعلا

 ةكئالملا تناك ىذلا وهو ( مارك لاو لالجلا ىذ كبر مسا كرات ) هلوق ىف رو 3نل

 د لقوا هلوق فو ( كل سدقنو كدمحت ه2 مهل وق د0 اعلى واخ لقوف ذب

 مام .الا اذه نم دوصقملاو وه نم لئاقلا كلذ نأ نيم م ىهو ىرخأ ةقيقد ( نءماعلا بر هلل

 دخلا) اولوقي نأ الإ سيل ءايرنكلا و لالجلا ةرضح ىلع ءانثلا ىف ءالقعلا مالك ةمتاخ نأ ىلع . هيبنتلا

 (نيملاعلابر هلل دما نأ مهاوعد رخآو)ةنجلا لهأ ةفص ىف ىلاعت هلوقب اذه دك أتو(نيملاعلا بر هلل

 مهنأ

 500 12 افلا ىد رخآ ىأب دلثلا ةلل قى ةروسلا هذه ريسفت م : ىلاعت هللا همحر فذصملا لاق

 ' اذ نقلا كت .اسنإ نع او رع نويرقملا كيالملا تاتكلا اذه فتصم لوقي . ةيايسو ثالث

 | اناوتن1 5 ] ل ]نأ الإ يم سيل , نأ قف :روصفا وزجعلاب اوفرتعا نولسرملا ءاتنالاو

 نايداي نمحراب ؛ نارسخلاو ةبخلاو ةلذلاو زجعلا ىنمو .ناسحإلاو دوجلاو لضفلاو ةمحرلا كنف

 انديس ىلع هللا صو : نيمحارلا محرأاب كتمحرب نارفغلاو ةمحرلا لاجس ىلع ضفأ نانماي نانحاي

 ل 1 و ؛ نينمؤملا تابمأ هجاوزأو هباحأو هلآ ىلعو ىلا ى ونا دمع



 اذ يآلا .٠ ممد كم نودبسإ 3 0 هلوف

 مهل وق (اهكلاثو) اياطخلا ثبخ نم مترهطو ىصاعملا سند نم متبط ىنعملاو ( متبط ) موق ( اهناثو )
 بيطلاب اللعم لوخدلا كلذ نوك ىلع لدي ( اهولخداف ) هلوق ىف ءافلاو ( نيدلاخ اهولخداف )
 ؛«ىصاعملا لك نع ًارهاط ناك اذإ الإ اهلخدي ال ًادحأ نأ ىلع لدي اذه ةلزتعملا تلاق « ةراهطلاو

 هللا لضفب نيرهاط نيبيط نوريصي ذئنيحو « تانسح مهتائيس لدبي ىلاعت هنال فيعض اذه انلق

 نأ ( لوألا ) ناهجو هيف انلق ؟ باوجلا نيإف طرشلا وه هركذ مدقت ىذلا اذهف ليق نإف : ىلاعت

 هركذ نكي ال ثيح ىلإ لاكلا ىف غلب هنأ ىلع لدي نأ فذحلا نم دوصقملاو فوذح باوجلا

 حيحصلاو ؛ فوذحم واولاو ( مكيلع مالس اهتلزخ مل لاقو ) ىلاعت هلوق وه باوجلا نأ ( ىتاثلا )

 دنع نوقنملا لاق « تاملكلا هذه. نيقتملا اوطاخ اذإ ةكتالملا نب ىلاعت هللا رخأ مث .لوآلا وه

 متتك ىتلا ةنجلاب اورشبأو اونزحت الو اوفاخت ال نأ ) هلوق ىف (هدعو انقدص ىذلا هلل دملا) كلذ

 هوجول ثرالاب هنع ربع امنإو « ةنجلا ضرأ ضرالاب دارملاو (ضرآلا انثروأو. نودعوت

 ثيح ًادغر اهنم الكف ) لاق ىلاعت هنألل « مالسلا هيلع مدآل ىلا لوأىف تناكةنجلا نأ (لوالا )

 ظفللا اذه نأ ( ىناثلا ) ثرإلاب اهتيمستل ًاببس كلذ ناك مدآ دالوأ ىلإ ةنجلا تداع املف ( امتئَش
 مهتدافأ دق مهتعاط تناك املف اذك ثروأ لمعلا اذهو اذك تاروأ اذه : اغلا لرغ نشد
 نايتالل انقفو نأب ةنجلا انثروأ ىلاعت هللا نأ ىنءلاو(( ضرآلا انثروأو ) اولاق مرجال . ةنجلا

 عفادم الو عزانم ريغ نم ءاشي ا© هثري اف فرصتب ثراولا نأ ( ثلاثلا ) ةنجلا تئروأ لامعأب
 زاجلا نسح ةلع ةبباشملاو . اودازأو اوءاش فنك ةنجلا ىف نوفرصت نومتملا نونمؤملا َكِلَدَكَك

 جاتحيال ةنج دحأ لكلا نوكي انلق ؟ هريغ ناكم ممدحأ أوبتيلهو (ءاشن ثيح) هلوق ىنعمامليق نإف

 ةيناحورلا تانجلاو ةينامسجلا تانجلا . ناعون تانجلا : مالسالا ءايكح لاق « هريغ ةنج ىلإ اهعم

 اطوصح نم عنمي ال دحاول الوصف تايناحورلا امأ : ايف ةكراشملا لمتحت ال ةينامسجلا تانجلاف
 نم اذه سيل لتاقم لاق ( نيلماعلا رجأ معنف ) لاق ةنجلا لهأ ةفص ىلاعت هللا نيب امو . نيرخآلا

 ةفص نم نيقتملا نيبو ةكئالملا نيب ىرجام ىكح امل هنآل ىلاعت هللا مالك نم لب  ةنجلا لهأ مالك

 لوخ نم نفاح ةكئالملا: ىرتو) ىلاعت لاق انملو ( نالماعلا نجأ معنف ) هدعب لاق ةنجلا لها ل

 كلذكف . ةنجلا هه نينمؤملا نيقتملا باوث راد نأ ام لاقف ةكئالملا باوث هبيقع رك ذ ( شرعلا
 (شرعلا لو> نم نيفاح ةكئالملاىرتو) لاق اذهلف , هفارطأو شرعلابناوج ةكئالملا باوث راد

 . هب اوفاط اذإ ًافح نوفح ممديسب موقلا فح لاقي : ثيللا لاق . شرعلاب نيقدحم ىأ

 نوحبسي) لاق مث هفارطأو شرعلا بناوجوه مهاوثراد نأ ىلاعت نيب لوقنف ؛ اذهتفرع اذإ

 مالكلا لصاح عجرذنيحو « حيبستلاو ديمحتلا كلذ نيعوه مماوث نابرعشم اذهو (ممر دمح

 . سيدقتلا لزانمو هيزنتلا تاجرذ ىف دابعلا.بولق قارغتسا باوثلا. تاجرد مظعأ نأ لإ
 دحاو لكلف . هتوافتم بتارمو ةفلت تاجرد ىلع مهنأ ىنعملاو ( قحلاب مهيب ىضقو ) لاق مث
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 ركل لوخ نم نداح كيش ملا ىرتو ا نيلماعلا» لجأ معنف ءاشل ثيح ةنجلا نم ار ترا

 « نيملاعلا بر هلل دما ليقو قحلاب مهيب ىضقو ممر دمحب نو>بسي
 ىف باوثلا لهأ لاو>أ حرش. ةمدقتملا ةيآلا ىف باقعلا لهأ لاو>أ حرش امل ىلاعت هنأ 'لعا

 باذعلل رانلا لهأ ىف قوسلا ليق نإف ( ًاممز ةنجلا ىلإ مهر اوقتا نيذلا قيسو ) لاف ؛ ةيالا هذه

 اذ 2 هيلإ اوقاسي نأ ديال ةواقشلاو باذعلا عضاوم لإ باهذلاب اور الأ منال ٠ لوقعم

 ؟قودلاىلإ هيف ةجاحىأف ؛ ةداعسلاو ةحارلاو ةماركلاعضومىلإ باهذلاب اورمأ اذإف باوثلا لهأ
 ىلاعت لاق اي ةمايقلا موي نيقتملا نيب ةيقاب ةقادصلاو ةسحلا نأ ( لوآلا ) هوجو نم باوجلاو

 لوقف 5 ىلإ بهذا مهم د>اول لبق اذاف ) نيقتملا الإ ودع ضعبل مكعب ذم وب ءالخاللا (

 ]رتاثب نأ ىلإ نرحاص دنقلا, فيسلا_ اذهل ن و رخاتق :قامدصأو نابحأ .اهلخدي ئحاهاخدأ ال

 ةدش ريصنف ؛رانلل الو ةنجلل ال ىلاعت هللا اودبع دق مهمر اوقتا نيذلا نأ ( ىاثلاو ) ةنجلا ىلإ

 ىلإ نوجاتحي مرج الف . ةنجلا ىف ةبغرلا نع مهل ةعنام لامججاو لالجلا فقاوم ةدهاشمىف مهقارغتسا

 اذهلف «راربألا نويلعو هلبلا ةنجلا لهأ رثك أد لاق لكي ىنلا نأ (ثلاثلاو) ةنجلا ىلإ اوقاسي نأ
 لهأ قوب دارملا نأ الإ نوقاسي رانلا لهأو ةنجلا لهأ نأ ( عبارلاو ) ةنجلا ىلإ نوقاسي ببسلا

 قوسب دارملاو ءديقلاو سبحلا ىلإ ق.س اذإ ريسالاب لعفي م فنعلاو ناوهلاب اهيلإ مهدرط رانلا

 مبعارسإ قوسلا كلذب دارملاو « نيبك ار الإ مهب بهذي ال هنآل ميك اسم قوس ةنجلا لهأ

 نيب ام ناتشف 2 كلما ىلع نيدفاولا نم مركيو فارقت نك لعفب مناوضرلاو ةفاركللا راد لإ

 . نيقوسلا

 اذه ةلمج نأ مِلعاو «ةيآلا ( اهتتزخ مهل لاقو اهماوبأ تحتفو اهوءاج اذإ ىتح ) ىلاعت لاق مث
 هلوق ( ىناثلا ديقلاو ) ةنجلا ىلإ مهئيجم وه ( لوالا ديقلا ) دوبق نم بكم دحاو طرش مالكلا

 اف واولاب انهه لاقو . واولا ريغب اماوبأ تحتف رانلا لهأ لاق لبق نإف ( اها وبأ تحتفو ) ىلاعت

 ابحتفف ةنجلا باوبأ امأف ءاهف اهلهأ لوخد دنع الإ حتفت ال منهج باوبأ نأ قرفلا انلق ؟ قرقلا

 ىج كلذلف ( باوبآلا مهل ةحتفم ندع تانج ) هلوق ليلدب اهلإ مهوصو ىلع ًامدقتم نوكي

 د مل لاقو ) هلوق ( ثلاث كا ديقلا ) اهماوبأ 00 ليق هن اكو اولاب

 تاملكلا هذه باوثلا لهال نور ل ةيجلا ةنز> نأ ىلاعت نيف (نيدلاخ مارا متبط يلع

 تافآلا لك نم ةمالسلاب مهمو رشي . مم : .أ ىلع لدي اذهو ) مكيلع مالس ( مهلوق ( اهل وأف 1 ثاالثلا



 2 ةنالا ٠ 00 ىلاعت هلوف

 2 ل ا را - َ تس 5 هرث سي ل هد د - دع ف

 ١ ركئهمهرص 1 1 7 : هد حا 7 -

 هلل دل اولاَقَو "40 َنيدلاَ اهيل داف متبط أم مكي مال 0000

 رام ا سه م هك يا ا ير ل م مس ل

 رجا 6 عاش ثيح 0-0 نها قيد ل 0 51

 او رك“ يذلا قدسو لفل رع وو هلال نه قا 5 ذللا وهف باقعلا لهأ لاوحأ حرش امأ

 ليلدلاو ؛ عفدلاو فنعلاب نوكي منج ىلإ اورفك نذلا قوس : ناديز نبا لاق ( ًارمز منبج ىلإ
 ىذلا كلذف)ىلاعت هلوق هريظن , ًاءفد نوعفدي ىأ ( ًاعد منبج رآ: ىلإ نوعدي موي ) ىلاعت هلوق هيلع

 5 0 موج ىلإ نيمر جلا قوسنو ) ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لدبو . هعفذي ىأ ) ميتيلا عدب

 مرج ىلإ نوقاسي مهنأ ىلاعت هللا نيبف ء ضعب رثإ ف ضعب ةقرفتملا جاوفألا ىهف ؛ مزلا امأو

 تايلز كتوأ ؟لوضاو دنع حتفت اهنإ منج باوبأ نأ ىلع لدي اذهو ء اماوبأ تحتف اهوءاج اذإف

 مكب ,تايآ مكيلع نولتي) مكسنج نم ىأ ( 5 لسر مكأي :أي ىلأ) ) مترج ةنرخ ممل لاق. منبج اولخد اذإف

 تقو وهو اذه مكتقو ءاقل دارأ اناق ؟ معلإ | مويلا فيضأ ملف ليق نإف ( اذه مكموي م

 دكه نضيقتسم هددغلا تاقزو 1 ى ماي بالا مويلا ظفل لاعتساو « ةمايقلا موي “ال ةراع دلا ملوخ خد

 هذه ىو نيرفاكلا لع تاذعلا ةملك تق نكلو: انلغ اولتوانوتأ دق لي : رافككلا لوقت اذ

 ناتاشا
 ةملك هيلع تقح نمو «باذعلا ةملك انيلع تقح هنأ مالكلا ريدقت ( ىلوالا ةلأسملا ١

 قشلاو . ًايقش بلقني ال ديعسلا نأ ىف عيرص اذهو . باذعلا نم صالخلا هنكمي فيكف باذعلا

 . ةمولعم ًاضيأ اهنع انتبوجأو . ةمولعم مالكلا اذه عفد ىف ةلزتعملا تايلكو . ًاديعس باقني ال
 هنأ اود ةكئالملا نآل . عرشلا ءىج لبق بوجو ال هنأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 قامت ى اطرع اسال ىجينكي مل واو « مالسلا مهلع ءايبنآلا ءىجب دعب رذع الو ةلع مهقب ام

 مل اولاق مالكلا اذه مهنم اوعمس اذإ كمالملا نإ مث ,ةدئاف مالكلا اذه ىف قب امل باذعلا

 ىف مهوخد ناك ول : ةلزتءملا تلاق ( نيربكدتملا ىوثم سُئبف اهف نيدلاخ منهج با ول ارلغتا

 , ؛ةدئاف (نيربكتملا ىوثم سئف) ةكئالملا لوقل قبي ل باذعلا ةملك مهباع تققح هنأ لجال رانلا

 اوابقي لو ءايبنالا ىلع اوربكت مهنآل رانلا اولخد امتإ مهنإ انلق اذإ ًاديفم قبب امإ مالكلا اذه لب

 . باوصااب ملعأ هتلاو ءانلوق ةحص ىلع لدي كلذو « مهلئالد ىلإ اوتفتلي ملو « موق

 لاقو اماوبأ تحتفو اهوءاج اذإ ىتح ًارمز ةنجلا ىلإ مهبر اوقتا نيذلا قيسو ]ل ىلاعت هلوق

 انثروأو هدعو انقدص ىذلا هلل دما اولاق و ؛ نيدلاخ اهولخداف متبط مكيلع مالس اهتزخ مهل

/ 
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 0 قدسو,:,لاعت هلوق 3

 6 ا اجا" نودع هر

 لاقو اماويأ تحفه وهاجاَذِإ ار مج لِ ق تكن ذآ قيسو

 ا را ا اسال ه2 هس د رتاج ةزحم 6 1 سقاس مر

 ءاقل مكتورذنيو مكبر تايأ ءميلع نولتي مكنم لسر منا )1 امترخ مه

 َليِق 05 نيرفاكلا لع باَدعلا هلك تح نكلو ليام اًذه مكموي
 اس ظلال 2 هردص سوه | 1

 «0/ 0ك ىوُدم نشف ايف نيدلاخ م 2 ل اناا

 ايندلا ملاع لاوحأ حرش هيف لصح ىذلا ظوفحملا حوللا هنأ ( لوأالا ) هوجو باتتكلاب دارملا

 ناسنإ لكو ) ناحيس ةروس ىف ىلاعت لاق !؟ لامعأالا بتك دارملا ( ىناثلا ) ةمايقلا مايق تقو ىلإ
 اذهطام) ىرخأ ةيآ ىف ًاضيأ لاقو (ًاروشنم هاقلي ًاباتك ةمايقلا موي هل جرختو هقنع ىف هرئاط هانهزلأ

 نأ دارملاو ( نيببنلاب ءىجو ) هلوق ( اهثلاثو ) ( اهاص>أ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال باتكلا

 ءالؤم لع كب انمجو انيبتي'ةمأ لك نهاانتج اذإ فيكف ) ىلاعت لاق « سانلا ىلع ءادبنم اونوكي
 (رانيتلاو) 35 ( ابعبارو ) ( متبجأ اذام لوقيف لسرلا هللا عمجي موي ) ىلاعت لاقو ( ًاديهش
 داعلاب ةلرآ وأ' ( سانلا لع ءاديش |ىناوكشلدأطتمو ةَمأ م اناعج كإذكو ) ىف هلاق ام دارملاو

 (ديهشو قئاس ابعم سفن لك تءاجو) ىلاعت هلوق هيلع لدي و . ةظفحلا ىنعي لتاقم لاقو . نينمؤملا

 عيمج ةمايقلا لفحم ىف رضح هنأ ىلاعت هللا نيب الو . هللا ليبس ىف نيدهشتسملا ءادبشلاب دازرأ لئقإو

 « هقح دحأ لك ىلإ لصوي هنأ ىلاعت نيب ؛ تاموصخلا عطقو تاموكحلا لصف ىف هيلإ جاتحي ام

 ( اهناثو ) ( قحلاب مهنيب 30 ىلاعت هلوق ( اههوأ ) تارابع عبرأب ىعملا اذه نع ىلاعت ربعو

 ءازج سفن لك تيفو ىأ ( تملع ام سفن لك تيفوو ) هلوق (اهئلاثو) ( نودلظي ال مهو ) هلوق
 مهلاوحأ تايفيكب ًالاع نكي مل اذإ ىلاعت هنأ ىنعي ( نولعفي امب لعأ وهو ) هلوق (امعبارو) تلمع ام

 58 عنتما اهتايفيكبو مهل اعفأ ريداقمب ًالاع ناك اذإ امأ . ٍلعلا مدع لجال قحلاب ىضقي ال هلعلف
 دوصقملاو « ةفاتخلا تارابعلا هذ دوصقملا اذه نع ربع ىلاعت هنأ تبثف :٠ محلا كلذ ىفأ أطخلا

 . هقح ىلإ لصي هنإف فلكم لك نأ ريرقت ىف ةغلابملا

 3 لاقو اهباوبأ تحتف اهوءاج اذإ ىتح ارمز منبج ىلإ اورفك نيذلا قيسو ل ىلاعت هلوق
 كلو لي اولاق ؛ ءاذه مكموي ءاقل مككورذنيو مبر تنل مط 0 متي ملأ اهتتزخ

 ركل ىوثم سُبف اهيف نيدلاخ منبج باوبأ اولخدا ليق . نيرفاكلا ىلع باذعلا ةماك تح

 (تامعام سفن لك ت يف وو)لاقف لامجإلا ليبس ىلع ةمايقلا لهأ لا 0 حرش ال ىلاعت هنأ ملعا

 . ةروسلا متخو باوثلا لهأ لاو>أ ةيفيك مث , باقعلا لهأ لاوحأ ةيفيك هدعب نيب



 را

 . بيقعتلا ىلع لد: ( مم اذإف ) هلوق ىف ءافلا نآل خارت ريغ نم لاحلا ىف

 تابجلا ىف مهراصبأ نوبلقي نورظني ( لوألا ) ناهجو هيفو ( نورظني ) هلوق 4 عبارلا ١)
 مايقلا نوكي نأ زوحجيو « مهب لعفي اذام نورظني ( ىناثلاو ) ريظع بطخ هأجاف اذإ توبمملا رظن
 . مملع ةشهدلاو ةريحلا ءاليتسا لجالل ناكم ىف دونلاو فوقولا ىنعمب

 : لئاسم هيفو ( اهمر رونب ضرأآلا تقرشأو ) لاق نيتخفنلا نيتاه لاح ىلاعت هللا نيب املو

 نآلا اهلع دعقي ىتلا ضرأالا هذه ىه تسيل ةروك ذملا ضرأالا هذه 4( ىلوألا ةلأسملا ١

 لابجلاو ضرالا تامحو) ىلاعت هلوق ليلدبو (ضرألا ريغ ضراألا لدبت موي ) ىلاعت هلوق ليلدب
 . ةمايقلا موي لفحم ىلاعت هللا اهقلخت ىرخأ ضرأ ىه لب ( ةدحاو ةكد اتك دف

 ضرأالا كلت ىف هللا رضح اذاف ضحم رون ىلاعت هللا نإ : ةمسجما تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملا

 رون هللا ) ىلاعت هلوقب اذه اودك أو ءهللا رونب ضراألا كلت تقرشأ هدابع نيب ءاضقلا لج“ ال

 .( ضراآلاو تاؤمسلا

 رون هللا) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انيب انأ ( لوالا ) هوجو نم ةهيشلا هذه نع باوجلا نأ ملعاو

 هذه سنج نم هنوك ىنعمب ًارون ىلاعتو هناحبس هللا نوكي نأ زوال هنأ (ضرأالاو تاومسلا

 «لدعلا ىلع انبهرونا| ظفل لم>بجو ةقيقحلا ىلع مالكلا لمح رذعت امل هنأ انيبو «ةدهاشملا راونألا
 ظفل نم دارملا نأ ناب ىلإ مث , ىنعملا اذه ىف لمعتسي دق رونلا ظفل نأ نايب ىلإ انهه جاتحنف

 تقرشأ .لداعلا كلنلل نولوعي سانلا نأ 'وهف لاغتسالا نابي امأ . ىدملا اذه الإ سل انهم 1

 مظلا» هتلظ لاقو ؛ كروب دالبلا تيلظأ نولوةي مع كطسقب ايندلا تءاضأو . كلدعب قافآلا

 نييبنلاب ءىجو ) لاق هنأ طقف لدعلا انبه رونلا نم دارملا نأ نرابب امأو « ةمايقلا موي تابلظ

 مهو ) ةيآلا رخآ ىف لاق ًاضيأو . لدعلا راهظإل الإ سيل ءادهشلاب ءىجلا نأ مولعمو ( ءادهشلاو
 ةيآلا هذه حتف ىلاعت هناكف ملظلا كلذ ةلازإ رونلا كلذ نم دارملا نأ ىلع اذه لدف ( نوبلظي ال

 ىلاعت هلوق نأ ةروك ذملا ةهبشلا نع باوجلا ىف ( ىتاثلا هجولاو ) لظلا نب اهمتخو لدعلا تابثإب
 عزان الو, ىلاعت هللا ىلإ فاضم رون كانه لصحي هنأ لغ لدي ( اهبرنروتب ضرالا تقرا ل

 نم رونلا كلذ ناك ايلف . ببس ىتدأ ةفاضإلا قدص ىف ىنكي هنالل « ىلاعت هللا تاذ ةفص كلذ نوك

 هللا: ةقانو هللا تدب : هلوقك ءاهثلا رون نوتلا كلذ ناك ةشفن لإ هقاضأ نأن ةكرشو هللا 00

 ىلإ باهذلاو ةقيقحلا كرت ىلإ جاتح ال باوجلا اذه ىف نآل ,لوالا نم ىوقأ باوجلا اذهو

 ؛ةيراجلا هذه برو رادلا هذه برو ضرأآلا هذه بر نإلف لاقي دق هنأ (ثلاثلا هجولاو ) زاجما
 1 عنتمي الف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ كولملا نم اكلم ضرأالا كلت بر نوكي نأ دعبي الو

 هلوق ( اهوأ) ءايشأ مويلا كلذ لاوحأ نم ةيآلا هذه ىف ركذ ىلاعت هنأ ( ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 ىفو ( باتكلا عضوو ) هلوق ( اهيناثو ) هيف مالكلا قبس دقو ( ابر روب ضرأالا تقرشأو )



 ةألا ير هيف خفن مث : ىلاعت هلو 1

 ىلع ًاضيأ لَ ىرخأ ة ةقيارط تلي ةفدرأ هكا 3 قس ام هتمظع لانك ردق امل ىلاعت هنأ 0

 ) مويلا كلذ لبق نوكي روصلا خف نال ةماسقلا موب تامدقم حرش كلذو « هتمظعو هتردق لاك

 ىرخأ هيف خفن مث هللا ءاش نواللإ ضرالا ف نمو تاومسلا قانم قءصفروصلا ىف خفنو) لاَقف

 ىف للاعت هلوق ليلدب توملا ريغ اه | لاق نم مهنم . ةقعصلا ىف اوفلتخاو ( نورظني مايق مه اذإف

 ءديدشلاعزفلاث روي ىذلا خفنلا وه اذبف « تم : مل هنأ عم (ًاقعص ىموم رخو) مالسلا هيلع ىسوم

 ف لغلا ةروغ ف يوت دلل وهو .دحاو عزفلا خفن 0 - خفت نم دارملاف ردقتلا اذه ىللعو

 خفنف لوقلا اذه ىلعو ( ضرآلا ىف نمو تاومسلا ىف نم عزفف روصلا ىف خفني مويو ) هلوق

 . نيد رم الإ سيل روصلا

 نم نوتومي مهنإ اولاق لوقلا اذبم نولئاقلاو توملا نع ةرابع ةقعصلا نأ ( ىناثلا لوقلاو )

 ىهو عزفلا ةخفن ( اوأ ) تارم ثالث لصحت ةخفنلاف ريدقتلا اذه ىلعو ٠ توصلا ةدشو عزفلا

 هذه ىف نات روك ذم امهو مايقلا ةخفن ( ةثلاثلاو ) قعصلا ةخفن ( ةيناثلاو ) لغلا ةروس ىف ةروكذملا

 دعا

 ةخفن دنع : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (لوآلا) هوجو هيفف ( هللا ءاش نم الإ ) هلوق امأو

 توملا كلمو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج الإ ضرآألا ىف نمو تاومسلا ىف نم تومي قعصلا

 . ليربج تيم مش توملا كلمو ليريج ىقسو ليفارسإو ليثاكيم هللا تيمب م“

 ةريره ىبأ نعو (نوقذري مهبر دنع ءايحأ لب ) ىلاعت هلوقل ءادهشلا مه مهنأ ( ىناثلا لوقلاو )
 . «شرعلا لوح مهفايسأ نودلقتم ءادهشلا مه د لاق هنأ ملسو هيلع هللالص ىناا نع هنع هللا ىضر

 . ًايناث قعصي الف ةرم قعص هنأل مالسلا هيلع ىموم وهىئتسملا اذه رباج لاق (ثلاثلا لوقلا)

 يك رككلا او نيارعلا ل نيعلا روحا مهنأ ( عبارلا لوقلا )

 ىلع لديام رابخالاو نآرقلا ف سيلو « مث نم مهنأ أب ملعأ هللا ةداتق لاق ( سماخلا لوقلاو )

 . مث نم مهنأ

 : ثاحمأ هيفو ( نورظني مايق مماذإف ىرخأ هيف خفن مث ) ىلاعت لاق مث

 (مث) ظفا نآل ؛ ىلوآلا ةخفنلا نع ةرخأتم ةخفنلا هذه نأ ىلع لد نآرقلا ظفل «( لوآلا ١
 ىلبص ىنلا نع ىودو . ىلو آلا ةخفنلا هذه نأ ىلع لد نآرقلا هللا همحر نسحلا لاق ء ىخارتلا ديفب

 نر رار سان رهرأ 0 0 نعل ىردأ الو « نيعبرأ اكيس فلا » ملسو هيلع هللا

 كمل

 هيف خفت مث ةدحاو ةخفن روصلا 0 و مالكلا ريدقت (قرخأا) هلوق ( ىاثلا هيجل 0

 4 رام اينوكل وا ماع ىرخأ ةلالدلا قدا نع [ ]و ىقخأ هنن

 ةريخأألا ةخفنلا هذه بيقع لصح روبقلا نه مهمأ» ادق ى ذل( مايق مث اذإف ) هلوق « ت ثلاثلا ١



 /١ ةيآلا . هتضبق ًاعيمج ضراالاو : ىلاعت هلو

 ةضيقلا ظفل نم دارملا سيل هنأ ىلع ليلدلا لد امل هنأ دارملا اولاق نإف . ةكيكرلا تايلكلاو ةرسعلا

 لب ؛دارملا نييعتب لغتشن الو ردقلا اذهب تكن نأ انيلع بجو . ءاضع'الا هذه نيملاو

 ندنل هنأ ملعن انإ نولوةي نيذلا نيدحوملا َ رط وه اذه لوقنف « ىلاعت هللا ىلإ هلع ضوفن

 , هللا ىلإ للعلا كلذ ضوفن انإف « دارملا نييعت امأف « ءاضع”الا هذه ظافل“الا هذه رم هللا دارم

 ىنأ ىلا. تاليوأتلا هذه.نأ تبث« تالي 0 نع .نيضرعملا'فاسلا ةقيرط وه اذهو «لاعت
 ملعأ هللاو . الصأ ةدئافلا نم .ىنث اهتحت سيل لجرلا اذه اهب

 ىن»ي (نوكر شي امع ىلاعتو هناحبس ) لاق مدقت ىذلا هجولا نم هتمظع نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو

 نأ نع سدقتو هزت هتمظع فصو ىف بابلالاو لوقعلا تراح ىذلا ميظهاارهاقلارداقلا اذه نأ

 نأ ( لوآلا ) هوجو نم مالكلا اذه ىلع لاؤسلا ليق نإف « ةيدوبعملا ىف هل ءاكرش مانصألا لعجت

 شرع لمحو ) شرعلا ةفص ى لاق هنإ مث : عبسلا نيضرأآلاو عبسلا تاومسلا نم مظعأ لارا

 زوي فيكف . مظعلا شرعلا نيلماح مهنوكب ةكئالملا فصو اذإو ( ةينامث ذئموي مهقوف كبر
 . ؟ ضرالاو تاومسلل الماح هنوكب هللا ةمظع ريدقت

 ( هنيميب تايوطم تاومسلاو ةمايقلا موي هتضبق ًاعيمجضرالاو ) هلوق نأ 4« فاثلا لاؤسلا )ل
 نيقدصملاعم باطخلا اذه ناكناف . كلذ اودهاشام موقلاو « ةمايقلاموي ىفالإ لصحت ال ةلاح حرش

 داربإ ىف ةدئاف الف , ىلاعت هلل ءاكرش مانصألا لعجب لوقلا زو<ال د نيف رتعم نونوكي مهف ءايبن الل

 ضراألاو ) هلوق نورك, مهو ةوبنلاب نيبذكملا عم باطخلا اذه ناكذإو. ؛ مملع ةجحلا هذه

 . ؟ كرشلاب لوقلا لاطبإ ىلع هب لالدتسالا نكمب فيكف ( ةمايقلا موي هتضبق ًاعيمج

 هذه ظفحب ةيفاولا ةلماكلا ةردقلا وه نيعلاو ةضبقلا ىف لوقلا لصاح 4 كثلاثلا لاؤسلا رز

 اف ءنآلا كلذكف هللا ةردقبالإ سيل ةمايقلا موي اهك اسمإو اهظفح نأ اكو : ةميظعلا ماسجألا

 . ؟ ةمايقلا مويب لاو آلا هذه صيصخت ىف ةدئافلا

 16 ةنوكي هللا ةمظع ردت اطراف ةراثكا مظعتلا بتارم نأ 4 لوآلا نع باوجلاو إل
 دكتالملا كئاوأ كاسمإ ىلع ًارداق هنوكب هتمظع ريرقت دعب مث . ةميظعلا ماسجألا هذه ظفح ىلع

 ٠ شرعلا نوامحب نيذلا

 نيضرالاو تاومسلاءاقبإل ىلو تملا وههناحبس قلانأدوصقملانأ (ىاثلالاؤسلا نعباوجلاو)
 ىلع لدي كلذف ةمايقلا موي ىف امئانفإو اههيرختل ىلوتملا وهو . تقولا اذه ىف ةراهعلا هوجو ىلع
 هنأ ىلع لدي هنإف . قالطإلا ىلع ًاينغ هنوك ىلع ًاضيأ هيبنتو , مادعإلاو داحبإلاىلع ةمات ةردق ل وصح
 . ءانغتسالا لاك لعلدي كلذو ءاهءانفا ديريو ةريغص ةضبقضبقي هن اكف ضرالاب يرحل واحاذإ

 رهظ انك هنأ ىلع لديل ةمايقلا مويب كلت صصخ امنإ هنأ ( ثلاثلا لاؤسلا نع باوجلاو )ل
 : لعأ هللاو ايندلا بارخدنع هتردق لاك رهظ كلذكف . ايندلاةرامع دنع داحيإلا ىف هتردق لامك

 6مل رنا جد



 ناكاذإ نالف ةضبقف نالف لاقي هنإ لوةنف ءزا#لا هوج وىلع ءاضعالا هذه لمح بج وف : ىلاعت هلل

 اكول نول همم ةارللو (مهناعأ ت1 امو مهجاوزأ لع الإ) لاعت لاق : هريخسا و هريد دلت 02

 نولوهي ءاهقفلا و 2 ةردقلا لكلا نم كارالت .٠ ديلا بحاص نالفو ناللف 3 قرادلا هذهلاعب و 2 هل

 رذعت تبث اذإو . ءلم صولخ الإ نوديرب الو  هتض.ق ىف راصو اذك نالف ضبقو طورشلا ىف
 وه اذهف ليطعتلا 52 صوصنلا ها وص اهتازاجيىلع الح بجو اهةئاقح ىلع ظافلألا هذه لمح

 2 ناكملاو ة.مسجلا نع ىلاعت هللأ هب زلت تاع ا َْق درهم ا و تا ايلا اذه َّق 2 ىلا مالكا

 . هيلإ عج ريلف ب املا اذه ىف نأ انطالا دار ف سن كف ا سماك ةانيعت

 « عبسلا كوض راآلا 426 كارلا ) ضرالاو) هلوق ةيالا الا 00 ْق 2 ةغااغلا || هل ا 0

 هريظن و عمج ا ىلع الإ هلاخدإ نسحيال ديك أتلا اذهناف ( اعيمج ) هلوق ( لوآلا ) : هوجو هيلع لديو

 ىلاغت هلوقو ( ءاشنلاا تاز وع ىلع اورهظي مل نذلا لفطلا وأ ) ىلاعت هلوقو ( ماعطلا لك) هلوق

 نإف ( تاحلاصلا اولمعو اونءآ نيذلا الإ رسسخ ىنل نا-ذإلا نإ ) ىلاعت هلوقو ( تاقساب لخنلاو )

 لاق هنأ ( ىناثلاو ) انهد اذكف عمجا هنم دارملا نأ ىلع لدن درفملا ظفللاب ةقحلملا ظافلألا هذه

 عضوملا نأ ( ثلاثلا ) نوضراألا ضرألاب دارملا نوكي نأ بجوف ( تايوطم تاومسلاو ) هدعب

 0 لاق 8 صض, فلا نم ةدحاولا ة ه رملا ىبف ةضد ىلا انا ةغلامملا ىذتفم اذهف محفت و ميظعت ع

 عا اسي لاق و« فكلاب نضويمملا رادقملا مضلاب ةضيقلاو ( لوسرلا رثأ نم ةضبق تضبقف )

 0 هتضرق ًاعيمج نوضراألاو ىنعملاو 2 ردصملاب ة ةيمسأ ةضيقلاىنءمدي رب 5 07 نمةضيق

 ةضيقالإ نئءلسال ةطسلاو ةمظعلا نم الام حم نصر تلا نأ عب 2 هتاضيق نم ةدحاو ةضيق نوضرعي

 أه راذقم اهتلمحب نيضر“الا نأ ئعغملا ن”ال رهاظف « ةضيقلا ىنعم ديرأ:اذإ امأ ؛ هتاضنق نم ةدحاو

 هلوقو (١)افرظ ةضيقلا ل عج انإق 2 بصنخلاب هتضقأرق نم ةءارق هجوام لق نإف ةدحاو ع هض. 31

 ةداعو ( لجسلا ىطك ءامسلا ىوطن موي ) ىلاعت لاق م رشناا دض وه ىذا ىطلا نم ( تاب 0

 ليقو « هتردقهنيمب و هكام هتضبق ليق و : فاشكلا بحاص لاق مث . هنيميب هيوطي نألجساا ىواط

 لوقلا ل داع هوجولا هذه 0 انو 2 اهضيقي نأ مسقأ هناال ةمه سب تاينفم ىأ ةنمممد تابوطم

 اذه ريرقت ىف غلابو . ىلوأ ليثكلا ضحم ىلع مالكلا اذه لمح نأو , ةكيكر هوجو اهنأب لو'الا

 ءامدقلا ةقيررط حيبقت و . هتقي رط نيسحت ىلع همادقإ ىف لجرلا اذه لاحنإ لوقأو ؛ بنطأف مالكلا

 اذهف ليلد ريغ نم زاجيلا ىلإ ريصملاو  ظفللا رهاظ كرت زوحب هنأ هبهذم ناك نإ هنإف « ًادج بيجي

 مالكلا ف لص“الا نأ هبهذم ناكنإو ؛ ءىثث ىف ةجح نوكي نأ نع هل جارخإو نآرقلا ىف نعط

 روهمج اهيلع قبطأ ىلا ةقيرطلا وه اذهف « لصفنم ليلدل الإ دنع لودعلا زوجي ال هنأو , ةقيقحلا
 تاللب وأتلا ف عقو هنأعم ؟هريغهف رعل مىذلالعلا نب و ؟ هيلع هنأ معزي ىذلا 0 أف نيمدقتملا

 ءهتضق ىف د راع سانا ىل !ء عزل بوصنم 5 60(



 ١م ةنالا.٠هردق قحشأ اؤردقأمو,: اعل هل و

 ىورام كلذك و ءزاجبوأ ةقيقح ةهجىلإنيولابالو ةضبقلاب باهذ ريغ نم هلالج هنك ىلع فيقوتلاو

 تاومسلا كسمي هللا نإ مساقلا ابأ اي : لاقف مٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ءاج ًايدوهي نأ
 ىلع ىرثلاو عبصإ ىلع رجشلاو عبصإ ىلع لابجلاو عبصإ ىلع نيضرأالاو عبصإ ىلع ةمايقلا موي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحضف ! كللملا انأ لوقيف نهزمم مث عمبصأ ىلع قلخلا رئاسو ع.بصأ
 همهفيام الإ هنم مهفي مل هن ال برعلا حصفأ كد امنإو فاشكلا بحاص لاق ؛ لاق اس ًابجعت

 لوأ عقو همهف نكلو ؛ كلذ نم ءىث الو زه الو عبصإ الو كاسمإ روصت ريغ نم نايبلا ءاملع

 ىتلا ماظعلا لاعفالا نأ و ؛ ةرهايلا ةردقلا ىلع ةلالدلا ىه ىتلا « ةصالخلاو ةدبزلا لع هرخآو ءىث لك

 فالأ الو قدأ نايبلا لع ىف ًاباب ىرتالو لاق « هيلع ةنيه ناهذألا امهنتكتالو ماهوآلا اهف ريحتت

 نع لدعي امنإ هنأو « ةقيقحلا ىلع هلمح مالكلا ىف لصآلا نأ ملت له هل لاقيف ؛ بابلا اذه نم
 نإف . زاجلا ىلع هلمح بحي ذئنيخ , عنتمم هتقيقح ىلع هلح نأ ىلع ةلالدلا مايق دنع زاجلا ىلإ ةقيقحلا

 دوصقملا لوقينأ دحأ لكل ناف « ةجح نوكي نأ نع ةيلكللاب نآرقلا جرخي ذئنيخ لصالا اذهركنأ
 نم هلاثم رهاوظلاىلإ تفتاأ الو , دوصقملا كلذىلع ةيآلا لمحأ انأف اذكو اذك ةينالفلا ةيآلا نم

 نيعيطملا تاداعسن اس دوصقملا لاق  رانلالهأ باّقعو ةنجلا ل هأ باوثف ةدراولا تايآلاب كسم

 رئاس الو برشلاو لكلا تبثأ الو دوصقملا اذه ىلع تارآلا هذه لمحأ انأو « نيبنذملا ةواقشو

 هنم دوصفملا لاقف ةالضلا توجو تاش] ى ةدراولا تانآلاب كسع نمو .ةسامسلا كا

 اذإو . ةصوصخلا لامعاألا هذه بجوأ الو ردقلا اذهب ىنتك أ انأف : هللا رك ذب بلقلا ريونت باحيإ

 نآرقلا جرخي ذئئيحو ؛ةيعورفلاو ةياوصالا لئاسملارئاس هيلع سقف نيلاثملا نيذهىف مالكلا تفرع

 لصاأألا نأ ملس نإ امأو . ًاعطق لطاب كلذو « ةيعورفلاو ةيلوص آلا لئاسملا ىف ةجح نوكي نأ نع
 هنأ ىلع لصفنم ليلد ماق ناف : هتقيقح ىلع هلمح مالكا ىف لصألا نأ دقتعي نأ نآرقلا لع ىف

 ىلإ هفرصنيعتي مل تازاجم كانه تلصح ناف ؛ هزاجم ىلإ هفرصنيعتي ذي . هتقيقح ىلع هلحر ذعتي

 ىف ةقيقح نيعلا ظفل و ةضيقلا ظفل انبه لوقنف « نييعتلا كلذ بجوب ليلدلا ناكاذإ الإ نيعم زاجم

 ىلع ةلالدلا تقأ اذإالإ ىنعملا اذه نع مالكا رهاظ فرصت نأ كنبكعالو . ةصوصالا ةحراجلا

 نأ ليلدلاب نيبت مث , تازاجما ىلع ابلمح بحي ذتنيخل عنتمم اهرهاوظ ىلع ظافل الا هذه لمح نأ
 ؛ هريغ نم ىلوأ زاجنا اذه نأ ليلدلاب نيبت مث « ةقيقحلا كلت نع ًازاجم هلعج حصي ىتالفلا ىنعملا
 لهأ ليوعت هيلع ىذلا حيحصلا قيرطلاوه اذهف هجولا اذه ىلع اهييترتو تامدقملا هذه تتبث اذإو

 لهأ هرك ذ ام نيع وه لب . بيرغ مالكو ةديدج ةقيرطب بابلا اذه ىف تيتأ ام تنأف قيقحتلا

 , دساف قي رط هريغ هفرعي مل ىذلا قيرطلاىلإ ىدتها هنأ نم هرهظأ ىذلاحرفلا نأ تبثف , قيقحتلا

 نيهلاو ةضبقلا ظفل نأ كشال لوقنف قيقحلا قيرطلا ىلإ عجرنلو , ىناعملا ىلع هفوقو ةلق ىلع لاد

 حراوجلاو ءاضعألا توي عانتما ىلع تماق ةيلقعلا لئالدلا نأ الإ ؛ حراوجلاو ءاضعالا هذه رعشم
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 اهبر رونب ضراألا تقرشأو . نورظني مايق مث اذإف ىرخأ هيف خفن مث هللا ءاش نم الإ ضرألا

 سفن لك تيفوو . نوءلظي ال مثو قحلاب مهدي ىضقو ءادهشلاو نييبنلاب ءىجو باتكداا 6

 نولعفي ام ملعأ وهو تانعام

 ماقأىلاعت هنإ مث : مانصاألا ةدابعب لوسرلا اورمأ مهنأ نيكرشملا نع ىح امل ىلاعت هنأ ملعاو

 اوفرع ول مهنأ نيب ؛هاوس رخآ أيش دبعبالو هللا دبعي نأب لوسرلا رمأو مهلوق داسف ىلع لئالدلا

 قح هللا اوردق امو) لاف . ةيدوبعملا هل ةكراشم ةسيسخلا ءايشالا هذه اولعج امل هتفرعم قح هللا

 : تام هيكلا فار ( ردو
 اولاق . هللا ةقيقح نوفرعيال قلخلا نأىلع ةيآآلا هذه سانلا ضعب جتحا 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 رافكسلا لاح ةفص اذه نأ انركذ انأ الإ ىندملا اذه ديفي ( هردق قح هللا اوردق امو ) هلوق نآأل

 طقسف : كلذي نينمؤملا فصو هردق ق> هللا اوردق ام مهن ا ناكل فصو نم مزلي الف

 : مالكلا اذه

 ةيالا هذهو ؛ هميظعت ق> هومظع ام يل (هردق ق> هللا اوردق امو) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا 02

 . ةروسلا هذه ىفو ؛ جحلا ةروس ىفو « ماعنالا ةروس ىف . ثالث روس ىف ةرو 3

 ةياهنو هتمظع لاك ىلع لدي ام هفدرأ هب ًاقئال اميظعت هومظع ام مهنأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو
 لافقلا لاق ( هنيميب تايوطم تاومسلاو ةمايقلا موي هتضبق ًاعيج ضرأالاو ) لاقف « هتلالج
 قح ىنتردق امو لئاقلا لوةك ( ةمايقلا موي هتضبق ًاعيمج ضرأالاو هردق ق> هللا اوردق امو )
 كح ن7 - ىتلازادل عضو لاعب نأ تفرع ال ىأ «اذكو اذك كلعف ىذلا انأو ئرذق

 )ص حنا 11 متتكو هللابنورفكت فيك ) ىلاعتهلوق هريظنو « ىتازنمو ىردقنع ىنط#ال نأ
 (هردق قح هللا اوردق امو) ىنعملاو ؛ انبه اذكف هكلم لاحو هفصو اذه نع نورفكت فيك ىأ

 .هتردقو هتضبق ىف تاومسلاو ضرألا نأ عم ىتوملا ءايحإ ىلع ردقي ال هنأو ءاكرش هل نأ اومعز ذإ

 هتمظع ريوصت هعومجو هتلمج وه ام هتذخأ اذإ مالكلا اذه نم ضرغلا فاشكسلا بحاص لاق



 ١ : ةيآلا .هردق قد هّللأ أوردق امو : ىلاعت هلوق

 ىلا 2-2 يي ممصاع >7 ةريهرم هال 6 20 را 6م ةردعد ها نت سس لسا دع 0

 كرا ةميقلا موب هتضيق ةاعيمج ضرالاو هردق قى هّللأ اوردق ا

 6 سا 1 را ع 1 ا رح

 قعصف رولا ىف حف نايل 0 نسحب امج ىلاعت و هناك هنيه ب تايوطم
 ا

 :تاللاؤس ةءآلا و وأاهتلا نطيحل : ىأ"نوتلاو ءالا ءىرقو لرتكيل ال

 ( باوجلا ) و ؟ نييعتلا ىلع هك رش لاح هلبق نم ىلإو هيلإ ىحوأ فيك 4 لواألا لاؤسلا ل
 كيل] ىحوأ وأ هلثم كلبق.نم نيذلا ىلإو « كلمع نطبحبل تكرشأ نبل كيلإ ىحوأ : ةيآلا ردقت

 . انم دحاو لكىأ ةلح اناسك لوقت ا« تكرشأ نأل مهنم دحاو لكىلإو

 ةيناثلاو فوذحلا مسقلل ةيطوم ىلوآلا (باوجلا) ؟ نيماللا نيب قرفلا ام 4 ىناثلا لاؤشلا 2

 . باوجلا مال

 ظطضخلاو ناوك نشب ل هلسر نأ لاعت هللا مع نردلكلا اذه مص فيك « كلاثلا لاؤسلا ١)

 ةيطرشلا ةيضقلاو ةيطرش ةيضق ( كلمع نطبحيل تكرشأ نئل ) 0 نأ ( باوجلا ) و ؟ مهلامعأ
 نيب واستمب ةمسقنم تناكل ًاجوز ةسؤلا تناكول كلوق نأ ىزالأ اأ رج قدص اهقدص نه مزال

 هللا الإ ةملآ امهف ناكول ) ىلاعت هللا لاق . قداص ريغ اهأ زج نم دحاو لكنأ عم ةقداص ةينضق

 . امدسف دق امهنأبو ةحلآ امهنف نأب لوقلا قدص اذه نم مزاي ملو ( اتدسفل

 تاعاطنأ 5 تارا و ؟(نارساخلا نم نوكتل ور هلق 20 اه ( عبارلا لاؤسلا ١

 رودصاا ريدقتب اهنإف مهنع ردصت ىتلا حئابقلا كإذكف « مهريغ تاعاط نم لضفأ لسرلاو ءايببنألا

 كرشلا فعض ىنءملا ناكف ( تاملا فعضو ةايملا فءض كانقذال ًاذإ ) ىلاعت هلوقل مقأ نوجه

 . مظعأو ىوقأ هللا بضغ بناج ىف هريثأت نوكي هنم هلوصح ريدقتب و ؛هنم لصاحلا

 نم نكو دبعاف هللاب ) لاقف دوصقملا وهام ركذ تامدقملا هذه مدق امل ىلاعت هنأ ملعاو

 نأل ثورات مكنإ لاق هناك. مهتطآ ضعبب مالسإلا نم هب هورمأ ام در هنم دوصقملاو ( نيرك اششلا

 لاقف : هللا ريغ ةدابع هيلع اونيع مهنأ ديفي (دبعأ ىتنورمأت هللاريغفأ له) هلوق نآل هللا ريغالإ 0

 هللا لب ) هلوق نال كلذو « هللا الإ دبعت الف ء اولاق امن دضلا تنأ نكلو اولاق امسذب مهنإ هلل

 هللا ةدابع الإ زوج ال هنأ ىلإ كاده ام ىلع ( نير "اخ كا 0 و) لاق مث . رصحلا 0

 لك هدانا نح ندا رعالا ريب هنأ لإ كد لام لك: 6-0 ميلعلا قالطإلا نع رداقلا

 .٠ هلأ ىوس م

 تاومسلاو ةمايقلا موتا هةضرق ًاعيج ضراللاو هردق قد هللأ | وردق امو 30

 قرد اتاودمأا فم قءصف رولا ف خفاو ٠ ا امع ىلاعتو هناحبس هئيم ةهةسم٠ب تايوطم



 ةيآلا . هللا تايآب اورفك نيذلاو : ىلاعت هلوق ١

 : ناتلأسم هبفو ( نورساخلا مث كئلوأ هللا تايآب اورفك نيذلاو ) ىلاعت لاق مث

 مل نم لك نأ ىلع لدي اذهو «نفاك الإ رساخ ال هنأ ىنضتقي ةيآلا حرص 4 ىلوآلا ةلأسلا إل

 ' . هللا ةمحر نم ظح هل لصح نأو دبال هنإو ًارفاك نكي

 ؟(اورفكنيذلاو) هلوق لصتامب هنأوهو . الاؤس فاشكلا بحاص دروأ 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ىجني ىأ ( اوقنا نيذلا هللا ىجنيو ) ىلاعت هلو#ب لصتا هنأب هل نحاخأو

 نأو . اهلك ءايشأللل قااخ هنأ امهتيبام ضرتعاو ( نورساخلا مث كئلوأ هللا تايآب اورفك نيذلاو )
 عوقو نأ ( لوألا ) نيبجو نم فيعض ىدنع اذه لوقأو ( ضرآلاو تاومسلا ديلاقم هل)
 اوقتا نيذلا هلا ىجنيو ) هلوق نأ ( ىناثلا ) ديعب هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ريبكلا لصافلا

 ةلمجا فطعو . ةيمسإ ةلج (نورساخلا مه هللا تايآب اورفك نيذلاو) هلوقو . ةيلعف ةلمج ( مهتزافمب

 هسفن ىلاعت هللا ففصو امل هنإ لاقي نأ ىدنع برقالا لب ؛ زوج ال ةيلعفلا ةل+جا ىلع ةيمإلا

 ضرالاو تاومسلاد لاقل اكلامذن وك و الط ءانمأللل ًاقلاخب هنوك وهو : ةملالجلا و ةيملإلا تافضلاب

 . ( نورساخلا ره كتل وأ ) ةرهابلا ةرهاظلا تايآلا هذهب ( اورفك نيذلاو ) : هدعب لاق اهرسأب

 : لئاسم هيفو ( نولهاجلا اهيأ دبعأ فور أت هللا ريغفأ لق ) ىلاعت لاق مث
 فحاصم ىف ىه كلذكو ءايلا ةنك اس نينونب ىتورمأت سماع نبا أرق « ىلوألا ةلأسملا ١

 لولا ناكسإ لعاةددقم نونب ىو مأت ريثك نبا أرقو + لصاألا وهو:ىدخاولا.لاق « ماشلا

 نوقابلاو نينونلا ىدحإ فذح ىلع , ةفيفخ ةدحاو نونب قوم أت عفان أرقو ؛ ةيناثلاف اهماغدإو
 20 دعم هر دكم ةدحا ونوح

 مهتزافمب نيوتملا هللا

 دبعأ هللا ريخفأ ) هانعمو « ضارتعا ىت ورمأتو دبعأب بوصنم (هللاريغفأ ) 4 ةيناثلا ةلأسملا

 هذه ريظن لوقأو . كلا نمؤتو انتلآ ضعيب ملسأ نوكرشملا هل لاق نيح كلذو ( ركرمأ
 ةيآلا كلت ىف انركذ دقو (ضزالاو تاومسلا رطاف الو ذختأ هللا ريغأ لق ) ىلاعت هلوق  ةيالا
 . لعفلا مدقت ىلا دج

 هنوكبو ءايشألل ًاقلاخ هنوكب هلإلا فصو مدقت هنآل لهجلاب مبفصو امتإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 نمو : عفنت الو رضتال اهنأ تادامجمانصألا هذه نوكر هاظو ء ضراألاو تاومسلا ديلاقمل اكلام
 ماسجاإلا هذه ةدايعب لغتشاو « ةسدقملا ةفيرشلا تافصلا كلتب فوصوملا هلإلا ةدابع نع ضرعأ

 نأ كش الو ( نولهاجلا اهأ ) لاق ببسلا اذهلف ؛ هيلع ديزنم ال ًاغلبم لهجلا ىف غلب دقف ؛ةسيسخلا
 . عضوملا اذه. قئال رمألا اذهب مبفصو

 ننوكستاو « كلمع نطبحيل تك رشأ نا كلبق نم نيذلا ىلإو كيلإ ىحوأ دقلو) ىلاعت لاق مث
 طابحإلاةلأسم ىف تاهبمشلا نع باوجلاو ؛ ةيوقلالئالدلا عم ماثلا مالكلا نأ ٍلعاو (نيرساخلا نم
 ىلع ( كلبع نطبحيل ) ءىرق فاشكلا بحاص لاق ؛هديعن الف ةرقللا ةروس ىف هانرك ذ دق



 1 ةيالا ا ليكو لك ىلع وهو : ىلاعت هلو

 حدم ىلاعت هللا نإ لاقف  اهنع بيجنو اهرك ذنف تايلك انه رك ذ ىبعكلا نأ الإ . ةداعإلا ىف

 جت نأ حصي الف حئابقلاو رفكلا قاخي نأ حدملا نم سيلو ( ءىث لك قلاخ هللا ) هلوقب هسفن

 مهيب فالخلا ناك لب ؛دابعلا لامعأ ىف فالخ ةمآلا هذه ردص ىف نكي مف ًاضيأو , هب فلاخلا

 عمج اهنأ نيبي نأ ىلاعت هللا دارأف . ماوحلاو عابسلاو ضارمآلا قلخ ىف هقدانزلاو سوجلا نيبو

 صدت ) ( ءىث لك نم تيتوأو ) ىلاعت هلوقل مومعلا بجوت ال دق ( لك ) ةظفل أضيأو « هقلخ نم

 نم ًادسح ًارافك ) هلوقب مهلإ امفاضأ امل هللا قلخ نم دابعلا لامعأ تناكول ًاضيأو ( ءىثث لك
 هلوق حص املو ( هللا دنع نم وه امو هللا دنع نم وه نولوةيو ) هلوق حص املو ( مهسفنأ دنع

 لاقو ؛ هريسفت ىف ىعكللا هرك ذ ام ةلمج اذبف ( الطاب امهنيب امو ضرآلاو ءامسلا انقلخ امو )

 باوثلا اهب اوةحتساو ىبنلاو رمآلا اهبف حص ىتلا هقلخ لاعفأ ىوس ءىث لك قلاخ هللا : ىنابجلا

 مهروصو مهنا ولأ ىف هلثم زوي ال اكهيف كلذ زاج ام ىلاعت هلل ًاقلخ مهلاعفأ تناكولو  باقعلاو

 ىتالفلا لعفلا نولعفي مهنأ هدايع نع هللا ربخأ اذإف  داحيإلا ال ريدقتلا وه قلخلا : ملسم وبأ لاقو

 . هل ًادجوم نكي مل نإو هقلخ ىلاعت هنإ لاقي نأ حصيف « لعفلا كلذ ردق دقف

2 

 دارأ نف:“« ماعنالا ةروس ىف ءاصقتسالاب هانرك ذ دق هوجولا هذه نع باوجلا نأ معاو

 . ملعأ هللاو ؛ باتكلا اذه نم عضوملا اذه علاطيلف هيلع فوقولا

 مئاقلا وهف ه4بيلإ ةلوكوم اراك ءايشالا نأ ىنعملاف ( ليكو .ىثث لك ىلع وهو ) ىلاعت هلوق امأ
 ؛ ىلاعت هلل قولخم دبعلا لعف نأ ىلع لدب ًاضيأ اذهو.. كراشم الو عزانم ريغ نم اه ريبدت و اهظفحب

 ىلاعت هللا نكي ملف « ىلاعت هللا ىلإ لوك ومريغ لعفلا كلذ ناكل دبعلا قيلختب عقو ول دبعلا لعف نال

 .ةيالا مومع ىفاني كلذو ؛ هيلع اليكو

 وهو اهظفاحو اهممأ كلام هناحبس هنأ ىنعملاو ( ضرآلاو تاومسلا ديلاقم هل ) ىلاعت لاق مث

 نالف : ملوق هنمو . اهديلاقم هدب ئذلا وه اهرمأ ريدمو نئازخلا ظفاح نآآل ؛ ةءانكلا باب نم

 ليقو « اظفل نم اهل دحاو الو : فاشكلا بحاص لاق . حيتافملا ىهو هيلإ كلملا ديلاقم تيقلأ

 بحاص لاق ؛ديلاقأو ديلقإ ليقو ؛حيتافمو حاتفم لثم ديلاةمو دالقم ليقو . ديلاقمو ديلقم

 . ةيرع تراص اهوبرع امل موقلا نأ الإ « ةيسراف اهلصأ ةملكلاو : فاشكلا

 ىف مالكلا نم بيرق ( ضراألاو:تاومسلا ديلاقم هلل) هلوق ريسفت ىف مالكلا نأ معاو

 هلي هللا لوسر نامثع لأس ليق . كانه ءاصقتسالا قبس دقو ( بيغلا حئافم هدنعو ) ىلاعت هلوق
 اهريتتفت كليف دج | انعولأسم اه نامعابنو لاقف (ضرالاو تاودسلا دب اننا هل ) ةلوق ف

 لوالاوه , هللاب الإ ةوق الو لوحالو هللا رفغتسأ «هدمحو هللا ناحبس , ربك أ هللاو هللا الإ هلإال

 بحاص هلقز !اذكه « ريدق 0 لك ىلع وهو تيميو ىحن ٠ ريخلا هديب نطابلاو رهاظلاو رخالاو

 . فانك



 هال رك راع قل: ناك هلو 7

 هناا لالا رح هال سر 1 57

 تاَومسلا د ديلا هل هل يرد ليك 0 ' لك ىلع وهو يل لك قل ىلا

 | اصول س2 هرث

 هللا ريغفأ زم + نور م كئلوأ هنآ تآبأب او رْفُك َندَلاَ ضرألاَو

 نك ينل ]و كِل وأ دلو ٠٠١ َنوُلاَلنا 0 د

 2 هارت و رك ةرص اس ل دع ا 01

 نم نال و ديعات هللا لب هاا نيرساخلا نم ن يالا كح نطيحيل كا
 ب

 «11/د نوال

 رداصملا نأ عجبا هجوو ردصدلل دارفإلا : ىسرافلا ىلع وبأ لاق « موقلا رومأو موقلا ىمأ نيبت دق
 قم لكل نأ كش الو ( انونظلا هتلاب نودظتو ) ىلاعت هلوك :ابشاتجأ تفلتخا اذإ عمجت دق

 . ةزافملا نع رخا اعون

 ةمايقلا ىف ةاجنلا نأ ىنهملا ناكف . ةداعسلا وهو زوفلا نم ةلعفم ةزافملا « ةيناثلا ةلأسملا ل
 . ابعضاومو اهتاقوأب زوفلا نع ريعف « تاريخلاو تاعاطلاب ايندلا ىف مهزوف ببسب تاصد

 فيك ليق هن أك: ةاج جنلا كلتل ريسفتلاك هنأ دارملاو ( نونزحي مه مالو 00 الد لاق مث

 ل هنآآل ةعماج ةملك هذهو (نونزحي مهالو ول مهسمي ال) ليقف ؟ مهجني

 لك نع ملس هن هنأ رهظي ذئنيخ ٠ ىحاملا كاوق سي هبلق ىف عقو امع لاحلا بسحب لابلا عراق ناك

 . همركو هن تاجردلا هذهب زوفلا هللا لاس «تافالا

 17 او هءاقا ىف ةضرلاو فوملا مهلاني ال نينمؤملا نأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةنلاثلا ةلأسملا))

 . ( ريك آلا عزفلا مهنزح ال ) هلوقب اذه
 ”درالاو .تاومشسلا دلاقم هل ؛لبك و ءىث لك ىلع وهاو:ءىث: لك قلايخإةللا 2 ىلاعت هلوق

 ”نوطانل اأ دهتعأ قاورسأت هللا نيخفأ لق ؛ نورساخلا ,ه كئلوأ هللا تايآب اورفك نذلاو
 لب «نيرداكلا نم ننوكتتلو كلتع نطبحيل تكرشأ ثا كلبق نم نيقلا ىلإ و كالإ ب وأ دقلو

 ( نيرك امشلا نم نكو دبعاف هللا

 ىو.ديحوتلاو ةيهلإلا لثالد ىلإ داع ديعولاو دعولا حرش ىف مالكلا لاطأ امل هنأ ملعاو

 : لئاتم ةيآلا

 قلاخ هللا ) ىلاعت هلوقب اوكسمم انباصأ نأ ماعنالا ةروس ىف انرك ذ دق 4 ىلوألا ةلأسملا 2

 انمه ةدئاف الف ؛ ةيوجالاو ةلئسألا ىف كانه انينطأ و : ىلاعت هلل ةقولخم دابعلالامعأ نأ ىلع ( ءىتلك



 5 ةيآلا . اوقتا :نينلا هللا جيو : ىلاعت لوف

 ريفكت همزا ئضاقلا هرك ذ ا اهمومع لع ةيآلا هذهءانيرجأ ول انأ ملعاو «زويال ىراصنلاو

 : ىلاعت هللا تافص ىف ديدش فالتخا مهنيب لصح دقو الإ ةمآلا .قرفنم ةقرف ىرتال كنأل « ةمآلا

 لاعت هللا تانتض نم :ةريثك لئاسم ىف ةيئيلا غو مشاه ىنأ نيب :فالتخالا لصح هنأ ىرت الأ

 ىف روك ذلا بذكلا لم< نأ بحي هنأ تيثف ءامهدحأ ريفكت ىضاقلا لوق نوناق لع مزايو
 شيرق رافك اذه لاثمو ؛ لوقي |فبذاك هنأ ملعب هنأ عم ءىثلا نع رابخإلا دصق اذإ ام ىلع ةيآلا

 اوناكو . تادامج امنوك ةرورضلاب نوملعي اوناك مهنأ عم ةيحلإلاب مانصالا كلت نوفصي اوناك مهناف

 نأب لوقلا نوركني اوناكمهنأ عم . ماخلاو ةليصولاو ةيئاسلاو ةريحبلا مرح ىلاعت هللا نإ نولوقي
 ديعولا اذه لدم قاحلإف كلذك ناك اذإو بذك هنأب ًالاع هلئاق ناكو  اذك حابأو اذك مرح هللا
 هنكل قدصلاو قحلا الإ دصقي مل نم امأ : ًايسانم [نوكي] لضملا لاضلا باذكلا لهاجلا اذهب
 !ةيدعولا اذه قاخلا سن ال

 فلاخم داوس هنأ برقالاو , مههوجو ىف لصاحلا داوسلا ةيفيك ىف مالكلا (ىناثلا ثحبلا)

 , ةيلظلهجلا نإ لوقأو . هللا ىلع بذكلاو هللاب لبجلا ىلع لدي داوس وهو « داوسلا عاوبأ رئاسل

 رارسأ مالكا اذه تحتو ؛ مههوجو داوس بجوأ مهواق داوسف ذاوس اهنأاكليخنت ةيلظلاو

 نيذلا هللا ىجني و ) لاقف دعولاب هفدرأ ديعولا اذه هللاركذ الف « ةمايقلا لاوحأ ثحابم نم ةقيمع
 الإ قلطملا ءاقتالاب فصوي.ال ذإ رئايكلا لك ىقتا نه هب دارلاىضاقلا لاق . ةيآلا ( مهتزافمب اوقتتا

 ىناده هللا نأ ول ) ىلاعت هلوق مدقت امل تلق كنإف ًادج بيحي كرمأ هل لاقيف ؛ هلاح اذه ناكنم

 مههوجو هللا ىلع اوبذك نيذلا ىرت ةهايقلا مويو ) هلوق لمح نأ بجو: (نيقتللا وْ تاكد

 ىرتقمايقلا مويو ) هلوق مدقت امل نوناقلا اذه ىلعف ( ىناده هللا نأ ول ) اولاق نيذلا ىلع ( ةدوسم
 .( ةدوسم مههوجو هلل ىلع اوبذك نيذلا

 اوقتا نيذلا مث دارملا نوكي نأ بجو ( مهتزافمب اوقتا نيذلا هللا ىجني و ) هدعب ىلاعت لاق مث

 روك ذملا دعولا تحت لخدي هنأ بذكلا كلذب فصتي مل نم لك نأ ىضتقي اذبف ء بذكلا كلذ

 نم هنم دارملا ( اوقتا نيذلا ) كلوق نوكي نرأو ( مهتزافمب اوقتا نيذلا هللا ىجنيو ) هلوقب

 قحلا لب« ةضقانتملا تاملكلا ىلع لقاعلا لجرلا لمح بصعتلا نأ تبثف « ًادساف رئابكسلا لك ىقتا
 اذمو « ءاقتالا ىمسع تآ ةدحاو ةروص ىف ءاقتالاب ىنالاو . ءاقتالاب ىنالا وه ىقتملا لوقت نأ

 ةظفللا هذه ىف هنيعب روك ذم ريغ ءاقئالا كلذ مث , راركستلا ديفيال قلطملا رمآلا انلق فرحلا

 تيثف ؛ىلاعت هللا لع بذكلا وه اذهو هركذ قبس ىذلا ءىثلا نع ءاقتالا ىلع هلمح بجوف

 . مركلا دعولا اذه تحن هلوخد بجو ةفصلا كلت نع قنا نم نأ ىضتقي ةيآلا رهاظ نأ
 : لئاسم هيفو ( مهتزافمب ) ىلاعت لاق م“

 نوقابلاو , عملا ىلع مهتازافمب مصاع نع ركب وبأو ىناسكلاو ةزمح أرق ( لوألا ةلأسملا ١
 مالكلا ىف لاقي ذإ ؛ باوص هالك: لاق هنأ ءارفلا نع ىدحاولا ىكحو . ديحوتلا ىلع مهتزافمب

 «منب -رُخغ  ؟و
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 . ةجاح ةداعالا ىلإ نكي : هنم اءولم ريسفتلا اذه ناك املو ؛ جاردتسالاو ةوسقلاو نيالا هنم

 ىوثم منهج ىف سيلأ ,ةدوسم مههوجو هللاىلع اوبذك نيذلا ىرت ةمايقلا مويو إل ىلاعت هلوق

 .( نوزحي مث الو ءوسلا مهسميال مهتزافمب اوقتا نيذلا هللا ىجني و . نيربكتملل

 ىرت ةمايقلا مويو ) ىلاعت هلوقف ديعولا امأ ءدعولاو ديعولا ريرقت نم رخآ عون اذه نأ معا

 ؟ وه فيك بيذكتلا اذه نأ ( امهدحأ ) : ناثحب هيفو ( ةدوسم مههوجو هللا ىلع اوبذك نيذلا

 : لوقنف «بيذكتلا اذه ةقيقح نع ثحبلا وهو :لواآلا امأ ؟ وه فيك داوسلا اذه نا (ىتاثلا) و

 ردقلا اذه لاق نم مهنمو ؛ هيلع وهام فالخ ىلع ءىثلا نع رابخإلا وه بذكلا نأ روهشملا

 ادا كف 2 اذ] , هعاربجلا فلاخ ربخ ناننالا دضقي نأ ايذك ةناوك ىف طرشلا لب ايذك نوكال

 1 اكدر ذه ةقلا هده نأب ريجلا دربو ىعكلا لاق :.ةب الا هذه نسانلا لاوقأ ركذدتف لصآألا

 هللا نأ ول ) هلوق بيقع تدرو ةبآلا هذه نأ كلذك سلا نأ ىلع ليلدلاو لاق مث . ةربجلا
 نيذلا ىرت ) هبيقع ركذ مث رافكلا نع اذه هللا ىح الف . ىناضأ لب ىنادهام هنأ ىنعي ( ىفاده
 ىور مث « مدقتملا مالكلا كلذ ىلإ أدئاع اذه نوكي نأ بجو ( ةدوسم مههوجو هللا ىلع اوبذك

 نومعزي ؛ نآرقلا نوأر قي و نولصي ماوقأ لابام د لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا لص ىننلا نع نسحلا نع
 اولاق انباحأ نأ معاو « مههوجو دوسمهللاو ؛ هتلايلع ةيذك رهو دابعلا ىلع بونذلا بتك هتلا نأ
 ىاوثم منبج ىف سل ةيالا رخآلا ىف لاق ىلاعت ل 0 اذه داسف ىلع لدي ةيالا نحأ

 ( لوويكتم ماوقأ ةدوسم مههوجو تراص نبذلا كِتلوأ نأ ىلع لدب اذهو ( نيريكتملل

 هللا وه هيلع رداقلا امتإو٠ داجبإلاو ةداعإلاو قاخلا ىلع ردقأ "ل لو نع قيلت ال رركشلاو

 نصحت آل و ىداملصحنف ؛ هدضب ديرأ انأو ًائيش دب ريالا نإ نولوقي ننذلا امأ . ىلاعتو هناحبس
 سانا نش ١ دساه هوركذ ىذلا لي وأتلا اذه نأ تبتف ؛ ىيلأ قئاقلا !ذبم ريكتلاف هللا دارم
 لاق كارعلا قرش صتخي هنإ لاق نم مهنمو ؛ ىراصنلاو دوملاب صتخم ديعولا اذه نإ لاق نم

 هب قيليال اع هلا فصو نم لكك اذكو ةربجملاو ةمشملا نم لكلا ىلع هب ,الا لح بد ىضاقلا

 مهنم لكلاف ؛ هيلإ فاضي نرأ بحي امع ههزن وأ هنع ههيزنت بحيام هيلإ فاضأف ٠ اتايثإو ًايفن

 دوهلا وأ ةهبسشملاو ةريجملب ةيآلا صيصختف هللا ىلع اويذك مهلك منال ؛ ةيآلا هذه تحت نولخاد



 |/ * هيآلا . اهب تيذكسف قاب كتءاج دق لب: كلاس هلوف

 ةظفل ركذ نسح مرج الف ؛ىناده ام هنأ ( ىناده هللا نأ ول ) هلوق ىنعم نآل « ىننلا ىنعم هيف

 : هددعل )لب (

 ىلب ) هلوق ىف ريكذتلا ىلع ةعقاو ةروهشملا ةءارقلا هللا هحر ىدحاولا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 ركذلا ىلع عم 2 نفت آل نيرفاكلا نم تلو كا او م تيذكف نان كنءاَح دق

 لا ىلع 00 ناك هلع ىناا نأ 2 مأ 02 آل ََن 0 00 ركذملا بطول ىب الا

 نا كنس سن هكا ابكرت دحال زوحجيال ةجح ناكل قل مى نع اذه حصول ديبع وبأ لاق

 3 نل رعلا ىف درو سفن طظفاو نسمتلاا و 5 رهف تيناتلا هجو 0 كردي مل عيبرلا

 سم دا كلك انو 0 2 سهم لا نإ ىسفن ضل تلوس) هلوقب ثنا اتاا لع صماألا 0

 إ . ( ةنئمطملا

 ( لوآلا ) هوجو نمردقلاب لوقلا ةحص ىلع ةلاد تايالا:هذه ىضاقلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا م

 نأ تع لدي كلذو « هلبق نم نوكي امل الإ . مذلا هجو ىلع هسفن لع فرسأ نالف: لاقي ال هنأ

 كلذ ىف ءاجرلاو نارفغلا بلط نأ ( اهناثو ) ىلاعت هللا لبق نم ال مهلبق نم لصحت دابعلا لاعفأ
 لبق نم هيلإ مالسإلاو ةبانإلا ةفاضإ ( اهثلاثو ) دبعلا لعف لعفلا ناك اذإ الإ نسح ال سأيلا وأ
 نأ مهيهذمو .باذعلا لوزن لبق امهتلوا نم هنكمم عم الإ نوكي ال كلذو باذعلا هيأ نأ

 كلذو ( مكبر 1 نسحأ اوعبتاو) ىلاعت هلوق (اهعبارو) كلذ نم طق نكمت, مرفاكلا

 كلذو باذعلا بجوب اه نورعشال مهنأ لك مل همذ ( امسماخو) عابت الل راتألا وه اع الإ ميال

 ( هللا بنج ىف تطرفام 1 د س ) و . لعفلا نم نكشلا عم ء الإ. حصبال

 ىلع ) ىلاعت هلوق ( اهعباس ر و ؛ هلعفي نأ هنم حصي ناكو الإ هنم قبس رمأ ىلع ِ رسحتي الو
 هلعف نم نامالا كك الو مولا لوقي َ نامإلا ىلع ردقال نمو ( هللا بنج َْق تارفام

 ةيرخسلا نوكت نأ الإ متيال كلذو نيرخاسلا نم مهن ل همذ ( اهنماث ) و  ًطرفم نوكي ال
 تنكل ) ىتنكم ىأ ( ىتاده هللا نأ ول ) هلوق ( اهعسأت ) و  هولعفيال نأ مهنم ح صي ناكو مهلعف .

 هلو (اهرشاع)و.٠ هنم كلذ حصي فيكف ىوقتلا ىلع ردقي مل اذإ مل وق اذه ىلعو ( نيقتملا نم

 الإ ف سلو رك دج زكا ديل هنا هدا را موق ىلعو ( نينسحلا نم نوك أف ةر 5 نأ هر

 كتءاج دق ىلب ) مهل اخي وم ىلاعت 107 اع نو حصي مل ؛رفكلا

 ةجحلا نأ ال هلل مهيلع ةجحلا نأ ىلاعت نيبف ( نيرفاكلا نم تنكو تربكستساو اهب تبذكف قايآ

 أنيف كا و تايالا انتءاج دق اولوقي نأ مل ناكل اولاق امك اللا نأ ول ولو « هللا ىلع ممل

 رابكتسالاو بيذكتلاب مهفصوولاعت هنأ (ريشع ىتاثلا)و ءاهب قيدصتلا ىلع انردقت ملو اهب بيذيكتلا

 ( باوجلاو ) مالكلا اذه حص امل مل الاعفأ ايشآلا هذه نكت مل وو مذلا ةهج ىلع رفكلاو

 ردصلو عنمب و لضي ىذلاوه ىلاعت هللا 1 نم ءولمم نآأرقلا نأ ام . ةضراعم هوجولا هذه نأ! هع
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 ديفب ةيسائب فصو تضع روكا محلا نأ نأ هعفلا لوح مع قف تدث 5 كلذو وا 00

 نزلا ةياهنو فساألا ةياغ لع لدي (اترسح اي) هلوف . فصولا كلذب لاعم محلا كلذ نأ نقل

 باش ىلاعت هللا ةعاط ىف طب رفتلاو ( هللا بنج ىف تطرفام لع ) ىل !اعت هلوق بيقع زك ذم هنألو

 مومعلا ديفي كلذو : طيرفتلا اذه لوصح دنع ةرسحلا كلت لوصح ىضتقي اذهو ةرسحلا ةدش

 .قيرطلا اذه

 . ةيآلا هذهب بنجلا تايثإ ىلع اولدتسا ىلاعت هلل ءاضعألا تايثإب نولئاقلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 دارملا نوكي نأ ريدقتب لوقنو . ةداعإلاف ةدئاف الف : ترثك دق ءاضعاللا ىننىلع انلئالد نأ ملعاو

 ريصملانم دبال هنأ تيثف , هيف طيرفتلا عوقو عنتمي هنإف : ىلاعت هَل ًا صوص ًاوضع بنجلا اذه نم

 لتاقم لاقو « هللا باوث نم تعيض ديري سابع نبا لاق ٠ تارابع هيف نيرسفمللو لي وأتلا ىلإ
 ريبج كن ديعس لاقو « هللا ةعاط ىف نسحلا لاقو « هللا ىمأ ىف دهاجم لاقو هللا رك ذ نم تيعض

 : لوقتف « ليلخاا ءافشو رودصلا حرش ديفي ال تارابعلا هذه نم راثك إلا نأ ملعاو « هللا قح ىف

 هعباوت و ءىثلا مزاول نم نوكي ىذلا ءىثلاو ءىثلا كلذ بناوج نم بناج هنال انج ىعس بنجلا

 وه ىذلا بنجلا نيب ةماشملا هذه تاصح ايلف هيناوج نم بناجو هدونج ند دنج هناك نوكي

 صالاو قحلا ىلع بنجلا ظفل قالطإ نسح مرجال ءهل ًاعباتو ءىثلل ًاءزال نوكي ام نيبو وضعلا
 : رعاشلا لاق ةعاطلاو

 عطقت كيلع ارح دبك هل 2قماو بنج ىف هللا نيقتت امأ

 ىلع (ىاترسح اي)و لصاألا ىلع (ىنرسحاي) ءىرق فاشكللا بحاص لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 . هنع ضوءعملاو ضوعلا نيب عمجلا

 نم ناك لب ريصقتلا كاذب ًايفتكم ناك ام هنأ ىأ ( نيرخاسلا نا تنك نإو ) ىلاعت هلوق ا«أ

 تنك نإو لحم و . اهلهأ نم رخم ىتح هللا ةعاط عيض نأ هفكسي مل ةداتق لاق « نيدلاب نيئزوتسملا

 ! ل 35 لاج ىف تطرق' ى] ( رخاس انأو هللا بتجا ىف تطرف )لاق .هن اك لالا لع .بضت

 ٠ لوزن دعب هنوركذي مهنأ باذعلالهأ نع ىلاعت هللا اهاكح ىتلا تايلكلا نم « ىتاثلا عونلا ١

 (١ كيمتملا نب 5000007 ادع تاك نابل وأ ) هلوق مهملع ب تادْعلا

 ( نينسحلا نم نوك أف ةرك ىل نأ ول باذعلا ىرت نيح لوقت وأ ) هلوق 6 ثلاثلا عونلا
 (اهناث و) ةعاطلا ف طي رفتلا لع ةرسحلا ( اهوأ ) ءايشأ ةثالب ىنأ رصقملا اذه نأ مالكلا لصاحو

 دقفب للعتلا لاق نأب مبمالك نع ىلاعت هللا باجأ مث . ةعجرلا ىنمتب ( اهئلاثو ) ةيادحلا دقفب للعتلا
 ىنابأآ كتءاج دق لي) هلوب دارملا وهو « ةلئاز راذعاأللاو ةرضاح تناك ةيادهلا نال ؛ لطاب ةيادحلا

 : لئاسم ا 8 نرتكلا نم تنك و تركشتاو اهب فبادكف

 لصح هنأ الإ ىلا ظفل مالكلا ىف سيلو قنلا باوج ىلب جاجزلا لاق 4 ىلوألا ةلأسملا ١)



 8 ةنالا ان رجا س0 نأ هلوق

 ىف الإ « فحصملا ىف ةتباث اهنآل ءايلا تابثاب هيلع نومه ميكو حتف ريغب تاياورلا ضءب ىف مداعو

 نويلا ريكي |ؤطقب ناسكلاو: نر الرق 1 مس مصاعزع ركب ىبأ ةياور ضعب

 رفغي) دوءسم نبأو « سابع نبا ةءارق ىفو « فاشكلا بحاص لاق . ناتغل امهو اهحتفب نوقابلاو

 انش ناكل ا بوتللا

 ىأ كل ادلسأو .هنلرارب ريو ىأ فامكلا اع كه مكبر ىلإ اوبينأو ) ىلاعت لاق مث

 .ةبوت ريغب اطوصح ىف عماط عمطي الثل ةرفغملا زثأ لع هئانإلا رك ذامإو «لففلا هاا رشلا

 اندنع نآل ًادج فيعض مالكلا اذه لوقأو : هنودب لصحال مزال اهيف طرش اهنأ ىلع ةلالدللو

 ناك ول اولاق ناف « ةرفغملاب دعولا ىف نعط اهم رمآلا دورو نم مزلي لف ؛ ةبجاو ىصاعملا نع ةبوتلا

 طقس اذاف « باقءلاطاقسإل دارت امنإ ةبوتلا نآل ءةبوتلا ىلإ جيتحا ال ًاعطقالصاح ةرفخملاب دعولا
 للست هنأ/انتهدما وول فيصل ده لوقتف . ةياودلا , لإ ةجاج دله هليع هللا ردن كاع

 نيهجو ىلع عمي نارفغلاو وفعلا اذه نأ الإ ًادظق "ابيع ومس وباعطت "تك ودا قش ناك

 اذه ةلازإ ةيوتاا ةدئافف ؛ هنع وفعي ورانلا نم هجر م رانلا ىف ةدم بدعي ةراتو ءادتبا عشب ةرات

 ١ :هفةدئاال و تيعض فافكلا بحاص هله ىذلا نأ تيكا

 دعب ىمأ ةرفغملاب دعو امل ىلاعت هنأ ملعاو ( مكبر نم مكيلإ ل زنأ ام نسحأ اوعبتاو ) لاق مث

 أ ( قاثلا) و ( مكبر ىلإ اينو ) ىلاعت هلوق وهو ةيانإلاب أ( لوآللاف )أ ءاسشأب دعولا اذه

 نآرقلا اوعبتاو هانعمو نآرقلا هنأ ( لوآلا ) هوجو نسحألا اذهب دارملا ىفو « نسحآلا ةعباتمب

 اومزتلاو « هانعم نسحلا لاق ( ىناثلا ) ( ًاباتك ثيدحلا نسحأ لزن هللا ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو

 نودالاو .هنعبنتجيا حقل ركذ « هج وأةثالثىلعلزنأ ىذلا نإف ؛ هللا ةيصعم اوبنتجاو هللا ةعاط

 نال خوسنملا نود خسانلا نسحاألاب دارملا (ثلاثلا) عبتي و هب ىوقتيل نسحاألاو ؛ هيف بغر.الثل

 هللا نآلو (ابلثموأ اهنم ريخخ تأن اهسنن وأ ةنأ نه خسننام) ىلاعت هلوقل ٠ خوسنملا نم نسحأ خسانلا

 . خوسنملا ىلع اندامبعانم انل نسحأ خيسانلا ىلع اندامتعا ناكر خآ اكح تبثأو كح خسن املىلاعت

 فيروختلاو ديدبتلا' هنم: دارملاو (نورعشت ال متنأ و ةتغب باذعلا مكمتأي نأ لبق نم ) لاق مث

 نأ ىلاعت نيب باذعلاب مهفوخ ال ىلاعت هنأ ملعاو ؛ هنع نولفاغ متنأو باذعلا افي هلأ كلو

 ( لوالاف ) تامكلا نم عاونأ ةثالم مهنع ىلاعت هللا كل نولوقي اذام مهيلع باذعلا لوزن ريدقتب

 ( نيرخاسلا نمل "تنك نإ و هللا بنج ىق تطرف ام لع انرسح ان سفن ل2 نأو) لاح

 : لكاشبما فاو

 تطرف ام ىلع انرسحاي) لو: نأ ةهارك ىأ هل لوعفم (لوقت نأ) هلوق (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 نكهات . سفن دارت انآ ناو( كوالا ) نرجو هيف نسنلا طفل ريكس امإو ( للا 3

 نأ زوي ( ىناثلاو ) ىصاعملا ىف اهتيغر ىنني ال امب رارضإ ديزمب اهصاصتخا لجل سوفنلا رئاس



 ةيالا . هلل ةمحر نم اوطنقتال ؛ ىلاعت هلوق 1

 ريخلا ةضافإ مجركلا ميحرلاب قئاللاو ؛ ةن :كسملاو ةلذلاو ةجاخلاب ةرسفم ةيدويعلاو ديعلاب بنذملا

 نيذلا ىدايعاي ) لاَقف ةناضإلا ءايب هسفنىلإ مهفاضأ ىلاعت هنأ ( ىناثلا ) جاتحما نيكسملا لع ةمحرلاو

 ىلع اوفرسأ ) لاق ىلاعت هنأ ( ثلاثلا انس نفل ل كنق كل ةاسإلا كو و ل

 دوع بونذلا كلت نم مهيفكسيف « مهيلا دئاعوهلب هيلا داعام بونذلا كلر رض نأ هانعمو (مهسفنأ

 ( هللا ةحر نم اوطنقتال ) لاق هنأ ( عبارلا ) مهب رخآ ررض قاحلإ ىلإ ةجاح الو ؛ مهيلإ اهراضم

 (سماخلا) مركسلاالإ هب قيلي الف ءاجرلاب مأ اذإ مركلاو ءاجرلاب ًارمأ اذه نوكيف طونقلا نع مامن

 العذال 1و كر هنكل حر نم ايوطنقت ال لاوقيا نأ قيل آلا ناكو ( ىدابعاب )الوأ لاق ىكاعت هيأ

 بحي هيلإ ةفاضملا ةمحرلاف ؛ املجأو هللا ءامسأ مظعأ هللا انلوق نآل ( هللا ةمحر نم اوطنقتال ) لاقو

 ناك( هللا ةمحر نم اوطنقت ال ) لاق امل هنأ ( سداسلا ) لضفلاو ةمحرلا عاونأ مظعأ نوكت نأ

 ةظفل هب نرقو هللا مسا داعأ لب ؛كلذ لقي مل هنكلو . أ م بونذلا 1 هن نلت قنا بح اولا

 أ عا ةحئا دعولا ىف ةغلابملا ىلع لدي كلذ لكو .ديك أتلا هوجو مظعال ةديفملا نإ
 ًاعيمج لاقف ديك أتلاٍلع لادلا ظفللاب هفدرأ هنكل الصاح دوصقملا ناكل ( بونذلا رفغي ) لاق ول

 هقلامملا ديف روقعلا ظفل و "أر ودع هناوكي هنسفن .تضو هنأ (نماثلا) تاذك ملا نم اه ذعر

 هنإ ) هلوق ناكف ةرفغملا ىلع ةدئاز ةدئاف ديفت ةمحرلاو امحر هنوكب هسفن فصو هنأ ( عساتلا )

 ةمحرلا تابجوم ليصحت ىلإ ةراشإ ( محرلا ) هلوقو . باقعلا تايجوم ةلازإىلإ ةراشإ (روفغلا وه

 محرال و روفغال هنآ انهو رصطلا ديفي ( محرلا روفغلا وه هنإ ) هلوقنأ ( رشاعلا ) باوثلاو

 ىف ةعومم ةرشعلا هوجولا هذهف . ةمحرلا و نارفغلاب هناح.س هفصو ىف لاكلا ديفي كلذو : وه الإ

 نم ةاجنلاو امم زوفلا ىلاعت هللا لأسنو «نارفغلاو ةمحرلا لاك ىلع ةلاد اهرسأب ىهو : ةيآلا هذه

 . هتححرو هلضفب باقعلا

 معزي اولاق مهناف ةكملهأ ىف تازن اهنإ لق ء اهوجو لوزنلاببس ىف اورك ذ 4 ةثلاثلا ةلأ-لا١

 ىف تازن ليقو ؟ لسن فيكف اذلتقو اندبع دقو . هل رفغي مل سفنلا لتقو ناث 23 نع نم نأ دنع

 لودسرل 0 هل الف تارت ليهال نأ فاح , مل نأ دارأ ال ةزمحلتاق ىثحو

 اوباصأ سانأ ىف تلزن ليقو « ةماع نيملسملل لب لافف ؟ ةماع نيماسملل مأ ةصاخ هل هذه هلل هللا

 شايع ىف تلزن ليقو ٠ مهتبوت هللا ليش ال نأ ا أ مش مالسإلا ءاج ا 0 : ةيلهاجلا ىف انالتع ا ,ونذ

 تفنودلسملا ناكو «٠ اونتتفاف اونتف مث اوءلسأ نيملسملا نم رفنو ديلولا نب ديلولاو ةعيبر ىنأ نئا

 اودسأف مهلإ ام ثعبو ؛ رمع | 5 تايالا هذه تلزنف مهتبوت مهنم هللا لبقي ال مهيف نولوشي

 عئاقولا هذه ىف تايآآلا هذه لوزنف ببسلا صوصخت ال ظفللا مومعب ةربعلا نأ ملعاو ؛ اورجاهو

 . اهمومع نم عنمب ال

 نوقايلاو ءايلا حتفب ( ىدابعاي ) مصاعو رماع نباو ريثك نباو عفان أرق ( ةعبارلا ةلأسملا إل
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 6 - ةيآلا ٠ اوفرسأ نيذلا ىدابع اي لق : ىلاعت هلوق

 ىف روك ذم دابعلا ظفا نآلو ( هللا دابع ا برشي ًانيع ) لاقو ( انوه ضرأألا ىلع نومثمب نيذلا
 ( ىدابع اي ) هلرق نأ رهظ اذه تبث اذإ . نينمؤملا ىلع الإ عقي ال نأ بجوق ميظعتلا ضرعم

 نومي محاف نوكرشملا امأ . هلل ادبع هن وكي: قرتعي ىذلا وه نمّوملا نالو ؛نيتموملاب صتخ

 اذإ , نينمؤملاب الإ قيليال (ىدابعاي) هلوق نأ تيثف (1)حيسملا دبعو ىزعلاو تاللادبعب مهسفنأ

 . نيفرسملا عيمج قح ىف ماع اذهو ( مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ) لاق ىلاعت هنإ لوقنف اذه تبث

 ةرداصلا بونذلا عيمج ارفاغ هنوك ىضتقي اذهو ( ًاعيمج بونذلا رفغي هللا َنِإ ) ىلاعت لاق مث

 مزل الإو ظ أاهرهاظ ىلع اهؤارجإ نع ال ةيآلا هدلكه لبق نافذ دوصقملا وه كلذو ؛ نيئم ولا 0ع

 ؛ هب نولوقتال ةبالا هذه لولدم وه اف ء هب نولوقت ال متأو انظف ةررتعم ف ل اك عطقلا

 هذه بيقع لاق ىلاعت هنإ ًاضيأ ا لا 3 ةيآلا هذه هيلع لدت ال هب نولوقت ىذلاو

 ةتغب ) هلوق ىلإ ( نورصنت ال مث * باذعلا مكين ااا لبق ماد انما مكبر ىلإ اوبينأو ) ةبآلا

 ةضعا عا امل اعطق يباونذلا ب عيمج رفغ ىلاعت هنأ ةيآلا لوأ نم دارملا ناكولو ( نورعشت ال منأو

 نفن لوقت نأ ) لاق ا نورعشي ال ثيح نم مهلع باذعلا لوزنب مهفوخ املو « ةيوتلاب

 لوقي نأىلإ هب ةجاح ىأف . ةروفغم ابلك ب ونذلا تناكو لو (هللا بنج ىف تطرفام لع اترسح اي
 ناكل ةيآلا ظفل رهاظ هيلع لدي ام دارملا ناكولف ًاضيأو ؟ (هللا بنج ىف تظرف ام ىلع اترسحاب)

 نأ بجو اذهتيثث اذإو . هللا ةمكح قيليال كلذو . اهيلع مادقإلا ىف ًاقالطإو ىصاعملاب ءارغإ كلذ

 باذعلا نم هل صلخمال هنأ ىصاعلا نظي نأ زوي ال هنأ ىلع هيبنتلا هنم دارملا لاقي نأ لع لمحت
 لاز بات ىتموالإ نيبنذملا ةاصعلا نم ذحأ ال ذإ , هللا ةمحر نم ظناقوهف كلذ دقتعانم ناف ؛ ةّئلا

 ةناث الا ةبوتلاب ىأ (ًاعج 0 هللا نإ) هلوق ىنعُف . ةمحرلاو ةرفغملا ل هأ نم راصو هباقع

 1 نحن ليانلق ء هب نولوقتال متنأو ا ةروفغم بونذلالك نوك ىضتقت ةيالاهل وق (باوجلاو)

 لات هللا نأ اندنعوا لايعتسالل هو عراضملا ةغيص رفغي ةغيص نآل كلذو « هيلإ بهذنو هب

 روفغم ةريبكلا بحاصف ريدعتلا اذه ىلعو . هللا لوسر دمج هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم جري

 ةياآلا ر هاظ هيلع لدي ام نأ تبثف ءابف لوظدلا دعب امإو« منهج ران ىف لوذخدلا لبق امإ ًاعطق هل

 . انيهذم نيع ورف

 هج ودلا اندنع نأ تاوجلاك ءديزتلا ماراك هر رمق 1 لا 3 را لزرع امأ

 بذعي هلعلو . ًاقاطموفعي هلءللوقن لب ؛ ةياكلاب باقعلا ةلازاب عطقن ال انإف , مئاق باقعلا فوخو
 . ملعأ هللاو ةلئسألا ةيقب نع باوجلا 0 رن كإذ 0 وفعي مث ةدم رانلاب

 مساويا( لوآلا): هوجو نم ةحزلا اس لع لزت ةيآلا هذه نأ ملعا « ةيناثلا ةلأسملا ١

 مل كلذ حصولو ةبالا يرص وه اك ةناهالاو مذلا ىف اوركذ امئإو ميظعتلا ضرعم ىف اوركذي مل مهلع رسحتي نيذلاو نينمؤمي, اوسيل

 : ةعصلا ةماقخ أف « رفاكلاو نمؤالا لمشي دابعلا ظفلف « حدقلا وأ حدملا ىضتقت تافصب مهبفصوو دابعلا تعن ىلإ جت

 ليلدب هللا دوجو نو 1 ها ,رفاكلا نآل ٠ ةهدعلو مالسالا لبق ًاريثك هللا دبع اومس دقف الإو « بلاغلا وه ًاضيأ اذهو (8)

 . ( هللا نلوقيل ضرأآلاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نألو ) ىلاغتهلوق
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 3٠« .» نيرفاكلا م 2 ا 1 0

 رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقتال مبدأ ىلع اوفرس أ نذلا ىدايعاي لق لا هلوق

 باذعلا كيتي نأ لبق نءهل اوملسأو مكبر ىلإ اوبينأو : مي>رلا روفغلا وه هنإ اك يود

 متنأو ةتغب باذعلا كيتأي نأ لبق نم مكبر نم مكيلإ لزنأ اه نسحأ اوعبتاو ء«نورصنتت ال مث

 قير اسلا نإ تنك إو هللا كيج ف تظرفاام ؟اع راسخ اي سفن للوقت نأ 6 نو رعيشت ال

 ا اطءرك ل نا ار كاكا ىر ني لوقت وأ «نيقملا نم تكلفه هللا نأ ول لودت: وأ
 . ( نيرفاكلا نم تنك و تربكتساو اهب تبذكف ايا كتءاج دق لب « نينس#لا نم

 ديبعلا قح ىف ةناسحإو هلضفو هتمحر لاك حرشب هفدرأ ديعولا ىف بنطأ امل ىلاعت هنأ ملعا
 : لئاسم همثو

 انيب انإ : اولاقف « رئابكلا نع وفعي ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذبم انباححأ 0 ةلأسملا ١

 نمحرلا داعو) ىلاعت لاق (١)نينمّوملاب دابعلا مسا سي سحب نك نالرعلا ف رع نأ تاع 1 2

 ) )1١اع ا نيتللا نيتالاو ةنآلا 23 3-1 » ىلاعت هللا 0 تدع اذ ِإ نينم و لاب دابعلا م 1 صيصختب 0 لاشي نأ باوصلا 2

 ءلا
 هللا لسرب نوئزهتي نذلاف ( نوئزهتسي هب اوناك ”الا كاسر نم مبتأي ام دانعلا نات هللا لورق هضراعي اذه نافالإو
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