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 ل بح يزلز اناا بملف اذ خلال نإ .0مفنإز انبوب مسيكملا ايه
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 ١ففإ .  «ةيآلا ١ سانلاو ةنملا نك لات ةلرو

 هَ سنو 35 :

 : هوجو هيفف ( سانلاو ةنجلا نم ال ىلاعت هلوق امأ

 ا”سانلا نم نوكي دقو ةنجلا نم نوكي دق سانخلا ساوسولا لوقي هناك( اهدحأ 0

 سنإلا ناطيمشف ىرخأ سنخي و ةراتس وسو» دق نجلا ناطيش نأ اكو (نجلاو سنإلا نيطايش) لاق

 كرتيو «ء سنخب عماسلا هرجز نإف . قفشملا حصانلاك هسفن ىري هنآل كلذو . كاذك نوكب
 نامسق ( سانلاو ةنجلا نم ) هلوق موق لاق ( اهيناث و ) هيف غلاب همالك عماسلا لبق نإو . ةسوسولا

 ًاناسنإ] ىمستي <: شنإلااوا نما نيب كرتشملا ردقلا ناك ( سائلا رز صير, لرش تح ناحل

 ليلدلاو. كارتشالاب عونلاو سنجلا لع ًاعقاو ناسنإلا ظفل نوكيف ًاناسنإ ىمسر ًاضيأ نانإلاو

 متن نم مهل ليقف نجلا نم رفن ءاج هنأ ىورام سنالاو رحا ف 3 ناسنإلا ظفل نأ ىلع

 نوذوعي ل ) هلوق ىف الاجر هللا مهام دق ًاضيأ و١ نحن نأ :أ اولاقف

 ساوسولا اذه نأ ريدقتلا اذه ىلع ةيآلا ىنعف . سان انهه مهيمسي نأ ًاضيأ زاجل ( نجلا نم لاجرب

 نأ ريدخ . نجلا مثو هسنج لضي لب سنإلا لالضإ ىلع رصتقيال ثبخلا ديدش سانخلا

 هيف جردني ىذلا سنجلل امسا ناسنإلا لعج نآل , فيعض لوقلا اذهو ؛ هرش لقاعلا رذحب

 ساني الا نم هروهظل نا ناسنالاو مهنان انتجال انج اومس نجلا نال ةغللا نم دعب سنالاو نجلا

 نق نامل لتي نأ ىكواللاو ١ ةجاولا "دكر يود ارأ 0 *كلا بحاص لاقو ء راصبإلا وهو

 ناك اذإو ( عادلا عدي موب ) هلوةك ىمانلا رودص ىف ىأ ( سانلا رودص ىف سوسو ) هلوق
 نافوصوملا ناعونلا امه امهنآل سنإلاو نجلا ىلإ هميسقت 0 نتبع « ىناتلابوهءلزيانلا لمعدل ملا

 نمو ساتخلا ساوسولا نم: نماتلا ترب دوعأ داورملا:ن وكي نأر( اهتلاثو ر ىاعت هللا قد نا

 . سانلاو ةنجلا عيمج نم هبرب دادس 2 دحاولا ناطي علا كلذ نه رب دامس هن كسا ا هلأ

 ةفصب روكذم ىلوآلا ةروسلاف هب ذاعتسملا نأ ىهو : ىرخأ ةفيطل ةروسلا هذه ىف نأ ملعاو

 تائافنلاو قساغلا ىهو ٠ تافآلا نم عاونأ ةثالث هنم ذاعتسملاو ؛ قلفلا بر هنأ ىهو ةدحاو
 هلإلاو كلملاو برلا ىهو : ةثالث تافصب روك ذم هب ذاعتسملاف ةروسلا هذه ىف امأو . دساحلاو
 ردقب ردقتي نأ. بحي ءانثلا نأ نيعض ملا نيب قرفلاو فةسوسؤلا نهرو .ةدخئاو,ةفإ هتعبذاعتسملاو
 ةيناثلا ةروسلا ىف بولطملاو ندبلاو سفنلا ةمالس ىلوألا ةروسلا ىف بولطملاف ؛ بولطملا

 « تمظع نإو ايندلا راض نم مظعأ « تاق نإو نيدلا ةرضم نأ ىلع هيبذت اذهو « نيدلا ةمالس

 , لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو



 هيلا ٠..ةسارخلا+كسودياملا ةرطوم:: للاغت:هلوق ١4

 د 2 ه امر هب دم َ

 رودسص 5 لم ويس وت ىذلا 6620 سشانخلا سااوشولا رش نم

 602 سانا

 ىذلا وه كلملا نال ) اكل هنوكب ملعلا لصح ذيك 2 قاخلا نع هئانغتساو هتلالد ةفرعم ىلا

 ةلالجلا ىف هنأ فرع كلذك دبعلا هفرع اذإ مث «هريغ نع .ًاينغ وه نوكيو هريغ هيلإ رقتفي

 نال ء, تافصلا هذه كارازكام ف هنأ سانلا ظفل رب رك ف سلا 4 ةعبارلا ةلاشللا 0

 هنا>بس هنآل « سانلا ف رش ديزمىضتقي ريركستلا اذه نآل و « راهظإلا ديزم ىلإ جاتحي نايبلا فطع

 ل1 212 فرغ ىئانلا نأ لولا قطادللا | ا مانلل كالا نانا اباؤةنوكوااةتا در فرغ هناك

 . مهل ًاطإو اكلمو ًابر هنوكسب هتاذ فير عتب هباتك متخامل
 ةروس َّط ( نيدلا مو» كلام 0 زوو ٌسانلا كلام انهه زو< د 4 هلم كك ةلاسملا ١)

 هبيقع روك ذملا نوكي نأو دبالف مهل اكلام هنوك دافأ ( سانلا بر ) هلوق نأ قرفلاو « ةحتافلا

 بر ( ةحافلا ةروس َّق لاق علتبلا 0 ناإذ 3 كالد وهف كلام هوك عمو كلام هنأ ديفيل كللملا اذه

 بر هنأ ىلع لد ظذفللا انلق ؟ كانه راركتلا عوقو مزليف ( نيدلا موي كلام ) لاق مث ( نيملاعلا

 بلا كانهف هيلع رداق ىأ نيدلا مويل كلام هنأ ىلعو « لاخلا ىف ةدوجوملا ءايشاللا ىهو . نيملاغلا

 برلا ناكل كلاملا رك ذؤول انهه امأو . ريركستلا مزلي ض رحل وم لإ كلان 5 001 كاضن

 عبتي تاءارقلا زاوج ًاضيأو ؛ قرفلا رهظف ريركتلا هنم مزليف , دحاو .ىث ىلإ نيفاضم كلامملاو

 0 تااودقلا ْق 0ك كلام 2 دقو 3 سامقلا >> لوزؤتلا

 :ةلزلزلا ىنعمب لازازااك« ةسوسولا ىنعمب مسا ساوسولا « سانا ساو ولا رش نم ىلاعت هلوق

 ةشملالف ةساوسو هن اك :زدضملاب نعم نالعسقلا هناذارملاو لازلت" رسكلاب ساو سوف راثصملا امو

 ٌساوسؤلاوذ دارأاو (حاص ريغ لمع هنإ) هلوق هريظن 1 هيلع هكا اعوه ىادلأ هلعشو هددعنص ا

 هتداع ئذلاوهفساتخلا امأو (ناطيدشلا امل سوسوف) هلوقىف مدقت دق ةسوسولا ىف مالكلا قيقحتو

 رك ذاذإ ريبج نب ديعس نع ؛ ثافنلاو جاوءلاك رخأتلا وهو سوتخلا ىلإ بوسنم سنحت نأ
 . هيلإ]إ سوسو لفغ اذإف ؛ ىلوو ناطيششلا سنخ هبر ناسنإلا

 : 4 نمانلا رودص ف سوس ود ىذلا 7 ىلاعت هلوق

 خقرلاو ةفصلاىللع رجلاف ثالشلا تاكرحلا هلحت ىف زوج ( وسوي ىذلا ) هلؤق نأ ملغا

 دعا لع نم وس و ىذلا» دعني و" لرتانللا: لغ' :ىئاقلا انفقثا لأ .ةربسكاو“ متشلا ىلع بضنلاَو



 ١ ة/ نشل ةةررائئوسللا

 ) ةيندم تانآ ع ىهو)

> - 

0 
 ة ال ب 0

 تاز ار اهح مج

 2 سانلا هلإ 2 سان كَم ١ سان 0 ذوعا لق
 هي اسس

 4 ةقادم ةحانأ "تس انلا هر رد 0

 ا
 ١) لئاسم هيف 6 سانلا هلإ ؛ نمانلا كلم.« سانا بر ةرغأ لق :

 هريظنو ماللا ىلإ امكرح لقنو ةزمهطلا فذح (ذوعأ لق ) ءىرق 4 ىلوألا ةلأسملا 2

 ةلامإلا فاسكلا نع ىورو « سانلا ىف ةلامإلاكرت ىلع ءارقلا عمجأ ًاضيأو (,ريطلا نم ةعبرأ دك

 « ضفخلا عضوم ىف ناك اذإ سانلا ىف

 ىلع سانلا بر هنأ ركذ انهه هنكلو , تاثدحما عيمج بر ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 سانلا رودص ىف سوسوملا رش نم ,تعقو ةذاعتسالا .نأ,( اهد>أ ): هوجول كلذو صيصختلا

 مهلِإ وهو مهرومأ مهيلع كلمي ىذلا مهرب سانلا ىلإ سوسوملا رش .نم ذوعأ : ليق هناكف
 ( اهناثو ) ممرمأ ىلاوو مههودخعو ممديسب بطخ مهارتعا اذإ ىلا وملا ضعب ثيغتسي اك مهدوبعمو

 اذاف «ناسنإلا وه ةذاعتسالاب رومأملا نأ ( اهثلاثو ) سانلا م ملاعلا اذه ىف تاقواخلا فرشأ نأ

 . ىطإ اي, كلما براي : لوي هناك راص ةروبسلا هذه ناسنإلا إف

 ةريس ةلوقك نايب فطع امه ( سانلا هلإ ء سانلا كلم ر ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 م نوكيال دقو اكلم نوكي دق برلا مث سانلا بر هنأب الوأ فصوف ؛ قورافلا رمع صفحىبأ

 مرجالف ( هللا نود نم ًابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا ) ىلاعت لاق عاتملا برو رادلا برلاقي

 ( سانلاهلإ ) هلوقب هنيب مرج الف نوكي ال دقو الإ نوكي دق كلملا مث ( سانلا كلم ) هلوقبهنيب

 هريبدتب ماق نأ مساوهو برلا ركذب 5 0 م هيف هكارشلال ةناكس هو هب صاخدهلإلا نال

 كولع دنع هنأ ليلدإاب فرع ذتنيفي لدعلا هاطعأو ةاير نأ لإ ةمعز لئاوأ نم وهو .هحالسا]

 ةدوبعم ملأ فرع زر هلع ةبجاو 21 ةقزالاةداخلا نأ مع امل مث ؛ كلملا ركذب ىف ؛ كلم وهو

 طي ةلرلا هير نم ديعلا فرعيام لاو اهو 2 مخ اذهلف , هل هلإ هنأ فرع ةدايعلا كلتا ق>تسم

 تافصلا هذه ةف رعم نم لمش لازي اكل مث 6 2 برلا وه اذهو 2 ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا نم هدنع اكل



 ةيالا . دسح اذإ دساح رش نمو : ىلاعت هلوق اه

 «ةذل ن6 راذأ| ماش مث ف
 ع ل و9

 هلي ىنلان رح ىدويبلا مصعأ ني ديبلاثانب' هن (تاثافنلا) ةالسعوبأ لاق, :ئوقأ'نهنق لمتلا اذه

 ناك اهلك هنآل كلذو  تاعامجلا اهنم دارملا ( اهئلاثو ) سوفنلا ( تاثافنلا ) نم دارملا نأ ( اهيناثو )

 نم) ملم ىبأ رايتخا وهو (ىناثلا لوقلا) دشأ ريثأتلا ناكر ثك أ دحاولا لمعلا ىلع ةرحسلا عامتجا

 «لابحلا دّمع نم راعتسم وهو مهئارآو لاجرلا مئازع ىف ىأ « دقعلا ىف ءاسنلا ىأ ( تاثافنلا رش

 لجأ ءاسنلا نأ ةيآلا ىنعف . الهس هل- ريصيل هيلعهفذقي قرب ليلا نم ةدّقعلا نييلت وهو ثفذلاو

 ىلإ ةميزع نمو ٠ ىأر ىلإ ىأر نم مهلوح لاجرلا ف نفرصتي لاجرلا بولق ىف نهبح ةرثك
 مل اودع كدالوأو مكجاوذأ نم نإ ) هلوقك نهرش نم ذوعتلاب هلوسر هللا رمأف : ةمزع

 . ( مظع ن ديك نإ ) اعف نهديك هللا مظع كلذلف ( مورذحاف

 ..نيرريسفملا|رثك 1لوق::فالخ لع هنأ :الول ء ناسخ لوق لوقلا)اذهت نأ معاو

 ببس اولاق مث« ةلأسملا هذه تمدقت دقو ؛ رحسلا ريئأت ةلزتعملا تركنأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ل

 نأ ( ىناثلاو ) رحسلا ىف نهلمع مثا نم ذاعتسي نأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالثل نهرش نم ةذاعتسالا

 ةثروملا ةئيدرلا ةمعطالا نهماعطإ نم ذاعتسي نأ ( ثلاثلاو ) نهرحسب سانلا نهتنتف نم ذاعتسي

 . توملاو نونجلل

 انجفتنل ئدا زنود رقش الكان نت وأ مولعملا نم « دسح اذإ دساح رش نمو رز ىلاعت هلوق

 كالاذلف « لعمل شلل كاذ م نكتمت ىلوؤءالإ كلا دك نكي داك لاو زلةل] (نيغلا ا ةقعن:ةلازالاهتتخ
 ةللكلف ل ايا نم نوت ل قوت لق 1 هرقل هده فز خو دهن اك هت ناودتل اذه لرغأ
 لكل ذوعتاا ىف ةعماج اهلي ام عم !متوكسل اهلوزنب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حرف تلزن امل
 : نالا زسانهقب . هرثأ راهظإو هدسح تقو ىف هلاح ةجامسو همئا دساحلا رشب داري نأ زوجو « رمأ

 ةذاعتسالا ىنعم اف , هنم ذاعتسي ام لك ىف ماع ( قاخ ام رش نم ) هلوق 6 لوالا لاؤسلا إل
 . رشلا عاونأ مظعأرورشلا هذه نأ ىلع ًامينت ( باوجلا )؟ دساحلاو تائافنلاو قساغلا نم هددب

 نال تاثافنلا فرع (باوجلا) ؟ هضعب ركتو هنم ذاعتسملا ضعب فرع مل « ىتاثلا لاؤسلا ١)

 لب ٠ ًاريرش دساح لك سيل ًاضيأو « ًاريرشش قساغ لك سيل هنآل ًاقساغ ركنو . ةريرش ةثافن لك
 تر يدنإ ندا سر ادر ع كيكاوتخ بر

 ٠ ملسو هبحصو هلأ ىلعو ؛ دمع انديس ىلع هللا ىلصو ؛ ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو



 افو .. ٠ هي الالع/ ايقخلا قا كاناعبلا لبق م !ىلاك" هل وف'

 ىلا الا د
 يللا عنان

 فانا للا نم نم ذقت نأ قمأ اننإوأ ل عك 1 ذ]!ليللا دوه كفو لذ |!عقيماخلا ذأ ناجل

 هيف لقيوقيرملا عقيورباكملاو قراسلا مجهيو ؛ اءاكم نم ماوحلاو اهماجأ نم عابسلا جرختلبللا

 ًارامنناك ولو ء صاصق همزاي ال هيلع روهشملا هلتقفاليلناسنإ لعاحالسإ دتعم | مشولكاذلو «٠ ثوغلا

 نجلاب ةامسملا ةيذؤألا حاورآلا رشتنت ليللا ف نإ موق لاقو . ثوغلا هيف دجوي هنال همزاي

 ءاليقسا عون مهل لصحيف ليلا ىف امأ ٠ مهرهقت اهنأك سمشلا عاعش ةوق نال كلذو . نيطايشلاو

 /دغتف'تفادك هنالل..هرأ ىعس ار مقلا قساخلا ةيئتق نبا لاق اء ومعلا وق بقو اذإ قداغلا نأ: (اَهنانط)

 ذخأهنأ ةشئاعزع ةيلسوبأ ىور .٠ دادوسالا كلذ. ىف هلوخدهبوقو[:و] «ةوسيواهؤوضهذاىأ
 (كمواذإ قذلاعلا دنافتا وما كره ةرمكشابأ كدشتألا را لاقو قتقلا) لإ راغأو اعذب قلل هلا لوسر

 ىدحأو/ (نفؤئكللا: اف لد: اذإ' ىأ»ككق و ااذإ|هرتقا(قم هللاب ىذودت هلاوق :ىدهو : هيفا لاق

 هنوك نم دارهلاوه اذهف « لظموه لب رينتسم ريغ همرج ىف رمقلا نأ حص هنأ وهو : رخآ هجو هيف

 ئاوكمارهشلا_رخآا اقاهنإ نتاولاودب“ ناودجتانااوز ءاريعلا خ1 ان ةرون ةاكما اوهق وقل امان ناكل

 امتإ ةرحسلانإف كلذلو ؛ هتسوح دادزت كلذ ببسف هرون صقتني لازال هنا ةوقلا ليلق انو

 لجالل تلزامتإامنافةرو سلال وزنبيسا بسانماذهو.تقولااذه فضي رمنلل ثروملا رحلاب نولغتشي

 اذإ ايرثلا ىنعي بقو اذإ قساغلا ديز نا لاق ( اهثلاثو ) ضيردلا لجال قلي ىنلا اور مهنأ

 ايرثاا ىمست اده ىلعو . اهعولط دنع عفترتو . اهعوقو دنع رثكت ماقسألا تناكو لاق تطقس

 نيعاألا 12ه كيودماو نضال 'نكلال عداه وق والا« قيرقملا اعوذ و ةعتعتلبا ل يعنألل للا
 هبرض هبوقوو تايحلا نهدوساللا قساغلاب داري نأ زو< فاشكلا بحاص لاق ( اههعبارو )

 (اهده اخوا) أ ةريوكذملا هاو ققسمأ (نئاوأتلا "ادع نأ ملعاو ؛ دحاو بقنلاو بقولاو ؛ هبقنو

 ىمسف حبست كلفلا ىف امنأآل ًاقساغ تيم امنإو تباغ اذإ سمشلا وه ( بقو اذإ ) قداغلا

 .' نقولا كط اهنرخ ةارنا تبغ اهتزاز يور الباب عاوزة كار

 . لئاسم هيف 4 نمعلا قات اثاعنلا رش. نمو 0 ىلاعت هلوق

 بحاص هلاق اذكه قير عم خفنلاثفنلا نأ ( لوآلا ) نالوق ةيآلا ىف 6 ىلوآلا ةلأسملا 3
 ىعوز ىف ثفن ليربج نإ مالسلا هيلع هلوق هنمو ؛ طقف خفنلا هنإ لاق نم مهنمو ٠ فاشقكلا

 دقعي لازب الو « اطبخ ذخأ ةيقرلا ةءارق ىف ذخأ اذإ رحاسلا نأ هيف ببسلاو . ةدقع عمج دقعلاو
 ةعانصلا هذه نأ ( اهدحأ ) هوجول تائافنلا ثنأ امنإو ؛ دقعلا كلت ىف ثفنيو دقع دعب ًادقع هيلع
 صاللا كلذب بلقلا طبر هيف ملفعألا لصالا نآل كلذو ' قثفالاو 'ن دقق رحال الار فساد |

 ناك مرج الف « نمتوهش ةدشو نهملع ةلقل ءاسنلا نم ىنأتي ا كلذو « هيف ممولاو ةمحلا ماكحإو
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 ل. انسإر ىدلل له ةنم ذارعتلاب ىمأ: ىذلا] نأ 0 أ ىلع 5 1 11 لّدَيَو

 اريشعت] لاق نآزاو < الك لدؤ:: باوصو ةكحابلك هللا لاعفأنأ (قاثلاز) |نضقاَنيم كلذ و, ةبذوعقت

 ا تاو اا. كلذ, نع هللا ىلاعتيرو اي رش .هنأب هلعاف تفصولا ارق تاك ول هللا: لعق نأ.( تلاثلاو )
 هنإف هب ملأت امل ناسنإلا نأ ىتاثلا نعو ؟ كنم كب ذوعأ هلوق ىف عانتما ال هنأ انيب انأ لوآلا نع

 مكيلعىدتعانف) هلوقو ( ابلثم ةئيس ةئيس ءازجو ) . هلوقىف م« هلوق قفوىلع ظفللا دروف , أرشدعي

 ىذلا مث ٠ ةيحالطصا ال ةيفيقوت هللا ءامسأ نأ ثلاثلا نعو ( مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف

 هلوقو ( اعوزج رشلا هسم اذإ ) ىلاعت هلوق رورش اهنأب ماقسالاو ضارمألا ةيمست زاوج ىلع لدي
 قراوط رتث نم كب ذوعأو » لوقي مالسلا هيلع ناكو ( ضيرع ءاعد وذف رشلا هسم اذإو )

 . «راهنلاو ليللا

 عل( ار نم قلفلا برب ذوعأ لق ر هلوق ىف ةدحلملا ضعب نمط ( ةيناثلا ةلأسملا
 نإف ؟ هردقب الو هللا ءاضق لكلا ندر كلا“ اضقب عقاو وهأ هنم ذاعتسملا نأ ( اهدحأ ) هوجو

 هناكف , عقاو وهف هردقو هب هللاىضقام نال كلذو ء هنم هللاب راك نمأ تفيكف لوألا ناك

 نكي مل نإو « هعقوأ ال ىتح هنم ىب ذعتساف عقاو دبال وهو ؛ هعوقوب تيضق ىذلا ءىثا لوقيىلاعت

 عوقولا مولعم ناكنإ هنم ذاعتسملا نأ (اهيتاثو) هتوكسلمو هللاكلم ىف حدقي كلذف هردقو هئاضقب

 (اهثلاث و) ةذاعتسالا ىلإ ةجاحالف ؛ عوقواللا مولعم ناك نإو ةذاعتسالا ىف ةدئافالف ءهل عفاد الف

 910 ناش || م1 مر كسقحا للظ قازا تاكل: كعاوي نكس ردد مو ناك نإ هه "داعم نأ
 ( لعفي امعلأسيال ) هنإ لاقي نأ ؛ تاهيشلاهذه لاثمأ نع باوجلا نأ ملعاو ؛ هردقو هقلخ فيكف

 . باتكلا اذه ىف مالكللا اذه رركت دقو
 قاعات اينجل ماو! ىلداذلا زال رك « بقواذ ! قساغرش نمو ل ىلاعت هل و

 كة يقتا تاللتما اذ ذإ نيعلا تقسغ هنمو (ليللا قسغ ىلإ) هلوق نم همالظ مظع اذإ ليللا وه

 : سيق نبا دشنأو : ةديبغ ىنأو ءارفلا لوق اذهو ءًامد 4 اذإ ةحارجلا
 اقرآلاو محلا طاكتشاو إل انه . دقحأا للر مةعشل

 هلوق هنمو «راهنلا نم دربأ هنال ًاقساغ ليللا ىعسو . درابلا وه ةغللا ىف قداغلا جاجزلا لاقو

 اتهع نات وقف مطوق نملئاسلاوه قاسغلاو قساغلا موق لاق ( !هئلاثو ) ريرهمزلا هنإ
 لوخدلا وهف بوقولا امأ : ضرألا ىلع همالظ بابصنال ًاّمساغ ليللا ىمعسو  ءاملاب تلاس اذإ

 لخدي هنآل ةرقنلا ةبقولاو « لخد اذإ ًابوقو بقي بقو لاقي ؛ نيعلا نع بيغي ثيحب رخآ .ىثىف

 لاوقأ ةيآلا ىف نيرسفمللو ةغللاب قاعتي ام اذه : ةبقولا ىف ءىشلا لاخدإ باقيإلاو . ءاملا اهف
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 برب ) هلوقف « تافصلا عيمج ىفو تاذلا ىف أعم ءاقبلا لاحو ثودحلا لاح ىف لب طقف ثودحلا
 بسحب دوجولاو ةيهاملا ىف ءاقيلاو ثودحلا ىتلاح هيلإ هادع ام 0 جايتحا ىلع لدي ( قلفلا

 : ىناعملا هذه .ةدهاشم دنع الإ كرشلا بئاوش نع وفصيال دنحوتلا رسو تافصلاو تاوذلا

 لعفأ ىذلا انأ لوقي هن أكف ءرونلا ىف هنم بعصأ ةبلظلا ف نيوكستلاو ريوصتلا نأ ( اهثلاثو )

 ةغلابلاةمكحلاو ماتلا ملعلاب الإ داك اه كاد كولا تالا ووولخماوازرنألا عولط لبق هلعفأ ام

 ) ريكحلا زيزعلا وه الإ هلإال ءامشي فيك ماحرألا ىف مكر وصي ىذلا وه ) هلوقب ةراشإلا هيلإو
 عمجاو قلفلا ضراألا نم نأاطا امل موق نم اهيف بجوأ ميج ىف داو هنأ ( ثلاثلا لوقلا )

 شيعلا بصخ نم هيف مث امو ةمذلا لهأ رود ىآرف ماشلا مدق هنأ ةباحصلا ضعب نعو : ناقلف

 عيمج حاص متتف اذإ متجج ىف تيب لاق ؟ قلفلا امو ليقف « قلفلا مهئارو نم سيلأ « ىلابأ ال لاقف

 ميظعلا بيذعتلا اذه لثم ىلع رداقلا وه ةناثل انهم زكانلازإ هس اع اغا هديه دع ىذا ركل

 لوقي هن اكف « هباذع نه متأو لك أو مظعأ هتمحر نأ تبث دق مث : قاخلا ماهوأ دح نع جراخلا
 . كباذع نم مدقأو قبسأو متأو لكأو مظعأ ىه ىلا كتمحرب ذوعأ ديدشلا باذعلا بحاصاي

 : ناتلأسم هيفو « قلخام رش نم ل ىلاعت هلوق
 ديري سابع نبا نع ءاطع لاق ( اهدحأ ) هوجو ةيآلا هذه ريسفت ىف « ىلوآلا ةلأسملا ١

 نم ةذاعتسالا ىف تلزن ا ةروساا نآلو هنم رش وه ًاقلخ قلخ مل ىلاعت هللا نال ةصاخ سيلب]

 برب ذوعأ لق لوي هن اك منهج ديري ( اهناثو) هدونجو هناوعأبو سيلبإ م ام] كلذو : رحسلا
 تاناؤيحلا فانصأ: رش نم ديرب ( قلخ ام رش نم ) ( اهتلاثو ) اف قلخ امأ دئادش نمو ماهج

 ًاضيأ سنإلاو نجلا نم ىذؤي نم هيف لخدي نأ زوجو « امهريغو ماوطاو عابسلاك تايذؤملا
 تلصتحامل ةيلقلا: نآلا مام ةظفلا كح ناينإلا زوجا لاطق زال انمار« وش داس كلف
 ؤورزق.هينالاسنو اظيأةلغالا »هللا ةنآآلا / ةيف اجرتطقل# لا عتلا,ىيطا ةرتشلاب حالف
 ةيحلا غدلو رانلاو ءاملا بيقع ةلصاخلا مالالا ليق نإف :رانلاو ءاملا رورشو ةضرمملا ةمعطألا

 اهقلخ ىوق:نم ةدلاوتمؤأ ( ناملكتلا زثكاأا لوق ودلام' لعل اذا ىلاكتا هللا قلخ ةللض ا كلر قعلاو

 نيريدقتلا ٍلعو « نيملكتلا ضءبو ءاكحلا روهمج لوق وهام ىلع « مارجألا هذه ىف ىلاعت هللا

 ؟ةانطم واف تلا وه لها ديلا نأبا مالا هيلع لالالا ١ أ اللات ملا 911ه
 ( اهعبارو ) « كنم كب ذوعأو » لافف ؛ كلذب مالسلا هيلع حرص دقلو ؛ كلذب سأب ىأو انلق

 ىلابجلا معزو ؛ تانالاو نحمل عاونأو طحقلاو ماقسالاو ضارمالا نم قلخ ام ه دارأ

 اولاق « رش هنأب فضوي نأ زوجي ال, ىلاسعت هللا لعف تتراآل ؛لطابب انريسفتلا اذه نأ ئضاقلاو

 1 ل
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 مرج الف ؛ تقولا كلذ ىف ءالبلا لهأ عيمج نع رضلا فشكي نأ هبر فسوب لأسف « تنأ نمؤتو

 دكت قى دعا لاا ىف ةءاغداتا انا ليللا رخآ ىف ةفخ عون ديو الإ ضي م نم ام

 ىتابآ هلإو ىف ايو ٠ 01 بيجباي و ىتب رك فشاك ايو ٠ ىبرع محارايو ىشحو ىف ىمنؤمايو

 لالجلا اذاي مويقا ىحاي ىتليح ةلقو ىنكر فعضو ىنس رغص محرا بوقعيو ق#تاو مهأربإ
 نيرطضملا ءاعد تقو هنأ عضوملا اذه ىف رك ذلاب حبصلا صيصخت لعل ( سماخلا ) مارك لاو

 (سداس ||) م ومره لك نع هيف هيف جرشب ىذلا تقولا بر ذوعألق لوي هن ”اكفنيفورلملا ةباجإو

 رودلاو تاوءالاك قاخلا نآل ةمايقلا موي نم جذوعأ نال ركحذلاب مبصلا صخ هنأ لمتحي

 ىلإ رجيف ايرينا كاك مهنمو٠ .هيلإ تقتئليال انا أيرع ابان هراد نم جرخي نم 5-3 مث «روءقااك

 ةمايقلا مويىف اذك هيدي نيب سانلا موةيو بك ارالاهيلإ مدقتف اعاطم اكلم ناك نم مهنمو ؛ سيحلا

 هب رأ أاعيطم ناك ديعي نمو ؛ رابجلا كاللا كإ رجب ىوقتلا سابأ نع ءالتاع كاارثلا انكار لقم موضعي

 حبصلا صخ ىلاصت هنأ لطتتعا( عباساا ) قارباا هسيلإ مدّقي ىقعلا ىف اعاطد اكلم راصف ايندلا ىف

 جك همام هلا موب مأي اهلا 1 ةالصلا ىف مأي ايقلاف ةمايقلا لاو> الل هحماللا هاللفلا تقو هنال ذل

 ساد كاوا .كلا ةءارق رك ذت ةالصلا ىف ةءارقلاو (نيملاعلا برلسانلا موقي موي) لاق

 ىلإ نوعديو ) هلوق رك ذي ةالسصلا ف دوجسلاو ( مهسوؤر اوسك ان ) هلوق ةمايقلا نم رك ذي

 ىلإ :لوقي دبعلا ناكف ( ةيثاج ةمأ لك ىرتو ) هلوق رك ذي دوعقلاو ( نوعيطتسي الف دوجسلا

 اهل نآل مبصلا ةالص تقو صخ امنإو ؛لاوهألا هذه نه ىنصلخم ليللا ةءلظ نم ىتصاخ اك

 (نماثلا ) راهنلاوليللا ةك.تالم اهرضحت ىأ ( ًادوهثم ناكر جفلانآرق نإ ) لاق ام لع فرش ديزم

 ةرايع هنأ قافلا ىف (ىناثلا لوقلا ) ) راحاللاب نيرفغتسملاو) لاقامىلع عرضتلا و رافغتسالا تقو هنأ

 اهنه نإو ) نويعلان ع لابجلاو (ىونااو بحلاقلاف هللا نإ) تابنلانع ضرالاك هللا هقافيام لكنع

 بواقلاو خرفلا نع ضي.ءااودال وآلانع ماخراآلاو راط»أألا نع باحسااو (راهنالا هنم رجفتي ا

 هناك ر وئلاو ةالظ هنأك مدعاالب « بالقنا نع هرثك أ نأ كل نيبتقلخلا تامأت اذإو ٠ فراعملانع

 راحب قلف ىذلا وه هناحبس هن اكف ةتبلا .ىش هعم نكي ملو لزآلا ىف هللا ناكهنأ تبثو ء دوجولا

 ليوأتلا اذهو . قلفلا نم دارملا وه اذهف . عادبإلاو نيوكستلاو داجيإلا راونأب مدعلا تاءلظ

 ريسفتلا اذهب قلفلا ان رسف اذإف ؛ قلخلا امإو قلاخلا امإ دوجوملا نأ وه (اهدحأ) هوجو نم برقأ

 ميظعتلان وكيف . تاعدبملاو تاثدحلا لك نوكمو ؛ تانيكسمملا عيمج برب ذوعأ لق : لاق هناك راص

 بجاو امإ دوجوم لكذأ (اهنناثو) ىنعملا اذه ىف ةلخادلا رومالا دحأ حبصلا نوكيو ؛ مظعأ هيف

 نكم لك نذإف . هتاذ دح ىف 00 ركرشلا | داوككؤخ انيوكلادتانلا هل ككاو بفتاذل نكمل ا هقاذذل

 رثؤملا ىلإ رقتفي هئاقب لاح نكسمملا نإف . هئاقب لاح هيقينو هثودح لاح هيف رثؤي رثؤم نم هل دبالف

 لال اال لقلا فاذا لورقي هنأاكم «نآقنلا لاجل ىلإ: ب يكودللا لا ىلإ ل هزاشإلا ل ةنرنلل



 فذ .. .ةيآللا ال قالا رك[ درع لقا لا عتامل

 هذته ىف انبه ةذاعتسالاب ه صاب اه] وا .تارقلا اوت لج الءكانطاهذاغتسالا 1 اند
 كانه ركذ مرج الف“ مظعأ لوألا مهملاو . رحسلا نع ندبلاو 6 ظفح لجالل ةروسلا

 ىلإ رضلا 0 ل 4 ةدابعلا نم كعنم لاح غلابي ناطيشلا نأ ( اهنناثو ) مظعألا مسالا
 ىلإ ريشي برلا مس نأ (اهن !اثو) انبه نود كانه مظعالا مسالا رك ذ مرجالف « كح ورو كندي

 0 ىلا نامزلا .ى هل هتيبوت ىلإ 3 و مدقت امف هل هللا ةيبرت لعج هن "كف ةييرتلا

 ف ًاعراش راص ةيبرتلاب نأ ( اهعبارو ) قاجر بيخ الو « ىاممت الف كتفرح ناسحالاو ةيبرتلا

 برلا ظفل رك ذف نآرقلا روس رخآ ةروسلا هذه نأ.( اهسماخو ) مزاد عورشلاو « نانسحإلا
 لاق ثيحدلإلا مسا ىلع نآرقلا مح هنإ ليق نإف ؛ هناسحإو هتيرتكنع عطقن تال هنادي س هن أ لعام

 رهاق هلإ 0-0 ىر ودنع ذوعأ لق لاق ىلاعت هن وأ قو ةفيطل هيف انلق (سأن ١١ هلإ سانلا كلم)

 ىذلا كيلع قفشملا كيبأ ىلإ كتامهم دنع عجرا لوي ىذلاقفشملا بالاك وهف سانخلا ةسوسول

 ةيبرتلاو ناس>إلاب دعولا عاونأ مظعأ نم اذه نوكيف كنئادعال ةقرحم ارانلاو عطاقلا فيسااك وه
 ركذت الف ىل كناسلو : ىريغ بح هيف لخدت الفىل كبلق مالسلا هيلع دمحم لاققلا ناك (اهسضدادو)

 تدرأ نإف « ىنم الإ هبلطت الف ًاثيش تدرأ نإو . ىريغ ةمدخم هلغشت الفىلكندب و . ىريغ ًادحأ هب
 لقف ًاررض تفخ نإو , هلضف نم هللا اولاساف ايندلا تدرأ نإو ( الع دز بر ) .لقف معلا
 ,ىونلاو بحلا قلاف ىفأبو . حابصإلا قااخ ىأب ىسفن تفصو ىذلا انأ ىنإف ( قلفلا برب ذوعأ )
 نع كنوصأ الفأ , كلجال رومآألا هذه لك لعفأ تنك اذإف , كلجأل الإ ءايشآلا ةذه,تلعف امو
 : تافاخلاو تافالا

 نيرثك لا لوق وهو حبصلا هنأ ( اهدحأ ) ًاهوجو ( قافلا ) ىف اوركذ 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 حبصلا قاف نم نيبأ وه لاقي لوعفم ىنعم لعف قرفي و حبصلا هنع قلفي ليللا نآل جاجزلا لاق
 ةديدشلا تاءلظااهذه ةلازإ ىلع رداقلا نأ ( لوألا ) هوجول ذوءتلا ىف هصيطختو حبصلا قرف نمو
 عولط. نأ .(ىناثلا) هاشخبو. هفاخيام لك ذئاعلا نع عفدي نأ ًاضيأ ردقي ملاعلا اذه لك نع
 ةيئاجل هكا ذاك حابصلا عولطا آر ظعنم نؤكي ليلا ىف ناسنإلا نأ كف. ا ىجب لاثملاكحبضلا
 نوكي مالظلا ىف 5 نإف ىرشبلاك حبصلا نأ ( ثااثلا ) حاجنلا حابص عولطل ًاقزعن 3

 ضيم لك دي ببسلا اذواف ٠ 3 ناماألاب حاص هن اكف مبصلا _مظ اذإف ؛ مضو ىلع مح
 حبصلا قاف م اعنإ ىطعي ( برب ذوعأ لق ) لوي هنا>بس 3“ ,رحسلا تقو ىف ةفخ موههمو

 ةعللا فو "1 امل مالسلا هيلع فسوي نإ مهضعب لاق ( عبارلا )لاؤلا دعب فيكف:لاسلابق
 مالسلا هيلع ليريج لزن 3 00 الق از طاشس هتلبل تافا دي دهرا هجر مقلكار كج
 قمامأ الن ؛ ربج اعدف انأ نس وا تن أ عدا لي ريجاي لاذ هير وعدي نأب مارد هيلس هللا نذإب

 ًاضيأ وعدأ انأو ليريجاي لاق فسوي تقو باط املف « رضلا نم هب نارام دنلا تيعنكتت افلا



 هلال. قلقلا, بون 7 لق : ىلاعت هلوق لد

 2111111111101 نايك كوتور قمل نع
 ىنهلا كدي لعجاو قلي هللال وسر لاقف ىلطبي داك دق عجو ىبو هللا ل وسر ىلع تءدق ىندلا صاعلا ىنأ

 هللا ىنافششف كلذ تلعفف تارم عبس « دجأام رش نم هتردقو هللا ةزدب ذ وعأ هللا مسب لقو . هيلع

 ذوعأ هللا كبرو ىفر ء« ضرأاي» لوقي الزنم.لزنف رفاس اذإ ناك مالسلا هيلع أ فور (اهعياشو)
 دوسأو دسأ نم هللاب ذوعأو « كيلع بديام رشو.. كنم جرام رشو كيفام رشو كرش نم هللاب

 هللا لوس ر ناك: ةشئاع تلاق (اهتماثو) « دلؤ امو دلاوو : كاسل ل قادوا تارقعرو ةيحأو

 م ًائيش ىكتشا اذإ « لو هيلع هللا لص
 لور 0 لاف راج نع ىورامل قرلا نم عنم نم نسادلا نمو ع ىذلا تاكل اع م حسمو

 ١ مد ىلعو كة ل1 كب دم ل151 د »م مالسلا هيلع لأقو ؛ قرلا نع هيل هللا

 لمح هنأ 0 .؟ ١ نم هللا ىلع لكوتي مل» مالسلا هيلع لاقو « نولكوتي

 ىبعلا هفك ىف نيتذوءملاو ( دحأ هللا وه لق )أرق هدسج
0 

 الف نر: رهالسأ هل ناك ام مان ال ل لإ دا رجلا قولا نع ىلا نوكي نأ
 نبا ّنعو « هديلإ لكو "ايش قلع نه.» لاق' مالسلا هيلع هنأ ىورف « قيلعتلا ىف اوفلتخاو « هنع

 نم مهنمو « اهعطقف ًافينع 0 امد . اهدضعب ةطوبرم ةميع هدلو مأ ىلع فارما زك دروع

 ثفنلا ىف اوفلتخاو : هيف صخرف نايبصلا ىلع قلعي ذيوعتلا نع مالسلا هيلع رقايلا لس ءهزوج

 تاذوعملاب : ىقشا .اذإ ةسفن ىلع تفني قلي هللا لوسر ناك: تلاق اهنأ ةشئاغ نع ىآوينغ اصيل

 ىتلا تاذودملاب هيلع ثفنأ تقفط هيف فوت ىذلا هعجو لي هللا لوسر ىكتشا اءلف . هديب حسمبو

 امهف أرقو هىدب ىف ثف: هعجضم ذخأ اذإ ناكهنأ » مالسلا هيلع هنعو « هشفن ىلع ام ثفني ناك

 نأ قارال ىغيني ال : ةمركع لاق . ثفنلا ركشنأ نم مهنمو « هدسج امهم حسم مث « تاذوعملاب
 : مهضعب لاقو « قرلا ىف تفنلا نوهركي اوناك : لاق ميهاربإ نعو .دقعي الو حسب الو ثفني

 هتذوعف « ثفنتال نكلو ىلب لاق ؟ دمع ابأ اي كذوعأ الأ تاقف . عيجو وهو كاحضلا ىلع تلخد

 الو حسي الو ثفنب ال نأ قارال ىغبني هنأ ةمركع نع ىور ىذلا : ىميلحلا لاق . نيتذودملاب

 لوك كامي ىف هس تامتسا املبقعلا 4: تيننلا لاه ىلإ +قلوشا نإ ىلإ 13 :كعذ ون كيف يدعي

 حاوزالاب ًارضم ًارعناكاذإ ًامومذم نوكي امن دقعلا ىف ثفنلا نآل « فيعض اذه نأ الإ هنع آي

 . ًامارح نوكي ال نأ بجو نادبآلاو حاورآلا حالصإل ثفنلا اذه ناك اذإ امأف :نادبالاو

 برب ذوعأ:) انهه لاقو (هللاب ذعتساف) ةءارقلا حاتفم ىف لاق ىلاعت هنأ © ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 ذؤعأ) تيداحالا ىف ءاجاو (نيطاسشلا تامه نم كب ذوعأ بر.لقو )“رخآ 3 ىفو (قافلا

 . قلظي دق هنإف برلا امأو . هللا وه هللا ءامسأ لضفأ ن أ كلش, الو (ةاك اماتلا هللا تالكب

 لاق لب هللاب ذوعأ لقي مل ذوعتلاب ماألا دنع ىلاعت هنأ ف ببسلا اف ( نوقرفتم بابرأأ ) ىلاعت لاق

 ذعتساف نآرقلا تأرق اذإو ) هلوق ىف هنأ ( اهدحأ ): هوجو نم هنع اوباجأو ؟ (قافلا برب )



 ١4 ةيآلا . قافلا برب ذوعأ لق : ىلاعت هلوق

 اودع نإ ري 2265و

 ١١« قلفلا بر كذب لق

 ( ةيندم تايآ سمخ قافلا ةروس 0

 « محرلا نمح رلا هللا مسي ١)

 : لئاسم هيف « قافلا برب ذوعأ لق ) ىلاعت هلوق

 ةروس ةءارقب ىمأ امل هناحبس هنأ (اهدحأ) دئاوف ( لق) هلوق ىف ( لوألا ةلأ لا ١
 دبعلا ن اكف ؛ تاعاطلا رظعأ نم كلذ ناكو « هتافصو هتاذ ىف هب قيلي ال امع هل ًامزنت صالخإلا

 برب ذوعأ لق ) لاق ناي اكن ام ءافولا ىف ىسفنب قثأ ال أدج ةميظع ةعاظلا هذه ان : لاق

 نأ ) دال ( هوجولاأ 0 ىلع ةعاطلا هذول كقفو ىدح هيلإ ءىجتلاو 3 هللأب كدا ىأ ( قافلا

 نم وجيأ :فيك:.لاق مالسلا هيلع, وسزلا.ناكف ؛.هتفضو هللا. بسن نع.لوسرلا ولأ امل زافكلا

 1 هتاعجو هتف رش ىدب كلآ أجلا نم 58 لوي لا هناك ( اهعلاثو ( مث رش نع 5 ىح ىف

 . ) قافلا تذوب ذوعأ لعف ( 0 كل ىد لإ اضنأ أ ءىجتلاف ا ناك هلخد نهو تاقف

 هنإ "لاق ختم ؟ ال مأ ذوعلاواقرلاباةلاقتسالا نؤج:له هنأ اف اااوفلتخا 4( ةيناثلا ةلأسملا ١)

 لب ريج هأق رف كا ملسو هيلع هللأ لص هللأ كرر نأ ىاورام ) 1 ) هوجوب اوجتحاو زو<

 سابع نبا لاق ( اهيناثو ) كيفشي هللاو ؛ كيذؤي .ىث لك نع كيقرأ هللا مسي لاقف « مالسلا هيلع

 ميظعلا هللاب ذوعأ ميركلا هللأ مسيل ) ءاعدلا اذهىجلاو اهلك عاجوالا نم ازملعي هلع هللأ لاؤطو ناك

 ل ضيرم ىلع لخد نم مالسلا هيلع لاق ( اهئثلاثو )6 نادل رد رق نو كراع قرع للكرش نو

 (اهعبارو) ىش تارم عبس كيفشي نأ مبظعلا شرعلا بر مبظعلا هللا لأسأ لاقف :هلجأ هرضح مل
 سابلا ب هذأ» 3 لاق ضي رم ىلع لخد اذإ ملسو هيلع هللا لص هللأ لور ناك لاق مال.سلا هيلع ىلع نع

 هللا كر ناكل اق ساع نا نع (امسماخو) قنا الإ قاشدل 2 قاشلا 5 كش 2 لسانلا بر

 نهو ؛ ةماهو ناطيش نه ةماتلا هّللأ تايلكب امذيعأ» لوب نيسملاو نيك ذوعإ لس وهياع هللأ ىلص



 ١4 ةيآلا قافلا برب ذوعأ لق : ىلاعت هلوق .

 هذه : بادكالا لاق 2 زئاج ريغ كلذ نأ مولعمو 04 بيعلا كلذ مالسلا هيلع هيف لصحلو 0 ةوعدلا

 . ةرقبلا ةروس ىف اهلع مالكلا قيس دق ةروكذملا هوجولاو ؛ لقناا لهأ روهمج دنع تو دق ةصقلا

 رافكلا ناكل كلذ عفو ولف ع رود .سم هنأد مالسأا هيلع كودرلا ثكودءدعل اوناك رافكلا 9 هلوق امأ

 هلقع ليذأ نونجب هنأ ًارو>سم هنوكب نوديري اوناك رافكلا نأ ( هباوخ ) لوقلا كلذ ىف نيقداص

 ةوكفش ال ا كلذف هندي ف هدب ملأ ارب نورك نأ امأف 2 ميد كا كاذلو 2 ردسلا ةطساوب

 هعرشو هنيد َْق هيذؤي ايدج الو اذا الو اناطيش ال هيلع طاس ناك ام ىلاعت هللاف ةلخابو ؛ أ

 ؛ةرقبلا ةروس ىف مدقت دق ةلأسملا هذه ىف مالكلا مامتو «دعبي الف هندبب رارضإلا ىف امأف « هتوبنو

 : ريسفتلا ىلإ عجرنلو



 اما/ ةيآلا ال رسالا[ كو ذنوعأ لوا ةللاعت انأ وق

 ىلاعت هلوقف + لعفلا ىلإ ةوقلا نم ةيركفلا تالوهجملا كل مالا رخآ ىف مث: ةبركنفلا
 " لاح ىهو ةيناسنإلا سقنلا بتارم نم ىلو ألا ةبترملا ىلإ ةرامشإ ( سانلا برب ذوعأ لق )

 كن قيمان ىلإ جاتحت ةبترملا كلت ىف سفنلا نآل كلذو . ةيبسكلاو ةيهيدبلا :مولعلا عيمج نم ةيلاخ

 مولعلا هذه لوص> دنع ىهو ةيناثلا ةيترملا ىف مث ٠ ةيهمدبلا فراملا كلتب اهنيزيو اهنرب

 هلوق نم دارلا وه ةيركفلا مولعلا مالعتسأ ىلإ اهنم: لاقتنالا نء ةكلم اهلا لصح ةيمدبلا

 ىلإ ةوقلا نم ةيركسفلا مولعلا كلت جورخ دنع ىهو ةثلاثلا ةبترملا ىف مث ( نمانلا كلم )

 هناعبس قالا نااكنف ( سانلا هلإ ) هلوق نم دارملا وهو سفنلل ماتلا لاكلا لصحب لعفلا
 رق * نم ) لاق, مث.«ةبترملا كلي قيلي ام ةيناستاإلا سفنلا بتارم نم ةتره لك بس< هسفن ىمسي

 نأ مولا ىلع سانخلا مسا قالطإ ىف ببسلاو « ةيمهولا ةوقلا هنم دارملاو ( سانخلا ساوسولا

 دعاسي لقءلاف ةجيقنلا ىلإ ىمآألا لآ اذإ مث , تامدقملا ضعب ميلست ىلع نادعاستي دق ؛ ممولاو لقعلا

 (سانخلاب) مولاى مسي بيسلا اذهلف ؛ ةجيتنلا ميلسق نع عنتميو عجربو « سنخي مثولاو ةجيتنلا لع

 هنأحبس هن 1ك هع أ كفن الق هنأ ! 0 ىلع ميظع ساتكلا اذه" ررض نأ هناحيس نيب مث

 لقعلا نيب زايتمالا عي هبأم ىلع هيو هودعىلع هنو ةيرشملا َح ندر قررا م ةروسلا هذه ىف نيب

 ميركسلاباتكلا متخ عقو « مرج الف . ةيناسنإلا سفنلا بتارم تاجرد رخآ كانهو ؛ ممولا نيبو

 . هيلع ميظعلا ناقرفلاو

 ليرتخ نأ در( اهدا رز رد در لإ 0 زن ببس ىف اور كذ ( ىتاثلا لصفلا إل

 بري ذوعأ لق كشارف ىلإ ثيوأ اذإ لاقف“' كذيكر (ناللا "نافع نإ لاقوأ ءاثأ ءالشلا هلع
 اهنا كيسا ل دك 2+ لا 0 هلع (هر 1! لاامدتلا نأ" مازن انوار ننترالا

 رضنأو كرهظ ىوقأو . كدضع دشأ ام اولاقو هوتأ مث , اولعفف ًادم نيعنف عوجتن اولاعت : اولاق

 مصعأ نب ديبل نأ «نيرسفملا روهمج لوق وهو ( اهتلاثو ) نيتذوعملا ىلاعت هللا لزنأف: كِهجو

 لوس رض رف ناو رذ اهل لاقي رب ىف هسد رتو ىفو ةدقع ةرشع ىدحإ ىف يام ىنلا رعب ىدويلا
 رحسلا عضومب ليربج هزيخأو ٠ كلذل ناتذوعملا تلزنفلايلاةعالث اكلذ:هيلعادتشاو ء رقع هّللا

 ناكو لعفف هنآ أرقاو ( ةالقع لحل نال لي ربغ لاقاو كيا داجإ ةماللقز ءمجللللا هلهازف لاكرأت
 . ةحارلاو ةفخلا ضعب دحب ناكف ةدقع تاحنا ةيآ أرق املك

 لولا نكمي فيكو ؛ ةلطاب ةياورلا هذه ىضاقلا لاق « مهرسأب كلذ او ركسنأ ةلزتعملا 27
 نالو (ىنأ ثيح رحاسلا حلفي الو )لاقو (سانلا نم كذدصعي هللا و) لوشي للاغت ةسسااو 2-8

 اررضلا لإ اوال نأ كيرا اك كلذ حص ول هنآلو « ةوبنلا ىف حدقلا ىلإ ىضفي 2

 ناآآلو , لطاب كلذ لكو ؛ مهسفنأل ميظعلا كلملا ليصحت ىلع اوردقلو . نيحلاصلاو ءايبنآلا عييمج

 كلت ىف نيقداص رافكلا ناكل ةعقاولا هذه تدقو ولف ءرو>سم ةنأ هنوريعي اوناك رافكلا



 قلفلا ةرودس 9

 ةمدقم

 : نياصف مدقت نم دب ال ريسفتلا ا صودا 00

 هنإ ل مف ؛« بم ع 8-2 ىلع كيرلا نيئاه م نيفراعلا صضعب 0 4 كرولا لصفلا 0 ١

 ا 9 ىف اهبيقع ةروسلا هذه رك ذ صالخإلا ةروس ىف ةيحلإلا مأ حرش امل هناحبس

 قحلاو «ةيهانتم ريغ مدعلا تاملظ نال كلذو ( قافلا برب ذوعأ لق ) الوأ لاقف هللا تاقولخم

 برب ذؤعأ لق ) لاق اذهلف عادبإلاو داحيإلاو نب وكلا رونب تاملظلا كلل قاف ىذلا وه هناحبس

 قلخلا ملاعو مالا ملاعنيمسق ىلع تانكسمملا ملاع نأ هيف هجولاو ( قلخ ام رش نم ) لاق مث ( قلفلا

 قاخلالاعامأ ء تافآلا و رورشلا نءةئيرب ةض< تاريخ هاكرمألاملاعو( رمآلاو قاخلا هلالأ) لاقام ىلع
 تاينامسجلاو ماسج لا لاع ىعس او . هيف الإ لصح الرشلاف  تاينامسجلاو ماسجألا ملاع وهو

 : لاق مرجال ؛ كلذك رمآلا ناك الف ٠ مسجلا ق>اولنمرادقملاو : ريدقتلاوهقاخلا نآل 0

 قلخلا ملاع ىف ةعقاولا رورشلا نم عادبإلاو داجالا رونب مدخلا و < تاءلظ قاف ىذلا برلاب ذوعأ

 ماسج لآ هب رصنع 1 ةيبرث 1 امإ 0 ماسجالا نأ رهاظلا نم 2 6 ف اينامسجلاو ماسجألا ماعوهو

 نمحرلا قلخ ىف ىرت ام ) لاق ام ىلع « روطفلاو لالتخالا نع ةئءرب اهنآل . تاريخ ةيرثآلا

 دام امإ ىهف تايبرصنعلا | و ( روطف 3 رم ىرت له ردبيلا عجراف كراش م

 ةصلااخ ايهف ةيلظااف . ةيناسفنلا ىوهلا 0 نع هب 3 الاخ 00 تاداّحلا اذ 2 ناو.ح 1 تاين ل

 ةوهلاقتاينلا 8 أو ( كفو اذإ قاع رش نهو ( هلوق ند دارا اىهو 2 ةلئاز ةياكلاب ع اناوالاو

 ى ةين ام || ه 4بب ذاغلا

 بضغلاو ةوهشلاو ةنطابلا ساو+لاو ةرهاظلا س اولا ىه ةيناوي+لا ىوقتلاف ناورحلا امأو , ةثالثلا
 دارالا وهو هللأ لالج سدقب كاست ل 5 بيغلا ماع ىلإب ايصنالا نع ةيناسنإلا حورلا عنمب اهلكو

 فل ىوس ةبئرألأ هذه دعي تايلفسلا نم قى ١ هنإ مث مث ( كد اذإ كسا رش نمو هلو# سس

 محلا َْق ثفنت | و 35 اننلا هذه 3 ف قمعلاو ضرعلاو لوطلا َّق ديزت قلل

 أهدعب 8 ةروسلا هذه عطق ار اللف 2 5 1 ممم 0 الق )ع ةدمعتسملا ىهو ) ةيناسنإلا

 2( ةدعد سم امترطف لص اذ كلذو؛ قرتلا ُْق ةيناسفإلا يمنا تا رد اس :أ سا )ا هه هروس ف

 : ةياكلاب فراعملا هذه نع ةلاخ مالا هلكأ نوكك ا الإ هتيحو ىلاعت هللأ ة ةف رعع شعتات نذل

 تالوهجما مالعت ا ىلإ اهب لصوتلا نكي ةيهيدب ةيلوأ مولع اهيف لصح ةيناثلا ةبترملا ىف هنإ مث



 ١م ةيآلا . دحأ أوفك هل نكي ملو : ىلاعُت هلوف

 مل: لاق ىلاعتو هناحبس هناك ةبحاص هل نكي مل: دهاجب لاق ( اهناثو ) هاطعأ ام ىواسيام هيطعي
 (ًابسن ةنجلا نيبو هنيب اولعجو ) هلوق هنع هللا ىح نم ىلع ًادر. هرهاصيف هل ًاؤفك دحأ نكي

 هنأ نيب امل ىلاعت هنأ قيقحتلا وهو ( اهئلاثو ) ( دلي مل ) ىلاعت هلوقل ديك أتلاكةبآلا هذه ريفتف

 :هانيب ام ىلع ( دلوي ملو دلي مل) هلوقب نيبلا نم طْئاسولا ىفنو جئاوملا .اضق قاهيلإ دومصملا وه

 لالجلا تافص نم .ىثث ىف هل ًايواسم نوكي نأ عنتمي تادوجوملا نم ايش نأب ةروسلا متخ ذئنيف

 ةلباق ريغ هتقيقح نإف هتقيقح تايضتقم نم هدوجو نآل هيف ةاواسم الف دوجولا امأ . ةمظعلاو

 هملع نآل هيف ةاواسم الف ملعلا امأو « مدعلل ةلباق اهنإف ؛ قئاقحلا راس امأو ؛ ىه ىه ثيح نم مدعلل

 طفلعلا ص رقم ىف نوكيزالو ةبورلا نم "لو شجلا نم دافتس الو لال دس لو ىو ف 0

 لدعلاو دوجلاو ةمحرلا اذكو اهيف ةاواسم الف ةردقلا امأو ٠ كلذك تائدحلا مولعو للزلاو

 : دئاوفلا نم عا تاي فد ب كانإ عبرأ ةروسلا هذه نأ ٍلعاو «ناسحإلاو لضفلاو

 ميرك هنأ ىلع دمصلاو . دحاو هناحبس هنأ ىلع لدي ةروسلا لوأ نأ 4 ىلوألا ةدئافلا ل

 هزنمو قالطإلا ىلع ىنغ هنأ ىلع ( داوي ملو دلي )و ًانسحم نوكي ىتح هيلإ دمصي ال هنال ميحر

 ضح# لب ءرض عفد وأ عفن رج لجأل هدوج نوكي الو ٠ الصأ ءىشب لخبي الف تاريغتلا نع
 . تافصلا نم هيلع زوجي ال ام ىفن ىلإ ةراشإ ( دحأ ًاوفك هل نكي مو ) هلوقو ناسحإلا

 صقنلا ىفنو ( دحأ ) هلوةب ةرثكلا عاونأ هتاذ نع ىلاعت هللا ىفن 4 ةيناثلا ةدئافلا ا
 هلوقب دادناألاو دادضاللا ىفنو . دلو مو دلي م ةيلعلاو ةيلولعملا ىفنو  دمصلا ظفلب ةيبولغملاو

 .( دحأ اوفك هل نكي ملو)

 ىف ىراصنلاو « ةملظلاو رونلاب نيلئاقلا ةيونثلا بهذم لطبي ( دحأ ) هلوق 4« ةثلاثلا ةدئافلا ١

 هلا ىوس افلاخ تأ نم بضدم لاح ةيناثلا هياآلاو © موجع كدرافالا ف ناياعلاو : تنل

 لطبت ةثلاثلاو ٠ تاجاحلا عييمج بلط ىف هياإ ًادومصم قحلا ناكا ل رخآ قلاخ دجو ول هنأل

 ةيآلاو , هللا تانب ةكئالملا نأ ىف نيكرشملاو « حيسملا ف ىراصنلاو . ريزع ىف دوهيلا بهذم

 . ءاكرششو هل ءافك أ مانصألا اولعج ثيح نيك رشملا بهذم لطبت ةعبارلا

 نكل لوسرلا قح ىف رثوكلا ةروس لثم هللا قح ىف ةروسلا هذه نأ 6 ةعبارلا ةدئافلا ل

 هلل اوتبثأ ممنأ ببسب نمطلا انههو ؛ هل دلوال رتبأ هنإ : اولاق مهنأ ببسي ناكل وسرلا قح ىف نعطلا
 انهلف . "لان هللا وش ق.كسع لولا رج رو سنع ناسنالا نخ فدلرلا كي نال كلذر اذ
 مالكلا كلذ لوقأ انأ (كانيطعأ انإ) ةروس ىفو « ىنع 13 نوكسن يح ( لق ) انهم لاق ببشلا

 1 معأ لاير احس اسأل( كح اذ انا نا 2 ١

 عمم طاح »4و



 ألا . دحأ اوفك هل نكي لو : ىلاعت هلو ١م

 مث ع هه 2 ه را شو ل

 6«: 5 دحاأ م نكي ملو

 ان وكي نأ نكمي الف «نآر هلا و ةوبنلاب ملعلا ىلع 2ع 0 ا 1 ا

 ىف ةدئافلا اف «عمسلا نم 0-0 ركع مل املف ع نأ اى ةحمسلا لئالاللا ىف نداقتسم

 قمرا 21د ىف هباحبس هنوك" ااذحأ ةنوذ نم دارملا نأ اين دق ( ادلق ) ؟ ةروسلا هذه ىف امهرك ذ

 هتاذ ىف ريغتلا عنتمم هتاذل ا ك1 ا ار 9 - - اربلا ءاأ عيمج نع 0

 ركذ املف « ةيدولوملاو ةيدلولا فن نابجوب ةيدمصلاو ةيدحالاف كلذك ناك اذإ و . هتافص 0

 أههارك د نم ةوصقملاف .نيكحلا نيده رك ذ مرجالء ةيدولوملاو ةيدلاولا ءاقتت ال بج وملا بسلا

 . امهتافتنا ىلع ةعطاقلا ةيلقعلا ةلالدلا ىلع ىلاعت هللا هيبنت

 واو ةيدلا ولا قت نم 1 ةدئاف ( دلوي ملو دلي مل) ىلاعت هلوق ىف له « س.اخلا لاؤسلا ١

 د0 كاي مير ىلإ ةياقز ) دحأ هللا زاك فن كلذ دئاوف هيف ( انلق ) ؟ ةيدولوملا

 لاثمآلاو ءاكرشلاو دادنالاو دادضألاىفنىلإ ةراشإ(دمصلاهللا)هلوقو « بيكرتلا نعاهزنم هتيهامو

 .ةفسالفلا نيبو . نايدآلاو للملا بابرأ نيب امهيف قافتالا لصح ام نافيرشلا ناماقملا ناذهو

 ةفسالفلا نإف  ةفسالفلا نيبو للملا بابرأ نيب فالتخالا لصح عضوملا اذه دعب نم نأ الإ
 ىلع اذكهو ٠ كلفو سفنو رخآ لقع لقعلا نعو « لمع دوجولا بجاو نع دلوتي هنإ : اولاق

 نادي لردلا اذه لمف# ريفلا ورث شحن ام يدم وهدئذلا_لقعلا لإ ىبتن ىح تيئرتلا اذه

 اذه انملاعل ريدم وه ىذلا لقعلا نوكيو « هتحب وه ىذلا لوآلا لقعلا دلو دق دوجولا بجاو

 لوقعلا دل مل هنإ ليق هناك. الوأ ةيدلاولا ىن ىلاعتو هناحبس قحلاف  هقوف ىتلال وعلا نم دولوملاك
 قَد ًادولوم سيل اذه مكملاعو مكحاو رأَو مكداسجأ ةردم وه ىذا ىلا و : لاق 2 ردنا

 . هناحبس قحلا وه ىذلا د>اولا الإ رثؤه الو دولوم الو دلاو الف ءرخآ .ىش
 :"كالا0 هيف ( دحأ وفك هل نكي مو ل هناحبس هلوق

 الو رقتسم ريغ وغل وه ىذلا فرطلا رخؤ» نأ حيصفلا قرع عأا مالك | 4 كلر لاؤسلا 7

 1 م كدا ف اندم مرو ةلاياق هناتك ىف كلو لع هيوينب صنادقو« مدقي

 2« فرظلا اذه وه ىنعملا اذه ىلع لادلا 7-0 ؛ هللا تاذ نع ةأفاكملا قلل قيس اكع] مالكلا اذه

 . مدقتلل ةحت:سم فرالا اذه ناك بسلا اذهلف ؛ لل مهالا مدقتو

 فاكلا مضي ( اوفك ) ءئرق (باوجلا) ؟:ةأآلا هذه“ ىف ةءا رقلا فيك ( قاثا لاؤنلا )

 بنطو بنط لثم ففخي مث مذلا وه لصأألاو . ءافلا نوكس عم اهرسكو فاكلا مضيو ءافلاو

 نيرتمقمللو « لثملا وهو دحاو قد هلك ءافك و :فكو وفك لاقي ةديبع ونأ لاقو ؛ قنعو قنعو

 هنالل ءازجلا ( دانك فول ليدع الو لثم هل نكي مل ءاطعو بعك لاق ( اهدحأ ) ليواقأ هيف



 ١ ةيآآلا . دلوي ملو دلي مل : ىلاعت هلوف
 هراو قأ عا وأا عاود

 «0 داون لو دلي مل

 , قالا روهمج دنع توبا ةمولعم ةيدمصلا تناكو « قلخلا رثك ]8ع ؟ترسم ةلرهع ةكشلا
 . فيرعتلا ليبس ىلع دمصلا ظفلو ريكشتلا ليبس ىلع دحأ ظفل ءاج مرج ال

 (باوجلا ) ؟ (دمصلا هللا نأ هللا ) هل وة ىف هللا ةظفل ركب ف لكامل ام 4 فاثلا لأ لإ 2
 أنيب دقو « نيف رعم وأ نيتركن امإ ء ادري نأ دحو دحأ ظفل ف بجو ةظفلل هذه رركت مول
 . ًافرعم دمصلا ظفلو ًاركنمدحأ ظفل رك ذيى> ةظفللا هذه تررك مرج الف «زئاج ريغ كلذ نأ

 : تالاؤس هيف ( دلوب لو دل مل ) ىلاعت هلوق
 دلو هل نأ اوعدأ مال دلي ل هنأب ةءاذنلا كفو انا كارلا < اذلاو ةوكل © 21و ال وأ نوكي دهاشلا ىف نأ عم ( دلوي حلو ) هلوق ىلع ( دلي مل ) هلوق مدق مل 4 لوالا لاؤسلا ١)

 ىراصنلات لاقو ؛ هللا نب اريزع دوهلاتلاقو « هللا تانب كلل واف كلا و ر
 ةجحلا ىلإ راشأ مث ( دلي ل) لاقف مالا ادي كيم اديلف ا ةلاو هل ناد عدي ل

 . هريغل ًادلو ناكام هنأ ىلع انقافتا ةيدلولا عانتما ىلع ليلدلا ليق هن اك( دلوب ملو ) : لاقف
 (باوجلا) ؟ دلي نالقيلو ( دلي مل) لاقف ىضاملا رك ذىلعرصتقا اذامل 4 ىباثلا لاؤسلا ١)

 ند مهنإ الأ ) ىلاعت هلو# هيلع كاوا كل دلو 3 ع ًاباوج ترو هل كلذ ىلع رصتقا امإ
 كلذ اولاق انإ مو مطوق بيذكت ةيالا هذه نم دوصقملا ناكاسلف ( هللا دلو نولوةيل مبكفإ
 ا قفو ىلع ةبالا تدرو مرج ال . ىضاملا ىف

 ؟ (ادلو ذختي ملو) ليئارسإ ىب ةدو- ف لاقو ( دلي ل) انهه لاق ل 6 ثلاشلا لاؤدلا ١
 قيقحلا دلولا وه اذهو هلثم هنه دلوتي نأ ( اههدحأ ) : نيهجو ىلع نوكي دلولا نأ ( باوجلا
 ودل اذلار نك مذإو ا مسإلا اذه هش و دلو هدحد ةكلو هنيناذل وم لوكيل نأ( كاتلاور
 هذخلا هللا نإ لاق نم مممو ٠ ةقيقح هللا دلو يا لاق نم مهنم : ناي رف ىراصنااو 1 ةقيقحلا
 ىف دلولا قن ىلإ ةراشإ هيف ( دلي ل) هلوقت هل افيرشت اليلخ مقلد زا اك. افيوكت ذل
 نكي موءأدلو ذختي مل) لاق اًذفلر . قاتلا 2 فن ىلإ ةراشإ ( ادلو ذختي مل) هلوقو ؛ ةقيقحلا
 , بيولطملا مالا ىلع هل ًانيعمو ًارصان نوكيل ادلو ذختي دق ناسنإلا نآل ( كلملا ف كيرش هل
 ان رك ذام ىلإ ةراشإ وهو ( ىغلا وه ادع انا ةهدلا كا 16: ىرذأ ةروس فيلات كادر
 . ةجاحلا دنع نوكي امن دلولا ذاختا نأ

 نإوءال مأ عمسلاب ملعي نال ةووسإماب اكل ماو أذل لاعت اهز؟ كين « عبارلا لاؤسلا ١
 هنأب ملعلا نم دافتسم ًآدلاو ىلاعت هنوك ىن (باوجلا) ؟ 00 ىف ةدئافلا اف كلذ نكمي ال ناك
 ات دأب ملعلا نم دافتسم و ركوررا فيو مسقنم الو ضعبتم الو مسحب سيل ىلاغآ



 ةاللا مط اارفتناا: .ىلاعت هلرؤق ١م

 > لولا نأ: ماركا اف | ولك دف ةيباشلا تافصلا .ىكل] .ةراذثالا: نهرو (فاثلا) عونلا,امأو
 وهو) هلوقل دحأ هقوف سيل ىذلا دمصلا (ىناشلا) (ديملا ىنغلا وهو) لاقام ىلع ىغلا وه دمصلا

 لاق ( ثلاثلا ) هيلإ حتاوملا عفرت هنود نم وج ري الو . هقوف نم فاخب الو ( هدابع قوف رهاقلا

 لكر هقلخ ءانف دعب قابلا ةداتق لاق (عبارلا) ( معطي الو معطي وهو ) برشي الو لك أي ال ةدانق
 لاوزلا هيلع زوجي الو «لازي الو لزب مل ىذلا : ىرصبلا نسحلا لاق ( سمالا ) ( ناف اهيلع نم
 نا لالا ره ست ال ل لو: نر كر اليو رش نعال ىو ناو إل و نبأ الوب ناكم الو تاك
 (عباسلا) ضرالاو تاومسلاثاريم هلو ثروبي الو ترميال ىذلا : بعك لا

 ةفصب يصر ]ل يذلا رد :نانئيك نإ لاق( نماثلا)وويس ؛ال وز ماني الب ىدلا : كلامو ويأو نامي لاق
 وه : سنأ نب عيبرلا لاق ( رشاعلا ) هيف بيع ال ىذلا وه : نابح نب لتاقم لاق ( عساتلا ) دحأ

 ىفو « هتافص عييمج ىف لماكلا هنإ : ريبج نب ديعس لاق ( رشع ىداحلا ) تافآلا هيرتعت ال ىذلا
 لاق ( رشع كلاثلا ) بلغي الو بلغي ىذلا هنإ : قداصلا رفعج لاق ( رشع ىتاثلا ) هلاعفأ عيمج
 قئالخلا سيأ ىذلا هنإ : قارولا ركب وبأ لاق (رشع عبارلا ) دحأ لكن ع ىنغتسملا هنإ : ةريره وبأ

 لاق ( رشع سداسلا ) راصبالا هكردت ال ىذلا وه ( شع سهاخلا ) هتيفيك ىلع عالطالا نم

 ءىث الو ؛ ثرويس الإ دلي ءىش سيل هنآلل دلو مو دلي ل ىذلا وه : ىطرقلا دمحو ةيلاعلا وبأ

 نيل د] هقارا ا يذلا راكلا هنإ ,سانع نتا لاق.( تع عباسلا ) توميسو الإ دلو

 كلا كا دلل ارش رد كرك نأ عر : كلدان لاو تاناصمللا لوف نع ىدنملا هنأ ( رقع

 ”تايدلال تاآلاو ةكمالاو ه2 ل] فطاخا نكي

 هللالكا بع ىلا لمع رهو لكل لع دمصلاو ظفل لمح نأ وهوا( ثلاثلاردج ولا زر امأو
 عيمج ىلع لدب لكلال أديم 27 لع هتلالد بس و: بولسلا عسي ىلع لدي ىناذإا بوجولا ىلع

 . ةيهلإلا توعنلا

 ناكاذإو « هللا ىوسدءك دوجولا ىف نوكيال نأ ىضتَقي (دمصلا هللا) هلوق 4 ةيناثلا ةلأملا)
 دوجولا ىف نوكيال نأ مزل ه:اذ ىف ريغتلا لبقيال امب وأ . حتاوملا ىف هيلإ دومصملاب ًارسفم دمصلا
 ( دحأ هللا ) هلوةف ء دحاولا ىوس هلإ ال هنأ ىلع لدت ةيآلا هذهف « ىلاعت هللا ىوس اذكه دوجوم

 هللاز كلاوقإو : وجيل كميدج وب[ فدل نال و تيكزرت هاذ: ىف سيل هنأ ىعع لدا هنروك ىلإ .ةزاشإ
 : نالاؤس ةيآلا ىف قبو . دادضألاو دادنالاو ءاكرشلا ىفن ىندمب . ًادحاو هنوك ىلإ ةراشإ (دمصلا

 رثك أ ىلع بلاغلا ( باوجلا )؟ افرعم دمصلا ءاجو . ًاركتم دحأ ءاج مل « لوآلا لاؤسلا ١)
 انيق ركالا شا ذاقت مسقنم وهف سوسلك نأ تبثو ء« سوس دوجوم لك نأ قاخلا ماهوأ

 اذهو . حاولا ف هياإ ًادودصم نوكي ىذلا وهف دمصلا امأو ؛ قلخلا رثك أ لابب ًارطاخ نوكيال

 تناك اذإو ( هللا نوقيل مهقلخ نم مهتلأس نئلو ) لاقامىلع قاخلا رك آل لب برعلل يولع نك



 ام ةيزلا* .؟هفمضلا ةثلأ ؟فلاعت هون

 راع يدم ثا نص

 25 ليدعلا ةليأ

 : لئاسم هيف 4 دمصلا هللا 2 ىلاعت هلوق

 لوعفم ىنعمب لعف هنأ ( لوألا ) نيهجو ( دمصلا ) ريسفت ىف اوركذ ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 ءاشلا لاق ؛ ناو1لا ىف هيلإ دومصملا ديسلا وهو : هدصق اذإ هيلإ دمص نم

 دعما للا اقل ا م ا لا

 هل م ين تك يح ب و ًآكيأ لق

 ؟ دمصلا|٠ اولاق ةيآلا هذه تلزن امل هنأ» سابع نبا ىورام ريسفتلا اذه ةح ىلع ليلدلاو

 ىأ الا اذه درع تدك ثلا لاقو « حئاوخلا ىف هيلإ دمصي ىذلا ديسلا وه مالسلا هيلع لاق

 ةروراقلا دادسل لاقي هنمو ؛ هل فوج ال ىذلا وه دمصلا نأ ( ىتاثلا لوقلاو ) هدصق تدصق

 هيف كاذلا : ريفتلا اذه ]كو ةةداتق لاقو . هزار ةكيف ل تاخت تا ل 22
 رحلا نم ءااإلا رهذ نقلا ةغالا لهل ردن رخأملا ضب لاهو  تسشلا رعد

 لاهج نم موق لدتسا دق هنأ لعاو  ءىش هنم جرخم الو .ىش هلخدي الو رابغلا لبقي ال ىذلا
 ةمدقف امسج هنوك ىفاني ًادحأ هنوك نأ انيب انأل لطاب اذهو « مسج ىلاعت هنأ ىف ةيآلا هذه ةهبشملا

 ريسفتلا اذهب دمصلا نآلو , ىنملا اذه دمصلا نم دارملا 0 نكمل هنأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه

 نآل كلذو هزاجم ىلع كلذ لمح نأ بحجب نذإف ,. كلذ نع هللا ىلاعتو ةطغاضتملا ماسجألا ةفص

 ةتاحش هوك لإ ةراغإ كلذ و ريغلا نع رمال كاملا مدع نووكت كلدك نوكي ىذلا مسجلا

 .ةيآلا هذهىف ىوغللا ثحبلاب قاعتي اماذهف « هتافص عيمجو هئاقبو هدوجو ىف ريختلاعنتمهتاذل ًابجاو

 م ناكل هنرك انهو كر اضف ران ةلفاتسملاا هو منع لقن دقف نورسفملا امأ

 قاتلا ةداولاب اهكدل و ةيفاضالا تافصلا 0 ةراشإ وهو 2 تاجاخلا عفد ىف هيلإ اعوروس

 تافصلا ىلإ ةراشإ وهو امهف ريغتلا 9 ةنافص فا ناد ف ةيكرلا تضاشتلال الا

 نيه زال اعناطب لوك. اقم ادهطلا لوطا فاس هللا
 تامولعملا عيمجب ملاعلا وه دمصلا ( ل و01 كه وجو 6 يك (لوألا ) عونلا امأ

 6 ميللا وه دمصلا ( ىناثلا ) كلذب الإ متي ال تاجاحلا ءاضق ىف هيلإ اعوجرم نقيا ا

 07 ديسلا وه دمصلا كاحضلاو دوءس» نبا 0 وهو ( ثلاثلا ) مر ا و محلا يقف ل

 قط هنوك نال كلذَو اهلل اذا وه دمصلا مدآلا لأق 5( عبارلا ) هددؤس ىمتنا لق

 (سداسلا) بئاصملا دنعدهي ثاغتسملا ٠ بئاغرلا ىف 0 دمصلا ىدساالاق ( سماخلا ) كلذ

 ازال هك بقعمال ٠ دب ربأم محو ءا 5 هلعفب ىذلا وهدمصلا : ىلجبلا لضفلا نب نيس ا لاق

 . هنود ىمأ ىف ىضققي ال دجاملا درفلا هنأ ( نماثلا ) مظعملا ديسلا هنأ ( عباسلا ) هئاضقل



 ةي آلا تأ هتلازوهب لق: للاعت ف 0 ١

 (ثلاثلا ماقملاو) هادعام 0 وه ىذتسو ٠ 0 هيلإ رقتفي 0 ذاوجو ! ا 2 كل

 بجاو نوكي نأ نوزو< نيذلا مثو ءامودأو تاماقملا سخأ وهو لامشلا بادأ ماقم وهو
 ىلع أدر مدقت اب دحالا ظفل نرَف دحاو نم رثك أ هلإلا نوكي نأو دحاو نم رثك ١ دان لل

 : دحأ هللا وه لق ) ليقف مهتالاقا الاطبإو ءالؤه

 نرركس نأ امإ ناك اهملا خام طة نأ لوقا .هانزكل ذاع لعأو فرشأ 6 رخآ ثحب انههو

 ةيبلسلا اهأوأ: قالخ دي رم رداق ؛ 0 0 ةليفاضإلا انا العر قوكت نأ امإو ةيفاضإ

 تافصلا نم لواألا عونلا ىلع الوأ لدت تاقولخلاو ضرعب الو ردو الو مسي 2 سلات كاف
 لدي دخأ اناوقو : ةيفاضإلا تافصلا عماجم ىلع لدي هللا انلوقو . اهنم ىناثلا عونلا ىلع أي اناث

 لوقعلاب قيلي ىذلا نافرعلا ةدافإ ىف أمات ( دحأ هللا ) انا وق ناكف « ةيبلسلا تافصلا عماجم ىلع

 ىذلا وه هللا نر كلذيو. ةيفاضإلا ت امصلا عداجم ىلع لدي هللا ظفل نإ انلق 5 . ةيرشبلا

 دادبتسالاو عادبإلاو داحيإلاب ًادبتسم 20- هنا الا سلل ةدابعلا قاقحتسا و.« مداسلا معتم

 عيمجي قاعتملا ملعلاو ةذفانلا ةدارإلاو ةماتلا ةردقلاب افوصوم ناك نم الإ لصحب ال داحإلاب

 ةيبلسلا تافصلا عماجم امأو  ةيفاضإلا تافصلا عءاجم هذهو . تايئزجلاو تايلكلا نم تامولعملا

 ءاحنأ نع ةهزنم ةدرفم اهسفن ىف ةقيقحلا كلت نوك ةيد>الا نم دارملا نآل كلذو . ةيدحالا ىبف

 نه دحاو لكو..هئازجأ نمادجاو لك ىلإ ةرقتفم ىبف"ةيكرم ةيهاف“لك ن آل, كلذ ؛ بيك ارّلا

 كرم كلف ةيئاادإ رك قزف ءوكلإ قيمنا كول 6 ريع ىلإ رةتفم رف كك لكف هاريغ هئاَرَجأ

 0 درف هسفن ىف ا نوي نأ عنتم تانئاكلا عسي ل أدم وه ىذلا هلالاف ٠ هناذل نكمي وف

 7 ل ًاريحتم نوكي ال نأ كحول ةيدحإلا كيت اذإبو

 ءىث ىف نكي : 5 نكي ملاذإو؛ ًازيحتم نوكي نأ ليحتسي دحالاف؛ 5 وهف كلذك ناكام

 نوكي الو ؛ أدحأ نوكي ال هلح عم هناآل . ءىث ىف الاح نوكيال نأ بحيو . تاهجلاوزايحألا نم

 نال ةنبلا ًاريغتم نكي مل الح الو الاح نكي مل اذإو . ًادحأ نوكي ال هلاح عم هنأل ,ءىثل الح

 [للو نأ لانو زنا جاذأ كفو وحلا قاكاذإ اكيازربةنضرولا رهط 8 5 نأ و كب .الزوريفتلا

 اع ةكيل اقل يدب وا قاض ىقكا ويعلو ةابزو كولا ءفااكرتشال توك ولا ًابجاو نا دوج وه :نضزق

 فيك ( ليق نإف) اسعار هنوك مزاتس ًادحأ 0 نأ 21 لموت دجلااو لكف ارامل

 ةيدحالا كلل“ نم ةقيقحلا كلت كانبف ةيدحالاب فصرت ةقيقح لكنإف . ًادحأ ءىثلا نوك لقعي

 ماوكحملاو .ةقيقحلا كلثل ةمازال ةيدحالا نأ ( باوجلا ) دحأ ال ةثالث. تلاث.كاذف امهعوميو
 انركذام : حال كف ٠ ةيدحالا كلت نمو اهنم لصاحلا عومجما ال ةقيقلا كلت وه ةيدحالاب هيلع

 ماو بولسااو تايفاضإلا نم ىلاعت هللا .تافص عيب نمضتم مالك ( دحأ هللا ) هلوق نأ

 . ( دحاو هلإ مكهلإو ) هلوق ريسفت ىف روكذم بابلا اذه ىف مالكلا



 ١1/3 ةنالا نحل هلأ وه لق : ىلاعت هلو

 ًايحاو الجر تيأر تابثإلا ىف لوقت , الا ف دحالاو تايثإلا ىف لمعتسي دعاولا نأ (ابئلاثو)

 . مومعلا ديفيف ًادحأ تيأر ام ىنلا ف لوقتو

 نيوذتلاب ةماعلا ةءارقف ( دمصلا هللا دحأ ) هلوق ىف ءارقلا فلتخا « ةسماخلا ةلأسملا ١

 نم نيونتلا نآل كلذو ٠ هيف لاكشإ “ال ئذلا”نساءقلا وهو ؛ هللا نيحا اذكك |[ ركل ناكر

 نعو# رسكلاباههتمآل وألا كرك نانككإسإ قلاب اة0117+ .ةنكوان, شان مرفت اب جلا 1 ك0 ح1

 ايلف دز كا زتباملا قر نيالا نفور كيا نوألا نأ كلو. ف وزد يغب دق تدك :اوارع اجل

 ءايلاو ىلاؤلادو_تالاثلاةكف دج اك قينك اسلا ءاعنلدل ةتكلاس فذ نأ قراها رع كي رع ااعواخ

 (كيم) وحن لعفلا ف ةنك اسلا نونلا تفذح اذهلو : موقلاىريو « موقلاوزغيو موقلا ازغو كلذل

 . فورحلا هذه تفذح م نينك اسلا ءاقتلال هللا دحأ ىف تفذح انهه اذكسف ( ةيرم ىف كتاالو )

 لافو عشا اهل ازا لقى اة راظبا لعرؤلو منازل ننس الود حست لل ننا ةركمأ اكو
 جاردإلا ىف لصاوفلا 00 ىلع وبأ لاق « نوكسلا ىلع الصو كلذك اهنوؤرقي ءارقلا تكردأ

 كلذكف (ران ؛ هيهام كاردأ امو) (انبر ؛ اليبسلا انولضأف) لاقنم لاق اذهىللعو فقولا ىف اهارجم
 فقولا ىف هارجم لصولا ىف ءارجأ فقولا ىلع و رمعوبأ هاكح اهيف ءارقلا رثك أ ناكانمل (هللا دحأ)

 ؟ اذامل لبق نإو ( دحاولا هللاوه لق ) شمعالا أرقو « مهتتساأ ىف هترثك وهيلع فقولا رارمتسال

 اهرامذا ةين ىلع في رعتلامال فذح ( امههدحأ ) ناهجو هيف ىدرواملا لاق . ةركسنلا ىلع دحأ ليق

 . مظمتلا ليبس ىلع ريكشتلا وه دارملا نأ ( ىناثلاو ) د-ألا هللا وه لق ريدقتلاو

 ىلإ ةراشإ اهنم د» او لكو ةثالث طافلأ (دحأ هللا وه ) هلوق نأ عا « ةسداسلا ةلأسملا )ل

 هللا ىلإ نيرئاسلا تاماقم ىلعأ وهو نيبرقملا ماقم ( لوألا ماقملاف ) نيبلاطلا تاماقم نم ماقم

 ًادوجوم اوأرام مرجالف ؛ ىهىه ثيح نم اهقئاق>و ءايشالا تايهامىلإ اور نيذلا مث ءالؤهو
 اذإ هتاذل نكمملاو هتاذإ نكممف هادعاماامأو ؛ هدوجو بحب هتاذل'ىئذلا وه قا نآل.هللا ولم

 (وه) هلوقو « هنا>.- قحلا ىوسأدوجوم اورب ١ ءالؤرف ؛امودعمناك وهوه ثيح نم هيلإ رظن

 قلظملا كلذ قزصتا انعم ناكل هبل[ ةراسللا نأ الإ ةقلطُم لنا نإ و ةراشإللاو ةعلطما ةراغإ

 اوردتف ملف هناحبس قالا ىلإ نيبرقملا ءالؤه نم ةراشإ وه انلوق ناك مرج الف , نيعملا كلذ ىلإ

 :«نادوجوم كانه لصح نيح> لصح< ام: ] زيمملا ىلإ راقتفالا نآل ء.زيم ىلإ ةراشإلا كلت ىف

 (وه) ةظفل تناك ببسلا اذهلف  طقف دحاولا الإ مهوةع نويعب اودهاشام ءالؤه نأ انيب دقو

 نود وهو نيعلا باكتكأ ماقم وهو ( ىناثلا ماقملا) :ءالؤهل ماتلا نافرعلا لوصح ىف ةيفاك

 تلصف ؛ًادوجوم أضيأ قاخلا اودهاشو ًادوجوم قملا .اودهاش ءالؤهنآل كلذو «لوآلا ماقملا
 هب زيم نم كانه ديال لب ٠ قحلا ىلإ ةراشإلا ىف ًايفاك وه نكي مل مرج اله تادوجوملا ىف ةرثك

 وه مهلجال ليقف . وه ةظفلب هللا ةظفل اونرقي نأ ىلإ اوجاتحا ءالؤبف : قلخلا نع قحلا زيمتي



 هللا! دفا هلا هت لق لامعة لوف ااا

 « لقعلاب لالدتسالاو رظنلا ةنؤم كافكو عمسلاب ةينادح ولا كفرعف (دحأ هللا ره لق) ىل لوقي

 فقوتت ام لكوهو عمسلاب هيلإ لوصولا نكمي ال امم مسق ماسفأ ةثالث ىلع بلاطملا نأ هقيقحتو

 نكمي ال اهنم مسقو « تازجعملا ةصو «ةردقو هيلعو ىلاعت هللا تاذب لعلاك هتف ىلع عمسلا ةحص

 لوصولا نكمي ثلاث مسقو , هعوقو زاوج لقعلاب ملعام لك عوقو و عمسلاب الإ هيلإ لوصولا

 ريرقت ىف انيصقتسا دقو « امهريغ ىلإ رم هنأبو دحاو هنأب لعلاك وهو . ًاعم عمسلاو لقعلاب هيلإ

 . (اتدسفل هللا الإ ةطلآ امف ناكول ) ىلاعت هلوق ريسف” ىف ةينادحولا لئالد

 لق ن« ( نورفاكلا اهيأ اي لق ) ةروس ىف دب ال هنأ ىلع اوعمجأ مهنأ ملعا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ةءارقلاف ءاوفلخا دقف ةروسلا هذه ىف امأو ( تبت ) ةروس ىف لق ظفل زوحي ال هنأ لع اوءمجأو

 ىنلا أرقو ( دحأ هللا وه ) اذكه لق ريغب . دوءسم نباو ىأ أرقو ( دحأ هللا وه لق ) ةروبشملا

 نأ نايب هيف ببسلا : لاق لق تبثأ نف (دمصلا هللا دحأ هللا) اذكه وه لق نودي : هيلع هللا لص

 ناك ام كلذ نأ مهوتي الل : لاق هفذح نمو ء هل لاقي ام لك ىكسحي لب ؛ هرودقم ىف سيل مظنلا

 : مالسلاو , ةالصلا هيلع ىنلل انرلاكم

 مسأ 0ع ةيانك وه نأ ( اعد( اع هذولا هذه بأ 0 للعا ( ةئلاثلا ةلأسملا )

 ار: كلوة.ى زوج ام ( دحأ ) هلوق فزوحيو ٠ | را ًاعفت م هللا : هلاوق.نوكلف هللا

 ءادتبالاب ًاعفترم هللا نوكي ريرقتلا اذه ىلعو .نأشلا نع ةياذك وهنأ ( ىناثلا ) ) مئاق كوخأ

 هريظنو . دحأ هللا نأ وه :ءثيدحلاو نأشلا ريدقتلاو ء وه نع ًاربخ نوك ةلملاو , هريخ دحأو

 : ريسفتلا ىف نآل « ثينأتلا لع تءاج ىه نأ الإ ( اورفك نيذلا راصيأ ةصخاش ىه اذإف ) هلوق
 تنوي ل تنؤم ريسفتلا ىلا نكي ملاذإ امأ ( راصباألا ىمنت ال انإف ) ءاج اذه لع : اوم انا

 نأ ةيالا هذه ريدقت : جاجزلا لاق ( ثلاثلاو ) ( ًامرجم هبر تأي نم هنإ ) هلوقك ٠ ةصقلا ريض
 ٠ دحأ هللأ وه هنع متأس ىذلا اذه

 دحأ لاقي نأز وحي : ليلخلا لاق , دحاوىنعمب هنأ (امهدحأ) ناهجو دحأ ىف 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 «ةمومضملاواولاباذه نولعفيام رثك أو فيفختلل ةزمهواولا تيلق هنأالإ دحو دحأ لصأو نانثا

 كاع [سبلوج اللاز فخا زلات (ىلثلا]لوقلاو) ةذاسأ قو: ةداسو هدأ ور ؤجيو مهوقك ءاك كمال

 مثرد هالك دحأ لجر : لاقي ال ىلاعت هللا ريغ ةيدحاألاب . ىث فصورال : ىرهزألا لاق نيفدارتم

 اهيفهك رشيالف امرت أسسا ىلاعت هللا تافص نم ةفص 0 لب هب درف ىأ د>او لجر : لاقي اك 1

 دحاللا ىف لخدي دحاولا نأ ) اهدحأ زد دحاللاو دحاولا نيب قرفلا ىف 1 3 م

 همواقي هنكل لاقي نأ زاج ء دحاو همواقي ال نالف تاق اذإ كنأ ( اهناثو) هيف لخديال دحالاو

 نانثا همواقي هنكل : لاقي نأ زوحي ال دحأ همواقي ال نالف تلق ول كنإف . د آلا فالخم نانثا



 اب ةيآآلا . دحأ هللا وه لق : ىلأعت هلو

 (نورفاكلا امأ اي لق) ةروس امأو « نآرقلا ثلثل ةلداعم ةروسلا هذه تناكف ؛ تاذلا ةفرعم ىلإ

 امإ وهف امهنم دحاو لكو كرتلا امإو لعفلا امإ نآرقلا نم دوصقملا نآل ٠ نآرقلا عبرل ةلداعم ىبف

 نايبا ( نورفاكلا اهيأ اي لق) ةروسو . ةعبرأ ماسفالاف ح راوجلا لاعفأ ىف امإو بولقلا لاعفأ ىف

 ببسلا اذه نمو ؛ نآرةلا عبر ىلع ةلمتشم ةقيقحلا ىف تناكف ؛ بواقلا لاعقأ.خم هك رثاىعتقيأام

 امهف ىاسالا ضعب ىف ( دحأ هللا وه لق )و «( نورفاكلا اهأاي لق ) ىنعأ ناتروسلا تكرتشا

 نأالإ ؛ ىلاعق هللا: ئوس.امعىلقلا رةءا ري ديفتاامهنم دنا ]ك نإ ثيحن نم:؛ ناثثزمملا وناتهعسقملا

 هللا وه لق ) و هللاب لاغتشالا ةمزالمو هللا ىوس امع ةءاربلا هظفلب ديفي ( نورفاكلا اهمأ اب لق )

 اهمأ اي لق ) نإ ثيح نم وأ هللا ريغ نع ضارءإلا ةمزالمو هللاب لاغتشالا هظفلب ديفي ( دحأ
 ءارب ديفت :(دحأ هللا وه لق ) و: هللا ىوس نيدوبعملا رئاس"نعبتلقلا .ةءارب بديت ( نوزفاكللا

 زي تن نارقلل افدصإ اه: ركل زدقلا هلل نآيوهو ( .ناثلا هولا ليفي ولان امم ىكدولللا

 هذه امل تلصح مرج الف (دحأ هللا وه لق ) هلوق وه ردلاو فدص هلكن آرةلاف رهش فلأ نم

 هيلق نوكي نأ دبعلا تاجرد مظعأ نأ ىلع لد ىلقعلا ليلدلا نأ وهو ( ثلاثلا هجولا ) ةليضفلا
 ةررونسلا هذه تناكفا. .ةووسلا هذه خم الإ لصح ال كلذو, هئايزربكو هللا لالجت روتبإ اريل

 اهل ةروسلا هذه نكل انلق ٠ رولا رئاس ىف ةروك ذم أضيأ هللا تافصف ليق نإف . روسلا مظغَأ

 هللا لالجرك ذ نوكيف لوقعلل ةمولعمبولقاا ىف ةظوفح قت ةروصلا ىف اهرغصل اهنأ ىهو ةيضاخ

 ريسفتاا ىلإ نآلاعجرنا و لئاضفلا هذه روسلارئاس نع تزاتما مرجالف : بسلا اذه ان طاح

 : لئاسم هيف ( دحأ هللا وه لق ) ىلاعت هلوق

 كلّمع قفاوي ام لانت نأ ةنجلا ذإ ةرضاح ةئج ىلاعت هللا ةفرعم نأ ملعا ( ىلوألا ةلأسملا ١

 نمؤملا ىلع انه ربقلا ناكالو « هاوه هلقع عزان امل مدآل ةنج ةنجلا نكست مل كلذلو ٠ كتوهشو
 . لقعلاو ىوحلا اهديري ام ىلاعت هللا ةفرعم نإ مث ؛هاوهو هلقع مثالي ام كانه هل لص هنآل
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 ادع ديار ةووشلااو < كاتس هالتك ندا ًانمأ نر لقعلا"نأ“هانلقاك قائيإلا «ةقلظم ها ط راش
 ىوهلاو ؛هالومل الإ داقني الف ةيلاع ةمه هل ىذلا ناسنإلاك لقعلا لب ٠ تاذلت-1لا هنم بلطي
 ىلوملا ةفرعم بلطي لقعلا لب : هيلإ عاجتنالل طشني هنإف ؛ ىغ روضح عمس اذإ ىذلا عجتنملاك
 ًاملاع هدارأ 5 هافرع اءلف ؛ ةصيرتملا معنا ىف هنم عمطيل الطي ىوحملاو ةيضاملا معنلا هل ركشيل
 . كايإالإ ًادخاأ لتأ:ال :ةؤبتعلا كلاقاو“ أكان اداة لقعلا لاقف . هليذب اةلعت ًامنغو
 ترصتقا فيك ةوهشايو ؟ الثم هل لعلو ركشلاب هتدرفأ فيك لقعاي : تلاقف ةهبنشلا تءاج مث
 ملاع ىف رفاسي نأ دا رأف:. ةحازلا كلق“ةيلع تضخنتو أر يحتم لقعلا قف ؟ ارخآ ابان اتهه العلأو ةناع
 لاغتشالا ةذل ىدبع ىلع صفنأ فيك: لاق هناح.س قملا نأاكف نيقياا ةرهوج زوفيل لالدتسالا
 ًاقداص هتفرع ىذلا اذهلق لب ,« كسفن دنع نم هلقتال : لاقو هلوسر هلل ثعبف ٠ ىركشو مام

 لم را



 5 : | هللا وه لق : ىلاعت هلو اا

 ' اذه هللا ةيسن لاقف ء كبر انل بسنا اولاق امل مال «ىلابلا فيطل قم هاو || يحشتلا ةسنب

 باسنالا ضعب ىف ديزي نم ىلع نوددنشتي اوناكو . برعلا نأش رم باسنالا ىلع ةظفاحملاو
 هللا ةفرعم نآل ةفرعملا ةروس ( اهنماثو ) اهيلع ةظفاحلاب ىلوأ ةروسلا هذه ىف هللا ةبسنف ء صقني وأ

 هيلع ىنلا لاذ دحأ هتلأ وه لف أرقف ىلص الجر نأ راج ىور.ةروسلا هذه هفرعم الإ منال

 لاما ةروس ( اهعساتو ) كلذل ةفرعملا ةروس تيمسف هبر فرع دبع اذه نإ مالسلاو ةالصلا

 ملو دلي مل دمص دحأ لاقف كلذ نع هولأسف « لاما بحي ليمج هللا نإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ةروس ( اهرشاعو ) هبانم لثلا كلذ بوني نأ زاج ريظالا ميدع اد>او نكي مل اذإ هنال دلوي

 نازل ىاقنلاو ك ىلا ف الا هل نصحت اذهب فرع ىف ؛ هن. اما ضي ملا شةشقت لاقي, ةنففشتملا

 لخد مالسلا هيلع هنأ ىور ؛ ةذوعملا ( رشع ىداحلا ) ( ضرم مهولق ىف ) لاف كضرم قافنلا

 « اهنم ريخخ تذوعت اف نمي ذوعت د لاق مث ءاهدعب نيتللابو امم هذوءعف نوعظم نب ناهع ىلع

 لاق« ساسالا ةروس (رشع ثلاثلاو) ىلاعت هركذب ةصتخم اهمال ()دمصلا ةروس ( رشع ىتاثلاو (

 امبو «دحأ هللا وه لق ىلع عبسلا نوضرآلاو عيسلا تاومسلا تسسمأ » مالسلاو ةالصلا هيلع
 تاومتلا داكن رز هلوفأ هلكادب#نضرالاو ا تباوومشلا_ةبازخل كيسا ةثالثلاب لوقلا نأ هيل لدي

 كك راد 6ر02 الع تس ودار نارك نأ .بجوف (لاجلا نكوور ضوألا ىشتتو نم انارطفت
 املا ةروس ( رشع عبارلا ) ( اتدسفل هللا الإ ةمل أ امهف ناكول ) ىلاعت هلوق ىنعم هيف بيسلا ليقو

 زود ارماخد نم ىهو صالخإلا ةروس كتيطعأ هب جرع ني> هييذل لاق ىلاعت هنأ سائع نا فور

 نال رضحلا ةروس ( رشع سماخلا ) نارينلا تاحفلو ربقلا باذع عنم ل 2

 امءارق دنع زمني ناطيشأا نال ةرفذملا' ( رش ”لعداطتلا ل -تقرم اذ امءاتننال "رض ةكفدللا

 اذه امأ لاقف . ةروسلا هذه أرقي الجر ىأر مالسلا هيلع هنأ ىور هنآل ةءاربلا ( رشع عباسلا )

 ىف وأ ةالص ىف ةرم ةئثام دحأ هللا وه لق ةروس أرق نم مالسلا هيلع لاقو ؛ كرشاا نم ءىر. دقف

 يح وتلا نضلامت انيكلاب اكاد اعل هةكاذملا!ةأروس ( ركع نماثلا")'رآثلا نم ةءازز هل كيك اهريغ

 لاق رونلا ةروس ( رشع عساتلا ) هيلإ جات تنأ اسم هنع لفاغتتام كركذت ةمسولاكةروسلا ةءارقف

 كتلق“راؤنت ةروشلاو" نضثثرالاو:تاومشتلل'ناواملا ؤهف ( نغزالاو: تاؤعمألاان وذ هللا ) ىلاعت هللا

 ىف ناسنإلا رون نأ هريظنو «دحأ هللا وه لق نآرقلا دونو ًارون ءىثلكل نإ» مالسلا هيلع لاقو
 نامآلا ةروس (نورشعلا) ناسنالل ةقدحلاكن آر قلل ةروسلا تراصف : ةقدحلا وهو هئاضعأ رخصأ

 . « ىناذع نم نمأ ىنصح لخد نمو ىنصح لخد هللا الإ هلإ ال دبعلا لاق اذإ » مالسلا هيلع لآق
 كيما لاق راسب عدنا كا درر ماتشيد ىلا فو ةؤروأألا اذه لئاضف ىف « عبارلا لصفلا ١

 دم ف رطألا داراهقلا انآ ءنق قضودلا «ليغلروا# ؛ نآرغلا "ثلث ةيانرق كدت ةازوللا ةذه ةئارقاذأ

 ةلمتشم ةروسلا هذهو « هلاعفأ ةفرعم و هتافص ةفرعمو هللا تاذ ةفرعم ؛ تادايعلاو عئارشلا عيمج

 . اهف هسفن ىلاعت هللا ىمس (دمصلا) ىلإ ةبسن ةحيحص ةيبرع ةيمسا ىهو ( ةيدمصلا ) اهتيم-] ةماعلا ةنسلأ ىلع ميشي 0(



 0 ةيآلا . دحأ هللا وه لق : ىلاعت هلو#

 ناكو 3 هلل ركذلا 2 لايعلا ةلقو 7 ا مانملا َْق اهآ رف و نم رق » 0 جلا كلخدب

 . ةوعدلا با حم دسسم

 :نيكدعمللا كروط اةكراير فراح أ( د اللا ) هوجو هفوااطوزن تيد (ىلثلا لصفلا ١

 تققش اولاقو ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلإ ليفطلا نب ىماع اولسر نو ا نإنلفل اكمل هلا

 اهيك :نإ ]سا هل يقال رهن تكس بخ طاوس مابل اخر 1 تو راك ١ سال ل سبل تنام

 الو . ريقفب تدل مالشلاو ةالصلا هيلع لاقف ءابك انجوز ةأرما تيوه نإ و :كاتيواد ًاتونجم

 ةيناثث هول رأف « هتدابع ىلإ ماتصالا ةداغنم مكوعدأ هللا -كوسر انأ .ةأرما اعنيؤه الو ؛ننجم

 ةالكخلا رلاقف ؟ ةفكشلا دزه ثلا لاوأف ظفر وفدا نأ “كلن وكم اننا ذل لكل
 هلوقىلإ (تافاصلاو) تازنف؟قاخلا حلاو دحاولا: مون: كفيكلف :"انجئاوع موقت أل اننَع نونا

 تاوم.سلا قلخ ىذلا هللا مكبر نإ ) لزنف هلاعفأ اذا نيب اولاقو ٠ 0 راسا (دحاول كهإ نإ )

 بلا نأ سال خلا “لك نالكع ئارر ؛ةوملا لاوس تيلطي :تلرت انتل( قانا )"( قطار

 ؟ هللا قلخ نف . قلخلا قالخ هللا اذه دمي اولاَقف ؛فرشالا نب 6 موعمو هللا لوسرملإ اًواج

 وه لق ) لزنف . دمحاي ك>اذنج ضفخا لاقو « هن :كف لي ريج لزنف . مالسأا هيلع هللا ىف بضغف

 نم دشأ بضغف ؟ هعارذ فيكو « هدضع فيك كبر انل فص اولاق مهيلع هالث املف ( دحأ هللا
 لاوس تنسف تلو اهنأ ( ثل الار ( هردق قدح هللا اوردق امو ) هلوهب ليرج ةأنااقأ لواآلا هبضغ

 ل أ كير انبل تصر ىلاقفو اوفو موق كافل سام ]نبا نكشاطع لين
 وه لق ) تلزف ءايشآالا ق دااخ هنآل ءىش ند سيل ىنر ا ؟ ةضق 5 اعد وأ, تدئابدا

 هللا ) لاقف . ةفصلا نم اندز اولاق ؛ ءىش هلثك سيل لاف دحاو تنأو ؛ دحاو وه اولاق (دحأ هللا

 م« (دلب 0( لزنف اندز اولاقف: حئاوخلا ىقلخلا هيلإ دمصي ىذلا لاعف ؟ دمصلا امو اولاهف ( دمصلا

 : ةقلح نو |[ رن ديرب (دحأ ًاوفك هل نكي لو ) ىسيع دلو م (دلوي لو ) مم تدلو

 فرعلاو « ةليضفلا ديزم ىلع لدن باقلآلا ةرثك نأ ملعا « ايما اسأل ( ثااثلا لصفلا ١

 ديحؤتلا ةروس. ( اهئلاث و ) دي رجتلا ةروس (| م هوزدب د رفتلا ةروس ) اهدحأف راما هأن انركذ ام دبش

 تافص ىه ىلا ةيبلسلا هتافص ىوس ةروسلا هذه ىف ركذي مل هنآل صالخإلا ةروس ( اهعبارو )

 نال و . رانلا نم هصالخ ناك هيلعت ام نم نآلو ,هللا نيد ىف اصلخم ناك هدقتعانم نآلو ؛ لالجلا

 ( اهسماخو ) بهل ىبأ نيبو هنيب عمجال نأ هأرق نم ءازج ناكف بهل ىبأ مذ ىف صاخ هلبقام

 ( اهسداسو ) ةرخآلا ىف رانلا نعو . ايندلا ف رفكلاو هيبشتلا نع كيجنت اهنآل ةاجنلا ةروس
 هالاو دقف هجولا اذه ىلع هللا فرع نم نالو هللا ءايلوأ نم راص اهأرق نم نآل ةيالولا ةروس
 كالي انرخ دزآو ةنأراني ورانا ةانلا [ةيرروس ) اهعباسو ) ةمعن ةحنم دعب 5 ةمحر ةئحب دعيف

 يصوتسا م 6 ا ىب اغأ قدر 5 ىب نم لجرأ لاق مالسلا هيلع هنا 0 كبر ان تسلا لاق نم



 صالخإلا ةروس 4/١

 ١) صالخالا ةروس «

 4 ةسكم تامآ عب رأ 7 د

 مع جب رادع رز هر

 15«6 دح |” هلزأ وه لق

 ( ةيكم تايآ عبرأ صالخإلا ةروس ل

 < ميحرلا نحرلا هللا مب زل
 : لوصف محدقت نم دبال ريسفتلا ف ضوخملا لبق « دحأ هللا وه لق إل

 الك ةلر )سارق نمد ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق ٠ ىنأ ىور « لوآلا لصفلا ل

 هللاب كرش !نم دلعي "تانج ارشغ رجالا: نم ىطعأ و نآرقلا كلث أرق ان اكف.. دخأ هللا قه

 رجالا نم ىطعأ ةدحاو ةرم دحأ هللا وه لق أرق نم » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « هللاب نمأو
 كش د ىو رز بيهن ةثام ل24 نال قف نطعلاوإ هليس زو: هيتكيوز هتكليت الم و هللاب نال قلك
 اذه ليربج لاف . ىرافغلا رذوبأ لبقأ ذإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عم مالسلا هيلع ليربج

 لاقف.؛ ركدنع هنم اندنع رهشأ وه لاق ؟ هنوفرغت وأ مالسلاو ةالضلا هلع لاف ؛ لبفأ دق رذ وبأ

 «دحأ هللاوه لق هتءارق ةرثكو هسفنف هرغصل لاق ؟ ةليضفلا هذه لان اذ امب مالسلاوةالضلاهيلع

 طق ةلاخلا كلت ىلع اهانيأرامو ءايضو عاعش اطام سمشلا تعلطف كوبت ىف انك » لاقسنأ ىؤرو

 كل اف لل الا كب داملاا سب لزتم نأ رمأ هللا لإ لاقو ليربج لزق « انلك تجعف كلذ لق

 لابجلا لازأف ضرأألا هحانج برض مث هيلع ىلصت نأ كل لبف ؛ ةيواعم نب ةيواعم ىلع اولصيف
 غلب مب : لاق مث «هيلع هياصأو وه للصف هيلع فرشم هنأك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا راصو

 لوقيووعدي الجر عمسفدجسملا لخد هنأ » ئورو «صالخإلا ةرود 2 ناكل ربج لاف ؟ غلب ام

 كلرفغكلرفغ كلرفغلاقف ؛ دحأ ًاوفك هل نكي لو دلوي ملو دلي مل نماي دمصاي دحأاي هللأاي كلأسأ

 كتيب تلخد اذإ لاقف رقفلا هيلإ اشو هي ىنلا ىلإ لجر ءاج» دعس ن:لهس نعو «تارم ثالت

 ةدحاو ةرم دحأ هللا وه لق أرقاو . كسفن ىلع ملف دحأ هيف نكي مل تإو د>أ هيف ناك نإ لف

 عيمج ىف أرقي ناك الجر نأ» سنأ نعو «هناريج ىلع ضافأ ىتح ًاقزر هيلع هللا ردأف لجرلالعفف
 اهايإ كبح لاقف . ام>أ ىنإ هللا لوسراي لاقف كلذ نع لوسرلا هلأسف ( دحأ هللا وه لق) هتالص



 ,١ ةيالا . لسه نه لمح اهدمج َْق : للك هلوذ

 ه1 يلا

 : نالاؤس ةيالا هذه ثحابم نم قب

 (با ع تظحلارةلاخ (ًاباهفضو لد (هنأ رماو) هلوقب ا ( لوالا لالا ١

 لب ؛ هل ةأرما تناك نم لك دارأ هنأ ناظ نظيال نأ ىلاعت هللا دارأف اهاوس ناتأ را هل ناك لبق

 ."ةدخ أولا هذه لإ دارا سيل
 مالكب اهرك ذ قيلي فيكف ؛ةءورملاو مركلا لهأب قيليال ءاسذلا ركذ نأ (ىتاثلا لاؤسلا)

 رفك ببسب طول ةأرماو حون ةأرما ىف كلذ دعبتسي مل امل ( باوجلا )؟ معلا ةأرما امس الو هلل

 : ىلوأ نفك لد اصور ةوفاكدأ هاف هنن ل ندا تنل ت0

 لاقي ؛ لتفاا برعلا مالك ىف دسملا : ىدحاولا لاق 4 دسم نم ليخ اهدنج ىف 7 ىلاعت هلوق

 ئأ كضرام شملاو ؛ قلخلا لودخت ناكملاذإ[ در نع لخ 1 ةباف د اجب اذإ ادم هدسع لش د

 نم لقف الله. فليم ضيوذلا او كفنأللا ةؤمؤع الذال فاول نم لكك للعلا قف ناك ء.ىث ىأ نم لق

 ام ليح اهديج ىف ) م (١ اهاوجو نورسفملا كد لوقنف اذه تفرع اذإ . دسم ًاضيأ ديدحلا

 ؛ : ا لعفي 5 اهديج ىااهطبرتو كونشلا نم ةمزاا كل لمح تناكاهال لابملا نم دسف

 ىنعملا نوكي نأ (اهناثو ) اهجوزلو ال ءاذيإ تاباطحلاب اهل ًاببشت اهتساسخ ناب دوصقملاو

 الف . كوشلا نم ةمزخلا لمحت تناك نيح اهملع تيناك ىلا ةروصلا ىلع منهج ران :: ىف نوك اهلا

 رانلا لضالس نه :لبح اهديج فو اعوفَولا ةرجتانمأ زاتلا|بطحت .لاقاةمزح ٠ اهو" خلع قا

 ًادبأ مظعلاو محللاودلجلا قب امانلق ؟ رانلا ىف ًادبأ قدي فيك كلا نم ذختملا ليلا ليق نإف
 هل فلل م 45 د ةحلا 1 نظ نم نظو . ديدحلانم نوكي دسملا كلذلاق نم مهنمو « رانلا

 دملاو « مِلعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ؛ هريغ نم وأ ديدحخلا نم ناكءاوس لوتفملا وه دسملا نال ؛ ظح

 :ناللاعلا تزن



 و ع 2 ناحل هلوق انهن

 ( عبا رلاو ) بطتحت ِتناكاهنأبا تريعف ؛ رقفلا هللا ليلا 0 كاكا الو اهئلاثو د

 0 ”آل ءلوسرلا ةوادع ىف ماثالا نم تلمحام دازملا نأ ريبج نب ديعسو ملسم قلو

 دقف ) ىلاعت لاق . لمح هرهظ للعو ىثمي نم مثإلا لعاف هبش ىلاعت ها 1س نال ل اهتمت

 اهلبحو ) ىلاعت لاقو ( مثروهظ ىلع ممرازوأ نولمحي ) ىلاعت لاقو, ( أني امو اناتهب اولمت-ا
 ”(ناكنلا

 ىف ريمضلا ىلع فطعلا ( امهدحأ ) نامجو هسيفف ؛هتعفر نإ هتأرما « ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ءءادتبالا ىلع عفرلا ( ىفاشلاو ) لاحلا عضوم ىف اههايج ىفو هقأ دا رثل | ىأ ”لضنس
 .رخلا | هدمج فو

 رجح اهديبو ةلولو امو ليمج مأ تءاج ( تبت ) تلزن امل ءامسأ نع ( ةعبارلا:ةلأسملا ل
 : لوقت ىهو « ركبوب أ هعمو سلاج هللأ لوسوو « دجسملا ت تلخدف

 انيصع هيكحو انيبأ هتيدو انيلق 1

 مالسلا هيلع لاَمَف , كارت نأ فاخأ انأف, كيلإ 0 دق هللا لوتس ايو رك ىأ لاف
 ميش ةركدلا نورا كل نذلإ يركع الط نأ هلا تار اذإ رز ارو < ضار كاد

 تديلا "اذه ترورال : 0ك لاقف ؛ ىنا# ك.ج 2 : ركب ىناآل تلاقو ( اروتسم

 أهديس تنب نأ شر رف تلع لف : لوق: ىهو تلوف . كا ام

 : ثاحأ ةياكملا هذه ىفو

 ؟ رح ناكملاو ركب ابأ ىربو ؛لوسسرلا ىرت ال نأ ليمج مايىف زاج فيك 4 لوألا آر
 ا كأ نا نركب طا لال ر صح دع نال لئاز لاو اذ اناا لوف لع امأ (باوخا)

 ( اهدحأ ) اهوجو هيف اوركذف ةلزتعملا امأو . الف الإو ىأر كاردإلا هللا قلخ نإف . ًابجاو ال

 نآل وأ« شتفت مل اههضغ ةياغل تناك اهنإ مث . هرهظ اهالوو اهنع ههجو ضرعأ مالسلا هيلع هلعل

 ناسنإ هبش قلأ ىلاعت هللا لعل ( اهيناثو ) رظناا نع امل ًافراص كلذ راصف . ًافوخ اهلق ىف قلأ هللا

 كلذ نع اهرممب عاعش لوح ىلاعت هللا لعل ( امتلاث و ) ىسيعب كلذ لعءف 1 ىلع 1-1

 ا 2 تعمل

 نوكي نأ نكمي هنأ انفرع هوجولا هذ+ نآل ؛ مزال هثالثلا هوجولا ىلع لكلا . ملعاو
 الآ, ”تاقوبو تالاف. اندنَع نوكت نأ زوجي ال ملف كلذ انزوج اذ[ كار لو ا يساع ها ىقلا
 . 0)امعمسن الو اهأرن

 ارقلا نال ؟ نكن رانا“ ىلا نمل كاع اننا كتماخ "1ك 701 « قاثلا ثحبلا ١)

 . ضيراعملا زاوج ىلع ةياكحلا هذه تلدف ؛ لوسرلا مالكال هللا مالكهنالو ٠ راب ردا

 )١( اهراكنإ الو اهدجج لقعلا عم عاطتسي ال ررمأ هو تاداعلا قراوخو تازجعملاب نولوقي ال نم دنع لاكشالا درب امتإ «

 لاكشإ الف :؛ اهب ناولوقي نم امأ :



 مابا ةيألا . ثطحلا ةلامح هتأ ماو :ىلاعت هلوق

 هرقق ع سني ع ,ث 2752 ل ىددق ل

 «4» بطحلا ةلاح هتارماو

 اهاودعو هم لحل قس عل تناكو , هدب َْق عر ىد هنأدف دب أ امل 5 نيزامل هانبا كر دعلو

 ىنغأام) هلوق ىنعم اذهف . هوكرتو هونفد مث . ةحرقلا هذه ىشخت اولاقو « نوعاطلا سانلا قدي اك

 3 ةفكلا ىلع تام هنا كادك ناك دك كالا لهأ نم هنأب رابخإلا (اهتلاثو ( (بسك 6 هلام هذع

 بهل ايأ فلك ىلاعت هللا نأب قاطي الام فيلكت عوقو ىلعةنسلا لهأ جتحا 4« ةعبارلا ةلأسملا)

 َنَم هنأ نمو آل هنأ ةتع رخأ اعو“, هنع ربخأ ام لك ىف هللا قيدصت َناَعإلا ةلمج' نم. ناعالاب

 : لا وهو نيضيقنلا نس عمجاب فياكت اذهو 2 نمؤ.ال 4 نمهؤ» هنأ انكيرا كف ٠ رانلا لهأ

 هنأبال 0 ع 3 ًاربخ ريخلا اذمل ناكل بهل وأ 8م ول هنأ ىررعيلا نيسملاو أو ىعكسلا تتاح

 ابار نكس فكم كلا ل أ نا لام هنأ )هقول لبق ملاعق, هكبع اضاقلا احا ندا ل

 ربخ نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه نلف ( لوآلا ) امأ ؛ طوقسلا ةياغ ىف نيباوجلا نيذه نأ ملعاو

 ةعنتم ةيئاذ ةافانم ناك دوجو هيفاني هنأمعإ مدع نع قدصلا ريخلاو٠ عقاو هنامعإ مدع نع هللأ

 . نييفانتملا نيب عمجاب هفاك دّقف ريا اذه دوجو عم نامإلاب 1 نأ هفاك ناك اذإف لاوزلا

 لب « معن وأ ال مهناسلب 0 دانا رشلط قرابفلا الزل ورا قد راف( ى 0 تازومحلالطأَو

 انا 0 1 سو ؛ ا نامإلا مدع 3 3 ريخلا َن 0 ٍخ أب دهاش لمعلا جو

 3 نيدضل ضل | نسب ممجأب امياكت رخآلا لوصح لاا نيداضتملا 2 ليصحتب فلكتلا ناكف ةمتاذ

 : عك 8 3 أ ايش 4 اسأب مصخلا 000 لو ما لاقل اذهو

 : لئاسم هيفف ( بطحلا ةلامح هتأرءاو ل ىلاعت هلوق امأ

 لاق . متشا ىلع بصنلاب بطحلا ةلامح .ىرقو ريغصتلاب هنثيرمو ءىرق 6 ىلوألا ةلأ ةلأسملا ١
 ليمحي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ لسوت دقو هءارقلا هذه بحت : .أ اأو تاشكل اك

 . عفرلاو نيونت لإ و كضلاب ءىرقو ليمج مأ متش بحأ نم

 ّق تناكو 5 ةبواعم همع برح نب نايفس ىنأ تح برح تاب ل مأ هس املا ةلأسملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةوادعلا ةياغ

 كافل نم ةمز> لمحت 1 ا ) امدح ( : 5 بطحلا ةلامح امك ست قف ورا ذو

 اهنإ لاقي فيكف زءلا تيب نم تناك اهنإ ليق نإف ؛ هللا لوسر قيرط ىف ليللاب اهرثنتف كسحلاو

 كولا اهسفنب لمحت اهتوادع ةدشا تناك وأ ةسيسخ اهلا ةرثك عم تناكابلعل انلق ؟ بطحلا ةلاح
 ءاشملل لاقي ةميعلاب ىشع تناك اهنأ ( اهنآثو ) هللا لوسر 00 ىف هيقلت نأ لجل .« بطحلاو
 بطاحووه : .٠ راثكيملل لاقيو 3 ةربالا ممييدق وب أ 0 مهب بطحلا لمح : . سانلا نيب قيس ملاعلاب



 ديالا «لكلسا اد را مسا ناد .١

 فرخ ا تاذ اران صوب

- 

 هللا عل وينر مولدع- ف 56 ل 0 هد ام كاحضلا لاق( 2 0
 لإرامدكي زر ةلرقك ..ىث للعب هئم عنأ نظ ىننلا هلبع ىأ ( بك اهو ) ةداتق لاق (راتبداهو))

 لرد الا ىلع نم البيع اه

 اذإ ليللاو ) ةروس ىف لاقو ( بسك امو هلام هنع ىنغأ ام ) انهه لاق « لوآلا لاؤسلا ال

 دك آ نوكي ىضانملا ظفلب نيبعتلا (باوجلاز ؟ قزفلا اه. (ىدرت اذإ هلام ةنع ىنغي اموز . (ىتغي
 . ( هللا مأ ىنأ ) هلوقو ( هيلام ىنع ىنغأ ام ) هلوقك

 لوسرلا ةوادع ىف مهضعب لاق (باوجلا) ؟ اذامف هبسكو هلام هنع ىنغأ ام « ىنثلا لاؤسلا ال

 .!( لصيس ( لاق كلذلو رانلا عفد ىف هنع اينغي ملل مهضعب لاقو . هيلع بلغي ملف

 : لئاسم هيفو 2( بهل تاذ أران ىلصيس إل ىلاعت هلوق

 يري كلو كلا اكل فركمل ى] لاح نع ىلاعت حا امل ( ىلوآلا ةلأسملا 0

 , ( [ران لص زر هناي ليقتسلل ىف هلاك نع ريخأ سيك و هلام هع

 . ًاددشمو ًاففنع اممضبو ءايلا حتفب ءىرق ( لصيس ) 4 ةيناثلا ةلأسملا ال
 زايخإلا (اهدحأ) هجوأ ةثالث نم بيغلا نع رايخإلا تنمضت تايآآلا هذه «ةثلاثلا 1

 دقو هدلوو هلام عافتت :الا مدعي هنع رابخإلا ( اهناثو )كاد ناك دوو“. راسملاو باتا ,: هنع

 باطملا دبع نب سابعلل ًامالغ تنيك : لاق علي هللا لوسر ىلوم عفار وبأ ل ناك

 باهي سايعلا ناكو . انأ تملأو لضفلا مأ 5 سابعلا مل-أف . انتيب لخد مالسإلا ناكو

 فالختي ملو ؛ مامشه نإ صاعلا هناكم ثعبف « ردب نع فلخت بل وبأ ناكو « همالسإ متكيو موقلا

 «ةوق انسفنأ ىف اندجو ردب لهأ ةعقاو نع ربخلا ءاج املف ء رخآ الجر هناكم ثعب آلإ مهنم لجر

 ىدنعو كانه ًاسلاج تنكف . مزهز ةرجح ىف اهبحلأ حادقلا لمعأ تنكو ًافيعض الجر تنكو
 ليط 1ك اسلخ نةيلجا رج نكا يمل دوب أ قإفأا ذإ قيل ا اج ام انرس دقو . ةسسلاج لضفلا مأ
 ثرحلا نب. ننايفس وبأ اذه : سانلا لاق ذإ سااج وه انيبف « ةرهظ ىلإ ىرهظ ناكو ةرجحلا

 انفاتك أ مانحنمو موقلا انيقل لاقف ؟ ىخأ نبا اي ريخلا فيك : بل وبأ هل لاقف . بلطملا دبع نا
 ءامللا نينا قلب لذخ لع ضن 'لاجرءانتيقلإ ؛ نسانلا كلمأت كلذ 6 هللا ياو: اودارأ فيك اننولتقي

 ىنرضو ىتذخأف ؛ ةكمالملا هللاو كلو 1 تاق مث . ةرجحلا بنط تعفرف : فار وبأ لاق :ضرالاو

 هتبرضف دومع ىلإ لضفلا مأ تماقف . ًافيعض الجر كك از قفل لع 0ك رب 2 ضرألا هع

 دقو ,ةريثك .مايأ ذنم نو:مؤم. نحن هللاو , هديس باغ نأ هفعضتست تلاقو , هتّتو هسأر ىلع

 « هتلتقف ةسدعلاب هللا هامر ىتح لايل عبس الإ شاع ام هللارف . اليلذ فرصناف ؛ لاق ايف قدص



 +١ذف هيلا . هلام ةنع ىنغأ ام :!ىلاعت هلوف

 ما مل سل يرجح نود 2 م2

 2 كسلا اك 9 هلام هع ا كا اه

 ىرخألا ةروسلا ف الخ متشلاب همعل ًافاشم نوكي الثا كلذ لقدل لقي ملببسلا اذهلف ةمرحلا ةياعر

 انا ناقه دو كلا ادا كر و تكافكللا نأ" اتا امارعأ ١ ت6 تانك تدك الأم

 ىلاعت هللا لاف . دمع ىف اونعط ةرودلا هذه ىفو ( نورفاكلا اهأ اي لق ) مهنع بجأ دمع اي ىلاعت

 جردنت ىت> فكسلاف 50 1 وت اكلت( "تااثلا (٠) تاه أدي اكتن) مهمتشأ ىاف:ثنأ ثكسأ

 , كنع بيجيا انأ نوك أ تنأ تكس اذإو ( امالس اولاق نولهاجلا مهطاخ اذإو ) ةيآلا هذه تح

 ايلف ٠ هرجزيو متاشلا كلذ عفدي لوسرلا لعل ؛ انك اس ىتف دحاو هيذؤي ناك ركب ابأ 8

 ني كنآل : لاق ؟كلذ ىف ببشلا ام : ركب وبأ لاقف ءلوسرلا تكس باوجلا ىف ركب وبأ عرش

 . ناظتشلا اجو للملا فارصلا ”باؤدلا نمار الف كدعا كلج كانار لانك ل كذلك

 . ًائيعموهل ًارصانو هنعأب اذ هللا ناك هيفسلا هفاشيال نم نأ ىلع ىلاعت هللا نم هيبنتاذه نأ ملعاو
 ١) بحل ىفأ ) أرقي ناكث يح ىكملا ريثك نب هللادبع ةءارق ىف هجولا ام 4 عبارلا لاؤسلا (

 رهنلاو عمششلاو عمشلاكن يتغل بهلو بهل نوكي نأ هششي لع وبأ لاق"( باوجلا") ؟ةاهلا ةنك اش

 (بهللا نهىنغي الو) هلوق اذكو : ءاحلا ختف ىلع (بحل تاذ ًاران ىلصيس) هلوق ىف اوعمجأو ؛ رهنلاو

 ةاعارم ةيناثلا ىف حتفلا ىلع اوقفتا امتإ هريغ لاقو . ناكسإلا نم هجوأ حتفلا نأ ىلع لدي كلذو
 لصاوفلا قافول .

 _ :  لئاسم ةيآلا ىف © بسك امو هلام هنع ىنغأ ام ل ىلاعت هلوق
 لمتحت و « راكنإلا ىنعمب ًاماهفتسا نوكي نأ لمتحي (ىنغ».ام) هلوق ىف ام ( ىلوآلا ةلأسملا )ل

 «هنع ءالبلا عفد ىف هبسكو هلامل ناك اريثأت. ىأ !ىدملا:ناوكت ال والا !رسمتلا لَو أتقن فو كورافأ
 عفد لهف ناماس نم اكلم مظعأ الو , 1)هنع توملا عفد لهف نوراق نم الام قي ١ هم أ الفاف

 . كلذ ىف عفني ال بسكلاو لاملا نأب ًارابخإ كلذ نوكي ىناثلا ريدقتاا لعو « هنع توملا

 ىوري. هبسك وأ هبوسكم ىنعي ةيردصموأ ةلوصوم امو عوفرم بسك ام ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 لاتاشلالونأف. دال وأو ىلا ليفت هنم /ىدتأْ انف هلم أ نال قياما ناك ]لوس [ناكديأ
 سأر ىنعي هلام بسك امو هلام هعفني مل( اهدحأ ): ًاهوجو ىنعملا ىف اورك ذ مث . ةيآلا هذه
 ناك هنإف ءاهجاتنو ءاهلسن نم بسك امو ةيشاملا وه لاملا نأ (اهيناثو) حابرآلاو لاملا

 لاق ( اهعبارو ) هسفنب هيسك ىذلاو هيبأ نم هثرو ىذلا ( هلام ) ( اهتلاثو ) جاتنااو معلا بحاص

 نم لجرلا لكأي ام بيطأ نإ » مالا هيلع هلوق هيلع ليادلاو « هدلو (بسك ام ) سابع نبا

 بط ىبأ ىب نأ ىودو « كيبل كلامو تنأ د مالسلا هيلع لأقو « هبسك نم هدلو نإو هبسك

 بدكلاا ىنع اوجرخأ لاف بضغف.. عقوذ مهضعب هعفدف مهنيب زجحي ماقف اولتتقاف هيلإ اوكتحا

 )١( ضرآلا هرادبو هب انفسفع ) ةميركتلا ةيآلا هياعصنت ىذلل . هنع فسحلا عفد لبق لوقي نأ انه بدانملا ( .

 64 *"2 كر م



 آلا . بحل ىنأ ادي تبن : ىلاعت هلوذ 54
 سوقا مدع ديوس حو م ل مش ل ا ل لا ل حمم

 ' هلوسر ق> فرعي م ثيدح ( بنو ) هبر ق> فرعي ل ثيح ( به ىنأ ادب تبت ) ( امسماخو )

 : تالاؤس ةيالا ىفو

 ًاضيأو « بحل همسا دلو هل نكي مل ذإ بذكلاك هنأ عم هانك اذامل « لوآلا لاؤسلا 2

 ةءارق هابط زال اه ن لب كال ةعكشعلا نأ كواألا ؛نغ ( باوجلاو) ؟ ميظعتلا باب نم ةينكتلاو

 ممؤامسأ ءالؤه نإف « نايفس وبأ نب ةيواعمو بلاط وبأ نب ىلع لاقي كبل وبأ ادب تبت أرق نم

 ةدافإ نع جرخ امسا ناكامل هنأ ( اهدحأ ) هوجو نم هنع بيجأف ف ميظعتلا ىنعم امأو « انك

 لدأ نم ناكني هنأ ( تلاثلا و 3 هتينك ىلإ هنع لدعف ىرعلا دبع هعسا ناك هنأ ( 1 ) ميظعتلا

 كهل ىبإ لاغ و ل ]1 3, ناب ايدج تناكف وهيك, :هلاحأ تاوفارو ةثطراش اذ راج ىلإ هلل اهوينانلا

 زوجيف ٠ اهنا هيفدجو 3 كلذب ىنك (عبارلا) ريخلل ريخلا وبأو ريرشلل رشلا وبأ لاقي اك
 ..هأ لوراقتح اوزمب ”ييكل دي رك نب نأ

 فيكف « ميظعلا قلخلاو ةمحرلا ىن ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ادم نأ « ىناثلا لاؤسلا

 ىف لاق رافكلا ىلع ظيلغتلا ةياهن ىف هنأ عم حون ناكو , ديدشاا ظيلغتلا اذهم همع هفاشي نأ هب قيلي
 ىف ةقفشلاب هابأ بطاخب مالساا هيلع ميهاربا ناكو  قحلا كدعو نإو لها نع ا نإ رفاكلا هنا

 كال الع و يك , كت رار دل لاق امل و دي دعا, ظلختلاب ةيطاخ ناك هززيأ و تيأر اب تبأ.ان هلوق

 نورهلو هل لاق نوعرف ىلإ هثعب ايلف مالسلا هيلع ىموم امأو ( ىنر كل رفغتسأس كيلع مالس )
 هيلعد#ت عرش نمو فيك «بهل ىنأ مرج نم ظلغأ ناك ن وعرف مرج نأ عم (آنيل الوق هل الوقف)

 رفاكو هو هوبأ هصاخ نإو هيلع مجرلا يقي الو ًاصاصق هنباب لتقي ال بآلا نأ مالسلاو ةالصلا

 هنأ ( اهدحأ ) هوجو نم ( با ا هلدقي ىح هسفن نع هعفدي لب هلتقي الف برحلا ىف
 , هنومهت اوناكام سانلاو نونجي هنإ : هلو مالسلاو ةالصلا هيلع دمت نع سانلا فرص ناك

 لوسرلا ههفاشف قلخلا ىلإ هلاسرلا ءادأ رم عئاملاك كلذ راصف ؛ هل بآلاك ناك هنآل

 ىف ًامهتم ةوادعلا كلت ببسب راصف « ةديدشاا ةوادعلا رهظأو هبضغ مظع ىتح كلذب
 «كلذ ىف ةمكحلا نأ ( اهمناثو ) كلذ دعب هيف هلوق لبقي ملف « مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ىف حدقلا

 ىذلا همع عم ةحاسملاو ةنهادملا كلت تناكل : هيف هادو نيدلا ىف ًادحأ نهادي 9 ول ًادمم نأ

 ًادحأ أعاسالهنأ دحأ لك ملعو عابطأألا تعطقنا هعم ةنهادملا هذهلصحت مل املف ؛ هيبأ ماقم مئاق وه
 بجوي اع هنوك نإف . ضراعتملاكمترك ذ ىذلا هجولا نأ ( اهثلاثو ) الصأ نيدلاب 8 53

 ٌقحعَتْيأ مرج ال ؛ ةميظعلا ةوادعلا تاصحو مالا بلقنا ل ؛ هيلع ةميظعلا ةمفشلا هل نوكي 353

 . ميظعلا ظيلغتلا

 ةروس ىف لاقو ( بتو بحل ىأ ادب تمت ) لق لقي مل هنأ ىف ببسلا ام ( كلاثلا لاؤسلا إل

 ىضتقت ةمومعلا ةبارق نال (لوآلا ) دوجو نم ( باوجلا ) ؟ ( نورفاكلا امأ اي لق ) نورفاكلا



 ١5 ةيالا . بتو : ىلاعت هلو
01 

 21 بنو

 قد نلكللا (ايناثو) بحلوبأ 550 : اولاقف تعلن اك اهوار وكتو ةيزفتوا ف افوردل

 ام ) ىلاعت هلوقو ءاتكوأ كادي : مهلوق هنمو (كادي تمدق امي كلذ) ىلاعت هلوةك ةلهجا نيديلا

 هدأ ىلا دل (ايقانارب )بكر ان اهلووتستكاب ازا رانا الا ماش كح

 نايل وأ: ٌةولَضللا و .ةعشتملا حا نيذنلا # ىذا زر نال وأ: نايا ةالؤأ اطار

 ليللا نج ايلف ..ىبأف اراهن هاعد اسم 0 هدلغ هنأ اور (اهعياازؤ]ةنَج ىرخآلاو حالس ىنعلا

 ع ىتتج هل لاق هيلع لخد ايلف . اراهن هاعد م اليل هوعديل حون هس انين هاذ لإ ةكهذ

 راعلا كن ناك نإ : لاقو مالسإلا ىلإ هوعدب لعجو . جاتك همامأ مالسلا هيلع ىنلا سلخ

 ةالصلا هيلع لاقف ؛ ىدجلا اذه كب نمؤي ىتح كب نموأ ال لاقف« تكساو تقولا اذه ىف ىنبجأف

 «بهل ىبأ لع داتا ل وتساف :ةيلع ذي هناتعل قاطأ و هللا لاوشدر كاققأ 9:١ "نم !قدجلا مذلتلاو
 كلوف" ك0“ لل, ىلا ل اهدا كد تناك“ اك لاه ]هقول تار

 : قمسإ نب دمع لاق ( امسماخو ) ىدجلا ىدب هقيزعل ( بحل ىأ ادي تبت ) كلذ قفو ىلع ةروسلا
 ! لف ؛ توملا دعب اهنأ معزي ةنئاكاهتأ ىرأ ١ ا ناك بهلابأ ناري
 . ةروسلا تلزتف . ايش مكيف ىرأ ام اكل أبت: لوقيو هيدي ىف خفني مث , ائيش كلذ نم ىدي ىف

 هلوةك هيلع ءاعدلا جرخم لوألا جرخ 3 هنأ ( | أهدحأ ) هوجو هيفف « بتول ىلاعت هلوق امأ

 د وعتسم نبأ ةءإ رق. هدياؤي وأ الطحال د ناك أى حلا جرخم فاثلاو ( هرفك أ ام ناسنإلا لتق.)
 هيفن كاله ىاثلابو.. ةليعب كله لوالاب دازأ نكلو راخإ انيس دحاو لك ( اهياناو ) كناذق و

 ( اهثلاثو )ني رمأألا نم مورحم هنأ ىلاعت هللا ربخأف ؛هلععو هسفن ةحلصا ىعسي امنإ .رملا نأ ههجوو
 مهسفنأ اورسخ) لاقي اكهسفنب وه ( بتو ) ديلا تاذ لاقي ؛ةنموواهلام عي( كه تاء

 هدلو ىنعي :( بتو) هسفن ىعي( بحل ىنأ ادب تبت ) ( اهعبارو) ملم ىبأ لوة وهو ( مهلهأو
 از نا ازمه الا قديرت وت سانأ عم مأشلا ىلإ جرخ بهل ىنأ نباةيتعانأ يورك لع هع

 هللا لوتس ر هج وق كل ذب لاق هنأ ىورو. ىوه اذإ مجنلاب ترفك دق ىلأ ىنءآد# اوغلب ةتع مهل لاق

 ناكوةبتع باق ف بعرلا عقوف كب الك نءايلكه يلع طا س مهلا لاقف. توا دعىفاغلارمناكو ٠ ههجوىف لفت و

 ىتح هب اولاز اف باكرلا تكله هباححأهل لاّقفء حصلا نسي رد ناكل 4 نم اهلل راسنفا نو

 لم لبإلا ىلع ةنيكسلا قلأو دسالاهيلع هللا طلسف قدارسلاكهلوحلبإلا خ انأو بوورم مدل

 هلوقو# ةعقاولا هذه لش ناك راو كلا هذه لوزن ليق نإف « هقزمو - ىح لاختي دسألا

 كلذ لصح هنأ ىلاعت همولعم ىف ناك هن الإ الق © هيلع لمح فيك", [ىضانملا ري راج مكر



 هيلا اوت

 (اهعبارو ) ىريغو انأ هيف ىوتسي نيدلا اذهل أيت لاقف ! لضفت اذامب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 هنع نوءجريف رحاس هنإ م لوقيق هب ملعأ تنأ اولاقو هنع همع اولأس دف و ىنثلا ىلع دفو اذإ ناك

 نم هجلاعن لزن مل انإ لاقف هارن ى- فرصتنال اولاقف كلذ لثم مهل لاقف دفو هاتأف ؛ هنوقلي الو

 . ةروسلا تازنو نزخ كلذ مل-و هيلع هللا ىلص ىننلا ربخأو . ًاسعتو هل ًابتف نودجلا

 بابتلا ( اهدحأ ) ليواقأ هيف ( تبت ) هلوق نأ ملعا 4 بهل ىبأ ادي تبت ل ىلاعت هلوق

 نوعرف ديك امو ) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ مرحلا نم ةكلاه ىأ ةبات مأ ةباش مهوق هنمو ؛ كالحلا

 : لاق ناضهر ران ىف هلهأ عفاو امل ىنارعالا نأ كلذ ررةب ىذلاو . كالهفف ىأ ( بابت ىف الإ

 ىف ًاقداص ناك هنأ ىلع لدف ؛ كلذ ركنأ ام مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نإ مث . تكلهأو تكله

 تعمإ كلا لح. ناك نال وأ نالكإلا فا ةقأ ذا نترك ناءانزآا معلا نأ (كابقالارقءاقالذ
 لوقلاو داقتعالا كرت لصح بط ىلأ ق- قف. كالملا لصعح لمعلا كرتب ناك اذإف « هئارجأ
 نأ لقعي فيكف ..لطابلا لمعلاو ٠ لطابلا لوقلاو ؛ لطابلا داقتعالا دوجو لصحو « لمعلاو

 ىضفملا نارس+ اوه بابتلاو . ترس تت ( اهناثو ) (تبت ) لاق اذهلف ؛ كالحلا ىنعم لصحي ال

 رخآ عضوم ىف لاق هنأ ليلدب ريسخت ىأ ( بيبتت ريغ مودازامو ) ىلاعت هلوق هنمو ؛ كالحلا ىلإ

 «رحاس هنإ هلوقب هنع موقلا عفدي ناك هنآل سابع نبا لاق ٠ تباخ تبت ( اهثلاثو ) ريسخت ريغ

 ةروسلا تازن الف . مهتيال ناكف بالاك هل ناكو ةليبقلا خيش ناك هناآل هئاقل لبق هنع نوف رصنيف

 اكاساكا ابعد علوم وللا ق ,ةلوذل لق لف آمهتم راصف ةديدشلا ةوادعلا رهظأو بضغ اه عمسو
 نديلع فاول لفتكا) جاع: هديب! ايرتطإل| ناك لمذاالاا ديلا اركب اعلا اهلعل و: «(مضارغ ل ظر و. هلعس باغ

 ىلع هدي عضو عضوم نع ًاناسنإ فرصي نم نأ داتعملا نإف ؛ نونجب هناف ًادشار فرصنا لوقيف
 ىه هدب نأ دقتعي ناك هنأل تبلغ ىأ. تبت ءاطع نع ( اهعبارو ) عضوملا كلذ نع هعفدو هفتك

 لك نع هادي ترفص ؛ باثو نبا نع ( اهسهاخو ) هيلع بلغيو هلذيو ةكم نم هجر هنأو ايلعلا

 هب ىريل 0 خا هنأ ىورب ام ( اهدحأ ) هوجو هيف انلق ؟ ديلا رك ذ ةدئافام ليق نإ . ريخ

 قوسلا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر لاق هنأ فران قراط نع ىور ؛ هللا لوسر

 , هيبقع ىمدأ دقو ةراجحلاب هيرب هفلخ لجرو ءاوحلفت هللا الإ هلإ ال اولوق سانلا اهسأ : لوقي



 ١م كليف أةارإوس

 « قا م يآ سمخ ل

 م نمحرلا هللا مسب

 اي لهل ةلواسأ قرنا مث ( نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقاخ 0 لا ملعا

 1 دادضالا و طك كا حرصو هبر عاطأ م السلاو ةالصلا هيلع ًادمم نأ ( نورفاكلا

 امو. عييطملا باو ام انهإ : ليق هن أكف ؛دادنآلاو دادضالا ةدابعب لغتشاو هبر ىصع رفاكلا

 نيرا فاوثااواانندلا ى ءالجتمالاَو حتفلاو رصنلا لوصح عيطملا باو لاقف ؟ ىصاعلا باقع

 باقعلاو ايندلا ف راسخلا وهف ىصاعلا باقع امأو ( هللا رصن ءاج اذإ ) ةروس هيلع لد ا« ىقعلا ىف

 ىذلاوهو ) ماعنآلا ةروسرخآ ىف ىلاعت هلوق هريظاو ( تبت ) ةروس هيلع تاد اك ىهقعلا ىف ميظعلا

 هزفملا داوجلا نأ انهلإ لبق هن كف ( تاجرد ضعي قوف مكضعب عفرو نضْرالا فئالخ كلعج

 ليق هنأكف 27 م 59 5 كوا..!)لاقف ؟ توافتلا اذهىف ببسلا اف ؛ رجعلا نعهزملارداقلاو لخبلا نع

 0 (باقعلا عيرس 7 نإ) باوجلا ىف لاف ؟هلاح فيكَف ًايصاع ًامنذه ديعلان اك اذإف انملإ
 هقرخالا قاع رك اجار اندلا ف طتاتبللا ارو فعن وكي لاقت كلزلا :نأ 6 قاؤل ناك اداقنم لكيظُم

 متكي هللا لوسر ناكسابع نبا لاق ( اهاحنأ) اهو .ةنارألا هذه لوز البلا قالا ركن

 ا هلوق لزن مح كل باطش قلاع وراسل قاأ قالا

 هده وأذلاعف بجسلا قه يرإا خللا كرر تم للاخر كل !ا1:كود ال افلا نهتم ( كارلا
 ىؤاهذه 5 لاف ىّؤأ نه نك م نم عجرفىؤا ل آم ىدان مث كدنع اف كتتأ دق بلاغ

 دق ةرم هذه بهل وبأ لاَقف «ةرم نع نكي ل نم عجرف ةرم لآ اي لاق مث ؟ كدنعاف كتتأ دق

 دق ىصق هذه بهل وبأ لاقف . ىصق ل آ اي هدعب لاق مث . بالكل آ اي لاق مث ؟ كدنع اف كتتأ
 ىبأ اودع «نؤيرفأللا متأو نيبر ل اريلقع ةاذنأاغ نأ رماها نإ اعذب 4ك ديالا كلت 1

 كلا ب دهشأف هللا الإ هلإ ال اولوقت نأ الإ ًابيصن ةرخآلا نم الو ًاظح ايندلا نم كل كلمأ ال

 كاوسر نأ: ىوتلا (اهث:اثيو) .ةوراوطلا| طلازتف ؛ انتاوعد أتم كر ءانت كلذ دعت امل او لاك مكبر دنع

 ؟كلام اولاقف شيرق هيلإ تءمتجاف هاحابصاي لاقو موي تاذ افصلا دعص ملسو هيلع هللا لص هلل

 ريذن ىف لاق ىلب اولاق ؟ ىننوقدصت متنك امأ 2 ىأ مكحبصم ودعلا نأ متربخأ نإ متيأرأ لاق

 هءامعأ عممج هنأ (امتلاثو) ةروسلا تلزنف لاقام 201 كلذ دنع لاقذ ؛ ديدش باذع ىدد نيب ل

 اواكأف اولك لاقف ؛ ةاششلا لك لكأي اندحأ نإ اولاقو هورةحتساف ةفح ىف ًاماعط مهيل] مدقو
 بهل وبأ,لاقف مالسإلا ىلإ مماعدف؟ كدنع اف اولاق مث  ريسيلاالإ ماعطلا نم صقني ملو اوعبش ىح

 لاقف؟ مهلع لضفأ الفأ لاقف , نيملسلللام لاقف تملسأ نإ ىلاف بحل وبأ لاق هنأ ىورو :لاقام



 ةيآلا ٠ كبر دمح حسبشف : 0 51

 لِلَي هللا لوسرل ىعن هنأ ىلع تلد ةروسلا هذه نأ ىلع اوفا ةباحصلا 2 ةعساتلا ةلأسملا 0 ١

 كلإ تيعن لاقف كيكييام ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا كاشف كل اكل نفع ؟قباجلا نأ وأو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف كلذ لاق ىذلا وه سابع نا نإ ليقو « لوقت مالا لاقف كلسفن

 لهأ عم هل نذأيو هبرقيو سابع نبا رظعي ناك رع نأ ىور « ًاريثك الع مالغلا اذه ىقوأ دقلد

 لاق متيلع دق نم هنآل لاقف ؟ هلثم وه نم انئانبأ ىفو . انعم ىتفلا اذهل نذأتأ نمح رلادبع لاقف ء ردب
 ةلأاكو ( هللا رن ءاج اذإ ) هللا لوق نع م ملأ موعم لا نقأَو موي تاذ شط ند سابع نبا

 سيل تلقف ؛ هيلإ بوتيو هرفغتسي نأ حتف اذإ هيبن هللا رمأ مهضعب لاقف 0 م الإ مهأسام

 هيلع ىتن وهولت فيك لاق مث ٠ ملعتام لثم الإ اهنم ملعأ | ل لامه لست هيلز وكت 5 كلذك

 نإ ايذلا ياسا هر ااننع نإ لاف بتطع هرردلا هده كل رءالةبأز روم 2 نوترام ب

 (باوجلا) ؟ ىنعملا اذهىلع ةروسلا هذه تلد فيكو لئاسلا لاف «هللا ءاقلراتخاف ةرخآلاو هئاقل

 ةروسلا بيقع بطخ لوسرلا نأ انيور امل كلذ اوفرع اس] مهضعب لاق ( اهدجأ ) هوجو نم

 الذ راج ارنا كلازافا قتانلا لود حتفلاو رصنلا لوص> ركذ امل هنأ ( اهناثو ) ريبختلا ركذو

 : لمق 5 لارّلا هيقعي كلذو٠ ماهلاو لاك لوصح ىلع كلذ

 مب ليق اذإ الاوز عقوت هةضقنإلا اذ (ةىت م اذإ

 اركاب لاه الزج نع همتع ب هلامس شا ووافلظي ناكتتتلاو طلي 00 هرمأ هنأ ( املاثو )

 دعب ىقب ول هنأل توملا بجوي كلذو . لمكو مت دق غيلبتلا رمأ نأ ىلع هينتلاك اذه ناكف ةمآلا

 كو لع ةكسدت( "تاو لف ايبا ) اج 0 1 ةلاسرلا ,نع لوزءملكن اكل كلذ

 لقاعلا ل ا ىلع هل ةردار رمال بهأت ة ليحرلا | هدو تقولا .برق لوقي هن كل جالا

 ايندلا ىف كبولطم ىبتنم ناك هل ليق هنآك ( اهسماخو ) ةبوتلا نم رثكستسي نأ هلجأ برق اذإ
 ريخ ةرخالاو » هلوقب كدعو ىلاعت هللاو . ءاليتءالاو حتفلاو رصنلا وهو « هتدجو ىذلا اذه

 .ةيلاعلا تاداعسلا كلت زوفتلةرخآلا ىلإ لقتتاف ايندلاىف كدارمىصقأ تدجواملف «ىلوالا نمكل

 اولاق نيذلا امأو . ةكم حتف لبق تلزن ةروسلا نأ وه حصالانأ انرك ذ ( ةرشاعلا ةلأسملا ١

 نيتس الإ ةروسلا هذه لوزن دعب ثيلي مل مالسلاهيلع هنأ ىدرواملا ركذف : ةك<» حتف دعب تازن اهنإ

 مل تلكأ مويلا ) لزنو الو> اهدمب شاع لتاقم لاقو . رافغتسالاو حييبستلا اعدتسم ًاموي

 1 اجدقل) لزأ مش يي نيسمخ اهدعب 1 ةلالكسأا ةيأ لزن مث مث موب 0 هدعل شاعف ( مند

 7 ىلإ هيف نوعجرت كا ود:1و) لزت مث اموب نيث الثو ةسمخ اهدعب شاعف ( كسقنأ ل

 . كلذ ناك فيك معأ هللأو ٠ مايأ ة ةعيس اهدعي شاع ىرخ 4 ناد 0 د>أ اهدعل شاعف
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 بجوف  ىحولا غيلبتب مايقلا نسحأ هنأ لعن ىحو . ًارتاوتم نآرقلا لقن قب ىت> ةمالا لكشلإ

 ةلمج نم هنأ ( اهيناثو ) ضرغلا اذه لصحيل راهظإلا هجو ىلع رافغتسالاو سيبستلاب نايتإلا هيلع
 ديد نما لاق سرلا هل عقلا ما. ةنجلااو ةماخنلا النع !وامشا) ىذع ةماألا ةوانق لال سولا :نيلسيانأ نطاقانا

 بارما ةادتا | قطا رتولاب نأ ها هلا ىف بلغاللا نأ ( اهثلاث و) ةمعنلا .ديدجت دنع دحلاو ركسشلا

 مث ؛هريغ نيبو هنيب قرفلا عقيل ناو لك فو عاد رافغتسالاو دخلا, هلوسر هللا رمأف

 كلذ تم مهاجآ با ارتقا دنع ةمآلا لعفيل هيلإ هلشفن كاعنبنيح.هفغتاطاواللاق

 ىضاملا ىلع ( اباوت ناك هنإ ) لاق هنأ وهو ( اهدحأ ) تالاؤس ةيآلا ىف 4 ةنماثلا ةلأ لا ١

 لاق هنأ ( اهثلاثو ) حون ةروس ىف هلاق اي رافغ لاق اله ( ابيناثو ) لبقتسملا ىف هلوبق ىلإ انتجاحو
 نم لوآألا نع (باوجلاو) (كبر دمح) لاق لب هللا دمحملقي مل ملف (هللا نيد ىف) لاقو (هللا رصن)

 مث ( سانلل ك2 أ يلع تينثأ تسلأ لوقي هناك غلبأ اذه نأ ( اهدحأ) هوجو

 قتنو رحبلا قافو , ةميظعلا تازجعملا روهظ دعب مهنإف دوهملاك مهتبوت لبقأ تنك كنود ناك نم

 الباق تنك اذإفمهتب و: تلبق اوبات املف . حئابقلاب | ؤنأو.. مهر اوضعىولشلاونلا لوزن ؛ليجلا

 عورشلاو ةاصعلا ةب وت لوبق 3 تعرب يكد كنت كا متماهلبقأ الفأ كنود نم ةيوتلل

 0 رافغتسالاب اب مكر مآ نأليقاباو: تنك (اهئلاثو) نمحرلا مرك ىف فيكف ناهنلا لوبق ىلع مزلم

 م وأب مت 5 ىأ مهتيانج فيفخت ىلإ ةراشإ هناك( اهعبارو ) رافغتسالاب مكن رمأ دقو لقأ

 : لا ةيام ريظن هنأ ا اخو)ت فخ تمع اذإ ةييصملاو ىناجالةريصم ةيانجلاو . ىتفر> وهلب باتو

 قياما ع فر دكلا عطب اها كسك خنقل

 كويس هاتر مالا انه ومع هن( ) 82و نم قالا لااوطلا 2 م ياوللال

 0 اا زاد مجال" ا ارت انور نع يبل تكافح ل
 دق ىلإ يش زنا يقتات املك دما ناك نإ )2 الا ل١1 نموت تم ارطدلا كارا

 هدف انريثك هيضدلا يك للاشأ ديأ قه فقل قح اق ىاوتا نإ رن ني م

 لوك قالا ن5[ وأ ليقاعر ا ناغور :ةنيغك ةيوتلاب هناطر كوك انااذقلا يضكلطتنالا

 لوي دقف ليقنإ هيرب ءىزمسملاك يلقب رصملا هناسلب رفغتسملاو هلوق هنمو « بئاتب سيلو هللأ رفعت -

 رافغتسالا فالخب ؛ مدنلاو عوجرللمسا ةبوتلا نآل داك نازك دكا داق ايفا عبله اول
 لابعألا يتاوخ نأ ىلع هيينت هيفو ؛ ةبوتلاب هرفغتساو . مالكلا ريدقت راصف : هيف ًايذاك ن وكي ال هنإف

 نطل ا ساحب مل هنأ ىورو ؛ رامعالا ميتاوخ اذكره تل اود ةياوتلابا ناك نزل

 مسا ركذو نيتمتاذلا مسا رك ذف لدعلا ىعار ىلاعتهنأثلاثلا لاؤ لا نع( باوجلاو) رافغتسالاب

 ةيباوتااو الوأ لصحت ةيبرتلا :كتناك املو « باوتلا (قاثلاو )' بلا (:امهدخنأ ) نيتزم لعفلا

 . ًارخآ باوتلا مساو الوأ برلا مسا ركذ مرجال ؛ًارخآ



 ةيآلا . كبر دم حبسف : ىلاعت هلوق نأ

 ( اهيناثو ) دري نأ زو الف كل رفغتسأ نأ ىرمأ ىأ ( كل هللا رفغي مويلا مكيلع بيرثت ال)

 انج دا رطبا انا تان كت اكد وأ اكل نقتل تا ف عتسا ادا اوك !نأء الإ كهل قهتتساو) ذلأوق نأ

 وك ذ هحاع |ةيضعملا»تردص لاق نف-ال مأ ةمصعم هنع تردص له هنأ ىلع عرفتي وهف لوألا

 فيزيفسم !اهخاقمإلا يكن ركب َّنأ عنتمال 0 ) موك 1 نرد نافنحكتدلا كانا

 رافغتسالا همزل ( اثلاث و ) رارصإلا بنذ نع وجنيل رافغتسالا همزل ( اهناثو ) ةريغص هينذ لعج

 كاروص اطلاق قءءاحألا اذالطلاىتمافلاا وع د ضني الف اريغضلا:بتذلل١[ناج ار افَعَتسالا | ريطبل

 حيبستلا 2 راج ىنلا رافغتسا 7 (لفو سار «اهؤلو نافطعشألا اذه ىفوزكك كفي هت ةيلغمللا

 ةفلكم لكان دلل هن هريغ هب ىدتقةيل كلذ هللا هديعت ( | م اثو) رافغ هنأ هللا تصو.ةنالل كلذ

 نع ىنغتسي ناكام هتمصعو هداّتجا ةدش عم 1 ىلع هيبلت هيفو ٠ هتدادع ىف هنم عشب ريصقت نع

 نأ ( اهءعيارو ) لضفالا كرت نع ناك رافغتسالا نأ ( املاثو ) هنود نم فيكف رافغتسالا

 ءاقولا نع ةرضاق اهدجو بازل ناسخ |ب-اًبلب اق :اذإفاديغلا ام ىنأ ةعاطأ لك نأ بيسي :نآكز افغتشالا

 عقاولا ريصقتلا بب ب رافغتسالا ( امسماخو ) كلذ لجل هللا رفغتسيلف : ةمعنلا كلت ركش ءادأب
 ىري هنع هزواجت دعبف هنع زواجت مث , ةيدوبعلا ف ماقمىلإ لصو اذإ هللا ىلإ رئاسلا نال كاولدلا#ىف

 تناك مرجال ةيهانتم ريغ هللا ىلإ ريسلا بتارم تناكاملو . هنع هللا رفغتسيف ًارصاق ماقملا كلذ
 بنذل رفغتساو دارملا نوكي نأ وهو ( ىناثلا ) لامت>الا امأ « ةيهانتم ريغرافغتسالا اذه بتارم

 لل كا ةلييزتسشلا و )ادن وك يهجم: كتان مر اع ختبظالاه ةرزمأاىل اختر ن3: تعا ظءاضرأ |اؤهق ظكاتمأ

 دارملا انلق اذإ اذكهو . ممأو بجوأ رافغتسالا كلذ راص ةمآلا ترثك ا انبهف ( تانمؤملاو

 . اهتم الز ةطفتلا هد |نآ!انهه

 دجلا مث . تاعاطلا عيمج ىلع ةمدقم ةبوتلا نأ وهو ؛ لاكشإ ةيآلا ىف ( ةسداسلا ةلأسملا ١)

 لع رذدضت ادعف هزتملا نَغأ ردظْن مماعنإلاو « ماعنإلا بيسي نوكي ديلا نآل حيبستلا ىلع مدقم

 ؛ حيبستلا ركذي هدعب مث ءدملا رك ذب هدعب مث . رافختسالاب .ادتبالا عقيب نأ ىغبني ناكف « ريغ

 (اههوأ) هوجو نم ( هباوجو ) ؟ بيترتلا اذه نم سكعلا ىلع ًاروك ذم راص نأ ىف بيسلا اهف

 قلاخلا !نف/لوزنلا: نأ. ىلع ًايدنت ؛ سحاللاف سخالا ىلإ الزان فرشالاف « فرشالاب أدنبا هلعل

 دمحاو حييبستلا نأ ىلع هيبتت هيف ( اهناثو ) قلاخلا ىلإ قلخلا نم دوعصلا نم فرشأ قلخلا ىلإ

 كا راما ةج وف: اكنابلا» هلع ائاضختارغو هللا لالخ الباع |رانغ :ا3] ةدبعلا:نءارداضلا

 قلخ ىلع ةقفشلا ىلإ ةراشإ رافغتسالاو . هللا مال ميظعتلا ىلإ ةراشإ دمحاو حيبستلا ( اهتلاثو )

 . انهه اذكف « ةاكرلا ىلع ةمدقم ةالصلا نأ اكو ؛ ةاكرلاك ناثلاو ؛ ةالصلاكلوالاو [هللا]

 حببستلاب نالعإلا هيلع بحي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع لدت ةيآلا 4 ةعباسلا ةلأ- لا
 ةروسسلا غالبإب ًارومأم ناك مالسلاو ةالصاا هيلع هنأ ( اهدحأ ) هوجو نم كلذو : رافغتسالاو



 ١١ ةيآلا . كبر دمحب حبسف : ىلاعُت هلو
 نأ زوج ( اهعبارو ) احا ستم ىأ كدحالس جرخا كلوقكا اذياخ - هانعمو ء الاح نوكي نأ

 كنأ اي ةين امهعمجاف ًاظفل عملا كلىتأتياللوقي هناك حيبستلا دعب دمحتنأ اردقم حبس هانعم نوكي

 انهه اذك ةعاسلا كلل: ىف ناباوثلا كل عمتجيف . اهدعب رحنت نأ ًاردقم ةالصلا ىونت رحنلا موي

 هللا ده هحبس ىأ.« هللا لضفب اذه تلعف : كلوق ىف ىتلا ىه..ابلا' هذه نوكت نأ ( امسةاغو)

 «كدمح ال هللا دمح د ةشلاع لوق كفإلا ثيدح ىف هريظنو . هريغ دمح ال 'يهماعنإبوا هذاشدإ و

 كوي ناك مالسلا هيلع هنأ_ىاوركلذلو ةييوع نود كلده ىلا هنإف . هدمحت هحيسف : ىنعملاو

 نأ ( اهعباسو ) كبر صأب ىأ « كبر دمح . ىدسلا ئور ( اهشسداسو ) « هلل دخلا لع هللدحلا و

 هل رتخا ( اهدحأ ) تالامتحا هيف مث « كبر دمح حبس : ريدقتلا نوكيو « ةدئاز ةلص ءابلا نوكت

 ىلإ اهوكيدي لستفوتلا ون ةعمسنلا ٠ ءايرلا جرع |كبو فما رهط(: ىباثلاوزاداهاكرأاو دما ريلع]
 . هن قيلي 5 اهم تئج لوقت نأ نع كبر دماحم رهط ( ثلاثلاو ) ةدسافلا ةيويندلا ضارغألا

 دا .نع الدب حيبستلاب تا ىأ ( اهنماثو ) ( هردق قح هللا اوردق امو ) هلوقب ةراشإلا هيلإو

 اهدا 300 ريغ انيلع هللا معأو معنلا ةلباقم ىف بحب امبإ دخلا نآل كلذو . كيلع بجاولا

 قناع ال اوع (لا تم أكف (اهوصخت 2 ةمعن اودعت نإو) لاق كلذل و نرشتلا عسو ىف نوكي ال

 حيبستلا نأ ىلإ ةراشإ هيف ( ابعساتو ) دسملا نع الدب هيزنتلاو حيبستلاب تأف . دخلا نع رجاع

 ىماةريظنقما اليك امها قوي نأااضيأ ارلظتةلاؤر«(قاثلا نعي اههطحأ قيخاتا نركأل انلوَح] لاب

 . عيبملا كلذ ىدرب ةعفشلا ترتخا : لوقي نأ فجور ءأ تيفلاب كولا قحعتو هعفشلا كدا كب

 ( اهرشاعو / ايلا ر نفور ناهس! اديلخ طش ءاعم ممل ( كبر دمحت حبسف ) لاق اذك

 0 نآيتتعألب اذزيكلت فازت كب ر دم ةيلاطم ةطيسا وب كلف رهظ ىأ  كِيلق حبس دارملا نوكي نأ

 لإ ةراثإ 8 :) هلوةف ء كدهجو كيعسو كسفن ىلإ تافتلالا نع كيلق ترهط دقف « هللا نم

 . ىلاعت هللا نم ءايشالا لك ةيؤر ىلإ ةراشإ ( كبر دمحت ) هلوقو ؛ ىلاعت هللا ىوس ام ىنن

 مقتل نأ ىنمتي ناك مالسلا هيلع هلعل (اهدحأ) هوجو (هرفغتساو) هلوقف «ةسماخلا ةلأسملا)

 ةراشبلا هذم-نرق ول نكل ءرشبتسا (هللا رصن ءاج اذإ) عم املف ؛ هرصني نأ هللا لأسيو : هاذآ نم
 هرمأو هللا نيدف نولخدي مهنأو سانلا ظفل ركذف ؛ ةراشبلا كلت هيلع تصغنتل مقتني ال نأ هلع

 قيرطلا اذه عقلي ىنلا ملعف نسحالهل بنذال نم.رافغتسالانأ مولعملا نمنكل نيلخادلل رفغتسي نأب

 نأ هنم نام فيكف ةرفغملا ملل بلطي نأب هرمعأ: اذن :هناألء ماقتتاللا .كرتو وفعلا ]:ةيدتتت لعق هنأ

 ةبوتلاهنم بلظ نملكف هتفرح ةبوتلالوبق نإ لوي هناك باوتلا ظفلب متخ مث ؟ مهم ماقتن الاب لغتشي
 هعابا ةعتماألا كلل: نم ًائيش هنم بلط نه لكف هدنع ىتاا ةعتمالا عيب هتفرح عايبلا نأ اكهاطعأ

 ايكم تالا زاك اوس: :ةيوتلا جلبقن, هناحبس بولا |نيكتف ىرايلاو وأبو دع ىرتشملا تاك ءاوط ىنم
 ملل لاق ميرك خأ ةبامعب 5 خأ هل اولاق نيخ ىلاعت برلا ىمأ لثندا مالساا هيلع هنإ مث , ًايندم وأ

 نموا رطل وو



 ةيآلا ل كن دمع حبس : ل هلوو نأ 0

 هللا لص هللا لوسر ناك ةشئاع تور « كلذ ىف ةدراولا ةريثكلا رابخالاب لولا لوقلا بادأ
 بوتأو كرفغتسأ كدمحبو مبللا كناحبس لوقي .تنأ راكسم وسلا نم وو او لسو هيلع

 ىلرفغا مهللا كدمحبو مبللا كناحبس فوك د ةنان يقل لوسي لانا تاكا تالزعوو : كيلإ

 هللا ناك كاع الإ اء ارح "لاو فاني زالأو ردم الأ و. موتي الل هزم رجا ,ىدنتلا ىناناكاضيأ اهنعو

 ايل( يأ نإ كا وعما ناحسو كر# نم راكشي كنإ ةقلدل و كاراي تلف| نمو
 لوي نأ رثكي مالسلا هيلع ناك ةروسلا هذه تلزن الد دوعسم نبا نعو ( هللا رصن ءاج اذإ )

 لاي لاق هنأ ير (٠ نر وفحلا كئاوبلا تكيأر كلنإ علا لقعا مهللا كدمحصو مهللا كناحبس

 . 6« ةرم ةثام موي لك هللا رفغتسال

 بجوام ءادأ ىف ًايفاك ل عج ثيح ديمحتلاو حيبستلا لضف ىلع لدت ةيآلا « ةثلاثلا ةلأسملا ١

 لئاضفلا مظعأ نم « ىل موصلا » هلوقو كلذك نوكي ال ملو « حتفلاو رصنلا ةمعف ركش نم هيلع
 نأو ) فيرشتلا اذه ىف موصلل ايواسم ةالسصلا فدص لعج هنإ مث « هناذ ىلإ هفاضأ هناف موصلل

 راكذاألل فدص ةالصلا نإ مث . ريثكب موصلا نم لضفأ ةالصلا نأ ىلع لدي اذهف ( هلل دجاسملا
 ناعم والقع مولعم هحدم امم هلع ءانثلاوءكلذك نوكرال كك و(ريكأ هلأ راضادز لاق كلذلو

 . ريكا 1 حيبستلا نم 4 ةعص رطاك ةالصلا تلعج كلذلو 6 رشلاب الإ الإ لييسالف ةالصلا ةيفيك امأ

 باوجلا انلق . ةالصلا لامعأ رئاس نه ةجرد لأ امنأ ىضتقي تاحيبستلا بوجو مدع ليق نإف

 باحجيإلا ىلإ اهيف جيتحاف هيلإ بلقلا ليميال امم ةالصلا لاعفأ رئاس نأ ( اهدحأ ) : هوجو نم هنع
 لاق كلذلو ىعيبطلا بحلاب ىنتتك اف هيلع قشاع حورلاو هيلإ عاد لقعلاف ليلهتاو حيبستلا امأ

 دنع بوجولل قاطملا ىمالاو سمأ ( حبسف ) هلوق نأ ( اهيناثو ) : ( هلل ًابح دشأ اونمآ نيذلاو )
 رافغتسالا هيلع فطع هنأ ةنيرقب بوآتولل انهه هنإ لاق بدنلل قلطملا مالا لاق نمو . ءابقفلا

 امنأ ( اهئلاثو ) هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب كيرشتلا فطعلا ق- نمو بجاو رافغتسالاو

 نم ًافوخ باحجيإلا كرتف اهميظعت ديزمل ًاراهظإ مظعأ ابكرتب لصاحلا باقعلا ناكل تبجو ول

 . روذخلا اذه

 ( كبر دمحب حبسف ) هلوق ريسفت امأو .هريسفت مدقت دقف دسحلا امأ ( ةعبارلا ةلأسملا 2

 ًابجعتم ( هلل داو هللا ناحبس ) لق ىأ فاشكسلا بحاص لاق ( اهدحأ ) : ًاهوجو هيف اور
 1 اكل باقم اذ ءنللاب انت ناد ارق امن عمجا 1 ابن اةاييع عينت 1

 هل ركشلاو هيلع ءانثلا نآل دخلا ىف لخاد حيبستلا نآل هتحبس دقف هللا تدمح اذإ كنأ (اهناثو )
 نقتل |[نع:اهنما ناك اذهل .انثلل,اقحتسسم نوكيالا هنآل ضئاقنلا نع مونت نمضت نأو دبال

 همالك حتتفي مو ؛ هديعردأ ىذلا هّلل 3 لاق ةكم حف دنعو هلل داو نآرَقلا حاتفم لءج كلذلو

 (اهئلاثو) قيرطلا اذهب هحبسىأ هدم2 نأ ةطسا وب هحبس هانعم ( كبر دم حبسف ) هلوةف حيبستلاب



 اوف ١ ةنآلا . كبر دمحت حيبسف : ىلاعث هلو

 , ةكتالملا مث ةيكلملا بئارم لوأ ةيناسنإلا بتارم رخآ ليق اذهلو ىلعالا عونلا لفسأب لصتم
 ىلإ ةراشإ (كبردمححبسف) انههه هلوقف (كل سدقنو كدمح حبست ن هد 2 مهسفنأ قاوركذ

 سدقتن و) ىلاعت هلوقىلإةراشإ (هرفغتساو) انهههلوقو مدس ار و) م ملوةىف كت الملاب هسسشتلا

 عجري رافغتشالاوا كاض لجالل ة هلع 0 ىأ ( كل'سدقت واهل وق !اورسف منال ( كل

 ىدمحت |وحيس مهن أ مهسفنأل ااوعدا ممأ دارللا نوكيا نأ لدتح و:«سفنلا سيدقت كإ انضأها

 كسفن نم ةعاطلا كلت ىرت نأ نم رفغتساو ىدمح حبسف تنأاامأو# مهلقنأ ققاكللذ وار

 نكن و) مهسفنأ قح ىف اولاق اك ةكئئالملا لاقي نأ لمتحيو ؛ىناس-]و قيفوت نم اهارت نأ بحي لب
 رفغتسا دمعاب تناف ( اونءأ نيذلل نورفغتسيو ) مبقح ىف هللا لاق ( كل سدقنو كدمح ” بسلا

 اوعمتاو اوبات نيذلل رفغاف ابر ) نولوةيوا ركود طارة دعا 70 اوفأ اا نيدتلل

 مانصالا نم ةبعكلا رهط دارملا نوكي نأ لمتحيف . ريهطتلا وه حييبستلا (عبارلا هجولا) ( هيف
 رافغتسالا ةطساوب ريبطتلا كلذ ىلع كمادقإ نوكي نأ ىغبني ىأ ( كبر دمحم ) لاق مث اهرسكو

 ةقئاللا ةعاطلاب انآ كانسفن ىارتاانأ تت اللف :كلاذ: تلقف اذإ مث «هتيوهتو هتناعإو « كلبر دمحب

 هتعاط'ىف ك ريصقت نع رافغتامالا بلطاف «.ةرصقم ةلاحلا هذه ىف كسفن :ىزت نأ بحي لب هب

 تنك نإف ًاموصعم نكت مل وأ ًاموصعم نوكت نأ امإ دمعاي لوقي ىلاعت هن اك ( سماخلا هجولاو )
 ةيآلا نوكستق رافغتسالاب لغتشاف اموصعم نكت مل نإو . ديمحتلاو حيبستلاب لغتشاف اموصعم

 1 نيقيلا كيتأي ىتح كبر دبعاو ) لاق [5 ةيدوبعلا ىف فيلكتلا نع غارفال هنأ ىلع هيبفتلاك

 لوس لكس هيزتتلاب هللا ركذ هنأ ( لوألا ) نامجو حيبستاا نم دارملا ىف 4« ةيناثلا ةلأسملا ١

 ّق حيبسلا حاس بلا نإف حبس نم 2 ءوس لك نع هللا ةيزنت لاقف هنع ملسو هلع هللا لص هللا

 هاو كاكا "زعم نال تناولت و أ كلل مم هيف بسر نأ نم هسلقن طر.ضن و ءاوملا ىف ريطلاك ءاملا

 هللا هيزنت ىف هلاعتسا نس> امعإو هيلع زوال امع هدعبت ىأ هحبسلا كنالل ديعيتلل ليد شتلاو

 ةيساؤلا هيل انناناو عيعلا نال ًاتانثزو 5-5 لعفلاو تاذلا تافص نم هيلع زوال امع

 لاغفاآإلاو:تافصلاو تاذلا ىف هيزنتلا ديفي ظفللاف ةتبلا ىغبني ال ام ليقيال هناحبس قملا اذكف

 لاق ةالصلا ىنعم نآرقلا ىف دراو ظفللا اذه نآل ةالصلا حيبستلاب دارملا نأ ( ىناثلا لوقلاو)

 (ةشفلا عولطلبق كبر دمحب حب. ) لاقو ( نوحبصت نيحو نوم نيح هللا ناحبسف ) ىلاغت
 ةؤلطلا لال ونار نوحأا ف 0 هيلع ناكو . لزءام رخآ نم ةروسلا هذه نأ هذككاوب ىلا

 هب ىع : مهضعل لاق مث : هناسل ام ضيقي امو هردص ىف اهجاجلي لعج « م :امعأ تكلم امو
 :نؤرعلآ لاقو٠ ؛ ىعضلا ةالتخ انه نوّرخا لاق «تاعكر نان ميتفلا موي اهالض ركشلا ةالص

 هنع كفذتال اهنأ امل حيبستلاب ةالصلا ةيمست و ىحضلل ةعبرأو ركشلل ةعبرأ تاعكر نان لَ
 جتحاو .لاعفالاو لاوقآلا ىف صئاقنلا عاونأ نع كنألط هنزلحر تلا هناا رظ( هقنت هقاكر)



 ةيآلا . كبر دم< حبس ىلاعت هلوق ١ ١م

 جا بس رج نقب ءازخأ 8 ع فرس هافعد#و , سافر د[ حز هر 22

 فقل 0 ناك هنإ هرفغتساو كبر دمح مب

 : لئاسم هيف *” اباوت ناكهبإ هرفغتساو كبر دمحب حبسف 0 ىلاعت هلوق

 :دئاوف بيترتلا اذلو « رافغتسالاب مث دباب مث خيبستلاب هرمأ ىلاعت هنأ ( ىلوالا ةلأسملا )ل
 ىلع لقثي امم قحلا ىلع ناك ادم نأ عم نينس رصنلا ريخأت نأ ملعا ( ىلوآلا ةدئافلا ١

 لجالاف ىلع ةرفكلاا ءالؤه تطلس مو ىرصنتال لف قملا ىلع تنك اذإ ىنأ بلقلا ىف عقيو بلقلا
 نأ نع هزنم كنأ هيزنتلا اذه نم دارالاف انلوق ىلع امأ « حيدستلاب صأ نطاخا اذه َنَع زاذتغالا

 ءاشتام لعفت نأ كلف ةيهلإلا ةئيشملا مك هليفت اهتإف هلعفت ام لكلب أ ادع كوكس دبر

 ةدئافق ةلزتعملا لوق ىلع امأو . ًاثيش دحأ هيلع قحتسي نأ نع هللا هيزنت حيبستلا ةدئافف ءاشآ اك
 حيجرتو لخبلا ببسب ال ةحلصملاو ةمكملا ببسب ناك رحأتلا كلذ.نأكعلا لعب نال ةر ةيوقلا
 ىطعأ ام ىلع هدمح لغتشي ذئنيخ ىغبني ال امع هللا هيزمت نع دبعلا غرف اذإ مث . قحلا ىلع لطابلا

 نيرئاسلل نأ (ىناثلا هجولا ) هسفن بونذل رافغتسالاب لغتشي ذئنيح مث . ربلاو ناسحإلا نم
 الإ ًائيش تيأر ام لاق نم مهنمو ءهدعب هللا تيأرو الإ ًاثيش تيأرام لاق نم مهنف نيقيرط

 نم لوزنلا نآلف . ةيمكلا ملاعلا بسحب امأ . لك أ قيرطلا اذه نأ كش الو ؛ هلبق هللا تيأرو

 تانضات للة كانارأ ناكفإ اكسس اطأ ورك ىتىانانلإ ننال ا زوم دوعصلا قا سرق لجل نتالا| ىلإ :نتوملا

 لوآلا ىف قارغتسالاف ءدوجولا نكمي ةيلظاا عوبفيو دوجولا بجاو وه رونلا عوني نآلف
 عبتلاب لالدتسالا نم ىوقأ نوكب عب للك زر ضالاب لول دعبل ٠ ن اير هل اخف ل لغف ربش ):ناوكم

 كلذو نيقيرطلا ا ه ىلا ة 5 | هذه ىلع ةلاد ةيآلا : لوقنف اذه تبث اذإ و ,« لصآلا ىلع

 (اههدحأ ) نيرمأ قلاخلا 1 ا 0 لع قااخلاب لاغتشالا مدق هنآل

 نرم ةجوزم ةلاح وهو رافغتسالا ةثلاثلا ةيترلا ىفاو 7 د ؛ديمحتلا ( ناآثلآَو) حيبستلا

 قالك ل يا ىلإ تافتلالا

 ةمدقم بولسلاو تايثإلاو ىالاو باإلاو بلسلا ىف ةروصحم قحلا تافص نأ ملعاو
 تافص ىهو دوجولا بجاول ىتلا ةيباسلا تافصلل ضرعتلا ىلإ ةراشإ حيبستلاف تاباحيإلا ىلع

 نآرقا نإف كلذلو : مارك إلا تافص ىهو ؛ هل ةيتو.ثلا تافصلا ىلإ ةراشإ ديمحتلاو  لالجلا
 يرد نامل نر حولا تا جل: رانغآ املا, مارك زلال ل لجل ءدعت_ لع الدب

 دوج ةيؤر هيفو ءسفنلا روصق ةيؤر هيف رافغتسالا 00 رافخةسالا ىلإ هنم لزن دوجولا بجاو

 ةعلاطع دبعلا لاغتشا ردقب نأ ا فالس هنلا لكلا حلصاألا وه | بلط هيفو ؛ قحلا

 حييستلان ع رافغتسالا ركذ رخأ ةقيقدلا هذهلف :هللا لالج ةرضح ةعلاط»نع ًامور<قبي هللا ريغ

 لفسأ عون لك للعأ نآل كلذو . ةيكلملاب هبشتلا ىلإ رشبلل داشرإ هنأ ( ثلاثلا هجولا ) ديمحتلاو



 ١ها/ ةيالال سانلا تقاوو © لال

 نورك نأ لوا دلقتلا عرف نآل ةلاح ال ادلة ما ةجتنلا ىف ناك ادلَمم ةرشاعلا ةمدقملا ىف ناكو ؛ اهم

 كلذي هنم فرعأ هريغ نوك لاحتسا ةرشعلا تامدقملا كلت عومجمب ًالاع ناك نإو ًاديلقت

 ةرشعلا تامدقملا نكست ل ليلدلا اذه ةلالد ىف ًاربتعم أزج تناكنإ ةدابزلا كلت نآل « ليلدلا

 ةرشعلا كلت انضرف انك دقو «ةدئازلا ةمدةملا هذه نم اهعم دبال هنإف «ليلدلا مامن ىلوآلا

  نرعع الصفنم أرمأ كلذ ناك ليلدلا كلذ ةلالد ىف ةربتعم ةدايزلا نكت مل نإو. ةيفاك

 اليلد ليلدلا نوكب ملعلا نأ, .تبثف ٠ لولدملا كلذ لع البلد هن رك .ىقاريتعس رع لياد]الكلذ

 لئالد تامدقم عيمجي نيملاع اوناك بار عال كئثلوأ نإ لاقي نأ امأف . ناصقنلاو ةدايزلا لبقي ال

 . كلذك اوناكام وأ ةرباكم كلذو ؛ ةدحاو تامدقملا كلت نم مهنع ذش ام ثيحب لئاسملا هذه

 هللا لوسر حبتف امل لاق هنأ نسحلا نع ىورام انرك ذام دكؤ ب امو «نيدلقم اوناكم هنأ تبث ذئنيخ
 دقو « قملا ىلع نوكي نأ بجو مرلا لهأب رفظ اذإ اولاقف ضعب ىلع اهضعب برعلا تلبقأ ةكم

 ًاجاوفأ مالسإلا ىف نولخدي اوذخأ مث ءوسب مهدارأ نم لكو : ليفلا باأ نم مراجأ هللا ناك
 نأ بجو. ك٠ لهأب رفظ.املل .هنأب لالدتطالا نأ مولعمو.٠ نسما ؛هاورآام ذه .لاتق ريغ نم

 . نيدلقم لب نيلدتسم اوناكام هنأ انئلتف ءادرحي نيل ىدطا”لعنوكي

 هلوقاو ( مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ ) ىلاعت هلوةل مالسإلا وه هللا نيد 4 ةعبارلا ةلأسملا ال
 ىلاصت هللا لاق نامعإلا اهن٠. ىرخأ ءامسأ نيدللو ( هنم لبةي نلف آنيد مالسإلا ريغ غتبي نمو )

 لاحت لاف طار | 1 1 نير لاب دادس افيدك ولا قفل ف

 اوئفطل ) روذلا اهنمو . هللا ةملكامنمو ( ضرآلا ف امو تاومسلا ىف ام هل ىذلا هللا طارص )

 ( قولا ةورعلاب كسمتسا دقف ) ةورعلا اهنهو ( ءاشي نه هب ىده ) هلوقل ىدهلا اهنمو ( هللا رون

 ملو ( هللا نيد ىف ) لاق اميإو ؛ هللا ةرطفو : هللا ةغبص اهندو ( هللا لي اومصتعاو ) لبحلا اهنمو

 ىلع هتلالدل ءامسألا رظعأ مالا اذه نأ ( لولا ) نيهجول .امساللا رئاس الو «برلا نيداف لق
 نوكي هنإف هللا نيد هنأ ىوس ةلصخ هل ركب ل نإ نيدلا اذه لوقي هن اكف : تافصلاو تاذلا

 كيلع بحي امنإ نيدلا اذه نأب كلذ رعشي ناكل برلا نيدلاق ول ( ىناثلاو ) لوبقلا بجاو
 صالخإلا نوكي الف « عفناا بلطب ةللعم هل كيغاط نوكتت دئيحو كنلإ نشحأوبكانور.هنآل هلق

 . كيلإ دوعي عفنا ال هلإ ىنأ درجمب ةمدخلا ضلخأ:لاوقلا هنأكيفأ: ليقع

 اوناكام دعب اهرسأب ةليبقلا هيف لخدت تناك ةريثكسلا ةعاملا جوفلا 4 ةسماخلا ةلأسملا ١

 كيكييام هل ليقف موي تاذىكب هنأ هللا دبع نب رباج نعو « نينثإ نينثإو ًادحاو ًادحاو هيفنولخدي
 «ًاجاوفأهنم نوجرخيسو . ًاجاوفأ هللا نيد ف سانلا لخد» لودي. عك هللا لوسر تعمس لاف
 .( ءاطخلا دعب تللسلا نيا اسناد



 ةيألا . سانلا تيأرو : ىلاعت هلوق هَ

 ش :ريدقتلاو٠ كتلك نا ال وءفم هللأ ند ُّق نولخدي ناك تءلع كا ناكنإو ) اخاونأ هللأ نيد َْق

 . هللأ نيد َْق نيلخاد سائلا تملع

 اولخد دق اوناك سانلا لك نوكي نأ ىضتقيف ٠ مومعلل سانلا ظفل رهاظ 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 نم دوصقملا نأ ( لوألا ): نيمجو نم ( باوجلا ) كلذك ناك ام سمآلا نأ عم دوجولا ىف
 (نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقالخ امو ) لاق ام ىلع . ةعاطلاو نيدلا وه اإ « لّمعلاو ةيناسنإلا

 ند.دارألا وه ىغملا اذهوب ناديا نذل نا اكفرو رفكشلا ىلع قبو للا نءدلا نع لضارعأ قر

 هلع لع نب نسما لدعناو.( .سانلا نما اك اونما.زي لاقاور(ب لضم كب, ماعن لاك[ كلشل ىو كرت

 ىلع هليقف نس انسنلاب,ان َوادعأ بو سانلا .هاشأ :انعايشأ + سائلا نحن لاقفإ؟نسانلا خم :مماليبسلا

 مالسإلا ف اولخد اعإ منإ ليق نإف ء هعااشإ لعب تت ملعأ هللا لاقو ٠ هيلمع نيد مالسأا هيلع

 هرمع رخآ ىف ناميإلاب ىنأ اذإف ءهرمع لوط ةيصعملاو رفكسلاب ىقأ نأ دعب دبعلا نإف . هللا ةمحر

 كل انف دس ليل نرار يكيالا] نأ ىداو ميظعلا حدملا اذه هخدميو . هناعإ لبق

 3 دجاولا لاضلا نم مكدحأ ب و حرفأ هلل 2( لاق مالا هيلع ان ىوريو : تنبأ 5 تنك نإو

 5 ديالف هرفك ىلع تام نإف 2 هس نيعمس هتيدر لو كات كيرلا ناك ىنعملاو «دراولا نامظلاو

 نايصعلاو رفكلا ةدم تاكا الكف 0س نيم َق هيلإ ناطخا| مضل ذك 5 رانلا كإ ذأ

 ؛ نيلا لهأ سانلاب ذارملا نأ ىوو.. باوجلا: ف( ىاثلا هجولا,)الوتق دّنشَأ امتعةيؤتلا تناكرثكتأ

 ءاجو . حتتفلاو هللا رصن ءاج ربك أ هللا» هيلي لوسر لاق ؛ةروسلا هذه تلزن ال : ةريره وبأ لاق

 مر سفن دجأ لاقو « ةينام ةمكحلاو ناب هقفلاو نا نامإلا مهولق ةقيقر موق نها لهأ

 ٠ 6 خرعأا لل نم

 اوجتحاو . مح دلقملا ناعإ نإ نيماكتالا نم ريثك و ءاهقفلا روهمج لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا (

 هيلع دمح ىلع ننملا مظعأ نمهلعجو جاوفاألا كئاوأ نامي ةحصب كح ىلاعت هنإ اولاق ؛ ةبآلا هذه

 نوفرءياوناكام مهنأ اعطق لعف انا مث ءض رعملااذه ىف هركذ امل احيحص يهتناهيإ نكي مل واو ؛ مالسلا

 تانثإ الو زيخلاو ناكملاو ةيمسجلا نع أهزنم ىلاعت 4 و تانثإ الو ليلدلاب دافحتالا] ثودح

 ىلص دمع دي ىلع ماتلا زجعملا مايق تايثإ الو امل ةياهن ال ىتلا تامولعملا عيمجب ًاملاع ىلاعت هنوك
 بارعاللا كءلوأ نأ ملعلاو قدصلا لع لدي ك«ك زجعملا مايق نأ تانئإ الو 2 ملسو هيلع هللأ

 نيلاع اوناك مهنإ لاقي الو ٠ حيمص دلقملا نامإ نأ انملعف « ىرورض قئاقدلا هذه نيملاع اوناكام

 ليصافتلاب 'نيلهاج 1 وناك اع] لب: ةارفاظ لئالدلا هذه لاؤصأ نآل«لئانسملا هذه لئالد لوصأب

 ازلذلا لإ ل اله ناو, ل صاغتلا عا | اع هوك ٠الاتلنه نانستإلا/ن ركل له قمل هنأ ةلإ

 ةكيشا ملع نف 2 كاع كم رع نم عارم الدم ناك اذإ ليلدلا نإف 8 ناصقنلاو ةدايزلا لمعي ال



 اوم لالا راب كاسات

 كل م ف 1 3ك 2ك

 امو . ةكم حتف وه ةروسلا هذه ىف حتفاا نم دارملا نأ نيرسفملا دنع روهشملاو ؛ ةكم حتتف ةصق

 3 قاد هللا دنع تاكو ةرصنلا "اترارعت هرك ذ لاك 9 ةكم تف حتفلاب دارملا نأ ىلع لدي
 حتف موب امأ ء موقلا ذخأي مل نكل دلبلا حتق هنإف . ريضنلا ىن 5 رصنلا نود حتفلاو . ردبك

 نأ ( ىناثلا لوقلا ) مهةتعأ ىتح ءاقرآلاك هل قلخلا راصو ٠ فاو رصنلا نارمآلا هل عمتجا ةكم

 بحصتسا 4 كىور 34 ةرووّشم ةصقلاو 2 مالسأا هيلع ىلع كد ىلع كاذ ناكو 2 رييخ ]سا 0

 الف . ال لاق ؟ مدقتتأ : دلال لاق سلا بصن الف . ةعاجشلا ىف هيماسي ناكو ؛ ديلولا نب
 هكا لاق هنأ ىورو٠ فوخلا ةدنغ] عقيد الل لاقف ؟ تدعص امكاس/ألب مالسلا هيلع 7 مد

 هيلع ًايلع لعلو  ىتالسإ لبق كاذ نكل معن لاقف ؟ كتعرص ةلادبأ لاقف ؛ ىنعراصت الأ مالدلا
 ىلع كاكؤأ 3 ىلع هنع ع لجر 0 مالسإلا َّق هداص عقيل هتعراصم نع عنتمأ و مالسلا

 ( ثلاثلا لوقلا ) كعرصأ نأ نسحب الف ملم تناز!نآلا١امأا ا ءرفاك ات بك كلا ةلتعاؤتع الوش

 كرشلا دالب حتفو ؛ رافكتلا ىلع رصنلا دارملا ( عبارلا لوقلاو ) ةليوط هتصقو فئاطلا حتف هنأ

  مولعلا نم هيلع هللا حتفام حتفلاب دارأ ( سءاخلا لوقلاو ) لم ىبنأ لوق وهو ؛ قالطإلا ىلع
 ردصلا حارشن ١ ايوا 9 نأو دب ال للا لوصح نكل ( ًارلع قدز:فرالقؤ) ةلاوقهنلاو

 هناا صتباىا آلا 0 نأ نكمميو ( هللا رصن ءاج اذإ ) هلوق نم دارا وه كلذو . بلقلا ءافصو

 كاكا ىرلاو تاال وعملا ماع حا اتمنا وه حتفلاو ٠ تاايثكار تاعاطلا ىلع هتناعا

 نالوق ةروسلا هذه لوزن تقو ىف سانللف ٠ 9 حق ىل اع حتفلا المح اذإ 0

 لو دنع ءافدنأ كو و دع ةنش هر و كلا هذه 5 ةنس ناك حت ن نأ (امهدحأ)

 تاز ةروسلا هذه نأ ) ىلإثلا لوقلاو 0 عيدوتلا ةرودس تدع“ كلذلو 3 هوب نيدمس ةروسلا هذه

 هلوق هريظنو . هيلع اهحتفي نأو . كم لهأ ىلع هرصني نأ هللا لوسرل دعو وهو . ةكم حتف لبق

 ىضذتقي ( حتتفلاو هللا رصن ءاج اذإ) هلوقو ( داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ ) ىلاعت

 نم ةيآلا هذه تراص لوهلا اذه ص اذإو 4 عقو اذإو اج اذ عفو 5 لاقيال ذإ 1 لات اللا

 زجعم بيغلا نع رابيخإلاو ل اقباط نيح دعب هر داو ري هنأ ثيح نم تازجعملا ةلمج

 فلالا (باوجلا) ؟ ماللاو فلآلاب حتفلا رك ذو . ىلاعت هللا ىلإ ًافاضم رصنلا ركذ ل ( ليق نإف )
 : 9 تف ىلإ فرص: يف 5 قباسلا دوهعملل ماللاو

 : لئاسم هيف 4 ًاجاوفأ هللا نيد ىف نولخدي سانلا تيأرو )ب ىلاعت هلوق

 افا كيبلع .مانعس نوركلا نأ نورت صر .ةانعمأ ذر رك نإ .[ا تحي كأم 14 للئك انمل أملا 0

 مم طوخد لاح نانلا تأنز :ريدقتلاو ؛ لاحلا ىلع بصنلا ل ف نولخدب ناك ترصنأ هانئماناك



 هيلا : حتفلاو هللا رضن ءاج اذإ : ىلاعُت هلوف 7

 'تضافن كل ترفغ دقف مئشام اولمعا لاقف ردب لهأ ىلع علطا دق هللا لعل رمعاي كي رديامو لاقف

 انذأتساف هيلإ نايفس وبأو سءابعلا مدقو ٠ نارهظلا رمب لزن نأ ىلإ هللا لوسر جرخ مث « رمع انيع

 ا كا سل تلزألاب ىدلرإ) فم دا رالا ور ىل نذات نأ امإ «نايقتوبأ لاف ةصاع همعأ نذأف

 ناكولو .دحاو هنأ نظأ لاقف ؟ دحوتو ملت نأ نأ, ملأ : هل لاقو هل نذأف : هبلق قرف ًاشطعو
 لاقف ٠ كلذ ىف اكش ىل نإ لاقف ؟ هلوسر نأ فرعت نأ نأ, ملأ : لاقف.. ان رصنل هللا ريغ انهه

 لوسر ىدي.نيب كنأ الولرمعلاقف « ىزعلاب عنصأ اذامو : لاف ؛ رمع كلتقي نأ لبق ملسأ : سابعلا

 كموق حلاصتو شابوألا ءالؤ» كرنت نأ ىلوآلا سيلأ دمع اي : لاقف « كقنع تبرضل هللا

 ءالؤد : مالسلاهيلءلاقف . ةراغلا و نشلل مهضرعت[ال]و ؛كب راقأو كت ريشع ةكهناكسف « كت ريشعو

 وسيف اورسأ مث نإف ءىودلظو ىنوجرخأ ةكم لهأو : ىيرح نع اويذو ىوناعأو ىنورصن

 رم ةبيتكلا تناكف . ركسعلا علاطيل داصرملا ىلع هفقويو هب بهذي نأب سابعلا رمأو « مهعينص

 ءلارضوللا ةييتكفلاب كداَج نأ لإ [ةنملاانرمأ. قطان الفيوم: اغلا كرقيف:؟.! ذه: نم ل وقف ع

 نا ىنوأ دقل : لاقف ؛ هللا لوسر اذه : سايعلا لاَقف ٠ مهنع هنود مخاجإ اينو زوالا قل

 لاق ٠ كم لخدو مدقت مش « ةوينلا تاهه لاقف « ةوءنلا وه : سايعلا لاقف امظع اكلم 0

 هتمحلب اتادخأو .رشملا اذه اولتقا : تلاقو دنه تحاصف. 0 1 الأ كتم عاج دنع نإ

 فال ؟ ةرشع اوناكو ؛ رجفلل مولا ناذأ نايفس وبأ قت الو « هسفن نع اهعفدو لجرلا حاصق

 هتلحازا عي كم هللا لور: لخذو:ةاةالصاا رمأب هرتخأف : شايعلا,لأسو ًاذيادش اعرف : كلذل عرف

 نم,لاقف, نامآلا نايفس و بأ سلا مث . أركشو ًاعضاوت دحام مدرس رس اوزت لع ةنلتو

 نمأ وهف دجسملا لخد نمو : لاقف ٠ ىراد عسل نمو : :.لاقف !نماوهف .ناحفس فلير اد لخد

 فقو مث .نمآ وهف هباب قلغأ نمو . نمآ وهف هحالس ىقلأ نم : لاف . دجسملا عسي نمو : لاقف

 مزهو هدبع رصنو هدعو قدص هد>و هللا الإ هلإ ال : 0 دجسملا باب ىلع بلكي هللا لوسر

 خأ نباو محرك خأ ًاريخ اولاقف : ,كب لعاف ىنإ نورت ام نكم لهأ اي : لاق مث ,هدحو بازحآلا

 هيلع ىلع يا نمو ؛ ءاقلطلا كم لهأ ىعس كلذلف « مهقنعاف ءاقلطلا متأف اوب بهذا لاقف : محرك

 لقي مو مباقر نر هللا انكم نيح م < انقتعا ديا قتعملاوور ىلإ ارهاب ىوتلتا ىلأ ةب واعمل لوشي مالسأا

 نأ زوجي ةقلطملاو «قرلا ىلإ درب 0: زوحبال قتعملا نال. ءاقلطلا : لاق لب . نوةتعم مناف اوهذا

 ير مهقر حابتسيف اونوخ نأءزو< ناكف . رشكتلا لعدن واكو حاكنلا قر ىلإ داعت

 لخن قتعملا نآللو «ناوسنلاك نك اسملا اوذخأو حالسلا اوقلأ دقو « ناوسفلا صخب قالطلا نآلو

 مث . ناونلاك ةكم سولاجلاب اورمأ مهو : ةدعلل تيبلا ف ساجت ةقلطملاو ؛ ءاش ثيح بهذي هليبس

 هنأ طولا ءاجاؤفأ, هللا.نيد.ق نلخياا و راف مالسالا» لع هلي هللا لوسر اوعياب موقلا نإ

 ره اذهف.« ةلفان هللا ركش ىرخأ ةعبرأو . ىحضلا ةالص ةعبرأ : تاعكر ناس ىلص مالساا هيلع



 ١7 ةيآلا . متتفلاو هّللأ ركل ا اذا: ىلاعت هلوف

 را نا ىردص ل

 حتفلاو 1١«

 راص لِعفلا دوجو دعب ىلاعت هنآل ( باوجلا ) ؟ كلذ ىف ببسلا اف « برلا ظفلب هركذف ( ناوةيل

 "11 نك كلاب ر ناك اها

 هللا رصن مدا هيلع ادع نإو ( ( مرصني هللا اورصنت نإ ) لاق ىلاعت هن أ ( عباس | 0 0

 ؛ هللا هارت نأ دعولا اذه كح أ جاو ناكذ ة( نوديعتا ام ديغأ ال: نورفاكلا ام آنا ) لاق نيح

 سيلام نأ (باوجلا) ؟ هيلع ًابجاو ناكر صنلا اذه نأب لوقن لهف (هللارصن ءاجاذإ) لاق مرج الف

 تا كا مزلأ ميركللا دعو : ليق اذهلو ؛ دعولاب أ ناخب

 ناك نأب يعن اذإ قدا ىلع زصتلا بحي لب ؛ هديع ةرصن ىلوملا ىلعو٠ هدلو ةرصن دلأ ولا ىلع

 عم هدعوف ىلاعت 0 تا طا د تعا مث : هسفن ةالصبال وغشم ناكثنإو ؛ ًاقانقْما اح

 بسحب ىلوهو كلملا بسحب ىلو وهو هدبعب ىلوملاو هدلوب دلاولا نم هديعب فأرأ وهو مركلا
 لاق اذهلف ؛هديع ةرصن مركلا بوجو هيلع بجوف هل ىناثال درف دحاوو ريبدتلل مويقو . ةنطلسلا

 . ( هلل رصن ءاج اذإ )

 + زمن )د حتفلاو ل ىلاعت هلوق امأ

 حوتفلاحتفهل ل لاقي ىذلا حتف ةااوهوةكم 2 ةوهج فلا نأ سايعنبا نع لقن (ىلوآلا ةلأ اا

 ىف ناك نم نضعب ناغأأ 8 هيلع هللأ ىلص هللا لوسر فرصناو ةيبيدحلا حاص ناك كاوا اكلت

 هللا لوسر ربخأو موقلا كلذ ريفس ءاجخ علم هللا لوسر دهع ىف اوناكو 17 لع برشا هع

 لاق مث ٠ هللا نم" نبا غاغا نأ ىبر يخيل ضراعلا اذه نإ | امأ لاق مث هيلع كلذ مظعف هلع

 ًاسمتام لجرلا ءاج نأ ةعاس ضمت ملف دبعلا ددحب نأ ةزسمتليدو: اى ناس ابأ قاف اق نظن |" ةياواإل

 ًاسيآ ةكم ىلإ عجرو كلذ هعفني ملف ةمطاف ىلإ أجتلاف ةباحصلا راك الو لوسرلا هبحب ملف كلذل

 ةسسملا تتأ مشاه ىب ضعب ةالوم ةراس نأ ىورب مث 25 ريسملا ىلإ تِلَي هللا لوسر زهجتو

 هللال وسر املع ثخ . ةجاح ىبو ىلاوملا منك نكسلال تلاق ؟ ةيلسم تئج ال مالساا هيلع لاقف

 كم ىلإ ًاباتك اهلمحتساو ريناندةرشغب بطاح اهاتأف.اهودوزو اهوامحو اهوسكسف بلطملا دع ب
 اظكيف ( ون ابلة ورثج لاول ةزاللل 5 مكرذح اوذأغ كديرب هللا لوسر نأ اوملعا : هتخسن

 اوبرضاف الإ و باتكلا اد نأ مهرمأ ف 50 مالسلا هيلع ع إي دل لود

 3 ب رخأف انيذك ام هللاو لاقو , هفيس مال.سلا هيلع ىلع لسف 1 تاددج اهوك نيا الف ءابقنع

 تيلسأذنم ترفك ام هللاو لاقف ؟ هيلع كلمح ام لاقو. اطال ىضيقملا و لهن كلاس 2 لح
 1كم تابارق مهل نير جاوملا نم كلعم نه هلكو ذل رفا فلاب كيش ّ نكس « مهتقراف ذنم مهتببحأالو

 قفانملاا ذه قنع 2 بعد رمع لاقذ ؛ أدب مثدنع ذأ نأ ادق ىلهأ ىلع تيشل 3 ااهأن ومحب
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 هيلا ب هللا رصن ءاج اذإ :لاغتةهلوق و١

 "كرت ىف ةدئافلا اف هتلارصن عقو اذإ هتقيقحو زاجب ءىجماب رصنلا فصو « عبارلا لاؤسلا ١

 هناحبس هنأو اهتاقوأب ةطوبرم رومآلا نأ (اهادح] ) : تاراشإ هيف باوجلا ؟ زاجلا رك ذو ةقيقحلا
 لديتلاو:.ريختلاو رخأتلازوردقتلا هيف ول يجعتسز ةردقم اناقوأو ةنيعم,ابابسأ, ثداخ لك تؤدحل ردق

 ءىث نم نإو) هلوقب ةراشإلا هيلإو رثآلا كلذ هعمرضح نامزلا كلذ ءاجو تقولا كلذرضح اذإف

 ناك ريغنلا نأ ىلع لد ظفللا نأ ( اهناثو) « ( مولعم ردقب الإ هلزن امو « هنئازخ اندنع الإ

 ىضتقملاف دعولا ها اقحتسم ناك ىصتلإ كلذ نآلا كلذ سو هيلع هللا ىلص دم ىلإ قاتشملاك

 ىوهلا بج وب هلقُث ناف قاعملاليةثلاكناكف طرشاا نادقفل ناك رثآلا فاخت نأ الإ ًادوج وم ناك

 دمت ىلإ قاتشملاك ناك رصنلا انهه اذكف : ىوملا ىلإ قاتشملاكن وكي ليقثلاف ةعئام ةقالعلا نأ الإ

 اهرعق ىف نأ الإ تاسلظلا ملاعوهو هل ةياهن ال ملاع مدعلا ماع نأ ( اهثلاثو ) مل-سو هيلع هللا لص

 تذخأو راونآلاو دوجلا راح تبعشنا مث ؛هداحياو هللا دوج عوبني وهو ةمحرلاو دوجلا عوبفي

 هترصنو هللا ةمحر راحبف نيعم ناكمو عضوم ىلإ اهوصو ني> لك ىف ىضتقي اهناليسو ؛ ناليسلاىف

 كنءاج اذاف كيلإ اهتجحو كيلإ اطوصو برق دماي لبق هنءاكف لزالانة ناليسلاف ةذخآ تناك

 نكميال ىلا ةنيفسلا ىه ةثالثلا هذهن رافغتمالاو ديمحتلاو حيبستلاب لغتشاف رحبلا اذه جا 5

 ناعتسا ءايربكلاورهقلا رك حون كوبأ بكر امل ببسلا اذهل ءاهم الإ ةيبوبرلا راك نم صالخلا

 . ( اهاسرمو اهارجم هللا مسي ) هلوقب

 نم ةباحصلا مم ةكم حتتف ىلع ٍهتِلَب هللا لوسر اوناعأ نيذلا نأ كش ال 4 سماخلا لاؤسلا 2
 لعفلا راص نأ ىف ببسلا اف ( هللا رصن ) هللا لوسرل غهترصت ىمس هنإ مث ؛راصنالاو نيرجابملا

 نال كلذو « ردقلاو ءاضقلا رس رحب هنم ,جفتي رح اذه ( باوجلا ) ؟ هللا ىلإ ًافاضم مهنع رداصلا
 كلتو. فراوصلاو ىعاودلا نم ممولق 06 اك لإ ةدمسم مهاعفأ نأ هربرقت و « هللا لعف مهلعف

 , لسلستلا مزل الإو ءدبعلا وه سيلو ثدحم نم احل دب الف ةثداح رومأ فراوصلاو ىعاودلا

 نوكي و : ىلاتعت هللازوهأ دعت شوملاو لوألا أَدملا نوكيف ةنىملاكت هللا وه نوي نو ب الق

 ىلإ ةفاضم اهنيعب ةباحصلا ىلإ ةفاضملا ةرصنلا تراص رايتءالا اذه ن . دبعلا وه برقأللا أدمملا

 , ىلاعت هللا لعف ىلع ًاعرفم دبعلا لعف نوكي مترك ذ ىذلا ريدقتلا اذه ىلعف لبق نإف « ىلاعت هللا

 انل هرصن ىلع ًامدقم هل انرصن لعل ( كرصني هللا اورصنت نإ ) لاق هنال ء صنلا فلاخي اذهو
 مث . انع لعف رودصل ًاببس كلذ ريصيف ؛ لعف قحلا نع ردصي نأ ىف عانتما ال هنأ (باوجلاو )

 ىلع ةلسلسقم اهتايبسمو ثداوحلا بابسأ نإف ء برلا نع ردصب رخآ لعف ىلإ قاسنب انع لعفلا
 د ةيرشنلا لوقعلا رثك أ هتيفيك كاوذدإ نع رجعي تبغ بنر

 اذإ ) لاق ء رصنلاب البقتسم ادعاو_ رك توام انبهف. ليقتسملا( اذإ) ةءلك «سداسلا لا وسلا )ل

 كبر نم رصن ءاج نئاو ) لاق نيح ىضاملا رصنلا رك ذ او هللا مساب هتاذ را د ل لعل



 اوأ ةيآلا . هللا رصن ءاج اذإ : ىلاعُن هلو

 ارباع وذكر | ىده فدشي ديوارزعلا نا لنا رج اعدانا 2! ادم كفر فار طاقلألا

 : ىنعملا ىف هللا لوقيف ءريقف انأو كتيده فرظ ًلمأ 'ىش ىأب : لاق مالسلا هيلع ًادمم ناكف
 هيلع دمع لعف الف , رافغتسالاو دحلاو مييبستلاب ناسالا كيررحت نم لقأ الف رخآ ًائيش دجت ملنإ
 هللا بيبح دمع تراك اذهلف ؛ ةبحلا تلصح مرج ال : ودامت ىنعم لصح كلذ مالسلاو ةالصلا

 لغتشاف « كنيد ىف سانلا لوخدو حتفلاو رضنلا كءاج اذإ : لوقي ىلاعت هناك ( عباسلا هجولا )

 هذي كلاغتشا ريصيف «.كنديزاأل متركش نثل و تلق ىنإ :رافغتسالاو دملاو حيبستلاب اضن عز

 دعولا ريصي لح قارتلا ف نورت كاز ا هيا انندلا ىف كتاج رد كير 1 تاعاطلا

 !اهلانبفجلاو: للاخ ةاظلورأب متي اسمإ ناعإلا نأ ( نماثلا هجولا ) ( رثوكلا كانيظعأ انإ ) لقب
 ءاج اذإ ) هلوق ةيالولاو تايئإلاو ( نوديعتام ديعأ ال ) هلوق ةءارنلاو ىننلا . ةيالولاو ةءاربلابو

 . ةروسلا هذم ةقلعتملا ةيلكلا هوجولا ىه هذهف (هللا رصن

 . باوجلاو لاؤسلا ضرعم ىف امنايب نكمي امنإو « ًارارسأ ةبآلا ىف نأ ملعاو

 ( باوجلا ) ؟ رصنلا ىلع حتفلا فطع ىت> حتتفلاو رصنخلا نيب قرفلا ام 4 لوالا.لاّودلا 0

 ىذلا بولطملا ليصحت وه حتفلاو , بولطملا ليصحم ىلع ةناعإلا وه رصنلا ( اهدحأ) هوجو نم

 (اهيناثو) هيلعميتفلا فطعو رصنلا ركذي أدب اذهلف ؛ حتفلل ببسلاكر صنلا نأ نهاظ لانلم ناك

 هذه ريظنو « ةمعنلا مامع وه ىذلا ىويندلا لاقإلا حتفااو ؛ نيدلا لاك ستار لاعت نأ لمت<

 ايندلا ىف رفظلا وه رصنلا ( اهئلاثو ) (ىتمعن كيلع تممتأو نيد ىكل تلك أ مويلا) هلوق ةيالا
 شيرةىلع ةبلغلا هنأرصناا ىف لاوقالا رهظأو (امباوبأ تحتفو ) لاق امك. ةنجلاب حتفلاو : ىملا ىلع
 . برعلا عميمج ىلع هى

 ىنعملا اف ء تازجعملاو لئالدلاب ًاروصنم ًادبأ ناك لي هللا لوسر نأ « ىتاثلا لاؤدلا )ل
 وه رصنلا اذه نم دارملا ( امهدحأ ) نيهجو نم (باوجلاو) ؟ ةكم حتمي رصنلا ظفا صيصخت نم
 نال ,. صوصخلا رصنلا اذه ىلع الاد قلطملا رصنلا ظفا لعج امعإو « عبطلل قفاوملا رصنلا
 ةنجلا لوخد دنع باثملانأ م. مودعملاكهلبقام لعج ايندلا لهأ بولق م هعقوم مظعل رصنلا اذه

 لوسرلا لقي ىتح اولزازو ) ىلاعت هلوقتب ةراشالا ىنعملا اذه ىلاو . طق ةمعن قذي مل هن اكروصتي

 هب كح ىذلا ايندلا رومأ ىف هللا رصن دارها لعل ( امهناثو ٠) ( هللا رصن ىتم هعم اونمآ نيذلاو

 ,( رخو لل ءاج !د]رهللا لأ نإ ) هلودك ةئادندل

 ( هللا دنع نم الإ رصنلا امو ) ىلاعت لاق . هللا نم الإ نوكي ال رصنلا « ثلاثلا لالا
 قرلي الو هللاب الإ قول ال رصن هانعم باوجلاو ؟ ( هللا رصن ) هلوق وهو دييقتلا اذه ىف ةدئافلا اف
 ,ةعنصلا ماك-إب ًاروهشم ديز ناك اذإ ديز ةعنص اذه لاقيو هتيكحالإ قيليالوأ هللا الإ هلعفي نأ
 (هللا رصن ىم) من 4 3 اعدل ةباجإ هنآل هللا رصن وأ . انهه اذكف : ةعنصلا كلت لاح مظعت هنم دارملاو
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 رثك أ اوناك الك مهنإف مهنذل رفغتساو « كينذ نم ردقلا اذهل رفغتساف « لوبقلاو هاجلا ةذلب بلقلا

 امل مالسلا هيلع هنأ ( ىتاثلا هجولا ) رثك أ كرافذتسا ىلإ مهجايتحا ناكف رثك أ مهونذ تناك
 نم للقف موقلا ضعب فاخ هناك( نورفاكلا اهأ ا, ) هلوق ىف ءوسلاب مههجاوو رفكلا نع أربت

 لب رصنلا ىلإ كب بهذأ ال ىنإف فخ ال ددعاي لسيقف ( نيد ىلو مكنيد كل ) لاقف ةنوشخلا كلت

 ل ذل ل] بهذ ال ىعذ «ضراللا ل ج50 رينز ماشا رصن ءاج اذإ ) كيلإ ةزطنلاب طوجأ

 لاب الإ لكاري ال .كلقفا نيل كرلا)!كادرأو ا ماقملا تمئلتلا ةداطرإن. < كلإ:1 ضلال اجت لب

 مث مهئاينغأ ىلع كتمأ ءارقف لضفأف اذه ىلع ديزأ لب ( ةديعب ىرسأ ىذلا ناحبس ) نيسوق باق

 ةنجلا تفازأو) هيلإةنجلا قوسأ ةيطم ريغ نم ريقفلاقباذإف اياطم اهوذختيل اياحضلاب ءاينغالا رمآ

 اهنحم مودت الو اهردك وفصيال ايندلا نإ دمعاي لاق هناحبس هنأأك ( ثلاثلا هجولا ) ( نيقتملل

 كل د 2 انمل [ دعا! ولاق تيح ءايفسلا ةهافس .ةقمشم,لمجتف وكلاب :تحرف اهعيعت الو

 ليحرلا ليحرلا لاق رشبتسا املف هللا رصن ءاج دقف رشبأ لاق مهتهج نم هبلق قاضو مهنع أربت املف

 هبيقعف عيبرلا عوج نم نزحتال ناسنإلا اهيأ هرفغتساف ؛ لاوزلا نم لايكلا دعب دبال هنأ تملع امأ
 الإ هل قيال هلابقإ مت نم اذكف ءءاتشلا ةشحو هبيقعف فيرخلا ىنغب حرفت الو فيرخلا ىنغ

 : هنمو ريغلا

 مت ليق اذإ الاوز عقوت 0 هصقتن اند ىمأمت اذإ

 لاحترالا حانج ىلع ًادبأ نوكت لب ايندلا ىلع كبلق عضنال ىتح لاق كلذك تاعف مل ىملإ
 ىلإ لاق هنأاكف ( ند ىلو مكنيد مكل ) ةمدقتملا ةروسلا رخآ ىف لاق امل ( عبارلا هجولا ) رفسلاو

 ادي تبت ) لاقف مانصالا ةدابع ىلإ ىناعد ني> ىمع ءازج امو لوقيف هللا رصن لاقف ئازج امو

 هبضغ تقبس هتمحر نآل ( اهدحأ ) هوجول انلق ؛ديعولا لبق دعولاب أدب للف ليق نإف ( بهل ىبأ

 ضيدت موي ) هلوةك رصنلا وهو ( ندىلو ) لاق هنإف سنجلاب الصتم سنجلا نوكيل ( ىناثلاو )

 مركلا ىف مهأ دعولاب ءافولا ( اهثلاثو ) ( مههوجو تدوسا نيذلا امأف ء هوجو دوستو هوجو
 نم ةروسلا هذه نأ عم روسلا هذه نيب ةلصاحلا تاسناجلا هذه ىف لهأتف « ماقتنالاب ءافولا نم

 هللا نه ولا فدع عستت نإ ملعيل ةكمب لزن ام لئاوأ نم ةروسلا كلتو ةنيدهلاب لزنام رخاوأ

 ديعأ ام لاق.لب ٠ هللا ءامسأ نم ًائيش ركذي مل ةمدقتملا ةروسلا ىف نأ ( سماخلا هجولا ) ةرمأبو
 ركذ ةروسلا هذه ىفو « مهبوقع دادزتف اومختسي ال ىتح هللا مسا ركذأ ال لاق هناك ءام ظفلب
 ركذتال لاق هناحبس هنأكف مظعأ هتءارقب مه.اوث نوكسيل بايحألا ىلع ةلزنم اهنأل هيماسأ مظعأ

 لاق ( سداسلا هجولا ) هومركي ىتح ءايلوآلا عم هركذاو هونيهمال ىتح نيرفاكتلا عم ىمسا

 لوقتي هناحبس هن أك. هللا رصن ءاج اذإ كبر دمحت حبسف ريدقتلاو « حبس بوصنم اذإ نويوحنلا

 هذه ره فرظلا كلذ تاآلمو . رفظلاو حتفلاو رصنلا وهو هديرت امل ًافرظ تقولا تلعج
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 ( ةيندم تايآ ثالث ىهو رصنلا ةروس )ل
 (« ميحرلا نمحرلا هللا مسب ال

 : فئاطل ةيآلا ىف 4 هللا رضتو ماج اذإ )

 (ىضرتف كبر كيطعي فوسسإو ) هلوقب ةميظعلا ةيبرثلاب ادم دعو امل ىلاعت هنأ ( اهادحإ ل

 قيضي مل دمحاي لاق ىلاعت هن أك ؛هرمأ موي لكدادزب ناك مرجال ( رثوكلا كانيطعأ انإ) هلوقو

 ةلاسرلا لوأ ىفو « ليبابألا ريطلاب كترصن لب كعيضأ مل ًاثوءبم نكت مل نيح تسلأ ؛ كبلق
 لوقأف ديزأ نآلا مث ( فالآ ةسمخم كبر مكدمي نأ ) كيفك ناأ ةكْالم ريطلا تلعخل تدز

 ىدلوم راد ىل تحتف اذإ ةمعنلا تت امإ ىلإ اقف ( هللا رصن ءاج اذإ ) ىتاذب كل ًارصان نوك أ ىإ

 سانلاتي أر و) لاقف كلذ ىف ةذل ىأف . اوجرخ اذإ مولا نكلل ىلإ لاف (حتفلاو) لاقف ىنكسمو

 ةثالثلا تافي رشتلا هذه تدجو ببس ىأب دمعاي ملعت له لاق هنااكمث ( أجاوفأ هللا نيد ىف نولخدي

 لمتشي اذهو ( نودبعت ام دبعأ ال نورفاكلا امأ اي ) ةمدقتملا ةروسلا ىف تلق كنأأل اهتدجو اهنإ

 تحتف (اهيناثو ) ( هللا رصن ءاج اذإ) هؤازج ناكف كناسلب ىترصن ( اهلوأ ) ةثالث رومأ ىلع

 تلخدأ (ثلاثلاو ) حتفلاو : هلوق نم دارملا وهو ةكم حتف كانيطعأف دي>وتلا ركسعب كبلق ةكم

 دارملاوهو ؛ كتغاط ىف ىدايغ تلخدأ ًآضيأ انأف ىيداؤبعو ىتعاظ ىف كئاضعأو كحراوج ةيعر

 ىلإ ثعباف ةثالثلا ملخلا هذه تدجو نأ دعب كنإ مث ( ًاجاوفأ هللا نيد ىف نولخدي ) هلوق نم

 دمحاف كم تحتف نإو . حبسف كترصن نإ ؛ اوباحت اودامت ةيدوبعلا نم عاونأ ثالثب قرضح
 نع هللا هيزنتوه حييبستلا نآل , هحيبست ( هللا رصن ) ةلباقم ىف عضو امإو « رفغتساف . اوملسأ نإو

 كلذ هنم قحتست كناآل كرصن امنإ هنأ نظت نأ كايإف « كرصن هنأ دهاشت ىنعي « تاثدحلا ةماشم
 4 حف ةلباقم ىف لعج مث ٠ ايش قاتيإ اور سبأ هلع ابطل د «نأ قط اها وك دقتعا لب. رصنلا

 رافغتسالا نيدلا ىف سانلا لوخد ةلباقم ىف لعج مث , دملاب الإ لباقت نأ نكمي ال ةمعنلا نآل دما
 لغشي ام عابتالا ةرثك ىأ ( تانءؤالاو نينمؤيللو ؛ كينذل رفغتسساو ) هلوق نم دارملا وهو
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 اليس 1 ريغل ال كتيد مكل هانعمو ؛ رصحلا ديفي ( مكنيد كلا نع 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 ظلزفا انك اذن لل ىدعاا وك كانتمالا نا[ ناومأم متأو « غيلبتلاو ىحولاب رومأم انأ ىأ ( ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو «ىعس ام االإ ناسنالل سيل نأو ) هلوق ىلإ ةراشإ وهو : ىريغل ال ىنيد
 ىلإ عجري ال امن كلذف ٠ مكر فك ىلع مكر ارصإ امأو ؛ فيلكتلا ةدهع 2 يرن يفك م

 :«ةتيلا رض هنم

 زئاج ريغ كلذو « ةكراتملا دنع ةيآلا هذه اولثمتي نأب سانلا ةداع ترج 4« ةثلاثلا ةلأسملا إل
 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « هبجومب لمعي مث هيف ريدتيل لب هب لثمتيل نآرقلا لزنأ ام ىلاعت هنآل
 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو ؛ دمج انديس ىلع هللا ىلصو : كحأو
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 مل نإف . هيف ترصق امو ؛ حيبقلا ملا اذه نع مريذحت ىف تغلاب دق ىنإ لودي هناك( باوجلا)

 . ءأ سلوم رت اق ٠ ليك 1

 دبعأنل : لوي نأ ىغبني ناكف ةغلامملاو ديك أتلا لجال ريركتلا ناكامل ( ثلاثلا لاؤسلا ال

 ( أهلِ هنود نم وعدن نل) اولاق اوذلاب ال فبكلا باحصأ نأ ىرت الأ . غلبأ اذه نآل . نودبعت ام

 مالسلا هيلع دم نم دحأ لكملع دقو . ةمهتلا عضوم ىف اهلإ جاتحي امنإ ةغلابملا ( باوجلاو )
 هنإف فيكلا باحأ فالخ , عرشأا روهظ دعب هدبعي فيكف . عرشلا لبق منصلا دبعي ناكام هنأ

 . لبق امف كلذ مهنم دجو

 . لئاسم هيفف © نيد ىلو مكتيد كل ل ىلاسعت هلوق امأ

 ليف نان. ه1 صول الاو د رذلا لو نأ مكر فك مكل سابع نبا لاق ( ىلوألا ةلأسملا ١
 نذأب كفيكف فكلا عنملل الإ ثعب ام مالسلا هيلع هنإف الك. انلق رفكسلا ىف محل نذأ هنإ لاقي لهف

 ماش ام اولمعا هلوقك ؛ ديدهنلا هنم دوصقملا نأ (اهدحأ ) رومأ دحأ هنم دوصقملا نكد وراك

 ملو ىنم اول.قت ملاذإف . ةاجنلاو قحلا ىلإ مكوءدأل ميل ثوعبم ىن ىلإ لوقي هناك ( اهناثو )
 كالهلا ناك نإ هيلع اون وكف ( نيد مكل ) (اهئلاثو ) كرشلا ىلإ ىفوعدن الو لازك نتافإ ل وعدت

 مكل ىأباسملا وه نيدلا نأ ةيالا ريسفت ىف (ىناثلا لوقلا) هضفرأال ىفآل (ىنيد ىلو) مكس 1

 نأ ( ثلاثلا لوقلا ) ةتبلا رثأ هبحاص لمع نم انم دحاو لكىلإ عجري الو ؛ ىباس> ىلو مكباسح

 الابو مهنيد ءازج مهيسحو ىند ءازج ىلو مكنيد ءازج مكل ىأ فاضملا فذح ريدقت ىلع نوكي

 امهب ركذخأت الو ) ةبوقعلا نيدلا ( عبارلا لوقلا ) اباومو اهظعت كنيد ءازج ١ .> اه ًاباقعو
 مكمانصأ نكل . مكمانصأ نم ةبوقعلا ىلو ٠ ىبر نم ةيوقعلا مكلف . دحلا ىنعي هللا نيد ىف ةفأر

 رابج ةيوقع اوفاخت نأ القع مكل قديف متنأ امأو : مانصالا ةبوقع ىثخأ ال انأف . تادامج

 مكزاعدكل ىأ ؛ نيدلا هل نيصلخمهّللا اوعداف ؛ ءاعدلا نيدلا ( سءاخلالوقلا ) ضرالاو تاومسلا
 مث( مكل اوباجتسا ام اوممسولو مك ءاعد اوعمس ال موعدتنإو ) ( لالضفف الإ نيرفاكلاءاعد امو)

 امأو . ككرشب نورفكيف ًاناسل نودحي ةمايقلا موي لب . مكنورضي الف ةلاهلا هذه ىلع ىقبت اهتيل

 ( ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ ) ( 5 بجتسأ ىنوعدا ) ( اونمآ نيذلا بيجتسيو) لوقيف ىبد
 : رءاشاا لاق ؛ ةداعلا نيدلا ( سداسلا لوقلا )

 يدر اديأ ء اند لدعلا لع دعو كراذي يورط ل
 ةك:الملا نم ةذوخأملا ىتداع ىلو ؛ نيطايشاا نمو مكفالسأ نم ةذوخأملا مكستداع مك هانعم

 . ةنجلاو ةكئئالملا ىقلأو « رانلاو نيطايبشلا اوقلت ىتح . هتداع ىلع انم دحاو لكىَقبي مث: ىحولاو



 "ع 1 أام نودبأع متن ا ىلاعت هلوق كاي

 ل جل رافكلا كنا در نر 1 نيقك نا ىلإ عي [سرخال] عيا
 دق مالسأا هيلع هنأ مهمولق ىف عقوف باو دكا وعدنا ل21 01 اود للا اذه ىوقلي هللا

 لاطيإلاو ىفنلا اذه ىف 2 كا كك انزل ةح اهلا تعد مرجالف . ليملا ضعب مهيد ىلإ لام

 نوكيفملاف 100 اباوج ةيأ دعب ةبآو يق دعب راينا له نأر هلا || ناك هنأ ( ىباثلا هجولا )

 (ديعأامنودباع متنأ الو ؛ متدبعام دياعانأ لور هللا لونأف كافل فو اسهل | مدل ملتسا اولاق
 تلد دام دل ألو ).. هللا لزنأف . ًارهش كملإ دبعنو ًارهش انتحل! دبعت ةدم دعب اولاق مث

 ب ًارضم هجولا اذه ىلع راركستلا نكي مل المتحم هانركذ ىذلا اذه ناك املو ( ديعأ ام نودباع

 ًاربش [كحلإ ديعنو ًاروش انته دبعت نيترم ةملكلا كللت اوركذ رافكلا نأ ( ثلاثلا هجولا)

 ترض وهز. موق قفو ىلع ريركنلا لع باوجلا | ىنأف .. ةنش كحلإ دبعذو ةئس انتل 1 دبعتو

 راركستلا ليبسىلع ةملكلا كلت عفدب ىزاحي دساف ضرغل ةد>اولا ةماكاا ررك نم نإف مكهتلا نم

 كل لقل ]راقت انو هيرافا خشم ]

 مهدوبعم نأ .ببف ملعي نم لوانتت ال ( ام ) ةملكنأ وهو لاؤس ةيآآلا ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 نيملاعلا . ٍلعأ وه مالسلاو ةالصلا هيلع دم دوبعم نكل ام ظفلب هنع ريبعتلا حصف كلذك ناك

 ةفصلا هنم دارملا نأ ( اهدحأ )هوجو نم هنع اوباجأ ( دبعأ ام نودباع متنأ الو ) لاق فيكف

 دبعأال لاق هن اكن يتلا ىف ةيردصم نأ ( اهتاثو ) قحلا نويل متأو لما دبعأال لاق هناك

 ىف ىددابع نودبعت الو مكتدابع دبعأال ًايناث لاق م“ « ليقتسملا ىف دول نودبعت الو متدايع
 دبعأال ) الوأ لاق امل هنأ (امعبارو) مالكلا مصي ذئنيحو ىذلا ىنعمب ام نوكي نأ ( اهثلاثو ) لاحلا

 . ( اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو ) هلوقك مالكلا قستيل هيلع ىناثلا لمح (نودبعتام

 نودباع متثأ الو ) هلوقب نيترم مهنع ربخأ ىلاعت هنأب ربجلا لهأ جتحا « ةثلاثلا ةلأسملا إل
 عم ةدابعلا ليصحتب فيلكتلاف ءىشاا كلذ دوجو داضي ءىثلا مدع نع قدصلا ربذلاو ( دبعأ ام

 ::تالاؤ ةيآلا ىف قب هلأ ملعاو ؛ نيدضلا نيب عجلاب فيلكت ةدابعلا مدعب قدصلا ربخلا دوجو

 نم ىلوأ ناك هللا ريغ ةدابع حبقت هلج آل ىذلا هجولا ركذ نأ سيلأ ©« لوالا لاؤسلا إل
 كلقالا نال ةقجحلا 0 لوأ 2 0 ذيكلأتلا ناؤكي لقءازب ايلقا أولا نفر كلتلار اذه

 ةباغ ىف نوكي عازنلا لحم لان وأمل هجم اهكقي عضتني الو ريركتلاو ةغلابملاب عفتني ديلب

 وات عا رنا منصلاب ل ل مآ: ةنع نرقلاو للا ةلأتما قا ةارظانملافأ زاوهظلا

 ىف امك هيلع راكنإلا ىف ةغلامملاو ؛ همتش بجيف هلتق لع ردقي ملنإو : هلتت بجيف دداعم لقاع

 : ةيالا هذه

 د كل رفكللاب ءادناا وهو « ديدشتلا ىلع لمتسشا ةروسلا 0 4 ىلاثلا لاؤدلا ١

 ؟ ن.رمآألا نيب عملباهجو فيكسف (نيد كو مكنيد مكلز هلوق ودو ؛ لهاستااو فطالا ىلع اهرخآو



 ١م ةيآلا .ديعأ ام نودباع متنأ الو : ىلاعت هلو

 ساما 2 هرهعي 2 هلساس

 دعا 3 9 متنا اأو 6( ءتدبع ام

 ب
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 : لئاسم هيفف 4 دعا اهنا اتاك متنا

 اهيف نأ ( ىااثلاو ) اهف راركت ال هنأ ( امهدحأ ) نالوق ةنآلا هذه ىف ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 لئلدلاولاَحَلل قاثلاو ٠ يح لوألا نأ ( اهدحأ ) هوجو نم هَريرقتف ( لوألا امأ ) ًارازكت

 نل نأ ىرتالأ ؛لابةتسالا ىنعم ىف عراضم ىلع الإ لخدنال ال نأ لبقتسالل لوألا نأ ىلع

 ( نودبعتام دبعأال ) هلوقف اذه تبث اذإ . نأ ال هلصأ نل ىف ليلخلا لاقو ال هيفني اهف ديكأت

 هبلطأ ام لبقتسالا ىف نولعاف متنأ الو مكتهلآ ةدابع نم ىنم هنوبلطتام لبقتسملا ىف لعفأ ال ىأ
 متأالو م 3 0 اال قل ىأ (متدبعام دباع انأ الو ) لاقم“ ؛ ىلإ ةدابع نم

 لابقتسالل ىناثلاو لاحلللوآلا لءجَتف رمآلا بلقت نأ ( ىناثلا هجولا ) ىدؤبعمل نيدياعب لاخلا ىف

 متديعام دباع انأ : انلوق موهفمل عفر هنأ لابقتسالل ( متدبع ام دباعانأ الو ) هلوق نأ ىلع ليلدلاو

 ( ثلاثلا هجولا ) لابقتسالا هنم مهف ًاديز لتاق انأ لاق ول هنأ ليلدب لابقتسالل اذه نأ كشالو
 ىناثلاو «لاحلاب امهدحأ صخت انكلو « لابقتساللو لاجلل حلصي امهنم دحاو لك مهضعب لاق

 نإو : بهترتلا وهف «لابقتسالا نع مث لالا نع ربخأ هنإ انلق نإف « راركنلل ًاعفد لابقتسالاب

 ةدئاف ام ليق نإف ؛ هب أدبف مهآلا وهف : هيلإ هوعد ىذلا وه هنآلف « لابقتسالا نع الوأ ربخأ انلق
 ىف هللا نودبغي اوناكف رافكلا امأو. متصلا دعي ناك ام هنأ .اماؤانف ناكر احلا نعاوايحالا

 الإ ًاعمط وأ اهنم ًافوخآ رس اهدبعي هنأله 0 الئلف هسفن نع ةياكحلا امأانلق ؟ لاو> لا ضعب
 ملم نأ ) رانا ةاوهو ( عبارلا هجولا ) الصأ ةدايعب سيئ رفاكلا لعف نآلف . مهتدابع هيفن امأو

 « هللا نودبعت الو مانصالا دبعأ ال لاق هنأكف . ىذلا ىنعم امو ةررعملا ا نم دوصقملا 0

 كرتو كرشلا ىلع ةينملا مكتدابع دبعأ ال ىأ ردصملا ليوأت ىف لعفلا عم اف نيريخألا ىف امأو

 الطاب كلذ ناك« ىلإ نودبعت مكنأ مت :أ متتعز نإف  نيقيلا ىلع ةينبملا ىتدابع نودبعت مت تالي ىلا

 ( سماخلا هجولا ) هب لام ريغو ١ هنع ىهنم وهف متنأ هنولعفت أمو هب قوما 0

 تاهجلا عيمج لوانتملا ماعلا ىننلا ىلع ةيناثلاو «هور م ذ ئذلا رابتعالا ىفن ىلع لوألا لمحتبنأ
 ديعأ نأ ءاجر هللا نودبعت متن ال ريشا ازندتعتا نأ قارن( تردي ام دعا الر لاق الوأ هنأكف

 ةنب ىو ةقلبلا | هلبصاقملا ,نطززد وطقمرو ا ىض ا رغاألا, نا (ضارغل 0 دباع انأ الو لاق مث  مكمانصأ
 "7 :رراشاو. تاراتغالا نيرا ٍتعاو ؛هوجولا نم هجوب ( دبعأ ام نودباع اع متنأ الو ) هوجولا نم

 ضرغلا اذهل الالصأ لظأ ال لب معنتلا ضرغل مظأ ال لوقيف « معنتلا 0 ملظاا ىلإ هردع ا رعد

 0 لوقلا اذه ىلعو ؛راركشلاا لوصح مسن نأ وهو ( ىااثلا لوقلا ) ضارغألا رئاسل الو

 ريركتلا ناكدشأ ديك أتلا ىلإ ةجاملا تناك اكو ديكو تلا ديفي ريركشلانأ (لوآلا) هجوأ ةثالث نم

 مو را رلو»
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 ةلاح تلصح الّضح الف ؛ ةاحلاكوه ىذلا برقلا بجوي ىأو توملاك وه ىذلا دعبلا بّجوتام

 اذهلف «هيبنت ةملكاهو هبني نأو دبال مئانلاو « مونلاىه ةلاحلا كلتو « توملاو ةايحلا نيب ةطسوتم

 فرحلا اذهن ءادنلا فور> تمتع بسلا

 ١ ساملاو د د11 ندنل ولا "نأ ةونوشلا هده ل 3522 ىدد 6( هب ةيناثلا ةلأسملا 0 0110

 ديعنو « هدم كحلإ ديعت ىتَح لاعغت هللا لوسرل اولاق , فخ نب 0 ءبلطملا دبع ن دوسألاو

 مق م كال لك ناف“ اني نفك ءاذنلا لوززنو «كنيبو انسب علا لح لي تع

 لاك 1 1 1 لا دلع ترف. اظع هنم عتلخأ "ادرار انارمأ 06 ق] + طخ دم

 ) رفكلاب ةراتو لبجلاب مهفصو ةراتف ( نولهاجلا اهأ دبعأ فورمأت هللا ريَْفَأ لق ٠ نأ ملعاو

 ةةماوديأو ةومتش مهسوؤر ىلع اهأرقو ةرؤلا“تلؤن نلف“ يع 1 لهجلا

 الاؤس انههو

 (باوجلا) ؟ نياهاجلابىرخاللا 0 نرفاكلاب ةروسلا هذه مثراذ م «لوآلا لاؤدا)

 عنشأ ظفل ايندلا فسيلو « دشأ انهه ةغلاملا وكت نأودبالف ٠ مهف ةلزان اهءامتب ةروسلا هذهنآل
 لعل امال اطيق لأ اهلطت ”ناكيا 3 قلخلاعيمجدنع مذ ةفص هنال كلذو ؛ رفاكلا ظفلنم عشبأ الو

 . رضيال لهجو 30 معد باسنالا لع ىف مالسلاهيلع هل وةك « مذي الدق دييقتلادنع هنإف لهجلا

 ؛"لف ركذي لو ءاورفك نيذلا اتأاي ( مرحت مل ) ةروس ىف ىلاعت لاق امل نيم

 لاقت انعإ : 000 اديك ةيالا ( باوجلاو ) لعافلا مساب هر ذو د05 دابق

 نونوكي ثقولا كلذ فو ةطساولا لازأف مهلإ الوسز لوسرلا 06 ةممو ةمايقلا موي مهل

 ناكو“ دمكلا نيفوصوم اوناك مهف انهه ا كة ىضاملا ظفلب هركذ كلذلف . نيرفاكال نيهدطم

 . ( نورفاكلا اهأاي لق ) لاق مرج الف ؛ مهيلإ الوسر لوسرلا

 ؟ ضعبلا عم وأ لكلا عم باطخ ( نورفاكلا امال نق ) انبعا كرف 0 كااثلا لاوسلا ١

 نم رافكلا ىف نآل لكلا عم ًاباطخ ( نودبعتام دبعأال ) هلوق نوكي نأ زوحبال ( ثاوجلا )

 نأ ًاضيأ ذو الو ( 0 ديعأال ) مهل لوقي فأر هل ىكامللاو دوملاك هللا دعي

 -5- راطو نمآ نم رافكلا ىف نآل , لكلا عم اباطخ ( دبعأ ام نودب اع متأ الو) هلوق نووكي

 نيصوصخم ماوقأ عم ةهفاش نباع مونكلاب أ ) هلوق نإ لاقي 1 مس

 ماومعلا لع باطخلا انامح ولانأ لصاحلاو , ةنسانتملاآ ديعتو ةنس.كحلإ ديعن اولاق ندذلا مثو

 . ىلوأ لمحل ا اذهىلع ةيآلا لمح ناكف : كلذا 5 مل ةيفاشم باطخ هنأ ىلع هانلمحو لو ء صيصختلا لخد

 "لاو مديعأم دياع ان :أنؤل 1 دلع وامن وديع متأ الو «نودبعت ام دبعأ ال ل ىلاعت هلوق امأ



 +١ ةمآلا. نورفاكلا اهنأ ا لق : ىلاعت هلوث

 ًايعاد ةضوعيو قب لك ناك املو : مالسلا مهلع .ايبنألا مهف هللا ماكحأ ةفرعم ىلإ ةاعدلا امأو

 ,( ابقوف اف ةضوعب ام الثم برضي نأ ىحتسي ال هللا نإ )لاق تافصلاو تاذلا ةفرعم ىلإ
 6 2 ل

 ىلاعت هناكف . هللا ةدارإ ىلإ وعدت نيعم ردقب اهتافصو اهتاذ صيصخت بسحو هللا لع ىلإ وعدت

 لخد هتفالخ مايأ ىف ناك هنع هللا ىضر رمع نأ ىور « هنم ايحتسي فيك .ىثلا اذه لثم لوقي
 هللاق ورم كشاف يب رطلا نع لع نك 3 فيني ,نملع ءارف كم هل واخ ) شط قررا
 ! ىتاذغوهام لمح نم ىحتسأ فيكو : لاقف « ىحتستال ىت> : ىلع لاقف ؟ قيرطلا نع تبكسنتول

 ىحتسأ فيكف ايندلا ىف هؤاذغ وه ىذلا شركلا نم ىحتسيال رمع ناك اذإ لوقي ىلاعت هن اكف

 دلل ةررع نإ دال لا 6من . كيس اع كس  ىسلا سا 1
 مهيلع حيصت الفأ كرشلا ىلإ كوعد امل رافكساا ءالؤهف « راكنإلاب ضوعبلا هيلع حاص ةيبوبرلا

 ةيهلإلا ىعدا امل نوعرفنإو ( نودبعتام دبعأال نورفاكلا اهيأ اي لق ) مهلع درلاب حرصت الفأ

 ا كك ن] و. ةر رك هع ودل نم فعضأ) تلف مك تنك نإف نيطلا نم هاف أله ليربخ

 (نودلست ام دعأ ال نوورفاكلا !هيارايإ لف ر ىرؤتلع راك ألا رهظأف لارج رم سرت
 هكرتاو ( نودبعت ام دسبعأ ال ) كناسلب ( لق) دمه اي لوقي ىلاعت هناك( نوعبرآلاو:قاثلا )

 ًادمنأ دبشأ لاق اذإ ىفارصناا ذأ.ىرت الأ ء هوجولا نس>أ ىلع ضرقلا اذه كيضقأ ىنإف ىلع ًاضرق
 نأ فلكه لك ىلع تبجوأ املف , ةينارصنلا نع ةءاربلاب حرصتملام اذه ىنتك أال انأل رافت

 دوبعم لك درب حرصت نأ كسفن ىلع بجوأ ًاضيأ تنأف كنيد فلاخي نيدلك نع هناسا حيرصب أربتي
 ىف ناكم السلا هيلعىسوهنأ (نوءبرآلاو ثلاثلا) (نودبعتام ديعأال نورفاكلا امأاي) لف ىريغ
 لسرأ املف مالسلا هيلع دمع امأو (ًانيا الوق هل الوةف) هل لبق نوعرف ىلإ لسرأ املف ةن وخلا هعبط
 دبعأ ال نورفاكلا اهأ اي لق) هل ليقف . ةمحرلا ةياغ ىف هنأ ىلع اميبذت ةنوشخلا راهظإب رمأ قلخلا ىلإ
 .( نوديعت ام

 : لئاسم هيفف ( نورفاكلا اهيأ اي لف ) ىلاعت هلوق امأ

 ىور هنأ ءانهه هديزن ىذلاو , عضاوم ىف اهف لوقلا مدقت دق ءاهيأ اي 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 ءادن اي : ليقو «حورلا ءادن اهو « باقلا ءادن ىأو سفنلا ءادن اي : لاق هنأ مالسلا هيلع ىلع نع
 كلهجل الإ اذه ام ةرم ىنبحت الو ثالث كوعدأ لوقي هناك . هيبنتلل اهو « رضاحلل ىأو بئاغلا
 لوةيىلاعت هن اك بيرقلل وه ىذلا ىأو « ديعبلل وه ىذلا اي ني عمج ىلاعت هنإ لاق نم مهنمو « ىنخلا
 كيلإ ىتمعن لوصوو . كيلا ىناسحإ نكل « ديعبلا دعبلا بجوي ىنع كرارفو ىعم كتلماغم
 دعبلا بجوي ىذلا اي مدق امنإو ( ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو ) بيرقلا برقلا بجوت
 نال كلذ دعب اهركذ مث ىنم قيففوتلاو كلنم ريصقتلا لوي هن اك !كارقلا بجوب ىذلا ىأ ىلع



 ةيالا . نورفاكلا اهنأ اي لق : ىلاعت هلوق ١

 رهظت نأ ىلوأ انههف « ىلع معنملا لوأ اهنآل مالا ريغ ديرأاللوقت كنف تددسل ىدثلا كتطعأولو

 (نودبعت ام دبعأ ال نورفاكلا امأاي ) ىلقف ىلع محنم لوأ هنال ىر ىودس دبعأ ال لوقت ةرفنلا

 بلكلاو ةامشلا نأ تفرع دق مث. ةوبنلاو لقعلا ةمعن نود ماعطإلا ةمعن ( نوثالثلاو سماخلا )
 داجيإلاةمعنىسني نأ لقاعلاب قولي فيكف امبهعطأ نمريغ ىلإ ناليعالو ماعطالا ةمعن نايسنيال

 سواسإل رن نودجت اه دعأ ال,نووررفاكلاب اعأاب.لق ) قاخلا لضفأ قى ب يكف _ناصنإلاو

 راصنالا نم دجت مل اذإف ةقفنلاب راسعإلا ةطساوب ةقرفلا قح تيثي هنأ ىعفاشلا بهذم (نوثالثلاو
 كنع ىنغي الو رمدبي الو عمسي ال ام دبعت مل ) ام الصتم تنك ول ةقرفلا ق> كل تلصح ةيبرت

 هلق دك | تيك اك ترانع لصف نا فك ناك ابي الصنم تنك, نأ دمتم ( انش
 عباسلا ) ( نودبعت ام دبعأ ال نورفاكلا اهبأ اي لق ) اب لاصتالا برقت نأ كب 0

 هب ديزي لاما ىف ةرثكلاكةيهإلا ىف ةرثكلا نأ اونظ مهتقامح طرفل رافدكللا ءالؤه ( نوثالثلاو

 هل موقأ دحاو هلإىل دمعاي لقف ةجاحلا هب ديزت لايعلا ىف ةرثكلاكوه لب كلذك مالا سيلو ىنغلا
 مزتلأ فيكف . همعن تارذ نم ةرذ ق ءاضق نم غرفتأ مل دعب مث , راهنلا ىف هل موصأو ليللا ىف

 اهيلع رم نأ ( نوثالثلاو نماثلا ) (نودبمتام دبعأ ال نو رفاكلا اهبأ اي لق) ةريثك ةطآ ةدابع

 تذاعتساف (ايقت تنك نإ كنم نم>رلاب ذوعأ ىإ تلاق) مالسلا هيلع ليربج اهل لثمت امل مالسلا
 اهأ اي لق ) مانصألا ىلإ ليم نأ كستيلوجر لاك عم زيجتستهأ هللا نود ليربج ىلإ ليمت نأ

 ةقرفلا قح تبثي ال هنأ ةفينح ىنأ بهذم ( نوثالثلاو عساتلا ) ( نردبعتام دبعأ ال نورفاكلا

 بيعت هنأ عم هنع ضارعإلا نسحي الف اهيق ناك هنأآل لوقي هئراطلا ةنعلاب الو ةقفنلا نع زجعلاب

 نورفاكلا اهأ اي لق ) ىنع ضارعالا زو<فيكف . بيعتأ ملو اق تنك . لوقي هناحبس قحلاف

 نم مهنلأس نئلو ) مهقلاخ هللا نأب نيفرتعم اوناكرافكلا ءالؤه ( نوعبرألا ) (نودبعتام دبعأال
 ( ضرأآألا نم اوقلخ اذام ىنورأ ) رخآ عضوم قيلاق ور ( هللا نلازقيل نضر الا و :تازومسلا جول

 قسلاو ةيبرتلاوىنم رذملا نآل « لطاب كلذو ةعرازهن وكت نأ امإ ةكرشلا هذه لوي ىلاعت هن اكف

 رثك أ منصلا نأ ىتتاملا طاب اضن كلذو د ل كرو منصلل ءىث هولا مر طفل 97 ىف

 كاش وأ «ةسنملا عدعمي كلذ نآلا لطاب اضنأ كلذو نادبالا ةك رقز وأ :ىوأرووهظوةربش

 نم اذه سيل لوقي وأ « مانصالا باصن اف باصن نم هيف دبال هنال , لطاب ًاضيأ كلذو . نانعلا

 نإ ؟كلهج دشأ ام : لوقي برلا نأاكف . كلما نم ًابيصن بلغتلاب ذخأي منصلا نكل ةكرشلاباب

 رذبلا قلخأ انأف (ًبابذ اوةلخي نل هللا نود نم نوعدت نذلا نإ) ةبابذلا نم اري رثكأ منصلا اذه

 رهقلاب نحب ةبايدلا ر نم عا نع نين مث . ىنم ظفحلاو ىقسلاو ةيبرتلاف . ضرآللا ىف هيقلأ مث
 0( ايدي اك عادلا ف ءاككا راع انينللةر)  مالقعلاب قلي كوقواذه ام جهءايصن تلغتلاو

 تافصلاو تاذلا ةفرعمىلإ لوقعلا وعدت ىهو الإ تاثد#لا ملاعف ةرذال هنأ (نوعبرآلاو ىداحلا)



 ١.١ تدل اهيأ انف ناك كلوت

 ةجاوزلا" نأ ىلع ناجوزلا حلطصي نأ زوج نم لب ! نيدوبعم نيب دحاو دباع .لقعإ كفكف
 ًارفاك نوكي الأ منصلاو هلإلا نيب ؛ ملصا زوج نف « ًارفاك ناك رخآ ًارهش ىناثلا مث . ًارهش امهدحال

 نورفاكلا امأ 0 ) لقو راكنإلاب حرصف حبلا ةياغ ىف ةلاقملا هذه نإ : هلوسرل لوي ىلاعت هناكف

 كيلع تازنآ نيح كءاسن تريخ امل ىنأ تيسنأ لوقيىلاعت هن اك(نوثالثلا) (نودبعتام دبعأ ال

 نأ ةشئاع نم تيشخ مث (امظعأر ج جأ) هلوق ىلإ (اهتتيزو ايندلاة ايلا ندرت 3 نإ كجاوزأآل لق)

 رات 2 الا أذ فاكلاف كَ 1 را 2 كا ىلوةتال اهل تلقف ءايندلا راتخ

 ىاضر فلاخ ايف فقةوتتأىاضر فلا امف تفقوتام لقعلا ةصقانف ! 1 ؟نلااو.ةل راقواوتلا

 ىداخلا )"0 نودت اندفا نول راك امأ اي نلف واللا ) تاؤشلا 1 د

 لف رخالا مويلابو هللاب نمور نآك نم : تلقىذلا ت كالا دمثأي : لوقت نا 0000 |و

 لاقناطل سلا فاختال « هقرافي نأ ديرب ىذلاهدب ره لاق خيامشملا ضعب نأىتحو « مهلا فقاومنفقو

 ملاعلا هطلاخيهنآل , نيدتمناطاسلا نأ اودقتعي نأ امإ : نيأطخلا دحأىف سانلا عقوي هنآل : لاق ؟ لو

 مهتلا فقوم نع ةءاربلا بحي هنأ تبث !ذإف ءأطخ امهالكو , هلثم قساف كنأ اودقتعي وأ : دهازلا

 ىأأ ناطيسشلا نأ قيس دقو امنس ال «كلذب اضرلا ةمهت "كيل رحب مالكلا اذه نع دمعاب كتوكتف

 امنأان لقرأو ةمعلا هذه"كلسفن نع لزأف# قرت ةعافشلا.اهنم لَعلا قيتارعلا كلم"! كتءاارقأ نين ف

 تحن تنأ نم ق> ناعون دهاشلا ف قوقحلا ( نوثالثلاو ىناثلا )("نودنعتام دْنَعأ*ال. نورفاكلا

 ةمدقم ىلوملا ةمدخ نأ ىلع انعمجأ مث. دلولا وهو كدي تحت وه نم قحو . كالوم وهو . هذي

 نمار وطنا لياررناةن ع ن رصمم 1 رونا ليا لا رو رادو داع نال
 لهج ىأ ةئباب جوزتلا ىف 0 و هيلع هللا ىلص لوسرلا نذأتسإ مالسلا هيلع الع نأ ىور مث: وأ
 هللاو اهرسي ام ىقرسيو امذورام ىذؤي ئىم ةمضي ةمطاف نأ نذآ ال نذآ ال ندآ ال َلاَقَو رجتضف

 هترركو درلاب كانه تحرص لوي ىلاعت هن أكف ؛ هللا بيبح تنبو ؛ هللا ودع تنب نيب عمجب ال

 لقف ىلوم لا قحل ةياعر هرركستو « درلاب حرصت نأ ىلوأ انمهف « دلولا قحل ةداعر ةغلابملا 0

 ودعلا ةعاطو بيلا ةعاط نيب بالقلا ىف عمجأ ا راقأ) ال نورفاكلا امأاي )

 نم: ىّتفل ليقف ؟ ن تلقف . ةنجلا ىف ًأرصق تيأر رمعل تلق تسلأ دم اي ( نوثالثلاو ثلاثلا )

 لاوتلااب كنلغ ز اغار اا هع لا دعك اوغتأ لف كتريغ تيشفنرمع اولاقف ؛ وه نم تاقف . شيرق

 ةعاط كبلق لخدت نأ ىتريغىشخحت انفأ هرصق تلخد افرمع ةريغ تيشخ لاقىلاعت هن اكف ؛ هللا

 دبعأ ال نورفاكلا اهيأ اي لق ) و عانتمالا رهظأ ًاضيأ انههف عانتمالا ترهظأ كانه مث ؛ ىريغ

 ؟كقلخأ ملأ ؟كبرأ ملأ . ةدلاولا همعننودكيلعىتمعن نأىرنأ ( نوثالثلاو عبارلا ) ٠ ( نودبعتام

 مدع الفط تنك نيح مث ؟ قيفوتلاو ةيادهلاو لقعلاو ةردسقلاو ةايحلا كطعأ ملأ ؟ كقزرأ مأ

 تيكبلو ةرفنلا ترهظال كمأ نم مرك أو نس>أ و لمجأ ةأرما كنذخأولفمآلا ةيبرتتفرعو لقعلا



 ةياالاأ نورفاكلا امأ اي لق :ىلاعت هلوف نك

 هذه ىننب نيملاعلا فىدانتنأىلوأ ةيدوبعملا ىف ىريغ ىكر اشي نأ القعليحتسي هنأب كملع عم تنأف

 موقلالوقي ىلاعت هن أك(نورشعلاو سماخلا )(نودبعتام دبعأ ال نورفاكلا اهأ اي ) لقف « ةكرتشلا

 لح اكل ! ار ةراكيإلا ةغف عاكتن مهنيدل كتعب اتمو كل مهتعباتم ىف كل ظنا اج

 ا تلا كتعباته تلعجو (هللا نوءياب امإ كنوعياس نيذلا نإ ) تلق ثيح ىب

 تاقو نيملاعلاف تيدا ىلإ مث ( هللا 6 تاو اف هلا نورك متنك نإ ل لق ) تلق ثيح ىل ةعئاتم

 نعال ؛ نر رفاكلا أ اب لق 5 . كلذ ًاضي ضي 7 ا ل امو نإ)

 مث «هدلوب دلاولا نم كب فأرأ تسلأ لوي ىلاعت هناك ("نورشعلاو سداسلا ) . ( نودبعت ام

 ةعئاج مهمانصأ نآل محل عوجلاو فيك « بناجألا عم عبشلا نم نسحأ دلاولا عم عوجلاو ىرعلا

 كدجأ ملأ , ىتب رج دقف « ىوقتاا نع نوراع ملعلا نع نوءئاج مهو تافصلا نع ةيراع ةايحخلا نع

 ناهْعب و ةبيه قورافلاب و ةنيزخ قيدصلاب كطعأ ملأ ءكردص كل حرتتن ملأ ءالئاعو الاضو اهني

 كفالسأ,_ ف ك أ ملأ « كتدلب بيرخت اولواح نيح ليفلا باحصأ فك أ ملأ « الع ىلعيو « ةنوعم

 هذه ىف كيج لها مأ ؛ ارتبأ كفصخ نأر ندعأ ملأ , رثوكللا كطعأ ملأ .ابفيلطالا قاتلا قلو

 امنع ةءاربااب حرصف ( ايش كنع ىنغي الو رصيي الو عمسي الام دبعت ل ) اميرخ دعب مانصالا

 تسلأدمءاي لوي ىلاعت هناك( نورشعلاو عباسلا 1( نزودعت ام دبعأ ل: تؤرفاكلاراعأا أ. لقمر

 لإ كين ل: ادحاو نإ مث.( أرك ةبدشأ وأ مك ب مكرك ذك هلل اوركذاف ) كا

 نه دلوأ ملو حاكن نم تدلو » تلق ىتح ؛ هيف ا لقال اكنزالا -تربظ لاو تدضغل نيالاز

 ! ةكابحلا ف اكلي رعتلا اننع تكس فيكن. .«ةةدال قا ق زكي رشتلا ةننع كك م اذاذ « حافس

 ء( نود .عتام ديعأ ال ؛«نورفاكلا امأاي لق) و ءهب حيرصتلا ْى تلا تاكالازلبطأ لب

 قا الل نكي قلخم نفأ ) كيلعاتليزتأادقا(تاثلأ ةنمحاي لوي .ىلاعت) هن اك( نوريشعلاو [ضاثلا )

 يكتمل فيدال كيال عل لوقا الا هلإلا نيب ىوس نم نأب ت تنك ( نوركذت القأ

 ةيللجا نب أاماع اذنيئطقيا اهو ملقلاو ن ) تلقو تمسقأ ىإ مث ءانونجم .نوكي لب .القاغ

 بيع نع ىنءارب ديفت اهنإف مهتلاقم درب حرصف + نولوةي رافكلاو ( نونجمب كبر

 عساتلا ) ٠ ( نوديعتام د- عأ ال ٠ نورفاكلا ام أي لق) ز!نودكلإ بيع نع كت اليو كذب هلا

 بجوت ال مسالا ىف ةكراشملاو .ةلآ 00 اوم :رافكالا لاالاقمل نأ( ا 1ةرائوشألاو

 ظع اهلك ةيميقلا مث . ةقيقح ةيناسنإلا ىف ناكرتشي ةأرملاو لجرلا نأ ىرت الأ « ىنعملا ىف ةكراشملا

 ملءالو هل ةردقال نف « ةيميقلا ىف قالا لكهل ناك ردقأو ملعأ ناكنم مث : ردقأو ملعأ هنأل جؤزلا

 اكاطط اع نال فرك اعااطد اء رلفأؤرل ]1 ماو: رعأا ايم ءانهه لب ءاةشاونقلا قى االالؤكيأ كفك اةنبلا
 نيب ةيراجلاو : امهنم دحاول ضي مل هتجوز اهنأ ىلع ةنيب امهنم دحاو لك ماقأ ولو ء زوي ال اهيلع

 .طولا ل> ىفنييلوم نيب ةمأ الو ؛ نيجوزل ةجوز لوصح رمي مل اذإف ءامهنم دحاول لحت ال نينثا



 + عف ةيآلا . نو رفاكلا اهأ اي لق : ىلاعت هلوق

 اهيأ ايإ لق و ءادغاللا ةمذم ىبكناسل قلطأف ةرضحلا ةبيحل ةياعزا ءانثلا..نع تكسر نإ هل لق
 تيلس:ةرضللا, هيه نأ وهو رخآ نئارقت هيفو هلل كمالكو هلل كتروكس ,نوكي نيج (نورفاكلا

 عسأت / ( رافكساا ءال وه نع لوقلا ةردق باست ا ةسسه نإ ىت> انبه لّمف لوقلا ةردق كنع

 هرمأ امل امأ ( نودبعتام دبعأ ال ) هناسلب لوي نأ هنم مزاي مل نودبعيام دبعتال هل لاق ول ( رشثع

 همالك راصل كلذ لعف ول ذإ نودبعيام ديعيال نأ همزلي ( نودبعت ام دبعأ ال ) هناسلب لوقي نأب

 هناسلو .هيلقب كلذل اركنم نوكي نأ همزاف ( نودبعتام :دبعأ ال ) لق هل لاق امل هنأ تبثف ءابذك
 نمو « ناسللاب هراكنإ رابظإ همزاي ال (١0امأ ؛هكرت همز نودسعيام.ديعت ال هل لاقولو . هحراوجو

 ةغلابملاىضتقي (لق) هل هلوقف هناسلب هركنأو هسفن ىف هكرت اذإ لصحتام:إ راكنإلا ةياغ نأ مولعملا

 ةنج دادن آلا نو ديحوتلا ركذ 6 ,( نودبعتام دبعأ ال ... لق ) لاق اذهلف « راكنالا ىف

 نورفاكلااأاي لق )و نيك رشملا ىلع ًأرانو نيدحوبلل ةنج كظفل لعجاف نيكرشملل رانو نيفراعلل

 ةنس انتطآ دبعتو. ةنس كهلإ دبعت اولاق أمل رافكلا نأ ( نورشعلاو ىداحلا ) ( ندبعت ام دبعأ آل

 ىلاعت هن اكف ؛ مهولق ىف مالسإلا نع ةرفنلا تاصحو . اوذأت درلاب مهترفاش نإ لاقف دمت تكس
 اذه ىف كب ةجاح الف « كنيد لوبق نم كن ودعي ايف عمطلا امأ «درلا نع تكس مل دمحاي هل لاق

 نإ ) انلوقب فوخلا كنع انازأ دقف مهنم فوخلا امأو ( رثوكلا كانيطعأ انإف ) مهلإ ىنعملا

 دبعأ ال نورفاكلا اهيأ ا, لقو ) ٠ مبمالكب لابت الو ٠ مهلإ تفتلت الف ( رثبألا وه كئاش

 نكي مل ) تلقف « ىسفن قح ىلع كقح تمدق ىفأ دما تيسنأ ( نورشعلاو ىناثلا ) ( نودبعت ام
 نيكرشملا لع ؛رفكللا ىف :باتكلا لهأ تمدقف ( نيكرشملاو باتكتلا لهأ نم:اورفك نيذلا

 لهأ تمدقو ىسفن ق> ىلع كل > تمدقف ؛ ىف نبك دق كطرف ةنل اكل لهأ نعط نال

 مهللا» تلف كنس اورسك امل ممإفلعفت تنك اذكه ًاضيأ تنأو ؛ نيكرشملا ىلع مذلا ىف باتكلا

 قح مدق ًاضيأ انههف «أران 0 هامهللا» تلق ةالصلا نع قدنخلا موي كولغش املو «ىوق دها

 اهيأ اي لقو ) مهلوق راكنإ رهظأف مهن :م ًافئاخ تسلوأ ٠ مهنم ًافئاختنك ءاوسو كلفن قح ىلع

 ةعفاو ديز ا ةصق لو ىلاعت هن 1 (نورشعلاو كلاثلا 0 ( نودسعت ام ديعأ ال نورفاكلا

 هرهظت الو ايش كبلق ىف رمضت نأ َكنم تنضرام كانه , ةمقاولا هذه ىلإ ةبسنلاب ةريقح

 قطادلاو قلنا ىشختو ؛ هيدبم هللا ام كلفن ىف ىنختو ) 1 للا لع كل .كلقالو 1كناكاب

 لاوقأب ةالابملا كرتو  راهظإلاب الإ ةريقحلا ةعقاولا كلت ىف كنم ضرأ مل تنك اذإف ( هاشخت نأ
 كناسل ميري لق . توكسلاب ًارطخ لئاسملا مظعأىهو . ةلأسملا هذه ىف كنمىضرأ فيكف سانلا
 ىف انثعبل انّئش ولو) كل تلق تسلأ دمحاي (نورشعلاو عبارلا)(نودبعق ام دبعأ ال نورفاكلا اهيأ اي )
 لعجأ ال ىنأب نيملاعلاف تيدانوكبلق تبيطو كبناج تيعارةردقلا هذه عمىن] مث ( ًاريذنةيرف لك

 ( نييبنلامتاخو هللا كيوتطتر نك ل زوز رات ل فليح اة ريعل ال اهل ةلاسورلا لب درعا نابوذني دكرجشل قلقا

 . يرخأ ةللك نع ةفرح ( امأ ) لعلو ( نكل ) وأ ( ذإ ) يضتقي مالكلا . )١(



 ةنأالا . نورفاكلا اهمأ ا, لق : ىلاعت هلو 5-3

 "مكي . رافكلا ىلإ رفكلاب مبفصو ببسب مهل ةلصاحلا ةءاهإلا عجرتو ؛ مل دم ء ىلإ ةيطاخملا

 هيلع ادع نأ( ٌرمَع كلاثلا) نطحلا ىف'ةياع ١ وه كلذو « ءادعالا ةناهإو 30 ميظعت هيف
 زارتحالا ديدش هنأ هنم نوالعي اوناكو « مهب ةفأرلاو مهيلع ةقفشلا ةياغ ىف ناكو « مهنم ناك مالا

 نع دعيلاو قدصلا ةياهت ىف نوكيو «هدلوب ةقف_شكلا ةياغ ىف نوكي ىذلا باللاو ؛ بذكلا نع

 هتةفش ةياغ عم كلذب هفصو ام هنأ ملعي القاع ناك نإ دلولاف مبظع بيعي هدلو فصي هنإ مث بذكلا

 اهأ اي) محل دمعاي (لق) ىلاعت لاقف . هئافخإ ىلع ردقي ال ًاغلبم غلب هنألو كلذ ىف هقدصل الإ هيلع

 بذكلا نع كزارتحا ةياغو مهلع كتقفش ةياغ عم كلذب مهتفصو امل كنأ اودلعيا ( نورفاكللا

 ةفصلا هذه نم ةءاربلا ىلإ ملل ايعاد كلذ ريصي امبرف . ةحيبقلا ةفصلا هذ نوفوصوم مهف

 ريغلا نم بعصأو دشأ ىبرقلا ىوذ نم شاحبإلاو ءاذيإلا نأ ( رشع عب ؛ارلا ) اهنع زارت>الاو

 كلذ بعصي هلعاف ( نورفاكلا اهأاب 7 مه لف مث ربظأ نب مف 53 أنو“ ؛ مهتليبق نم تنأف

 ( رشعسماخلا ) رفكلا نع ةءاربلاو رظنلاو ثحبلا ىلإ مهل ًايعاد كلذ ريصيف «٠ مييلع مالكلا

 اراعو اولا دل ذل يس قل ناهنإلا نإ علا زب ةروس ق كان انشلا لوقت لاتنناك

 21 اوكا كاما از وكلا هروسا ىوا (ةيضلات | كا دو ىمللاب او! اوتاو ثاَكانعلا
 قحلاب ىصاوتلا كيلع قب ( رحكاو كبرل لصف ) انلوق ىضتقم , تاحلاصلا لامعالا و ناميإلاب

 اهأ اي ) لقف . هللا ريغ ةدابع نع كناهربو كناسلب مهعنمت نأ وه كلذو . ربصلاب ىصاوتلاو

 05 01 ارسل قمع ل ود ل امن ن5( قع كح اكلا ) نود 6101:2159 نر واكنا

 كلذ كيلع قشف « هالقو هبر هعدو هنإ نورفاكلا لاق : ةليلق ةدم كيلع ىحولا ترخأ

 ةنأ ( ىجس اذإ "لكيللاو ) ىحضلاب ٍتمسقأو ؛ 9 كيلع تلزتأ ىتح . ةقشملا ةياغ

 ماعلا ىف تيدان ىتح كبلق بطي ملو ًاربش ككرتأ نأ زجتست ل ىلق امو كبر كعدو ام )
 تيدان املف مهلا ةدامعب لغتشنو ا 5 زيجتستفأ ( ىلق امو كبر كعدوام ) هنأب

 دبعأ ال : نورفاكلا !مأاي لق ) و ةمهنلا هذه ىننب ماعلا ىف ًاضيأ تنأ دانف « ةمهتلا كلت ىفنب
 هيلع وهذ . ةنس ههلإ اودبعيو ةنس مهته 1 دبعي نأ هنم اولأس امل ( رشع عباسلا 0 ٠)

 انك دخل يت عكا ةدكلا نادك نأ ذدان وج و 6 مو تكس مالسلا

 ىلع ةيلقعلا لئالدلا ميَقي نأبأ ؟ مههيحي اذامب هنأ ىف فقوت « مالسلا هيلع هنكل هولاقام داسفب

 توكسلا كلذ رافكلا متتغاف . ًاباذع مهيلع هللا لزن, نأب وأ فيسلاب مهرجزي نأب وأ كلذ عانتما
 0 ىف باوجلا نع كفقوت نإ دمحاي لاق ىلاعت هن أكف . اننيد ىلإ لام ًادمح نإ اولاقو

 . نورفاكلا امأ ايلق) و قحلا وه امب حرصو : لطابلا كلذ ةلازإ كرادتف « الطاب مهوأ هنكلو

 ريا للعنثأ َج ارعملا ةليل هبر هل لاق امل مالسلا هياع هنأ ( رشع نماثلا ١) ( نودبعت ام دنعأ ال

 هناكف نسحلا ةياغ ىف هنم توكسلا كلذ عقوف ؛ كيلع ءانث ىصحأال لاقف ةيحلالا ةرضحلا ةبيههيلع



 ا ةياالا ٠ كوول اع اا لقا كلاعت 0

 الترك مال كت 7 4 ناوقيل احد ' تا قليلا ل ناو ) ىلاعت

 نوكي نأ اوزوجل ( نورفاكلا اهأ اي ) ءادتبا لاق مالسلا هيلع هنأ ولف : هريغ نف هلمحتت ال ام

 هنأ اوملع ( لق ) هلوق اوعمس املا امأ . هنوذؤي اوناكو هنم هنولمحتي اوناكام مهلعلف ؛ دمع مالك اذه
 (امسماخو) هب معذأت مظعيالو هنولمحت اوناكف «ضرالاو تاؤمسلاَو ا ظيلغتلا اذهل قني

 ديدجلا روشفملاك كلذ ناك( لق ) هل لق الكف هز تعا جلوك ١ هيارك كوي لفرد ذل نأ

 ضخ ىلإ ؛هتكلم نطوف !ذإاكلملا قاف ل وشرإل | ميظعت ىف ةغلام ا ىضذتقي كلذو .هتلاسر توبث ىف

 هنو )0 هنأشي هئانتعا ةباغ ىلع كلذ لد ا ,وءشذم ةنسو روش لك هل 5 ناك اذإف ؛ هديبع

 اهنا كلا دبعت اولاق ايل رافككلا نإ ( اان )اهب ربت )يطعن عزو طمس نع
 دبعأ ال نورفاكلا امأاي لق ) لاقف . هيف ىلإ ت مأتسا : لاق مالسلا هيلع هنأاكف , ةنس انتا دبعتو

 لاقو مهءاجأو ؛ كلذ نع مهرجذ ىلاعت وبف  ءوسلا هيف اولاق رافكلا ( اهعباسو ) ( نودبعت ام

 نيف. شفني بيحملا تنك اناف# ولو كو رك, د نيحإ: لاق لات هاو (يباإلا هي كلشات نإ

 (نوديعتام ديعأال «نورفاكلا اهأاي لق ) بيلا تنأ نكف .« ءاكرشلا هما 1 نم

 ثيحب مذ فصوب ممرك ذاف ء صاصقلا مهنم فوتست نأ تْئش نإف « رتبأ كوم مهنأ ( ابن

 مويعل تلو كلعف نمر سل اع وداع مهنأ قرفلا نكل (نورفاكلا امأاي لق) هيف قداح نوكت

 رافكلاو . هنودبعت ام دبعأ ال نورفاكلا اهبأ اي : لوقت نأ ريدقتب نأ ( اهعساتو ) مهلعف وه امب

 « مانصألا هذه دبعأ ال انأ :لوقي كبرف كبر مالك ناكنإف ؛ كمالك مأ كبر مالكاذه : نولوةي

 دنع نمر تلق تنأفإ كمالك !ذهناك نإ ورع كاتم اهلظن انع] كبر نم ةدايلا هذه كلطن ال نع

 ؛ لق لاق امل امأ ٠ كلذب كرأ ىذلا وه كبر نإ تلق لف . مانصألا هذه ديعأ ال ىإ كسفن

 اربتيو اهديعيال نأي ىلاعت هللا دنع نمر وُمْأم ةنأ: لع لدن( لق )ب هلوق نال ضارتعالا اذه طقس
 نوجبال هنآل , ةلاحال مهملع اهؤرقي ناكل (نورفاكلا اهيأ اي ) هلوق لزنأ ول هنأ ( اهرشاعو ) اهنم

 مهيلإ ىحولا اذه غيلبت باحيإ ىف ديك أتاك كلذ ناك( لق ) لاقامل هنأ الإ ىحولا ىف نوخن نأ
 هولاق ىذلا نأ ىلع ةماكلا هذه لدت قيرطلا اذهف : ميظع 5 2 كلذرتألا اع لذي دكاداتلاو

 تناك لوي ىلاعت هن اك( رشع ىداحلا ) شحفلا ةياهنو حبقلا ةياغ ىف را مقا لاوخولا نمل

 انا وقيور توكل كايطعأ رانإرز انل وهبي كيلقر اذ رف 5 نآلا امأز 0 تع, هواه ملا

 .٠ :نورفاكلا اهيأ اي لق ) و مهل] تفتلت الو مهب لايت الف ( رثبآلا وه كئئاش نإ )

 ظعتلا بجوي ةطساو ريغ نم دبعلا عم ىلاعت هللا باطخ نأ ( رشع ىناثلا ) (نودبعت ام دبعأ ال
 (نورفاكلا اهيأ اي)لاق ولف ٠ مهملكي الىلاعت هنأ , رافكلا ةناهإماسقأ نم ركذ ىلاعت هنأ ىرت الأ

 رفكلاب ممل ففصو هنإ ثيح ىرمو ؛ ميظعتلا بجوي ةهفاشم باطخ هنإ ثيح نم كلذ ناكل

 بني رشثت:عجري ذئيخ (نورفاكلا اهيأ ايي لق ) لاق امل امأ : مارك الاب ءاذيإلا ربجنيف ءاذيإلا بجوي

 11 كا امو



 نورفاكلا ةروس مق

 ( نورفاكلا ةروس)

 ( ةيكم تايآ تس إل

 ا 2
 م 7/0 0 ربع سس ١ كم .--

 ( ةيكم تايآ تس نورفاكلا ةروس 0

 كف لآ 20 ةقمقةملاو .ضيلخ الا ةررو بور ةديانملا ة روس ىمست ةروشلا

 نع ىهنلاو تارا صال | ىلع لمتشم نآرفلا نأ هيف هجولاو ' نآرقلا عد أرق امااكف اهأرق

 ةرودسلا هذهو حراوجلاب قلعت م كار بولقلاب قلعت م لكلا معني امهنم دحاو لكو 5 تامرحملا

 1 ملعأ ّللاو نآرقلل أعبر نوكتف بولقلا لاعفأب ةقلعتملا تامرحملا نع ىملا ىلع ةلمتشم

 ١) ميحرلا نمحرلا هللا مسب «

 ١ نورفاكلا اأ اي لف ( .

 نيللاو قفرلاب ًارومأم ناك مالسلا هيلع هنأ ( اهدحأ ) : دئاوف هيف ( لق ) ىلاعت هلوق نأ ملعا
 تنل هللا نم ةمحر امف ؛ كلو>نم اوضفنال بلقلا ظيلغ ًاظف تنك ولو ) لاق ايرومآإلا عيمجف

 هللا ىلإ وعدي نأب ًارومأم ناك مث ( نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو. ممحر فوؤر نينم واب « مهل

 اهبأ ايب مهطاخ هنإ مث . كلذك مالا ناك املو ( نس>أ ىه ىنلاب مهدامجو ) نسحاألا هجولاب

 مالكلا اذهب رومأم ىنأب باجأف قفرلا كلذب ظيلغتلا اذه قبلي فيك نولوةب اوناكف نورفاكلا
 هل لق اكل هنأ( اهتناثأوا) قعملا اذه زرقت لك هلاوةزتم ةارملا ناكفن ئفن ندع قم هن كذا أذل

 ىف ةدوملا الإ ًارجأ هيلع كلأسأ ال لق ) هلوقل ه.ابرقأ بحي ناكوهو ( نيبرقألا كتريشعرذنأو )
 ةنوشخلا كلتب عيرصتلاب ىمأف ةبوشخلا راهظإ نم عناملاكب.ذلا ةدحوو ةبارقلا تناكف ( ىبرقلا

 كباث' نما كبلإ لزنأ ام غلب لوعالا/ اعااكرت ذلك اكل هنأ اهئلاثو )6( لق ) هل ليقف ظيلغتلاو

 اهِيأ اي لق ) هل ىلاعق هللا لاق الف هيلع لزنأ ام لك غيلبتب مأق ( هتلاسر تغلب اف لعفت 1

 لزنأ ام لكغيلبتب ىف ممأ ىلاعت هنإ لاق هن اك هتلمحب مالكلا اذه مالسلا هيلع وه لقن ( نورفاكلا

 اذكه قلخلا ىلإ هغلبأ ًاضيأ انأف ( نورفاكلا امبأ اب لق) كوق عومج وه ىلع لزنأ ىذلاو لع

 لاقام يلع ؛ مهقزرو مبقلخ ىذلا وه هنأ او عناصلا دوجوب نرقم اوناكرافكلا نأ ( اهعبارو )

 هذه 3 عا



 ١و الاشبال ككاشان] : ىللاعت هلوق

 رع ىور . رحبلا ىف ةرطقلاك ةروسلا هذه دئاوف نم هءلعب هللا رثأتسا ام ىلإ ةبسنلاب اهانركذ

 ملو ءرفاك لجر كضغبم نإ . رهاجو كبرل لصف . رهاملا كانيطعأ انإ : لاقف امضراع هنأ ةيليسم

 هذه نمناذوخأم بيترتلاو ظافلآلا نأ (اهدحأ) هوجول بولطملا نع مورح هنأ لوذخلا فرعي
 نص االاكو ءاهلبق ا ةمحلاكةر وسلا هذه.نأ انزاكلذ انا"لايننا خو ترامب نورك ال اذهو" ا ةرودلا

 ( اهثلاثو ) ةروسلا هذه فئاطل رثك آل الامهإ نوكي اهدحو تاللكلا هذه رك ذف , اهدعب امل

 نإ : هلوق نيبو ( رتبآلا وه كئئاش نإ ) هلوق نيب ميلس قوذ هل نم هبرقي ىذلا مظعلا توافتلا
 هلي هللا لوسر فصو راهكلاب قم د "لك نأ ةرولا هده فئاطل [ساو ٠ ماك < ك2

 هنم قيبال هنأب رخآو . هل رصان الو هل نيعم ال هنأب رخآو . هل دلو ال هنأب هفصؤوف ء رخآ فصوب

 هناآل ( رثوكلا كايطعأ انإ ) هلوق وهو... لئاضفلا 5 هيف لخبأ اج دم دح كاكا - تا
 همم مث ةرخآلاو ايندلا تاريخ عيمج لوانت مرجال « ءىش نود ءىثب رثوكلا كلذ ديقي ملامل

 امأ . بلقلا ةعاط وأ ندبلا ةعاط نوكست نأ امإ تاعاطلا نآل ؛ تاعاطلا عومجمب هتايح لاخ

 بلقلا ةعاط امأو . ةاكرلا ىه لاملا ةعاطو . ةالصلاىه ندبلا ةعاط نآل . نائيش هلضفأف ندبلا ةعاط
 هبن هنأأك مث ؛ ةلاحلا هذه ىلع لدي ( كبرل ) هلوق ىف ماللاو . هللا لجأل الإ ءىثب ىقأي ال نأ وبف
 وهو « ركذلا ىف ندبلا ةعاط مدقف . ندبلا ةعاط لوصح دعب الإ لصحت ال باقلا ةعاط نأ ىلع

 دبعلا نأ ىف ةحابإلا لهأ بهذم داسف ىلع ًاهيبنت بلقلا ةعاط ىلع ةلادلا ماللا رخأو ( لصف ) هلوق
 هنأ لعو  ةحابإلا بهذم نالطب ىلع لدت ماللا هذهف . هحراوج ةعاط نع هبلق ةعاطب ىنغتسي دق

 لبق كتيبر تنك : لوقي هن اك. داعملا ىف هلاح ولع ىلع برلا ظفلب هبن مث ء صالخإلا نم دبال

 هيلع معنلا ةضافإ الوأ لفكست م مث , تاعاطلا هذه ىلع كتبظاوم دعب كتيبرت كرئأفأ . كدوجو
 لو الا وه ةناحيم هنأ لإ ةراشإ هفر ةئادعإ بلوق لاطيإر هع ذأ هال | عا و

 . ملعأ لاعترو هناجس هلللو .ة حالا و ايدل ىف معنلا ليكم [ضالاد ممذلا ةضافإب



 ةيالا رتب الا وف قلعت اع نإ": لاعت ةلزق ١٠

 قاب هنإف , كيف هانرك ذ ىذلا حدملا امأو ؛ىنفيو لحمضي دساف مالك كيف هولاق ىذلا ىأ ( رتبآلا
 تدوس : لاقو . مالسلا امهلع ىلع نب نسحلا ىلإ ماق الجر نأ ( اهسداسو ) رهدلا هجو ىلع

 ب ىأو هنا لو ناف. هللا !كج رت :ئناذ ض20ل_لاقفاع ةيبواججل ةمامإإلا طنكرتا نأ نيدماوملا هوحجييو

 ( رثوكلا كانيطعأ انإ ) ىلاعت هللا لزنأف ؛ كلذ هءاسف الجرف الجر هربنم نودعصي مانملا ىف ةيمأ

 . نيروتبم اوراصو اوءطقنا مث . كإذك ةيمأ ىنب كلم ناكف ( ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ )

 نإ ) لاقف .ةطساو ريغ نم هنع باجأ ىلاعت وهف ؛هومتش امل رافكلا ( ةثلاثلا ةلأسملا م

 هسفنب ىلوت هبيبح متشي نم عمس اذإ بيبحلا نإف « بابحألا ةنس اذكهو مك كرف كدا

 ملدن له ) اولاق نيح عضا وم ىف كلذ لثم ر "ذو معاوج هنا>.س قالا ىلوت انمهف « هباوج

 لاقف ( ةنج هب مأ ابذك هللا ىلع ىرتفا . ديدج قلخ ىنا نإ 0 كثي لجر ىلع
 مسقأ نونجم وه اولاق نيحو ( ديعبلا لالضلاو باذعلا ىف ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا لب) هناحبس

 0 لاقف باجأ ( السرم تسل ) اولاق املو ( نونجمب كبر ةسمعنب تنأ ام ) لاق مث ؛ أثالث
 مهباع در( نوني رعاشإ اكل قرأ اننا ) اولاق نيحو ( نياسرملا نأ كنإ ميك-حلا نآرقلاو

 5 مكنإ ) لاقو . هئامصخ داموا كاذ مش . هقدصف ( 0 ءاج لب ) لاقو

 مهنع كح املو ( رعشلا هانملع امو ) لاق (رعاش نولوقي مأ) ًايك اح لاق نيحو( ميلألا باذعلا

 ًايلظ اواج دققف ) هلوقب نيبذاك مهام“ ( نور 3 موق هيلع 0 هارتنا كفإ الإ اذه نإ ) مهلرق

 انلسرأ امو) لاف ف مه اجأ (قاوح الا ىف ىتع و ماكطلا كاي لوشرلا اذهامر اولاق الو ( انوانو

 . ةماركلا هذه لحأ 0 مثمعيو ماعطلا نراكأل منإ الإ نيلسرملا نم كلبق

 الإ أنهتال ةمعنلا نأ ىلاعت لعو ٠ ةميظعلا معنلاب هرشب امل ىلاعت هنأ 9 ( ةعبارلا ةلأسملا ١
 فئاطل هيفو ( رتبالا وه كئئاش نإ ) لاقف , ودعلا رهقب هدعو مرجال . ًاروهقم ودعلا راص اذإ

 ةظلف هع باشا نسسنو .كتاود تاسأ ضءاعر 3 هلعفأ ال : لوقي ىلاعت هناك ( اهادحإ )

 لك دى دل كسي ىلازتع | لرش لات ه6 اثاث هيركل فض( ايناثو م

 لتس طع هلق قرر دك ديالا نع نع اذإ ضحمملا و كس. هنأ ىوس ان ىع

 لدي, بينرتلا اذه نأ ( اهثلاثاوب) ودعلا:كلذل ةنحلا_ لوصح با.سأ مظعأ ن 0 وادعلا كلت ريصتق

 ارد ىلع نم نان: كلذك ةفقملا مالا .٠» اخس ورمل اتناش ناكل ؛ رتبأ راص امتإ هنأ لع

 ودعلا نأ ( اهعبارو ) هتبتمم ميظعتو هنأ نالعاب هللا لفكت نم ايسال ..لاعت هللا 7 دقف

 ىماآلا هللا بلقف . ةلودلاو ةرثكلاب هسفنو ؛ ةلذلاو ةلقلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمتع فصو

 , مالسلا هيلع دمحم رثوكلاو ةرثكلاف « هللا هلذأ نم ليلذلاو : هللا هزعأ نم زيزعلا لاقو « هيلع

 . فيطل ةقباطملا نم عون اهرخآو ةروسلا لوأ نيب لص ؛ ودعلل ةلذلاو ةءاندلاو ةيرتبالاو

 ىلا دئاوفلا نأ فرع اهعطاقمو ةروسلا هذه علاطم ىف لمأت نم نأ ملعا ( ةسماخلا ةلأسملا )



 ٠١مم ةيالاسا زتناللا وه كقاش لإ لاقت اءلاوق

 نبا تام امل هنإف لهج ىبأ ىف تازن ( عبارلا لوقلا ) نوروتبملا مث مهنأ ىلاعت ريخأف ءانع

 0 نكت م رمأب هضِغبأأ ثيح ةقامح هنه اذهو ؛رتبأ هنالا هضغبأ نإ كاكا وأ الاف نشا لوشن

 هلوقب ههفاش ال هناف بحل ىنأ همع ىف تازن ( سءاخلا لوقلا) 0 نم نكي مل نبإلا توم ناف

 هنإوا طعم نأ« نباةيعع ف تلّؤنااعأ (قيذاتلا! ال وقلاوجزب أ نإ أ هتبتعا كلو ذل ناكل ع

 مهناف كلذ لثم اولوقي نأ ةرفكسلا كئلوأ لك ىف دعببال هنأ م معاو “كلذ لوقي ناكىذلا وه

 اذه ىلع ةبظاوم ممرُثك أ ناك لثاو نب صاعلا لعلو . كلذ نم أوسأ وه ام هيف نولوقي اوناك

 . هيف تلؤن ةيآلا نأب تاباورلا:ترهتشا,كلذلف لوقلا

 ةهللا ىف وهف رثبلا امأو «ضغخبملا وه ءىناشااو . ضغبلا وه نآنشاا « ةيناثلا ةلأسملا ١

 ىذلا لاقيو «بنذلا عوطقم وهو ريا ذا ىأ ياو وج اهوا ووفد اعل عطقلا لاصتتسا

 ٠ ريل اهنع عطقنا ن كلذك و ؛ هل بنذال ىذلا رتبالا راخلا هنمو « رتبأ هل بقعال

 ضغبملا كلذ وه ةفصلا هذبب فوصوملا نأ ىلاعت نيب كلذب هوفصو امل رافكلا نإ مث

 لوف اذه تفرع اذإ ؛ هريغ ملاعال هنأ ديفي ملاعلا وه ديز تاق اذإ كلناف ؛ هيف رصحلا ليبس ىلع

 . هنع ريخلا عطقنا هنأ هب اودارأ هللا مهنعل مهنأ كشال رتبأ هنإ مالسااو ةالصلا هيلع هيف رافكلا

 ًاهوجو لمتحيف ( لوألا امأ ) تاريخلا عيمج ىلع وأ ؛ نيعم ريخ ىلع لمح نأ امإ كلذ مث
 هنبا تام ايلف ءرتب هدالوأ نم روكذلا تام نمل نولوةب شيرق تناك ىدسلا لاق ( اهدحأ )

 نأ نيب ىلاعت هنإ مث , هماقم موي نم هل سيلف رتب اولاق ةنيدملاب ميهاربإ و ةكمب هللا دبعو مساقلا

 هيلع هلسنو . عطقنا دق ةرفكلا كئلوأ لسن نأ ىزن اناف  ءفصلا هذ فوصوملا وه هودع

 اونع نسحلا لاق ( اهناثو ) ةمايقلا مايق ىلإ نوكي اذكهو ومنيو دادزب موي لك مالسلاو ةالصلا

 « كلذك نوكي ىذلا وه همصخ نأ نيب ىلاعت هللاو  هغولب لبق دوصقملا نع عطقني هنأرتبأ هنوكب
 برغلاو قرشلا لهأو « ةيلاع مالسإلا تايار تراصو : نيروهقم نيبولغم نيريدم اوراص مهنإف

 وه ىلاعت هللا نآل اوبذك دقو « نيعمو رصان هل سيل هنأل رتبأ هنأ اومعز ( اهثلاثو ) ةعضاوتم اهل

 را ( اهعبارو ) بيبح الو رصان مه 0 ملف ةرفكلا امأ و « نينمؤملا حاصو ليربجو ؛ هالوم

 .فصولا اذه هللا لوسر فصو هنإ مث , موقل ةفايض ذختا لوج ابأ نأ ىور « ليلذلا ريقحلا وه

 ةحيدخ راد ىلإ اولصو اءلف : ًاريقح اليلذ هلعجأو هعراصأو دم ىلإ بهذن ىت> اوموق لاق مث

 : 00 نأ ىف دهت لهج وبأ لءج اعراصت املف ؛ اكان هج دخ تج روقأكل3 ىلع اوقفاوتو

 حبقأ ىلع مل-و هيلع هللا لص ىنلا هامر كلذ دعب مث لبجلاكافقاو مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا قبو

 0 لع ةعرطف املج ناكف“: ءاجتتساللل ىرشملا الل( ىرطسلا ليلاب هدأ عجر 0

 وه كشاف نارا ةلوقأ نم داؤالا نأ نعاضملا نصح 5 دنا راق ىلع همدق عضوو ىرخأ ةرم

 وه كئناش نإ ) ليق .٠ فصولا اذهب هوفصو امل ةرفكلا نأ ( اهسماخو ) ةعقاولا هذه ( رتبآلا



 ةمالا. نشاللا رد ككاش نإ: ىلاعت هلوف ١

 زار وج ودع

 500 رتبالا ظ ه َكَئاَتَن نإ

 هدتعلا هدا ةرلصألا نم دارملا لاق نم لوف لغما لوألا نع ( باوذا 1

 ل نا 0 ( 1 ولف ؛ةالصلا قلطم ىلع هلمح نم لوق ىلع امأو هيف رهاظ رمالاف
 هلع هلإ : كاف م الا نقال ( اهناثو ) هلل امبلعجا هل ليقف « نات ”وآلل 2 و ممتاواص

 ةاكزلا كك مل مرج تك 0 ردقب كلم ناكل . انذلا 8 نك : كلم ف لخدب ناك أم مالسلا

 ىحضألا و ىحضلا ؛ ىتمأ ىلع بتكت ملو ىلع تبتكثالث» هلوقل هيلع ًابجاو ناكد قف رحنلاامأ : هيلع
 ةعالشللا افرع ر هرعت 1 لبإلا ره كيرعلا دعا لا كلن ( لينال را 6 ولو

 ىدهأ 0 هيلع هنأ ىور « امتابيطو ايندلا تاذل نع ةيناسفنلا قئالعلا عطق ىلع مر كدا

 0 10 , ايعأ ىتح مالسلا هيلع وه رحنف بهذ نم ةرب هفنأ ىف لهج قا لمج اههف ةندب ةئام

 هنم تدعابت نيكسلا ىلع دحأ الف هللا لوسر ىلع نمحد زب قونل اكو كلذب مالسأا هيلع

 افيأر ا احضلا عاونأ مظعأ ام نرقف ةيندبلا تادابعلا مظعأ ةالصلا نأ (ىتاثلا نع باوجلاو )

 . لبإلا نم ةئاملا رحنت ثيح ريصت كرقف دعب كنأ ىلإ ةراشإ هيف

 بجوت واولا نآل الء رحنلا ىلع ةالصلا ميدقت بوجو ىلع ةيآلا تلد ( ةعساتلا ةلأسملا )9
 .6 هل هللا أدب امم اًوابا» مالسلا هيلع هلوهل لب ,« بيتزتلا

 ةراشبلا ىرجم ًايراجرحنلاب مالا ناكو «لاوقاألا مصأ ىف ةيكم ةروسلا ( ةرشاعلا ةلأسملا ١
 "ارد , هفلا لاو رو ؛ ةنواللا كرس

 لئاسم ةيالا فو 6( رتبالا وه كئناش نإ ! ىلاعت هلوق

 جرخ ناك مالسلا هيلع هنأ ( اهدحأ ) ًاهوجو لوزنلا ببس ىف اوركذ 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 الف . دجسملا ف شيرق ديدانصو . امدحتف ايقتلاف لخدب ىمهسلا لاو نب صاعلاو . دجسملا نم

 مهضعب رارسإ نم كلذ نإ لوقأو « رتبالا كلذ لاقف ؟ هعم ثدحتت تنك ىذلا نم اولاق لخد

 لئاو نب صاعلا نأ ًاضيأ ىورو . ًازجعم كلذ نوكي ذئنيخ ؛ هرهظأ ىلاعت هللا نأ عم . ضعب عم

 «هنم مت>رتساو هركذ عطقنا تام اذإف ؛ هدعب هماقم موقي هل نبا ال 5 ك2 نر نار نك

 ريسفتلا لهأ ةماعو ىلكلاو لتاقمو سابع نبا لوق اذهو . ةجيدخ نم هللا دبع هنبا تام دق ناكو

 الاس قر لمعان كلا كرم الا عبدك ماها سابك كراك قرط( اغلا ةلؤتلا)
 ريخ هنأ معزي , هموق نم رتب آلا اذه مأ ريخ نحنف « ةنيدملا لهأ ديس تنأو ةنادسلاو ةياقسلا لهأ
 اوتوأ نيذلا ىلإ رتملأ ) ًاضيأ لزنو ( رتبالا وه كئئاش نإ ) لزنف هنم ريخ متنأ لب لاقف ؟ انم

 نب رهشو ةمركع لاق ( كلاثلا لوقلاو )؛ ( توغاطلاو تبجلاب نونمؤي 75 ع
 عطقناو انفلاخ ىأ دمع رتب اولاق , مالسإلا ىلإ ًاشيرق اعدو هلوسر ىلإ هللا ىحوأ امل بشوح



 ١١ ةيألا .رحتاو كبرل لصف : ىلاعت هلو

 ةالصلل ماللا هذه ( ىلوآلا ةدئافلا ) دئاوف اهف ( كبرا ) هلوق ىف ماللا « ةعبارلا ةلأسملا إ١)
 حور هيف ناك اذإ ًاحودمب ًانسح نوكي امنإ « مدقلا ىلإ قرفلا نم ندبلا نأ اهكف ؛ ندبلل حورلاك

 ةروصلا ف تتسح نإو درا ورع را أ :داكفلا ذك ام رع نركش عما ناكذ] اك

 ةالصلا مقأو) ىسوا.ىلاعت هلوق نم دارملاو . ةيمرم ةتيم تناككبرل مال بيف نكي ملول تلاطو

 . هلل كر حنو كتالص نكستل هل ليقف منصال ممرحنو مهمتالص تناكهنإ ليقو ( ى ركذل

 ةآءارملل نولصي اوناكمهنأ ةمدقتملا ةروسلا ىف ركذ لوقي ىلاعت هناك « ةيناثلا ةدئافلا ١)

 . ص لخالا لمس لع نكت ءارال لاك نش

 هن اكةدابعلا ةيببس ( امهدحأ ) نيرمأ ةيبدس ديفت ( لصف ) هلوق ىف ءافلا © ةسماخلا ةلأسملا ١
 مهن اكةالابملا كرت ةيببس (ىتاثلاو) ةيدوبعلاب لاغتشالا كيلع بجوي كيلع ماعنإلا ريثكت : لبق

 لابتالو كتعاطب تنأ لغتشاف . ةريثكلا معنلا هذبب كيلع انمعنأ كهل ليقف رتبأ كنإ هل اولاق امل

 . مهنايذهو مهلوقب
 (لصف) هلوق ىف ءافلاو :بوبحت بوبحملا مزالو ةبوبحم ةريثكلا معتلا تناك ال هنأ لعاو

 ةالصلاهيلعىنلل ءايشآلا بحأ ةالصاا تراص مرجال ؛ معنلا كلت مزاولنم ةالصلا ناوك تضف

 سيلوأ هل ليقف ؛ هامدق تمرو: ىتح لص دقلو « ةالصلا ىف ىنيع ةرق تلعجو » لاقف مالسلاو

 نوكأ الفأ » هلوقف « ًاروكش ًادبع نوك أ الفأ لاقف ؟ رخأت اهو كبنذ نم مدقتام كل رفغ دق

 .( لصف ) هلوق ىف ءافلا ىضتقم ةعاطلاب لاغتشالا ىلع بحب هنأ ىلإ ةراشإ « ًاروكش ًاديع

 .رحاوانل لصف « رثوكسلا كانيطعأ انإ : لوقي نأ رهاظلا ىف قيلألا ناك« ةسداسلا ةلأسملا ل
 نم تافتلالا قيرط ىلع هدورو نأ ( اهادحإ ) دئاوفل ( كبرل لصف )ر هلوق ىلإ كلذ كرت هنكل

 ةمظع عون بجوي رهظملا ىلإ رمضملا نم مالكلا فرص نأ ( اهناثو ) ةحاصفلا باوبأ تابمأ

 ( اهتلاثو ) نينمؤملا ريمأ كاهني و. نينمؤملا ريمأ كرمأي : مهنوبطاخم نمل ءافلخلالوق هنهو . ةبابهو

 انإ ةملك ًاضيأو «هريغ وأ هللا وه لئاقلا اذه نأ هظفل حيرص ىف سيل ( كانيطعأ انإ ) هلوق نأ
 ناكام هنأ وهو لاهتحالا كلذ ىننل ءانل لص لاق ولف . هسفن مظعملا دحاولا لمتح ام عما لمتحن

 لصف) لاقو ؛ ظفللاكرت اذبلف . كيرشقلا ليبس ىلع هريغلو هل مأهدحو هلل ةالصلا هذه نأ فرعي
 . ىلاعت هلل لمعلاو ةعاطلا ىف ديحوتلاب اك رصت و لامتحالا كلذل ةلازإ كلذ نوكيل ( كبرل

 ديف, برلا ظفا نآل هلل لصف ؛ هلوق نم غلبأ ( كبرل لصف ) هلوق  ةسباسلا ةلأسملا ل
 هنأ لبقتسملا ىف ليما دعولا ديفيو (رثوكلا كانيطعأ انإ ) هلوقب املإ راشملا ةمدقتملا ةيبرنلا

 . هكرتي الو هيبرب
 وه ةالصلا بيقع روك ذملا نأ © (هدحأ ١ : نالاؤس ةيآلا ىف ( ةنماثاا ةلأسملا ١

 عاونأ عيمج لمشي ىتح ىحض لقي ملامل ( ىناثلاو ) ؟ رحنلا وه انهه روك ذملا ناك ملف . ةاكزلا



 ةيآلا . رحتاو كبرل لصف : ىلاعت هلوق 2
 رحنلا نم اهلك لاوقألا هذه 7 0 ىدحاولا لاق 08 كك لل ءاعدلا بيقع كيدي مفرا ها

 ىلعأ نم موقلحلا ودس ثيح هردص َّق ه رحم نال رحنلا ريعيلا حبذل لاعب ردصلا وه ىذلا

 اع قرد | لهوا زا لاه كرت ب انعام عضوملا اذه ىف رحنلا ىنمف ردصلا

 ةالصلا ىف لجرلا باصتتارحنلا ىنارعآلا نبا لاقف ةلقلا لابقتسا نع ةرابع هنإ ءارقلا لوق امأو

 مه زانم ءارفلا لاقو . الامشث الو انيمي تفتلي الو : ةلبقلا ءازاب هرحت بصني نأ وهو بارما ءازاب
 : دشنأو لباقتت ىأ رحانتت

 رحانتملا حطبألا له دسم )3 كلا مع ثنأ له مكح ابأ

 كر ةلفر كلير كيرلس هلق. هوا ب ةمكتلا لوفي ىلاخت هن اك هيف. ةيودعملا ةكنلاو
 ( اهد>أ ) هوجول ىلوأ ندبلا رحت ىلع هلل نورثك آلا لاق نيترحانتم نانلبقلا نكنلف ىيانعرظنو

 نولصي اوناكموقلا نأ ( اهناثو ) اهدعب ةاكزلا رك ذ هباتك ىف ةالصلا رك ذ الك ىلاعت هللا نأ وه

 اهضاعبأو ةالصلا بادآ ءايشالا هذه نأ ( اهثلاثو ) كبرل رحتاو لصف هل ليقف ناثوأللل نو رحنيو
 نأ ةكك كلل اهنرع خلا نم دارلا :نوكي نأ'تيجوف :((كنرل" لصف ) .هلوق تح ةلخاد تناكف

 هلوقو . هللا مآل مظعتاا ىلإ ةراشإ (لصفز هلوق نأ ( اهعبارو ) هعيمج ىلع ءىشلا ضعب فطعي

 ( اهسماخو )نيلصآلانيذه نع جرخت ال ةيدوبعلا ةلمجو هللا قاخ ىلع ةقفشلا ىلإ ةراشإ ( رحناو )

 00 هر دما ولا ياش ىف هلاتسا نم ليغأ ناكل ارخ لع نحنلا ةطملا لاجل نأ

 هرمأ ىلاعت هللا نأب ةحضالا بوجو لع ةيفنحلا تلدتسا لوقنف اذه تبث اذإو : هيلع هلا مالك

 ةالصلا هيلع ىنلا هلعف اذإو « رتاج ريغ هيلع بجاولا كرت نآل . هلعف دق نوكي نأو دب الو « رحنلاب

 سمآألا اولاق انباحصأو ( هللا كبح ىنوعيتاف ) هلوقلو ( هوعبتاو ) هلوقل هلثم انيلع بجو مالسلاو
 . « رتولاو ىحضالاو ىحضلا يلع بتكت و ىلع تدتك ثالث » هلوقب صوصخم ةعباتملاب

 دارأ هنأ (لوآلا ) هوجو ىلع ةالصلاب ( لصف ) هلوق رسف نم فلتخا 4 ةثلاثثا ةلأسملا ١

 الو للصيال نأ هممأف هللا ريغل نورحنبو ٠ هللا ريغل نولصي اوك منال ةالصلا سنج ةالصلاب

 ةالصلاب ىمأ ىلاعت هنآل كلذو «ةيآلا هذ لمجملا نايب ريخأت زوج نم جتحاو « ىلاعت هلل الإ رحني
 امن]و سنا ىنعأ ةضورفملا ةالصلا هب دارأ لاقو . ملسم وبأ باجأ ةالصلا هذه ةيفيك نيبام هنأ عم
 ةيحضاألاو ديعلا ةالص دارأ ( ىفاثلا لوقلا ) لبق نم ةهولعم تناك ةيفيكلا نآل , ةيفيكلا رك ذب م

 نال فيعض لوق اذه نوققحلا لاق « ةبآلا هذه تازنف ةالصلا ىلع ةيحضالا نومدقب اوناكم هال
 رجفلا لص ريبجنب ديعس نع ( ثلاثأأ لوقلا ) بيترنلاب جوي ال واولأب هريغ ىلع ءىثلا فطع

 لمحت نأ ةالصلاب رحنلا رك ذ نرق اذإ بحي ال هنآل لوآلا لولا برقألاو : ىنمب رحناو ةفلدزملاب

 . رحنلا موي عقب أم ىلع ةالصلا



 ١ع ةيآلا . رحاو كبرأ لصف : ىلاعُت لوف

 ةمتفنلا املا نأ ملعي نأ وهو باقلاب قلعتي ( اقانحأ و ناكرأ ةثالث هلو هيظعتلا 7 6 هات رك تأ

 عضاوتي و همدخم نأ وهو لمعلاب ( ثلاثلاو ) هحدمب نأ وهز نانملل اب ( ىناثلاو ) هريغ نم ال هنم

 دارو اكيفل ال وما ةلطلال 61: لاهاي كروأ ار عاام 1 ىتاعملا هذه ىلع ةلمتشم ةالصلاو . هل

 ًاركاش ناكام هنأ موي كلذ ناكل ركشاف لاق ول هنأ ( اهيناثو ) نسحأ ةالصلاب رمآلا ناكنف

 لاق : ىحولاب اهف رعامتإ هنإف ةالصلا امأ . همعتل ارك اش ةل ًاعيطم هبرب ًافراع هرمأ لوأ نم ناكهنكل

 هيلع دمع لاق . ةالصلاب هرمأ ام لوأ ىف هنأ ( ثلاثلا ) ( ناميإلا الو بانكلاام ىردت تنك ام)
 برض مث (رثوكلا كانيطعأ انإ) هللا لاقف ٠ ءوضولا ىلع تسلو ىلصأ فيك : مالسلاو ةالصلا

 رثوكلا انلمح اذإ امأف ؛ لصف كلذ دنع هلل يقف أضوتف رثوكلا .ام عنف ضرالا ىلع هحانجب ليربج

 ةالصلا ايف رشأو تاعاطلاب قلخلا رئاَسو كفن رمأتل ةلاسرلا كتيطعأ لاق هنا اكنف ٠ ةلاسرلا لع

 اذه ىلعو ؛ ةم رك 0 وهو . كبرل ركشاف ىأ كبرل لصف ( ىناثلا لوقلا ) كبرل لصف

 ىلع بجب ةمعنلا اك نأ نأ ىلع هينتلا ( | م ا لصف هلوق ىف ءافلا ةدئاف ىف اوركذ لوقلا

 امو ) هلوقب هررق ام ىلإ . ةراشإلا انهه بيقعتلا ءاف نم دارملا نأ (اهيناثو ) ىخارتلا ىلع ال روفلا

 هلوق وهو . ةغلابم ديزمب بابلا اذه ىف لَم ًأدمحع صخ هنإ مث (نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ

 بيقع ىرخأب كيلعف ىأ ( بصناف تغرف اذإف ) هل لاق هنآلو ( نيقيلا كأي ىتح كبر دبعاو )
 لوقلا ) كلذ بيقع ركشلا ىف عرشت نأ كيلع بحي الأ ؛ كيلإ ىتمعن لوصو دعب فيكف لوألا

 لوي ىلاعت هناك يدقتلا اذه ىلع ءافلا ةدئافو « ءاعدلا ىه 0 نآل هللا عداف ىأ لصف ( ثلاثلا

 «عفشت 7 عفشأو هطعت لسو نكل كلاس دعب تكتف اب) كيلعانلخام كئثاعدو كلاؤس لبق

 . عرشلا فارع لإ برقأ هنآ لو لولا 1 اا ناكهنأل كلذو

 : نالوق ( رحناو ) هلوق ىف ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 دارملا نأ ( ىناثلا لوقااو ) ندبلا رحن وه دارملا نأ : نيرسفملا ةماع لوق وهو ( لوألا )

 (اهدحأ ) : اهوجو هيف اوركذ مث  اهدعبوأ اهفوأ اهابق امإ , ةالصلاب قاعتي لعف ( رحتاو ) هلوقب

 امل لاق مالساا هيلع ىلع نع ةتاين نب غبصألا ىور ( اهناثو ) ةليقاا لبقتسا اهانعم ءارفلا لاق

 ؟ ىنر ام ىنرمأ ىتلا ةريحنلا هذه ام » ليربجلا مالسلاو ةالصلا هيلع 5 لاق ةروسلا هذه تلزن
 اذإو تعكر اذإو تربك اذإ كيدي عفرت نأ ةالصلل تمرحت اذإ كر 1 كيز رك اكسال

 عبسلا تاومسلا ىف نيذلا ةكمتالملا ةالصو « انتالص هنإف تدمج اذإو عوكرلا نم كسأر تعفر
 نب ىلع نع ىور ( اهثلاثو ) « ةريبكت لكدنع نيديلا عفر ةالصلا ةنيزو  ةنيز .ىث لكل نإو
 ةالصلا لبق نيديلا عفر لاقو «ةالصلا ىف رحنلا ىلع نيديلا عضوب رحنلا اذه رسف هنأ بلاط ىبأ

 نيبدعقا هانعم ءاطعلاق (اهعبارو) 7-52 ضاخلا ةداع رحنلا ىلع اهعضوو . ذئاعلا ريجتسملا ةداع

 ( رحنا ) الاق امهنأ ىميتلا ناملسو ؛ كاحضلا نع ىور ( اهسهاخو ) كرحن ودبي ىتح نيتدج لا

 مم خطا اال »
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 هوجو نم زجعملا ىلع ةلمتشم اهنآل كلذو . ةرخآلاو ايندلا عفانم عيمجي ةيفاو اهرصق

 لسنلا عاطقنا مدعو  دالوألا ةرثك ىلع وأ  عابتالا ةرثك ىلع رثوكلا انلمح اذإ انأ ( اهوأ )
 كبرل لصف )لاق هنأ ( اهيناثو ) ًازجعم ناكف . هل ًاقباطم عقو دقو « بيغلا نع ًارابخإ اذه ناك
 ًارابخإ ًاضيأ اذه نوكيف مقو دقو , رحنلا ىلع ردق, ىتح رقفلا لاوز ىلإ ةراشإ وهو ( رحناو

 ًازجعم .ناكف ريخأ ام ىلع مالا ناكو ( رتبآلا وه كئئاش نإ ) هلوق ( اهئلاثو ) بيغلا نع

 ررقتامنإ :نآرقلا لكى زاجيإلا هج ونأ تبن ؛ اهرغص عم امتضراعمنع اوزحت مهنأ ( اهعبارو )
 املو ؛ ىلوأ نآرقلا لك ةضراعم نع اوزجعي نأبف اهرغص عم 0 نع اورحي امل مآل ا
 لي كل د دفق ةودلا اكررفت اذإو هولا ترزق دف ةوجولا هذه ند ايف راجإلا هو رهظ

 ءايشالا هذه تررقت اذإو هللا مالك نآرقلا نأ ررقتو « مالسالاو 1 ررقتو ؛ عناصلا ةفرعمو

 ةفاازلا اب رذلا رسما كذلا قر نار اكل ةكرشلا هذين ةر2الاو'انذلا تاريخ عيمج ررقت

 ىهو اهريغل تسيل ةيصاخ امل مث , ىعملاف ةريتك ةروصلاق ةَريَغَص تناكف دصاقملا عييمج تانثاب

 كا ردم اننانا وم دكا لكب نيوز ابن هذاا" لكانأ انبي دقو كان تالت اعأ

 2 روكا و“ داارلا نوذك نأ لمت قردلا رام انجب لل ةتحاخلا هذهو رجعت
 لوقنملا وهو ؛ مالسلا هيلع دمح ىلع هللا معن عيج رثوكللا نم دارملا نأ( 2 نكات تلا

 معنلا هذه ضعي ىلع ةبآلا لمح سيلف ٠ ةينكلا ةاراكللا كواكب ةرتاوكللا ظفل' نال تاغ 31

 لوقلا اذه ىور امل . ريبج نب ديعس نأ ىودو : لكلا ىلع اهلمح بجوف ىقاباا ىلع اهلمح نمىلوأ

 هقلاا وا ذل اونا فك لاك اء ةككجلا قارن نأ نوع ر انانئنإ مهضعب هل لاق سابع نبا نع

 ( رثوكلا كانيطعأ انإ ) هلوق رهاظ ءاسلعلا ضءب لاقو  هايإ هللا هاطعأ ىذلا ريثكلا ربخلا نم

 نه ىلاعت هللا هانآ ام ىلع هلل برقالا نوكي نأ بجيف رثوكلا كلذ هاطعأ دق ىلاعت هنأ ىضتقي

 باوثلا نم هل دعأ ام رئاسو ضوحلا امأو ؛ ءادعاألا ىلع ةرصنلاو مكحلا رك ذلاو نآرقلاو ةوبنلا

 هانهدقام ةقيقحلانأ الإ عقاولاك وهف هللا دعو كح تيثام نآل هيف لخاد هنإ لاقي نأزاج نإو وهف

 نكمي و« ةكمب ةروسلا هذهل وزن لاح ىف هاطعأهبإ ةقيقلا ىلعلاقي نأحصيالف هل دعأ نإو كلذ نآأل

 نأ عمم ةعيضلا كلت هاطعأ هنإ لاقي نأ حصي هل ةعيضب ريغصلا هدلول رقأ نم نأب هنع باحي نأ

 . ملعأ هللاو فرصتلل الهأ نوكي ال لالا كلت ىف ىصلا

 : لئاسم ةيآلا ىف ( رحخاو كبرل لصف ل ىلاعت هلوق

 نإف ؛ ةالصلاب رمآلا وه دارملا نأ ( لوألا ) هوجو ( لصف ) هلوق ىف « ىلوآلا ةلأسملا ل
 ( لوآلا )هوجو نم ( باوجلا ) ؟ ركشاف لقي ملو لصف لاق ملف . ركشلا ةمعنلا دنع قئالاا ليق
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 ءوضرلا”زاثاا نق نراجع ؟رغ ماذإف ها ناركشلأ وجرو الإ ىن نم امانرزاكأ ممردتبنف

 عفر دق ام لاثمأ ةثالث انل عفري مث . باسح ريغب ةنجلا نولخديف . ةبعكلا برو ىتمأ لوقأف

 ةنجلا ىتمأ نم قرف ثالث ( نلخديل ) لاق مث . ةيناثلاو ىلوآلا ةرملا فرك ذ اكركذو' مثردابنف

 ىنإف ءاورثكتاولسانت او>ك انتم مالسلاو ةالصلاهيلع لاق دقلو « سانلا نم دحأ اهلخدي نأ لبق

 فيكف . فيلكتلا دح غلبي مل نمي ىهابي ناكاذإف « طقسلاب ولو : ةمايقلا موي مالا كب ىهابأ

 كانيطعأ انإ ) لاقف ةميسجلا ةمعنلا هذه هرك ذي نأ ىلاعت هنمنسح مرجالف « ريفغلا مجلا اذه لثم

 نم لضفأ ةماللا قافتاب هنإف ٠ هيف ىتلا ةريثكلا لئاضفلا ( رثوكسلا ) ( عساتلا ل ا رثوكسلا

 ةغللا حام ىفو « ريذملا ريثك ينس ناكاذإ رثوك لجر لاقي ةملس نب لضفملا لاق . ءايبنألا عيمج
 ىلاعت هنه نسح ةمرظعلا لئاضفلا هذه ًادمح ىلاعت هللا قزر ابلف  ربخلا ربثكلا ديسلا (رثوكلا )

 ةيطر روكا ,( نامل لوقلا ) ( نتوكللا كاينطعأ نإ ”الرغت همس لس كالت
 لمحو اولاقرلعلا هنأ ( رشع ىداحلا لوقلا ) ( كرك ذ كل انعفرو ) هلوقىف هريسفت رم دقو ؛ ركذلا
 ملت نكت ملام كيلع و ) لاق ريثكلا ريخلا وه ملعلا نأ ( اهدحأ ) هوجول ىلوأ اذه ىلع رثوكلا

 ًاريخ ةيكحلا ىمسو (ًاملع فدز بر لقو) لاقف : للعلا بلطب هرمأو ( امظع كيلع هللا لضف ناكو

 رثوكلا لمحت نأ امإ انأ (اهتناثو ) ( ًاريثك أريخ ىنوأ دقف ةكحلا تون,نمو ) لاقف «ًاريثك

 ال اهطعيس ةنجلا معنو « انيطعأ لاق هال زّئاج ريغ لوالاو ءايندلا معن ىلع وأ ؛ةرخآلا معن ىلع

 ىف هيلإ ةلصاولا رومالا فرشأو « ايندلا ىف هياإ لصو ام ىلع رثوكلا لمح بجوف . اهاطعأ هنأ

 كانيطعأ ) لاق امل هنأ ( اهثلاثو ) ملعلاىلعظفللا لمح بجوف « ملعلا ىف ةلخاد ةوبنلاو ملاوه ايندلا
 , ةفرعملا وه ةدابعلا لع ًامدقتم نوكي ىذلا ءىشلاو ( رحتاو كبرل لصف ) هبيقع لاق ( رثوكلا
 ال هللا انأ ىتنإ ) هط ىف لاقو ( نوقتاف انأ الإ هلإ ال هنأ اورذنأ نأ ) لحنلا ةروس ىف لاق كلذإو
 ( لصف ) هلوق ىف بيقعتلا ءاف نآلو . ةدابعلا ىلع ةفرعملا نيتروسلا ىف مدقف ( ىندبعاف انأ الإ هلإ

 « ىلعلا الإ سيل ةدابعلل بجوملا نأ مولعمو ؛ ةدابعلا هذهل بجوملاك رثوكلا ءاطعإ نأ ىلع لدن

 هب عفتني ماع نسحلاب قاخلاب عافتنالا اولاق ٠ نسحلا قاخلا وه ريوكلا نأ (ارقع ىاثلا لوقلا])

 قاخلا عفن ناكف ءالقعلاب صتخم وهف . ىملعلاب عافتنالا امأف « لقاعلاو ةميهلاو لهاجلاو ملاعلا
 لح دلا اراك بناجأل ناككلذك مالسلا هيلع ناكدقلو . هيلع رثوكلا لمح بجوف  معأ نسحلا
 مهئاف ىموق دها مهللا» لاق . هنس اورسسك امل مهنأ ىلإ هقلخ نسح غلبو ؛ مهمهم ىف 5 و مهدقع

 انندلا ىف لاقف 0 وه ىذلا دومحملا ماقملا وه رثوكلا (رشع ثلاثلا لوقلا) «نوملعي ال
 ا قم, لم رئابكلا لهاآل ىتءافش » ةرخآلا ىف لاقو ( مهف تاز مهذعيل هللا ناك امو )

 موب قالا ةعافش قوعد تاج فاو ةباجتسم ةوعد ىأ لكل نإ » مالسلا هيلع لاق ةريره ىبأ

 عم اهنآل كلذو لاق. ةروسلا هذه وه رثوكلا نم دارملا نأ ( رشع عبارلا لوقلا ) «ةمايقلا
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 حسف لسو هيلع هللا لص :لوسرا| الل كلذ: دكت هوك ماما 9 تاز ةيددع نامل نأ

 ءاجو اهعفرف دحأ موي لجرلا ةقدح تطقس نيحو صربلا هللا بهذ أف نصغي ا الع

 ىف سانلا هيفخي ام فرعي ىسع ناكو . اهناكم ىلإ اهدرف٠ ملَسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ اهب

 نايس ام + كلذل احلا ملسأف هريخأف « لضفلا مأ عم همع هافخأ ام فرع لوشرلاو ؛ مهتويب

 هبتناف ىلع رجح ىف هسأرو مان نيح لوسرلل ًاضيأ كلذ لعفو ؛ ةرم سمشلا هل در ىلاعت هللا نإف

 ناهلس لعو ؛ هتقو فرصعلا ىلصف ىلعل ىرخأ ةرم اهدرو ؛ىبص ىتح اهدرف ء سمشلا تبرغ دقو

 هملكي و هسأر للع فرفري لمخل هدلو مخ أريط نأ ىور ؛دمح قح ىف كلذ لعفو « ريطلا قطنم
 ءروهشم هعم بئذلا مالكو ء اهدلو اهيلإ ددرا لاقف . انأ لجر لاةف ؟ اهدلوب هذه مخ ,كيأ لاقف

 روفعي هرامحن اكو . ةعاس ىف سدقملا تدب ىلإ ريسملاب همرك أو ًارهش ةودغ هريسمب ناهلس مركأو
 بهذف اهيلع نوردقي ال مهنأو « تليغأ اهنأ ةقان و ا و ا

 دم اذاقا ىدزافلل ,ك]ب ناضإو ايلف ىديجانلا لضعف ةخلإ!اذاعم”لسارأإو بدل تعض هنأ اابلف ٠ ايبل]

 داقنا اكو « صبصيتف هللالوسر لوسر ىفإ لاقو مدقتف , عجري نأ [.ى]رجتسي ملو كلذ هلاهف ماج

 لاقو ؛ بضلاب ىنارعألا ءاج نيحو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم كلذكف ء ناملسل نجلا

 نيح ةيبظلا لفك نيحو . هتلاسرب ا بضلا ملكتف ,كمضلا!اذهب كبي. نمو ىدعالب نمو ال

 هةر ل كل نروك و هقز رتل ةنانلكا تدخر ةلاقكلا نفقتج [> | تح ودعت قطر كا رعالل اء اهلسارأ

 ماعطلا نم ريثكلا قلخلا معطأو !هنعىنةبجح لف نينساذك ذنم هيلإ ةقاتشم تنكت لاق :راغلا ىفقيدصلا
 نييبنلا نماتذخأذإو )لاف . مافطص !نيذلا لع هتلاهمدق اذهلف . دعت و ىصحت نأ نءرثك أهنازجعمو ليلقلا

 كانيطعأ انإ )لاف , ًارثوكىلاعت هللا امممسينأز اج كلذ كهتلاسر تناك املف ( مون نمو كنم و مهقاثيم

 2 سير الز ىلا نآيلولزوب ), «يصختال ةءائاسفأوإ نآرقلا وما ىثثكلا/( عمدانلا لوقلا ) شوكتلا
 وهو.« مالسإلا رثوكلا ( عباسلا لوقلا ) ( ىبر تاملكل ادادم رحبلا ناكول لق ) ( مالقأ ةرت

 ريخو اءندلا ريخ توفي هتاوفبو «ة رخآلاو ايندلا ريخ لصح هب نإف ٠ ةريول !| ريا ىردعل

 تؤي نمو ) لاق « ةفرعملا نم هيف دب الام وأ ؛ ةفرعملا نع ةرابع مالسالاو ال فيكو : ةرخآلا
 هصخ مل ليق نإف . رثوكلا وهف ًاريثك ًاريخ مالسإلا ناك اذإو ( ًاريثك ًاريخ ىنوأ دقف ةمكلا

 مالسلا هيلع ناكف ؛ هريغ ىلإ هنم لصو مالسالا نآل انلق ؟لكلا تمع همعن نأ عم ؛ مالسالاب
 الام عابتاألا نم هل نأ كش الو . عايشألاو عابتألا ةرثك رثوكلا ( نماثلا لوقلا ) هيف لصالاك

 يرش انأ و ميهاربإ هللا ليلخ ةوعد انأ» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورو ؛ هللا الإ مهيصحع

 سانلا رم ةمأ انل رهظت ذإ « ءايبنألا تا ديف . ةمايقلا موي ةعافشلا لوبقم انأو. ىسيع

 راث 1 نم نولجحم رغ مه اذإف ءهتمأ نوكست نأ وجري وهو الإ ىن نمانم ام انر اصيأب ممردتبنف

 الوأ رهظام الثم انل ربظي مث . باسح ريغب ةنجلا نولخديف ككل 02 ومافي قضولا

 مم ع مسا
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 هللا ةفرعم ىف نصغلاك ىه لب ناميإلا رطش وهو (هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم )لاق اذهلو

 تاصحاذإ مث . هتيكحو هتردقو هملعو هللا تاذ ةفرعما,مدقتي نأو دبال ةوبنلا ةفرعم نآل , ىلاعت

 ةيريلا تافصلاو رصبلاو عمسلاك تافصلا ةيقب ةفرعم اهنم دافتسي ددِيُخ ةوبنلا ةفرعم

 رئاس لبق روكذملا هنآل . ةبقنملا هذه نم رفوآلا ظحلا انلوسرل مت مهضعب لوق ىلع ةينادجولاو

 زو#الو « ءايبنآلا لك لبق ريثحب ىذلا وهو . نيلقثلا ىلإ ثوعبموه مث « مثدعب ثوعبملاو ءايبنآلا

 : لوقنف ءاهنم اليلق انهه راكد و. ىصخحتو دعت نأ نم رك هلئاضؤفو هخسن ىلع عرشلا دورو

 ( تايك م مدأ قلتف ) ىلاعت لاقام ىلع تاملك ناك مالسلا هيلع مدآ كياتكا ىف نإ

 ىموم باتكو ( تاباكب هبر ميهاربإ ىلتبا اذإ و ) لاق ام ىلع تالكناك ًاضيأ ميهارإ باتكو
 باتكلا وه هنإف . مالسلا هيلع د باتك امأ ( ىسومو ميهاربإ فحص ) لاق انك« اف ناك

 ةروثنملا ءامسالاب ىدحت امنإ مالسلا هيلع مدآ نإف ًاضيأو ( هيلع ًانميبمو ) لاق « لكلا ىلع نميبملا

 نثا لق ) موظنملاب ىدحت 8 مالسلاو ةالصلا هيلع دمعو ( ءالؤه ءامسأب ىنوئبنأ ) لاقف

 ءاملا ىلع هتليفس كتم أب همرك أ هللا نإف ؛مالسلا هيلع حوأ امأَو 0 لك و" نقنولا' خ ا

 طل كد مالسااو ةالصلا هيلع ىنلا نأ ىور . هنم مظعأ وه ام لي دع ذ لقفو

 رخالا بناجلا ىف وه ىذلا رجحلا كلذ عداف ًاقدا - ك1 لاقف ٠ لهج ىنأ نب ةمركع هعمو

 راص ىتح حببسو . هناكم نم هيلإ راش أ ىذلا رجحلا علقناف  هيلإ لوسرلا را شأف « قرغيالو حبسيلف

 ىتح لاق ؟ اذه كيفك هلل ىننلا لاقف : ةلاسرلاب هل دهشو « هيلع ملسومالسلاهيلع لوسرلا ىدب نيب

 رانلا لعل ميهاربإ مرك أو « هناكم ىلإ عجرف ؛ مالسااو ةالصلا هيلع ىنلا هرمأف ؛ . هناكم ىلإ عجري

 بحصناق الفط تنك » لاق بطاح ن.د# نع ؛ 1 0 مظعأدم ان ما فأل 00 ًادر هيلع

 قرتحا بطاح نبا اذهتلاقو وقلب لوسرلا ىلإ ىنأ ىنتلمخ هلك ىدلج قرت>اف . رانلا نم ىلع ردقلا

 تنل ةلماقلا 55 لاقو ؛ هنم قرتملا لع هديب ميسمو ىدلج ىلع يطعم هللا لوسر لفتف ىرت اك

 قلفف ادم مرك أو ء ضراألا ىف رحبلا هل قافف ىسوم مرك أو «ىف سأب ال اي تازوطفا رشانلا

 دمحم رو , رجحلا نم ءاملا هل رخو ء« ضرأألاو ءامسلا نيب ام قرف ىلإ رظنا مث . ءامسلا ىف رمقلا هل
 . هللظي مالا ناكف كلذب ًادمح مرك أ اذكو « مالا هيلع للظ نأب ىسوم مر 5 ااه عااممالا
 هرون لصو ىذلا ؛ ميظعلانآرقلا وهو كلذ نم م ظعأب ادهم مركأو  ءاضيبلا ديلاب ىسوم مرك أو

 ىأر رجحلاب هدد نأ لهج وب . دارأاملو ٠ 7 ىموم اصع هللا بلقو . برغلاو قرشلا ىلإ

 ديو هدي ىف راجحألا تحبسو دواد عد لابجلا تحبسو . ًابوعرم فرصناف « نينابعُ هيفتك ىلع
 ريطلاب دوادمرك أو ؛ ترد ءاب رجلا ةامشاا حسم وهناكو ؛ نالديدحلا كسماذإ دواد ناكو ؛ هاححأ

 ني كلذ ناني هقرك أو: ازال ماجاب, مالطا زديلع ينك موك لاواة«قانربلا وأ كو ةرواشخلا
 ىور ؛ صربألاو همك ألا أريأو : هتربخأ هف ىف ةمقللا عضو املف . ةمومسملا ةاشلاب دوهلا هفاضأ
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 رثوكلا امأ ( كانيطعأ انإ ) ىلامت هلوق ريسفت ىف لابلاب رطخام اذهف ؛ ءاتيإلا وهو رتبأ كمصخ

 بأ مب ؛ رفسلا نم اهنبا عجر ةيبارعأل ليق , ةرثكلا ىف طرفملاوهو ةرثكلا نملعوف ةغالاف وهف
 كرامات ١ رك ركل ية كلاما عازل ل اروبا اريك دف انآ يقركب نأ كلاهك كلتا

 افرك كاسل تالا ناكر 81 كلن ناووما اب ريتك كفو

 ىلع هيف نورسفملا فلتخاو « ةغللا ىف رثوكلا ىنعم اذه رثوك رثكو عطس اذإ رابغلل لاقي

 1 كرر فلا نال نأ كلتا كلما نع نضفسملاو روهشملا وهو( لوا )هوجو

 ىدبب تبرضف فوجلا ؤاؤالا بابق هاتفاح ةنجلا ىف ًارهن تيأر» لاق ل«و هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 سأ ةياورؤفو «هللا كاطعأ ىذلا رثوكلاليق ؟اذهام تلف « رفذأ كسمب انأ اذإف ءاملا ىرجبملاإ

 كلذ ل كالا نا كلا اع 6 اغا الا طحت راو طالبنا كلا نم لأ ر"ناللا نم اصاب َدَسَأَو
 رثك أ هناآل امإ ًارثوك رهنلا كلذ ىمس امتإ هلعلو « ناوضرلاب زاف ءاملا كلذ نم برشو ريطلا

 اننا ار ةااللجا وانعم عوت جاوا ناعأ لم اكتم" نال ىأ ذيع اف هن أ رابتأ
 هيلع لاق ام ىلع عفانملا نم اهيفام ةرثكل وأ ءاهنم نوبرشي نيذلا ةرثكل 1 تمار ك كلا

 ةروهشم هيف رابخاآلاو ضوح هنأ ( ىناثلا لوقلا ) « ريثك ريخ هيف ىبر هيندعو رهن هنإ » مالسلا

 لكل عضارللا قأ اتطحا لملاك لاقي نأ “لاؤاألا نو قلو كاوقلا اذه نيب“ قيفؤتلا' اهُجالَو

 رثوكملا ( ثلاثلا لوقلاو ) عبنملاك ضولا كلذ نوكسيف ضوحلا كلذ نم ليست امإ اكل

 ىنحملاف ؛دالوألا مدعب مالسلا هيلع هباع نم ىلع ًادر تازن امنإ ةروسلا هذه نآل اولاق هنااا

 نمقبي ملو « مهنم ءىلتمم ملاعلا مث . تدبلا لهأ نم لتق مكر ظناف , نامزلا ميلع نوةبيالسن هيطعي هنأ

 قداصلاو رقابلاك ءاملعلا نم رباكألا نم مهيف ناك رظنا مث .هب أبعي دحأ ايندلا ىف ةيمأ ىب

 وهو هتمأ ءايلع رثوكلا ( عبارلا لوقلا ) مهلاثمأو ةيكزاا سفنااو مالسلا مهيلع اضرلاو رظاكلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذ نوبح مهو . ليئارسإ ىبب ءايبن اك مهآل ريثكلا ريخلا ىرمعل

 هللا ةفرعم لوصأ ىلع نيقفتم ارناكءايبنالا نأ هيبشتلا هجوو ؛ هعرش مالعأو هنيد راثآ نورشنيو

 نوقفتم هتمأ ءاءلع اذك : هحالص وه ام ىلإ دحأ لك لصيل قلخلا ىلع ةمحر ةعيرشلا ىف نيفلتخم

 رن ةلزسطملا م احلا لغأةلخر لطرق عوزف ىف نوفلتتخ مهنكللا /ةعرشا لوطأ لع ممرشأب
 هعمو لوسرلا ءىجب امبرف هتمأ هعبتب و ىن لكب ةمايقلا موي ءاحي هنأ ىوري هنأ ) امهدحأ ) نيهجو

 لوسرلا دنع نوعمتجيف ةريثكلا فولألا هعمو هتمأ ءاملع نم ماع لكب ءاجبو ؛ نالجرلاو لجرلا
 اوناك مهنأ ( ىتاثلا هجولا ) ءايبناألا نم فلأ ىعبتم ددع ىلع ءاملعلا ضعإ ىعبتم ددع ديزي امبرف

 دك عم نيبيصم نونوكي ةمآلا هذه ءاءلعو . ىحولا نم ةذوخأملا صوصنلا مبعابتال نيبيصم
 ًاروجأم ًاضيأ نوكي ءىطخملا نكل ًاثطخم مهضعب ناكنإ ضعبلا لوق ىلعوأ . داهتجالا و طابنتسالا
 هلي ويلز ااهمناخ قضوا زةلكملا ا رجؤلا راقكتلا لقا هنأ كلر للَؤاءهؤسلااوهبرتاوكتلا.(ىتمايلا كوقلا)
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 هاسفتلاب | ةيافداظغالا "انا رات ةراطان وك نآزوظ اجا و موك نأ( ليطمل قلد 31111

 ةوبنااو نآرقلاو مالسإلا ىهو ةريثكلا تاريخلا هذه ىنعي ( رثوكلا كانيطعأ انإ ) هلوقف هبشأ
 قافحتمالا اوسع ءئقادما عسل لا كنلإ انما ءلكعنلا نع ةةرحلااوانتاذلاى ليلا !كنلا5

 « لضفتلا ليبس ىلع ةيب. "لا ف عرش اذإ ميركلا نأ (اههدحأ) نيهجو نم ةراشب هيفو .بوجولاو

 هنإف ء قاقحتسالا ببس نوكي ام نأ ( ىفاثلا ) اهف ديزي موي لك ناك لب ءاهلطبب ال هنأ رهاظلاف

 انآ اهاعت هسسإ لصاحلا قاقحتسالا نوكيف «هانتم دبعلا لعفو « قات>تسالا ردقب ردقت

 لد ايلف هانتم ريغ ًاضيأ هلضف: نوكسيف «هانتم ريغ هللا مركو . هللا مرك ةجيتن هنإف لضفتلا
 سيلأ : ليق نإف . ًاديأ ديازتلاو ماودلاب كلذ رعشأ قاقحتسا ال لضفت هنأ ىلع ( كانيطعأ ) هلوق

 كلملاو ,كيلقلا بج وي ءاطعإلانأ(/لوألا) نيهجو نم باوجلا انلق ؟ (ىناثملا نم ًاعبس كانيتآ) لاق

 ننماف انؤاطع اذه ) لاقف ( اكلم ىل به ) ناملس لاق امل هنأ هيلع ليلدلاو « صاصتخالا ببس

 ءاتيإلا امأ هل ًافامضأ نوكت ةمالا : لاق ضوملا ىلع رثوكلا لمح نم ببسلا اذهلو ( كسمأ وأ
 ( ثلا )نم نيش من رك نأ ىنلل زوحي ال هنإف ( كانيتآ ) نآرقلا ىف لاق اذهلف , كلملا ديفي ال هنإف

 نايعاللا فةكرزبم ىهف.نررنلا نيك يقلا لمآ ٠ اهنف كلنع الزور زءزولعلا اقر ق رش نإ ةلاز تك لا

 ءاطعإلا نأ ره ءءاتيإلا نم ماقملا اذ قيلأ ءاطعإلا نأ نايب ىف ( ىناثلا هجولا ) بيع ىهو

 لمعتسي الف . ءاتيإلا امأ ( ىدك أو الياق ىطعأو ) ىلاعت هللا لاق . ريثكلاو ليلقلا ىف لمعتسي

 ليسلا ىنآلاو ( الضف انم دواد انيت آ دقلو كلملا هللا هات آو ) ىلاعت هللا لاق : يظعلا ءىشلا ىف الإ

 نم مل-و هيلع هللا لص دم لاح ميظعت ديفي ( رثوكلا كانيطعأ انإ ) هلوةف اذه تبث اذإ ءبصنملا

 تاقردلا قمر كلارخدم هاف لإ سلا ةيعلا للعلا ءئتلاك ضو اذه تناله دج ردا
 ( اهناثو) روكذملا اذه نم مظعأ ىه ءايشأب ةراشبلا نمضتي وهف « ةفيرشلا بتارملاو ةيلاعلا

 ىلا ميعن ناك اذإف  ماعطلا نود ايندلا قساملا كروشي كامن ك ؟ءاملازلا ةراقلا كك

 هناك (اهعبارو ) ءاتيإ ةنجلا يعنو ءاطعإ ءاملا ميعن نأ ( اهثلاثو ) ميعنلا رئاس في 520001

 ةكدحا نوف هال ات دل ءاطعإ اكمجف هتكل اً رتوكك ناك نإ ار كتيلكعأت يذل! كلوي ا
 لهاا هايف اس إ )لاق هنأ الع ةمظطا تناك نو! ةيططافا طع ناكراذإ (كدبملا تأ اعلاف

 هاطعأ اهف لاق امنإ لوقن نأ ( اهسماغو ) انهه اذكف هل ىدبملا ةمظع ىلإ ةي-ذلاب ةريقح

 ىنم تلنام عيمج : لوقي هناك( اهسداسو ) نيد هنال ءاميإ نآرقلاو . اند هنآل كانيطعأ رثوكلا نم

 انإف ءرتبأ كمصخو ًارفظم ىقبت نأ رثوكلا كلذ نم مظعألا نأ الإ ًارثوك تناك نإو ةيطع

 دعب الإ هؤاطعإ نس الف ودعلا لع رفظلاو قابلا ركذلا امأ . رثوكلا اذه ةمدقتلاب كانيطعأ
 ىلع تبجوأ ىتإف ةدابعلا دعب رفظلالسو ىلدبعاف ىأ (رحناو كبرل لصف) كنملصحت ةعاطب ةمدقتلا

 يصف يحتار دقت ؟ نمل تنام" قائزاؤراةكي هبات مام داكار ملت كيران اراك
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 نإذ لاق ول امم ةماهخخ رثكأ هنإف ( راصبالا ىمعت ال اهنإف ) هلوق ىف ةءاخفلا فرعت انهه نمو

 : كيفك أ انأ ء كءطعأ انأ ::هلنمضيو هدعي نأ ميظعلا كلما لوقانل وق ققحي امو « ىمعتال راصبألا

 كسشلا ثروي همظعف هب ةعاسملا عقت املق . امظع ًأرمأ هب دوعوملا ناكاذإ كلذو . كرمأب موقأ انأ

 بابلا اذه نم ةيآلا هذهو « كشلا كلذ لوز ذئنيخل ٠ ميظعلا لفكسملا ىلإ دنسأ اذإف . هب ءافولا ىف

 دانسإلا كلذ راص ( انإ ) هلوق وهو « أدتبملا مدقاملف . هب ةحعاسملا عقتاملق : ميظع ءىش رثوكلا نأ

 . ةببشلا كلتل ًاعفادو كشلا كلذل اليزم

 مالكو « مسقلا ىرجم ىراجلا ديك أتلا فرح ةلجلا ردص ىلاعت هنأ ( ةسداسلا ةدئافلا 2
 فك للا ف غلاب اذإ فيكف . فلخلا نع نوصم قداصلا

 ىلع لدي ( كانيطعأ ) هلوق نآل ك.يطعنس لقي مو ( كانيطعأ ) لاق 4 ةعباسلا ةدئافلا 2

 ىف ناك نمذأ ( اهادحإ ) دئاوفلا نمعاونأ هيف اذهو . ىضاسملا ىف الصاح ناك ءاطعإلا اذه نأ

 هيلعلاق اذلو . كلذك ريصيس نم فرشأ ةجاحلا ىنعقم بناجلا ىعرم ًازيزع ًاديأ ىضاملا نامزلا

 داعسإلاب هللا َ نأ, ىلإ ةراشإ ام (,انيئامو ) «|نيطلاونءاملا نيب مدآو أبن تنك » مالسلا

 هناك (اهتلاثو) لزآلا ىف الصاح ناك لب . نآلا ثدح ًارمأ سيل ؛راقفإلاو ءانغإلاو ءاقشإلاو

 كورد دعلا كرعأ لمع (فكفرذ وج ولا. ى.كل وديدر لبق كتداعش كايسأ ان ايه دف انإ لاوَعب
 , كتعاط لجل , كانلضف امو كان رتخا ام نحت لوي ىلاعت هن اك (اهعيارو) ! ةيدوبعلاب كلاغتشاو

 لضفلا درجمب كانرتخا امن لب . ةعاطلا ىلع كمءادقإ دعب الإ كيطءنال نأ بحب تراك الإو

 لبق نملبق » مالسااو ةالصلا هيلع هلوق ىلإ ةراشإ وهو « بجوم ريغ نم كيلإ انم ناسحالاو
 6 هلخل ال درا ف درر فلعل

 «عيطملاوأ ملاعلا وأ ىنلا وأ لوسرلا انيطعأ لقب مو ( كانيطعأ ) لاق 6 ةنماثلا ةدئافلا ١

 نأ مع ( كانيطعأ) لاق املف ء فصولا كلذب ةللعم تعقو ةيطعلا كلت نأ رعشال كلذ لاق ول هنآل

 ىنطصي هللا ء انمسق نت ) لاق امي« ةئيشملاو رايتخالا ض# ىه لب الأ دامني هلا مريع ةيطعلا كلت

 .(!سانلا نمو السر هكئالملا قف

 لدي اذهو ( رحتاو كبرل لصف ) ًايناث لاق مش ( كانيطعأ انإ ) الوأ لاق 6 ةعساتلا ةدئافلا 2

 انايإ هؤاطعإو كلذك نوكي ال فيكو ءانتاعاط ىلع قباس داشرإلاو قيفوتلل هءاطعإ نأ لع

 قلاخلا ةفص وهرثؤألا امنإ قلاخلا ةفصف ةرثؤم نوكتال قلخلا ةفصو ءانتفص هل انتعءاطو هتفص

 :«ىيلطعمإهطخاني و ىتعاط هتنضرب ابر دبعأ ال لاق هنأ ىطساولا نع لقن اذملو ,قلخلا ةفص ف
 لب ؛ مدقلا ىف هل رثأ ال ثدحلا و ناتئدح ىتيصعمو ىتعاطو ناميدق هطخسو هاضر نأ هانعمو
 .ةيصعملاو طخسلا ىف لوقلا اذكو : لازءال امف هتءاط ىلع هلمح ىذلا وه دبعلا نع هاضر

 نارمأ هيف ببسلاو « رثوكلاا كانينآ لقي ملو ( رثوكلا كانيطعأ ) لاق « ةرشاعلا ةدئافلا )



 ع لالا .:ف كلاما اا انإ ناكل

 ذوعألق) ةروس ىف هناقولخم بتامركذب هعبتأ مث (د>أهللاوه لق) ةروس وهو ؛ هلالج حرشو هللا

 ةلمجا هذهو ؛ باتكلا متخ كلذ دنع و . ةيناسنإلا سفنلا بتارم ركذب مالا متخ مث (قافلا بر

 هذه ةفرعم ىلإ لوقعلادشرأ نم ناحبسف ؛ ليصفتلا لع ةروسلا هذه ريسفت دنع اهليصفت حضتي ام

 . ميركلا هباتك ىف ةعدوملا ةفيرشلا رارسالا

 عمجا | م دارب ةرات ( انإ ) ةملك نأ ىه ( رثوكلا كانيطعأ انإ ) هلوق ىف « ةيناثلا ةدئافلا ١

 . ميظعتلا ام داري ةراتو

 هذه نأديرأ اذإ الإ ٠ عملا لع هلم نكعالف ,دحاو هلإلا نأ ىلع ليلدلا 7 دقف (لوألا) امأ
 مهارإ لاس ةيحكير ن ودعت ءاقباألا لا ![يتاكشو الب اريجاو كئالللا اباضكاق مطالب هللا

 دارملاوهو . دمحأ ةمأ نم ىلعجابر : ىسوم لاقو (مهنهالوسر مهف ثعباوانبر) لاقف ؛ كلاسرإ

 ًارشبمو ) هلوق ىف حيسملا كبرشبو (ساآلا ىسوم ىلإ انيضق ذإ ىلرغلا بناحجب ثتنك"اماو) هلاؤقا خم

 558 همسا ىدعب نم ىنأي لوسرب

 بهاولا نآل ةيطعلا ةمظع ىلع هيبنت هيفف : بظعتلا ىلع الومتكلذ نوكي ناش (فانلازاامأا#

 انإ ) ىلاعت هلوق ىف باطخلا فاكب هيلإرامشملا وه هنم بوهوملاو ضراأللاو تاومسلا رابج وه

 ظفللا رعشأ املو .ةرثكلا ىف ةغلابملا ديفيام وهو « رثوكلاب ىمسملا ءىثلا ىه ةبحلاو ( كانيطعأ
 نم هلايو ؛ اهلجأ امو  اهمظعأ ام ةمعن نم اهلايف « بوهوملاو هسنم بوهوملاو بهاولا مظعب

 .:هافلعأ اننا كلا

 ميظعلا ىدهملا نم ةلصاو اهمنوك بيسب اهنكل ةليلق تناكنإو ةيدحلا نأ ( ةثلاثلا ةدئافلا ١

 كلذ دعي مارك إلا ليبس ىلع هديبع ضعبل ةءافت ىر اذإ ميظعلا كلملا نإف كاذل و ؛ ةميظع ريصت

 اهنوك بجوي ميظعلا ىدهملا نم اهرودص نآل لب ءاهسفن ىف ةيدحلا ةذل نآل ال امظع ًامارك

 الخلا كلل اله ةرؤلس فيلر هك ءاةوثكلا ةناعاف سفن ننام نإ توكل يال وشلل

 . الاكو ةمظع دادزي

 كلذ ؛ اهعجرتسي ال هنأ ىلع ةلاد ةنيرق هب نرق (كانيطعأ )لاق امل هنأ « ةعبارلا ةدئافلا ١
 مل لق نإ ل د نإف ؛ هيوهوم عنج رئاسي نأ تلا زوج هنأ ةفينح ىنأ بهذم نم نال

 نال طق هلا بلط مث« ناشر راند فلا ىلارالتيا ايما ؛ عوجرلا كلذ هل رحب

 رحنلاو ةالصلا هنم بلط (رثوكسلا كانيطعأ انإ ) لاق امل انههف عوجرلا ق- طقس . هاطعأف سلف
 : عوجرلا قدح طاقسإ هىدئافو

 امل كنأ هيلع ليلدلاو ديكأتلا ديفي كلذو . أدتبملا لع لعفلا ىنب هنأ © ةسماخلا ةدئافلا ١

 ربذي اذامب هنأ ةفرعم ىلإ ًاقاتشم ريصيف مأب هنع ربخي هنأ لقعلا فرع هنع ثدحلا مسالا تركذ
 ةببشاا ىفنو قيقحتلا ىف غلبأ كلذ نوكيف , هقوشءم قشاعلا لوبق هلبق ربخلا كلذ رك ذ اذإف « هنع

 عا ترش أ! )رز
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 عيج هل! امد . ناكامل بلا هلع ًادمم ناف انهه ام + ما تعلو ناوَعوَو نم 0 ناك

 ديدشلا ف وخلا اذه ةلازإ ىف ىلاعت ريدف « هيلإ ةيسنلاب 0 واد را كن ايندلا لهأ

 هنعليزب ( رثوكلا كانيطعأ انإ)هلوق نإف ةروسلاهذه . ةروسلا كلت ىلع مدق هنأ وهو .ًافيطل ًاريبدت
 اننانلا' ىف انريثكتلا ريخلا ىأ ( زثوكلا كاتيطغأ انإ ) هلوق نأ, (اهدحأ) هوجو: نم تففوخلا كلذ

 (هللا كبسح ىنلا امأاي ) هلوةك وهو . ظفحلاو ةرصنلاب هابإ هللا نم ًادعو كلذ نوكيف ؛ نددلاو

 ًانماض ىلاعتدقلا ناكن مو ( هللا هرصن دقف هورصنت الإ ر هلوقو ( سانلا نم كمصعي هتلاو ) هلوقو
 لوانتي ظفللا اذهو . رثوكلا كانيطعأ انإ ) لاق امل ىلاعت هنأ ( اهيناثو ) ًادحأ ىثخ ال هنإف . هظفحل

 فلخلاو ؛ كم ناكن يح هيلإ ةلصاو تناكام ايندلا تاريخ نأو ؛ ةرخآلاتاريخو ايندلا تاريخ

 كلت هيلإ لصي ثيح ىلإ ايندلا راد ىف هؤاقب  ىلاعت هللا ةمكح ىف بجوف . لامع ىلاعت هللا مالك ىف

 « مهركم هيلإ لصياالو « هنورهقي الو « هنولتقيال مهنأب دعولاو هل ةراشبلاك كلذ ناكف . تاريخلا
 مهنايدأ ف يزو اورفك امل مالسلا هيلع هنأ ( اهئلاثو ) ةوقلاو دايدزالا ىف موب لكهرمأ ريصي لب

 لاملا _.رم كيطعتف لال ًابلط اذه لعفت تنك نإ اولافو . هدنع اوعمتجا نامإلا ىلإ مهاعدو

 كيولطم ناكنإو . انئاسن مركأ كجوزن ةجوزلا كبولطم ناكنإو  سانلا ىنغأ هب ريصت ام

 كاطعأ امل ىأ ( رثوكلا كانيطعأ انإ ) ىلاعت هللا لاقف . ان-فنأ ىلع ًاسيئر كلعحجت نحنف ةسايرلا
 ( اهعبارو ) مهتاعارمو محلل امب رتغت الف ؛ةرخالاو ايندلا تاريخ ضرالاو تاومسلا قلاخ

 موقي اذبف ءةطساوب ال هعم ملك: ىلاعت هللا نأ ديفي ( رثوكلا كانيطعأ انإ ) ىلاعت هلوق نأ
 مازتلاب هدبع هفاش اذإ ىلوملا نآل فرشأ اذه لب ( املكت ىسو» هللا ملكو ) هلوق ماقم
 ليزيو بلقلا ىف ةوق ديفي لب : ىنعملا اذه ريغ ىف ههفاش اذإ ام ىلعأ كلذ ناك ناسحإلاو ةيبرتلا

 نع فوخلا ليزي ام ( رثوكلا كانيطعأ انإ ) هلوقب هايإ هللا ةبطاخم نأ تبثف , سفنلا نع نبجلا

 هنكمي ىتح ( نورفاكلا اهأ اي لق ) ةروس ىلع ةروسلا هذه مدقف . سفنلا نع نيجلاو بلقلا
 مهدوبعم نع 3 اربلا راهظإو ٠ ملاعلا عب بح زيفنكت ىلع مادقإلاو قاشلا فيلكتلا كلذ لاغتشالا

 لهأ نأ ؛ 0 كر كل ترجنأ فيك رظناف . ىرأ كلثدما انلف

 7 َف 0 « ةعبرشلا راهظإو ةوعدلا سا 2 انا هنإ مث اجاوفا هللأ 0 3 نولخدي ايندلا

 أ ءايندلا ىلع ًاروصقم هبلط نوكي نأ امإ بلاطا نآل كلذو  نطابلاو بلقلا لاو>أب قلعتي ام
 0 هريصم نوكي مث ناوهلاو لذلاو راسخلا الإ هل سيلف ايندلا بلاط امأ . ةرخآلل ًابلاط نوكي

 ةآرملاك هسفن ريصت نأ هلاو-أ مظعأف ةرخآلا بلاط امأو «تبت ةروس نم دارملا وهو . رانلا

 عناصلا ةفرعم ىف قلخلا قيرط نأ ةيلقعلا مولعلا ىف تبث دقو . تادوجوملا روص ابف شقتنت ىتلا
 قبرطلا وه اذهو « هتاقولخم ةفرعم ىلإ هتف ر عع ا ا

 . روهمجا قيرط وهو سكع نم مهنمو ٠ ىلعالا فرشالا

 تافص ركذي أدبف « نيةيرطلا فرشأ ىه ىتلا ةقيرطلا كلتب ميركتلا هباتك متخ هناحبس هنإ مث



 ف ةيآلا .:رختاو .كبرلا لصف: ىلاعت هلو

 . ( ًاحبص تاريغملاف ءاحدق تايروملاف  احبض تايداعلاو ) ثالث تافصب لولا كلت

 ف مهنأ ( اهناثو ) هنيزاوم تلقث نف ( اهلوأ ) ةثالث رومإب ةعراقلا ةروس ىف هتمأ فرش مث

 , ةيماح ران ىف مهءادعأ نوري مهنأ ( اهتلاثو ) ةيضار ةشيع

 يال خرم :نيبذعم, نيو ريصُي .هعوشو أ هنيزج (نع نيضوغملا نأ نيو نأب رك اهلا ةروتس::ف هفرشإ مث

 ميعنلا نع نولأسي مهنأ ( اهتلاثو) نيقيلا نيع امتورب مهأ (اهناثو) ميحجلا ثوري مهنأ (اهلوأ) هجوأ

 اولمعو (اهيناثو) «(اونمآ نيذلاالإ) ناميإلا (اهوأ) ةثالثرومأب رصعلاو ةروسفهتمأ فرش مث

 ؛ربصلاب ىصاوتلاو ؛ قحلاب ىصاوتلا وهو « ةحلاصلا لامعألا ىلإ قلخلا داشرإ ( اهئلاثو ) تاحلاصلا

 هنأ (اهوأ) باذعلا نمعاونأ ةثالث هلف « هزاو هزمه نم نأركذ نأب ةزمهلا ةروسىف هفرش م“

 (اهتلاث و) ؛ةمطخلا ىفذيني هنأ (اهيناثو) (الكهدلخأ هلام نأ بسحي) هلوق وهو ء ةتبلا هايندب عفتتيال
 .( ةدصؤ» مهلع امإ) هلوق وهو٠ جورخلاف ءاجر هل قب ال ىد باوالا كلت هيلع قلغي هأ

 ليلضتيف مهديكل عج (اه وأ) هجوأ ثالث نم رحنف هئادعأ ديكدر نأب ليفلاةروس ىف هفرشم“
 , لوك أم فصعك مهلعج ( اهئلاثو ) ليبابأ ريط مهيلع لسرأ ( اهنناثو )

 نيفلت وم مهلعج ( اهل وأ ) هجوأ ةثالث نم هفالسأ ةحلصم ىعار هنأب شيرق ةروس ىف هفرش 5

 « فوخ نم مهنمآ هنأ ( اهثلاثو ) عوج نم مهمعطأ ( اهيناثو ) شيرق فاليإل نيقفاوتم

 ةمومذملا تافصلا نم عاوتأ ةثالثب هنيدب نيبذكملا فصو نأب . نوعاملا ةروس ىف هفرشو
 ميظعت ك زت(اهيناث و) ( نيكسملا ماعط ىلع ضحي الو مبتيلا عدي ) هلوق وهو ؛ مؤالاو ةءاندلا ( اهوأ )

 وهو  قلخلا عافتنا كرت( املاثو ) ( نوءاري مه نيذلا نوهاس مهتالص نع ) هلوق وهو ٠ قلاخلا

 ( نوعاملا نوعنعو) هلوق
 كانيطعأانإ ) اهدعبلاق . ةميظعلاهوجولا هذه نمر وسلا هذه ىف هفرشامل ىلاءقوهناحبس هنإ مث

 اهنم ةدحاو لكىتأا ةمدقتملا ةروسلا ىف ةروكذملا ةرئاكتملا بقانملا هذه كانيطعأ انإ ىأ ( رثوكلا

 حلصالا وهام ىلإ هدابع داشرإب و ؛ برلا اذه ةدابعب تنأ لغتشاف . اهريفاذحي ايندلا كلمنم مظعأ
 امأو (رحناو) هلوق وهو . لاملاب امإو (كبرللصف) هلوق وهو , سفنلاب امإف برلا ةدايعامأ : مهل
 فتوزفاكلا يأ 5 ( هلوق ووش ش6 مهايندو مهيد ُّق مهل حاصالا وه اك كلا هدابع داشرإ

 لصالاكاهنأ امأو . روسلا نم اهلبق امل ةمتتلاك ةروسلا هذه نأ تبثف ( نودبعت ام دبعأ ال

 امأ اي ) هلوقب ايندلا لهأ عيمج رفكي نأب ةروساا هذه دعب همأي ىلاعت هنأ وهف . اهدعب امل
 دشأ مهنايدأو مههاذم ىلع سانا فس نأ :مولعمو:( نودنغت ام دنعأ ال. نوزفاكلا
 الف ٠ مهنايدأ ةرصن ىفمه>اورأو مهاومأ نولذبب مهنأ كلذو  مهلاومأو مهحاورأ ىلع مهفسع نم
 هرمأ ايلف . نعاطملا رئاس ريثي الام بضغلاو ةوادعلا نم ريثي ساناا بهاذم ىف نعطلا ناك مرج

 ,هل ةوادعلا ةياغ ىف ايندلا لهأ عسي ريصي نأ مزل مهنايدأ لطببو ؛ ايندلا لهأ عيمج رفكي نأب
 فيك مالسلا هيلع ىمومىلإ رظناو « هيلع مدقي داكي الف قلخلا نم دحأ لكهنع فرتح امم كلذو



 يذلا“ رعاز كيرلا« و8 ىلاعت' لزم ملم

 كا مس امأ فريكلاو مكلاب ةبرشيلا حاودألا رّئا س نع ةزيمّدم ةيد ءدتلا هوز نو 31 وهو

 «حاورالار ئاس نمجئاتنلاىإ ت هرج ا عاب 00 انااا اتا ركلا
 « ةقلاشلا هلت لل! كز هراشإ ا( ضار زا هلاوقاوا نانا هجن ىملا ل .ةراشإ لوف( كبرإ لطفأ) هلو انو
 ( رتبالا وه كتئاش نإ ) لاق مث , بذلاو رحنلا ىرجم راج ةلجاعلا تاذللا نع سفنلا عنم نإف

 « ةيناف' ةرثاد'اكبنأةلجاعلا 0 تال و ارا (كاامارب كرمت ولا /سشفلا نأ ةانعتو
 ىه ىلا ةينابرلا فراعملاو ةنآحورلا كاَدآعسلا.ىهو , كبر دنع زيخ تاحلاصلا تانقابلا ]و

 : دئاوف هيف نأ ملعا ( رثوكلا كانيطعأ انإ ) ىلاعت هلوق ريسفتلا ىف نآلا عرشنلو كا ةيقاب
 نم اهدعب امل لصالاكو , روسلا نم اهلبق 1 ةمتتلاك ةروسلا هذه نأ ( ىلو ألا ةدئافلا ال

 حدم ىف ( ىحضلاو ) ةروس لعج ىلاعت هللا نآلف ء روسلا نم اهلبق امل ةمتتلاك اهنأ انأ .كواوتلا

 هتوبنب قلعتت ءايشأ ةثالث ةروسلا لوأ ف كذف . هلاو-أ ليصفتو مالسلاو ةالصلا هيلع دمت

 (اهئلاثو) (ىلوآلا نم كلريخ ةرخآلاو) هلوق (اهيناثو) ؛ ( ىلقامو كبر كعدوام ) هلوق (| او

 مالسلا هيلعهلاوحأ نم لاو>أ ةثالث ركذب 00- هذه متخ مث ( ىضرتف كبر كيطعي فوساو )

 ( ىنغأت ةلماع كج واو : ىذهف الاخ 3 ؛ ىوآف امني كدحي : ملأ ) هلوق ىهو ايندلاب قلعتي ايف

 (اهناثو) ( كردص كل حرشن ملأ) ( اهو ) ءاشأ ةثولث هفرش هنأ حرشن ملأ ةروسف نا

 0 00 ”و ) ؛ ( كرهظ ضقنأ ىذلا ءكرزو كنع انعضوو )

 هلوقوهو هدلب مسقأهنأ ( املوأ ) فيرشتلانم عاونأ ةثالثب نيتلاو ةروسىف هفرش ىلاعت هنإ مث
 نذدلا الإ ) ةلوق رهو" رانلا نع هنتمأ .ضصالخ نع ربخأ ل نيمآلا دلبلا اذهو )
 ناو 12 نأ مهلف) هلوذ وهو َتاوُدلا لإ ممحوصو ( اهلاثو ) ؛ ( اونمأ

 نآرقلا أرقا ىأ (كبر مساب اب أرقا) (اهلوأ) تافيرشتلا نم عاونأ ةثالثبأ 10 ىاهفرش مث
 (اهتلاث) . (ةينابزلا عدنس هيدان عديلف) هلوةب همصخ رهق هنأ (اهناثو) كبر مساب ًانيعتسم قلخلا ىلع
 .(برتقاو د#'او) وهو ةماتلا ةيرقلاب هصخ هنأ

 نم ًاريخ) اهنوك (اهلوأ) ةليضفلا نمعاونأ ةثالث امل ىتلا ردقلا ةليلب ردقلا ةروس ىف هفرشو

 .( رجفلا علطم ىتح امد ارك ل لا حورلاو ةكئالملا) لوزن (اهناثو) : (رهش فلأ

 ؛( ةيربلا ريخ ) مهنأ ( اهوأ ) تافيرشت ةثالثب هتمأ فرش نأب ( نكي مل ) ةروس ىف هفرشو
 « مهنع هللا اضر ( اهلاثو ) « ( تانج مهر دنع مهؤازج )نأ ( اهناثو )

 ( اهرابخأ ثدحن ذئموي ) هلوق ( اهلوأ ): تافيرشت ثالثب تلزاز اذإ ةروس ىف هفرشو

 ذئموي ) هلوق ( ىناثلاو ) ةيدوبعلاو ةعاطلاب هتمآل ةءايقلا موي دوشت ضرالا نأ ىضتقي كلذو

 حرفلا مل 00 مهتاعاط مهيلع ضرعق هنأ لع لدي كلذو ( مهلا اعااات, ]يل ًاناحشأأ لساتلا زابضي
 لك نم مظعأ اهنأ كشال هللا ةفرعمو ( هرب اول 355 كافثم لمعي نف ) هلوق ( اهتلاث ) أر ؤوسلاو

 الفاشل تاذم ةازغلا ل يخ مسقأنأب تايداعلاو ةروسىف هفرش 0 * اماوثىلإ اواصينأو ديالف مظع
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 ٠١ ركوكلا كاتيطعأ انإ

 ( ةيكم تايآ ثالث رثوكلا ةروس )

 ١) مبحرلا نحلل هللأ مس ©

 ١ انيطعأ انإ 0 04

 ةرودسلل ةلباهملاك ةروسلا هذه نأ ) اهادحإ ( 5: كاك أف اهراصتخا ىلع ةرودسلا هذه نأ ملعا

 لخبلا ( اهوأ ) : ةمبرأ رومأب قفانملا ىلاعت هللا فدو ةمدقتملا ةروسلا ىف نآل كلذو « ةمدقتملا

 دارملارهو ةالصلا كرت ( ىاثلا ) ( نيكسملا ماعطىلع ضخالو « ميلا عدي ) هلوق نم دارملا وهو

 نيذلا) هلود نم دارأأ وه ةالدصأا ّق ةاءارالا (ثااثااو) ) نودهاس مم الص نع مم نيذلا ) هلوقنم

 ةروسلاهذهىف ركذف (نوعاملا نوعنمب و) هلوقنم دارا اوهو ةاكزلا نم عنملا (عبارلاو) نوءاري مث

 (رثوكلا كانيطعأ انإ) هلوق لخبلا ةلباةم ىف ركذف ؛ ةعبرأ تافص عبرالا تافصلا كلت ةلباقم ىف

 مهالص نع مه نيذلا) ةلباقم ىف رك ذو ؛ لخبت الو زيثكلا تأ طعأف « ريثكلا كانيطعأ ان ىأ

 كبرا ) هلوق ( نوءاريمه نيذلا ) ةلباقم ىف رك ذو . ةالصلا ىلع مد ىأ ( لصف ) هلوق ( نوهاس (

 هلاوق ( نوعاملا نوعنمب ب ) ةلباقشب مح رك ذإو / نماتلا..ةارا رجال . كيرا انضرا , ةالطلا تا نإ

 ( هلوهب ةروسلا مح مش 5 ةينجعلا ةيسانملا هذه رتعاف 2 ىحاضألا محلب قدصتلا 4 دارو ) ضل

 روان كلتا ةروك دملا ةجيقلا لاسفل كلك قاب ىدلا دانملا ىأر( ا رسبإالا وهاك كاش نإ

 ةرخآلا ىفو «ليمجا ركذلا ايندلا ىف كل قبيف تنأ امأو . ربخ الو رثأ هايند نم قي الو توميس

 ليزجلا باوثلا .
 تاجرد ثالث محل ىلاعت هللا ىلإ نيكلاسلا نأ ةروسلا هذه فئاطا ىف ( ىناثلا هجولاو ال :

 ) اونوكي نأ ( اهناثو ) هللا لالج رون ىف مبحاورأو مهواقب نيقرغتسم اونوكي نأ ( اهالعأ

 بابصنالا نع سفنلا عنم ماقم ىف اونوكي نأ ( اهئلاثو ) ةيندبلا تادابعلاو تاعاطلاب نيلغتسشم

 لوالا ماقالا ىلإ ةراشإ (رثوكلا كانيطعأ انإ ) هلوةف « ةلجاعلا تاوهشلاو ةسموسحلا تاذللا ىلإ



 ةبالا . نوعاملا نوعنميو : ىلاعت هلوق احدا

 نم ذخؤي هنآل , ًانوعام ةاكرلا تيمسو ؛ ليلق [ال] و ريثك ىأ «ةنعم الو ةتعس هلام هنمو ليلقلا
 ىلعو  ًانوءام ةرفششلاو سأفلاك فعلا ىف راعتسيام ىمسيو « ريثك نمليلق وهف « رشعلا عبر لاملا
 ةبامن ىف نوكي امم لخباا نإف . ةليلقلا ءايشالا هذه لخبلا نع رجزلا ةنآلا ىنعم نوكي ريدقتلا اذه

 (لخبلاب ساتلا نورمأي و نولي نيذلا) ىلاعت هلوقل , كلذك اوناك نوقفانملاو ؛ةكاكرلاو ةءاندلا
 جاتحي امم هلزنم ىف لجرلا رثكتسي نأ لئاضفلا نمو : ءاملعلا لاق ( ميأ دتعم ريخلل عانم ) لاقو
 ضعب تمم“ ءارفلا لاق ( ثلاثلا لوقلاو ) بجاولا ىلع رصتتقي الو كلذ ممريعيف , ناريجلا هيلإ

 : هيف قدِشْنَأَو , ءملا وه نوعاملا : لوقي برعلا
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 اك لال لل زكا هاش ريش لوا: دود ول صح رأو اة وذقم وعلا منال كذبا ةصخ .هلجاو
 ( مهر مهاقسو ) لاق اء ءاملا وه ةنجلا لهأ اهدحب ةذل لوأو ( ءاملا نم انيلع اوخيفأ نأ ) لاق
 ىتح ىأ ؛«نوعاملا كيطعي ىتح كريعب ضر لاقي ؛ دايقنالا نسح ( نوعاملا ) ( عبارلا لوقلا )

 . ةعاطلا كيطعي

 ىف نوةقحملا لاق مث ةدئاف رثك أ هنآل اباف فخ ةعاط لك ىلع لمح نأ ىلوآلا نأ ملعاو

 ىل ةالصلا لوقي ىلاعت هناك ( نوءاملا نوعنمبو ) هلوق نيبو ( نو.اري ) هلوق نيب ةمءالملا ىف

 هن اكف منع هنورتسي قالا قحوهامو « قالا ىلع هنوضرءيىل هلعج بحب اف «قاخلل نوعاملاو

 تلق نإف ؟ هنيعب رفاكلا مسا هللا رك ذي ملل ( ليق نإف ) سكععلا ىلع الإ برلاو قلخلا لماعي ال
 ةلز رك ذ ىلاعت هنأ ( باوجلاو ) ؟ ( هبر مدآ ىصعو ) لاق لب مدآ ىلع رتسي مل مل تلق , هيلع رتسلل
 ةرعضلا سكب . هللا قم ججرخأ هنأ 2 3الوإإل ًافطل نؤكيل ةلاوتلاب انوزرقماهتوم دعب نكل ةدآ

 ردصي مللجر هناف هل ةعفر ةلزلا كلت فصو ناف ًاضيأو  ةريبكلا عم لوخدلاف نوعمطي فيكف
 . ةبوتلا هذه لثم اهنع بات مث ةدحاولا ةلزلا كلت الإ دنع

 اهدعب ىلا ةروسلاو نيقفانملا رك ذىف ةروسلا هذه« انلإ : ءاعدلاب ةروسلا هذه ريسفت متخنلو

 لصن مل. هباحصأ ىلإ و مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ىلإ ةعاطلا ىف لصن مل نإو نحنف ملي دمح ةفصقف
 انديس ىلع هللا لص و . نيمحارلا محرأ اي كللضفب انع فعاف : نيقفانملا ءال وه ىلإ ةحيبقلا لاعفالا ىف

 . ملسو هيد و هلأ ىلعو ء دمع



 ١و ةيالا . نوءارب مه نيذلا : ىلاعت هلوق

 ١/« َنوعاملا َنوعنَمَو َنوفاري م نذل

 هنم وهسلا عوق و ريدقتب مث « ىوقأ لعفلاب نايبلاو لعفلاب عرشلا كلذل ًانايب كلذ ريصيف ىعاسلا

 ةراتو وهسلا دوجسب ةرات ربجنم كلذو ةباحصلاو لوسرلا وهس ( اهدحأ ) ماسقأ ىلع وهسلاف

 تاينلاو فراعملا راضحتسا مدعو ةلفغلا نم ةالصلا ىف نوكي ام ( ىناثلاو ) لفاونلاو نئسلاب

 كرت نم رش ىهو قفانملا ةالص كلذ نمو «؛ تقولا نع جارخإلاو ءاضق ىلإ ال كرتلا ( ثلاثلاو )

 . هالصلا كلتب نيدلاب ءىزوتسي هنأل ةالصلا

 وه قفلملا نأ تالا قفاملا سفرا نأ ملعاف « نوءاري مه نيذلا ) ىلاعت هلوق امأ

 نم هيف دقتعيل عوشخ ةدايز نم هبلق ىف سيلام رهظملا ىتارملاو . رفكلل نطبملا نام الل رهظملا

 : نيسحأ سانلا دنع ةتالص نوكي نارملاو رش لضنال قفانملا لقي ٠)  ندسفال

 قحتسم اهكراتو مالسإلا رئاعش امنآل ةاكرلاو ةالصلا نع ضئارفلا رارظإ بحب هنأ ملعاو

 نعو هب ىدتقيل لفاونلا روظأ اذإ الإ « لفاونلا ىف ءافخإلا امتإ . راهظإلاب ةمهتلا فن بجيف نءلل

 !كتأق ناكر ىل اذه نكح ) ام لافي اطاطإ و نكتسلل !دحتس اداح) دحفلا قاىإو هنأ موضع

 اذهو «ءايرلا بانتجا رسيتي اءلقو « ءاير اهم ىتأي الو ءايح لفاوذلا كرتبال اولاق اذه عم نكل

 «دوساألا حسملا ىلع ءاملالا ةليللا ىف ءادوسلا ةلهلا بيبد نمىخأ ءايرلا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ءانثلا هنورب مهو , هلمع سانلا ىري نارا نآل ةءارإلا نم ةلءافم ىه انلق ؟ ةاءارملا ىنعمام ليق نإف
 . هب باجيإلاو هيلع

 ناسنإلا نوكو ؛ تقولا نع امجارخإ : نيرمأ ديفي ( نوهاس مهتالص نع ) هلوق نأ معاو

 نع ةيلاخ نوكتت نأ بحب ةالصلا نأ رهظف ؛ةاءارملا ديفي ( نوءارب مه نيذلا ) هلوقو ٠ اهيف الفاغ

 . ةثالثاا لاو> اللا هذه

 لاوقأ هيفو ©« نوعاملا نوعنمبو إل لاقف تالصلا ركذي هبقعأ ةالصلا ىمأ حرش امل مث

 ريبج نب ديعسو نسحلاو رمع ناو ةيفنحلا ناو سابع نباو ىلعو ركب فأ لوق وهو ) لوالا )

 ند هللا نفع ( تأ را )اة روس زد نيلدأ نأ كن درى وق ذاكرا عا كادت واكدت 01
 ؛ ةالصلا بيقع هرك ذ ىلا عت هللا نآلو « ةاكرلا وه (ثوعاملا) نأ مثو كذو أي دؤم ةاكرلل ناك

 مسا (نوعاملا) نأ ء نيرسفملا رثك أ! لون ره قاتلا كوقلاو ر ةاكولا ره كلذ نوكي نأ رءاظلاف
 سأفلاك. ةعيبطلا مؤلو قالا ءوس ىلإ هعذام بسنبو ؛ ىنغلاو ريقفلا هلأسيو ةداعلا ىف عنمب ال امل

 ةنالث » ىور هنإف . رانلاو ءاملاو حلملا هيف لخديو . مودقلاو لابرغلاو ةحدةملاو ولدلاو ردقلاو

 هعاتم عضي وأ  كرونتىف زبخ نأ كراج سمتاي نأ كلذ نمو «حلملاو رانلاو ءاملا . ابعنم لحال

 دعا ومو 8 نذل نم لوعاف نرءاملا : اولاق لوقلا اذه تادعأو 5 ع ت”اصت 1 امو: كدنع



 ةيآلا . نيلصملل ليوف : ىلاعت هلو ١

 ىلعةقفشااىلإ عجري ايف ريصقت ء ضحلل هكرتو متيلا ءاذيإ ىلع همادقإ لوقي هناك(اهئلاثو) رهسلاو

 نيرماألا ىف ريصقتلا عقو الف « هللا مال ميظعتلا ىلإ عجري اهفريصقت ةالصاا ىف هوهسو « هللا قاخ

 0 ةمب رجلا دنع لمعتسي اإ] ظفللا اذه نأ 1 ( ليوف ) لاق اذهلف « هتواعش تاكادقف

 دحأ لكنأ ىوربو ( ةزا ةزمه لكل ليو٠ مهدي تبتك ام مهل ليوف ؛نيففطالل ليو ) هلوةك
 ةيملا نم ىلهو لوي رخأو « فرشلا بح نم ليو لوقي لئاقف : هتع رج بسحت رانلا ىف حوني

 ىلبو ءرملا لوقي نأ « ةيآلا لثم عامس دنع بحتسي اذهلف ء الص نم ىلبو لوي رخآو  ةيلهاجلا

 . ىل رفغي مل نإ

 وهسلا ( اهدحأ ) رومأ ةثالث لعسفب ريظعلا ديدهنلا لوصح ىلع ةلاد ةبآلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ريصيالو ؛ بونذلا باب نم كلذ لكو « نوءاملا عنم (اهئلاث و) ةاءارملا لعف ( اهيناثو لة ةالصلا نع

 0 لاكشإلا اذه 0 ؟ لاعفاللا هذه لعاف ىلع ديعولا اذه لثمب هللا مح لف ع ةيانرلا

 نيذلا نيقفانملا نم نيلصملل ليوف ىأ ( نيلصبلل ليوف ) هلوق نأ ( اهدحأ ) ًاهوجو هيف نورسفملا
 ةمادق] بيسب ةبوقع دير هل رفاكلا نأ ىلع ةيآلا لدن ريدقتلا اذه: لعو. لاعفآلا هذبم نوتأي
 رافكلا نإ : ىفاشلا لوق ةع ىلع لدي وهو . عرشلا تابجاول هكرتو عرشلا تاروظحم ىلع

 هنأ سابع نا نع ءاطع هاور ام ( اهناثو ) دمتعملا وه باوجلا اذهو.« عئارشلا عورفب نو.طاخم

 (نوهاس مهتالص نع )لاق هنكل نينمؤملا ىف ديعولا اذه ناكل ؛ نوهاس مهتالص ىف هللا لاق ول

 ا رطل لم لرقلا اذه« ابع اعرام نركي راه رك دع ال ئذلا رع هرلشلا ع ىهاسلاو

 (نيلصملل ليوف) هلوقب ةالصلا مهل تيثأ ىلاعت هنآل . ةالصلا كرتب ًارسفم نوكي نأ زو ال ةالصلا
 كاك نأ ركع يلاكج الا د رديف ارمك_ ال و افامن تيوكي ال كررتلا قد ةالملا نكاورسلاف اهيأو
 ةيلكلابةالصلااوسن مهنأب وةروصلاىلإ ًارظن نيلضم مهن وكب مهيلع كح ىلاعت هنأبلو ألا ضارتعالا نع
 (اليلقالإ هللان ورك ذي الو سانلا نوءارب ىلاسك اوماق ةالصلاىلإ اوماق اذإ و) لاق اك ىنعملا ىلإ ًارظن

 ةالصلاءازجأ عيمج ىف هللا رك نإ ًايسان قبينأ وهةالصلا نعناييذلانأب ىناثلا ضارتعالا نعباحيو

 ةدئاف ايف دقتعي ىذلا ملسلا امأ « ةالصلا ىف ةدئافال هنأ دقتعي ىذلا قفانملا نعاالإ ردصيال اذهو

 هل لصحي دق لب ؛ ةالصلا ءازجأ نم ءىث ىف باقعلاو باوثلاو نيدلا رهأ ركذتيال نأ عنتمي ةينبع

 نم ةالصلا ىف وهسلا نأ تيثف « ةالصلا ءاز را ضعب ىف اهاع ريصل هنأ ىتعم ةالصلا ىف وهلا

 ىأ ( نوهاس ) ىنعم نوكي نأ (راعلا وز) رفكلا لاعفأ نم هداكلل نع ىوكلاو ند واللا اانفأ

 لوق وهو ؛ لصي مل وأ ىلص ءاوس ىلابي ال هنأ هانعمو . اهطئارش الو مهتاولص تاقوأ نودبءتبال

 . لتاقمو نسحلاو قورسهو صاقو ىبأ نب دعس

 نم1اتتك ملاقتزم ةيالص ف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا وهس ىف اوفلتخا <« ةثلاثلا ةلأسملا ز

 هلعفيام لعفي ىتج لعفلا. كلذ ىف هل.نذأ ىلاعت هللا نكل ءابسام مالنلاو ةالصلا هيلع هنإ ءاملعلا



 ١ ةيآلا . نيلصملل لي وف : ىلاعتهلوق

 سار رثو ل

 «هد نوماس مهل نع نذل«: كَم 1 روف

 ءرملا مذي دقو . ةبجاو ةاساوملا نكت مل نإو  هعم ةاساوملا كرت ( ىناثلاو ) ملظلاب هلامو هقح نع

 هل فختاست و. هيرضنو هرج ( تلاثلاو )نذل مدعو قافناا ىلإ دنسأ اذإ امسال لفاونلا كرتب

 هيلع هنأ عم م ا ل نعد ا ا عدي ءىرقو

 ار وعلل ىأ ميلا وعدي ءىرقو «مقي اهيلع ةدئام نم + مظعأ ةدئام نم ام » لاق مالسلاو ةالصلا

 ل امو همعطيال مث

 الف كلذ داتعب أ 1 دي دشتلاب عدل "5 ىهو . ةدئاف ديدشتلاب ( عدب ) هلوق ىف 5 ملعاو

 مثإلا رئاك نوبنتحي نيذلا ١ ىلاعت هلوق هلثمو . هيلع مدنو كلذ هنم دجو نم ديعولا لوانتي

 نءؤملا نآل «قبي الو أرطي لايخلاو فيطلاك هنآل ممل نمؤملا بنذ ىمس ( ممللا الإ شحاوفلاو
 . بنذلا لع رصي ىذلا وه بذكملا امبإ ؛ مدني بنذلا نم غرشي اك

 ماعط ىلع هسفن ضحال هنأ ( اهدحأ ) ناهجو هيفف ( نيكسملا ماعط ىلع ضحب الو ) هلوق امأ
 نيكسملا عنم هن اكف ؛ نيكسملا قح ماعطلا كلذ نأ ىلع لدت نيكسملا ىلإ ماعطلا ةفاضإو نيكسملا

 ىلع هريغ ضحال ( ىتاشااو ) هعبط ةساسخو هبلق ةواسق و هلخ ةياهن ىلع لدي كلذو « هقح وه امم

 مع لعج ىلامت هنأ لصاحلاو . ًاباوث لعفلا كلذ ىف دقتعي ال هنأ ببسب نيكسملا كلذ ماعطإ

 نقيأو ءازجلاب نمآ ول هنأ ىنعي .فورعملا عنمو فيعضلا ءاذيإ ىلع مادقإلا ةمايقلاب بيذكتلا

 :نالادوس| بهز «ةفانملا7 كدكتلا وه كانلا عضوُف ٠ كلذ ةنغ ردط انمل ديعرلاب

 (باوجلا) ؟ ام [نوكي الو لاو> آلا نم ريثك ىف ءرملا ضحال دق سيلأ (لوآلا لاؤسلا)

 لعفيال هنأ رك ذف انبه امأ ؛ امعقوتي ىرخأ ةدسفمل وأ هلوق لبقي ال هنال وأ هبانم بوني هريغ نآل
 . نيدلاب بذكم هنأ امل [الإ] كلذ

 معطي فيكف هقح ميلا عنم اذإ ( باوجلا ) ؟نيكسملا معطي الو لقي ملل ( ىقاثلا لاؤسا ١

 لام الي تركيز ف لا اف ايام اطال ةيتع لاك عطل و لا 0

 . (ربصلاب اوصاوتو : قحلاب اوصاوتو « ةمحرملاب اوصاوتو) نينمثلا حدم ىف هدضو ؛ ىلوأ هسفن

 : لئاسم هيفو 4 نوهاس ممتالص نع مه نيذلا نيلصملا ليوف ل ىلاعت لاق مث

 ناك امل هنأ ( اهدحأ ) هوجو ابلبق امب ةيآلا هذه لاصتا ةيفيك ىف « ىلو ألا ةلأسملا إل
 لدت نأ ىلوأ عوضخلاو عودشخلا عم ال ةالصلاف قافنلا ىلع اليلد ماعطإلا نم عنملاو مهتيلا ءاذيإ

 , قلاخلل ةمدخ اهنإف ةالصلا امأ : قولخملا مم ةلماعم عفنلا نم عنملاو ءاذيإلا نآل . قافنلا ىلع
 نع ىبنت ةالصلا نإ سيلأ : لاق الئاس ناك ض حلل هكرتو ميتيلا ءاذيإ ركذ امل هناك ( اهيناثو )
 ءايرلا نيعنم ةعونصم ىهو ركنملا لعفلا اذه نع هاهنت فيك ةالصلا هل لاقف ؟ ركنملاو .اشحفلا

 ملل حنا اهد



 ه- س دع

 «"د نيكل ٍماَمَط َلَع ضح الو تو ميلا عدب ىذلا كلذ

 وهو « كلذ هنم سّعلاو سو هيلع هللا ىلصوبننلا ىلإ ءاجخل . كلذ مهتيلا فرعي ملو ءازهتسالا مهضرغ

 ميلا لالا لذيو هب بحرف لهج ىنأ 0 هعم بهذف ذه اتوع درب ناك ام مالسلاو ةالصلا هيلع

 0 نعو هنيمي نع تيأر نكلل « توبص ام هللاو ال لاَقف ء توبص اولاقف ء شيرق هريعف

 ةاءارملاو لخبلا نيب عمج قفانم ىف ا اجار ع 6 ا ]| تفخ

 ىلع ناسنإلا مادق] نآل كلذو . نددلا مويب ادكف نك نع كل ) ماع هنأ ( ىناثلا لوقلاو )

 ناك اذاف « باّمعلا نع ةبهرلاو باوثلا ىف ةيغرلل نوكي امتإ] تاروظحلا نع هماجحإو تاعاطلا

 عاونأ عيمج لصالاك ةمايقلا راكنإ نأ تبثف . ثاذللاو تايهتشملا نم ًائيش كرتي مل ةمايقلل ًاركنم

 : ىهاخملاو رفكتلا

 ندلا/ فني ,بذاكي نماةارملا/ن وكي نأ (اهدخأ ) هوجو نردلا ريسفت ىف 4 ةعبارلا ةلأسملا

 ءىشلؤأ ذاعملل اركتم ناكهنآل.وأ, 0 ًاركنم ناك هناآلوأ ؛ عناصلل ًاركتم ناكهنآلامإ مالسإلاو
 (با وجلاو) نيددح لكل نوكي نأ نآودب الو . هج ولا اذهىلع هلمح 05 فيك ل يق ة نإف عن ارشلا نم

 هللا لاق مالسإلا وه نآرقلاو ؛ مالسإلا لهأ 7 قلطملا نيدلا نأ ( اهدحأ ) هوجو نم

 نيدك دييقتلا نم برضب الإ ًانيد مست الف بهاذملا رئاس امأ (مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ) ىلاعت

 هلل عوضالاوه نيدلا نآل « نيدب تسيل ةلطابلا تالاقملا هذه لاقي نأ (اهيناثو) دوهلاو ىراصنلا

 دارا ن1 رمل رثككأ اهل عفا وف وب« انتل ثنو ) :ةييشلل قأ:ةوهتتللل عوضخ ىه امن] بهاذملا هذهو

 مالسإلا ركني نم نآلىلوأ هجولا اذه ىلع هلمحو اولاق ؛ ءازجلاو باسحلاب بذكي ىذلا تيأرأ
 حيبق لكىلع مدقملا امأ « ثعبلاو ةمايقلاب رقم ناكاذإ اهحباقم نع زرتحو ةديملا لاعفألاب ىقأي دق
 . ةمايقلاو ثعبلل ركنملا الإ وه سيلف ةالام ريغ نم

 (« نيكسملا ماعط لبع ضحبالو ؛ ميتيلا عدي ىذلا كلذف )) ىلاعت لاق مث

 رات اهفدالل ىاب ىلا« اضدحابر ناعضو ندلاناكدكي نم كادت قيركات لاعتام أ لعاو

 ( نيكسملا ماعط ىلع ضحي الو )هلوق وهو كورتلا باب نم (ىتاثلاو)(مبتيلا عدي ىذلا كلذف) هلوق

 رصتقا امنإو٠ ميتيلا عدل دل هرفك ناك اةكفلا رفاك ناك امل ىأ ةيييسلل ك]ذف هلوق ىف ءافلاو

 رصتقيال نيدلاب بذكملانأ ملعن اناآل ؛ كلذ الإ سيل نيدلاب بذكب نمعرداصلا نأ ىنعمىلع امهيلع

 ًاهيبنت ًادحاو الاثم نيمسقلا نم دحاو لك ىف رك ذ ىلاعق هناك. ليلا ليبس ىلع لب نيذه ىلع
 عرشلا بسحب ناركتم ناحيبق امهأ م. نيتلصخلا نيتاه نأ لجال وأ . حتابقلا رئاس ىلع هركذب

 فنعي هعفدي هنأ ىعملاف ( مييلا عدي ) هلوق امأ . ةينانإلاو ةءورملا بسح ناركنتسم ًاضيأ امهف

 هعفد ( اهدحأ) روهأ ميلي عد ىف رمآلا لصاحو (اعد م47ج ران ىلإ نوعدي موي هلوةك ةوذجو



- 

 اننا فص«( دارو يهدم لاه  سع

 ٠٠١ نيدلاب بذكب ىذلا تيرا
3 

00 
 م كا 2

 كم تايأ 0 2 كا ةروس ,

 ١) ميحرلا نمحرلا هللامس 6

 : لئاسم هيف 4 نيدلاب بذكي ىذلا ا 0

 نآل .رايتخالاب سيلاذهو : جاجزلا لاق . ةزمهلا فذحب تبرأ مهضعب أرق (ىلوألا ةلأسملا)
 ايف برعلا نع حصي سيلف تيأر امأف ؛ ىرتو ىرأو ىري وحن لبقتسملا نم تحرط اس:إ ةزمحلا

 باالعلا ىف ىرق ام عرضلا ىف در عارب او تدر له حاص

 1 ) ىلع 0 ىذلا اذه كلج ال ( هلوقك باطخلا فرح ةدايزب كَنْأَرَأ دوعسم نبا ارك

 مل نإف « وه نم ءازجلاب بذكي ىذلا تفرع له هانعم ( تيأرأ ) هلوق 4 ةيناثلا ةلآسملا ١

 . (ميتيلا عدي ىذلا وهف ) هفرعت
 بجعتلا ىف ةغلابملا هلم ضرغلا نكسل. ماهفتسالا ةروص ىف ناكنإو ظفللا اذه نأ معاو

 هللا لص لوسرلل باطخ هنإ ليق مث ؟ هسفن ضرع اذاملو بكرا اذام نلف تياارأ كعك
 روهظ دعب نيدلاب بذكي ىذلا اذه لقاعاي تيأرأ ىأ لقاع لكل باطخ لب ليقو ؛ سو هيلع
 هسفن ىلإ ةيدباألا ةيوقعلا رج لقاعلاب قيلي فيكف « ضرغل ال كلذ لعفيأ هنايبت حوضوو هلئالد

 لولا اذه ىلعو . نيعم صخشب ةصتخم اهنأ ( امهدحأ ) نالوق ةبآلا ىف ( ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ميلي هانأف « عوبسأ لك ىف نيروزج رحني ناك نايفس ىبأىف تازن حيرج نبا لاقف . ًاصاخشأ اوركذ
 نيب عملا هتفص نم ناكو ؛ ىمهسلا لئاو نب صاعلا ىف تلزن لتاقم لاقو ٠ هاصعب هعرقف ال ةلأسف
 ؛ ةريغملا نب ديلولا ىف تازن ىدسلا لاقو . ةحيبقلا لاعفآلاب ناينإإلاو « ةمايقلا مويب بيذكتلا
 ًايشدلأسي نايرعوهو هءاخا« ميثيل ا اناكشأ ىودو؛ لهجىأىف تلزن اهنأ ىدزواكللا ىحو

 ناكو ؛ كل عفشإ 0 لق شيرق 00 هل لاف . ىصلا سياف هب ف و هعفدف . هسفن لأم نم



 ةيالا . فوخ نم مهنمأو : ىلاعت هلوق ١٠١

 ءاذغ نوكي ىذلا ماعطلا ماعط] مث ء ىراصنلاو دوهلا لابج نومسي كئاوأو ؛ نآرقلاو ٠ لعلا لهأ

 ىفو ! ركشلل ًابجوم ._:نوكي الأ ؛ حورلا ءاذغ وه ىذلا ماعطلا ماعطإف . ركشلا بجوب دسجلا

 ا ةبآلا

 عوجلا لعج هنأ نع ىنعم نآل (انلق) ؟ فوخ نعو عوج نع لقي مل 1( لرلا لاؤسلا)

 « هنع هفرصي مث ا عوجلا ةاساقمع قو م دعبتلا كلذ 3 نأ ىضتقي اذهو « مهنع اد

 . نونمؤي نوفاخ ام ني>و ؛ نومعطي نوعوجب ام دنع مهنأ هانعم لب « كلذ ىضنقت ال نمو

 نم دارملا ( باوجلا ) ؟ ريكنتلا ليبس ىلع فوخ نم ؛ عوج نم لاق مل ( ىناثلا لاؤسسلا ل

 . ةقرحلا 0 رز فيلا اوراكل يح مدت 7 ا املف عوجلا 5 ميظعتلا 38 لا

 نِم ,داررملا نوكي نأ زم . ليفلا اعل 5 لصاخحلا 1 5 فرخلا رهف: فوخلا امأ

 ليلقلا عوجلا كلذ ىف مهءاقبإ همرك ةياذا زو مل امل ىلاعت هنأ ىنعملا نوكيو « ريقحتلا يي

 دارملا نوكي نأ لمتحبو'٠ مهم أ لمع نأ هودبع ول همرك 2 20 فيكف ليلقلا فوخلاو

 اكل عوجلا نيكد «فوظخ نود ( فو نم مهنمأو 2 نود ( عوج نم مومعطأ ( أ

 نم نيرك اش اونوكي ىتح .فوخلاو عوجلا عاونأ نم الوأ هيف اوناكام ارك ذم ىناثلا فوخلاو

 . نيتلصملا باوث اوةحتسف ؛ رخآ هجو نم نيراصو . هجو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربا ةوعدل ةباجإ 0 مهمعطأ امنإ ىلاعت هنأ ( ثلاثلا لاؤسلا ال

 ناكاذإو ( ًانمآ دلبلا اذه لعجا ) هلوق وهف نامآلا امأو ( هلهأ قزراو ) هلوق وهف ماعطإلا ىف امأ
 ؟ نيرضاحلا كئلوأ ىلع ةنم هلعج فيكف « مالسلا هيلع ميهارإ ىلع ةنم كلذ ناك كلذك
 لاقف ( ىيرذ نمو ) ميهارإ لاق ( ًامامإ سانال كلعاج نإ ) ل لاق مل لامن هللا نأ ( باوجلاو )
 اتا لدم رمح ا فرز لاق نيني تدل | اذ ميهارإ ىدانق (نيملاظلا ىدهع لانيال) ىلاعت هللا
 لب «دييقتلا اذه ىلإ ةجاح ال هللا لاف ( هللاب 1 نم ) هلوقب هديق ( تارغا نم ةلعا فرار

 “ ات ناك نال] لصحالف ةينيد ىهذ ناماإلإ ةجعن امأ : لاق ىلاعت هن أكف , للق هعنمإف رقك_ نمرو
 رفاكلا ماعطإ ناك كلذك ناكاذإو ؛ ملاطلاو حلاصلاو رجافلاو . لا ىلإ لصآ ىهف ايندلا ةمعن افأو

 هللاو . لاؤسلا لازف : ميهاربإ ةوعدب ال هيلع ءادتبا هللا نم اماعنإ فوخلا نم هنامأو ؛ عوجلا نم

 . سو هبحصو هلآ ىلعو دم انديس ىلع هللا لصو « ملعأ ىلاعتو هناحبس



 ٠م ةيآثلا ىل يفوتنا نبل ينمو« هللا ذل

 هد ,اةزإ 87 ضي رو

 «؛» فوخ نم مهنمأءو

 0 لا ءاشاالا ف طنا( 00 ىكءام اناطعأ نأب انيلع ةنمملا نسحت فركف
 «لوك أملا ماعطلاب عافتنالا مب ىتح لك ألا دعب اهنم دبال ىتلا ءايشالا ىفو . أيبتيو ماعطلا متي تح
 ماعطلا كل 6 ىتح ةعبرآلا رصانعلا نم دب الو , بك اوكلاو كالفآألا نم دبال هنأ لعت كنإف

 ملعت ذئنيحو « ماعطلاب عافتنالا متي ىتح اهروصو املاكشأ فالتخا ىلع ءاضعألا ةلمج نم دب الو

 . ةدابعلاو ةعاطلاب مالا بساني ماعظإلا نأ

 ؟نيمرك الا مرك أب ف يكف « مركلا نم ءىش هل نمي قيلتال ماعطإلاب ةنملا (ثلاثلا لاؤسلا)
 لك لا نم وعملا نيل هلا حاصاألا ىلإ داشرإلا لب  ةنملا هنم ضرغلا سيل ( باوجلا )

 سال م دة ويشفملا ناك تاعاطلا ءادأ ىلع ةينبلا ةيوقت لب ؛ةعاطلا نع ةعناملا ةوهشلا ةبوقت

 . كلذ ةدايعلاب

 هيبذتلا (اهدحأ) دئاوف هيف (باوجلا) ؟ ( عوج نم ) هلوق ىف ةدئافلا ام ( عبارلا لا وسلا (

 هلوقو ( اوطنق ام د-ءإ نم ثيغلا لزني ىذلا وهو ) ىلاعت هلوق هنو ديدش عوجلا ىمأ نأ ىلع

 ىهو ةللؤملا ةئيدرلا ىلوألا ةلاخلا ,هريكذت (اهيناثو) ثيدحلا « هيرس ىف كك حبصأ نم » هلو

 هناأل  ةعوجلا دس ام ماعطلا ريخ 0 ىلع هيبنتلا ( اهثلاثو ) ةرضاحلا ةمعنلا ردق 5 ىت> عوجلا

 . ةنطبلا ثروي هنإف عابشإلا امأ ء عوجلا ليزي ماعطلا نآل مهعبشأو لقي م

 نورفاسي اوناك مهنأ (اهدحأ) هوجو هريسفت ىفف ( فرخ نم مهنمآو )ل ىلاعت هلوق امأ

 مهريغ ناكو مهرضح ف الو 3 هاف ف ذل ناك مييلع ريغيالو ؛ دعا مهل ضرعت» ال نيمآ

 ( انمآ ًامرح انلعج انأ اوري مل وأ) هلوق ىنعم 3 ل

 فوخنم مهنمآو : عيبرلاو كاحضلا لاق ( اهثلاثو ) ليفلا بادأ ةمحز نم مهنمآ هنأ ( اهنناثو )
 ١( مهريغ ىف ةفالخلا نارك نأ ف رح نم مهم 1 اهعبارو) ماذجلا مهدلب مهيصي الف ٠ ماذجلا

 هيلع مه ىذلا نيدلا نأ نودلعيف « نوركفتي رفكلا ىف اوناكدقف : مالسإلاب مهنمآ ( امسماخو )

 ( اه-داسو ) هب كسمتي نأ لقاعلا لع بحب ىذلا نبا نوفرعي اوناك ام مهنأ الإ « ءىثب سيل

 : لوقي ىلاعت هن ك٠ ىدملاناببب لالضلا فوخ نم مهنءآو ؛ىحولا ماعطب لبجلا عوج نم مهمعطأ

 نومسإ اوناك مكعزانب نك مهنالجأو برعلا 00 نومست دمحم ثعبم لبق كك لهأاي

 نومست نآلا مترص ىت> ةمكسحلاو باتكلا مكتبلعو ٠ مكين ىلع ىحولا تل زنأ مث « باتكلا لهأ

 تحبصأ دقف . نآلا هركذل لح ال عبارلا هجولا اذه نإ : دابك الا قزميو عازب سانا ره رك كر لإ كرات

 ةعماجلا ىف دوقعم لمآلاو . مهريغ نم الو شيرق نم ةفيلخ نيبلسيلل دعب ملف ىوزو ٠ اهلظ ضرقناو « نيعدعب ًارثأةيمالسالا ةفالخلا
 ككفتلا عيشيل «٠ نورمعتسملاو واعتسالا هيلع ىضق يذلا عئاضلا ناطلسلا اذه ةداعإو . بولسملا قحلا اذه در ىلإ قفوت نأ ةيبرعلا

 © يواصلا هللا دبع )) هتلاب ذايعلاو نيلسحلا نيب ىضوفلا منو بارطضالاو



 ةيآلا . عوج نم مهمعطأ ىذلا : ىلاعت هلوق ٠4

 هارت سه

 0 نم مهمعطا ىذلا

 هجرخأ ام الإ لكلل لوانتم ظفللا نال لكلا ىلعهلمح ىلو لاو , تادابعلا ماسقأ نمممسق لك رك ذ مث
 كفيلا و ساتقلا» ةلجو ارككل لقا ىأ لو ديشتلف تان زكي ن) وهو ؛ءزخ 1 #ةجاو ةيآلا فاو ءالدلذلا

 صيصخ لعلو فوغ ند مممؤيو وج نم مرهعطإ هنإف تيبلا اذه بر ةدابعب اولختشيلو

 مههزلف مانصاألا ىلع كاذ ّق اولوعي لو 2 هظفحيس |ب ب دار تيبلل نإ ةهرل هولاق ال رب ره ترلاأ طظفا

 دس 0100 هنالك طاوس اودمعيال نأ مدارت هال

 ةبعلاةتفاضأ ةازات هناي نافذ ميظعتلا ديفت مظنلا اذه ىف تيبلا ىلإ ةراشإلا 4 ةيناثأا ةلأتملا 0

 فيضٍإ [ةرات]تيبلا ُْق 17 مطإو لوةيفديعلا كلا ةيسفت فيضٍ ةراتو ىدابعأب لوقيف 4سقن ىلإ

 .(ىتياربط)لوةيف هسفنىلإ تيبلا فيضي ةراتو(تيبلا اذهبر اودبعيلف) هلوق وهو.تيبلا ىلإ هسفن

 امل ىلاعت هنأ ( اهدحأ ) هوجو ماعطإلا اذه فو « ع وج نم مهمعطأ ىذلا ل ىلاعت لاق مث
 عوجلا ند هيف اوناكام دعل مهماعطإ بيس كاإذ ناك مهةلحر ْق مط م َىَ مرجلاب مهنمأ

 فذقف ؛ قزرلا بلطل فيصلاو ءاتشلا ىف ماشلاو نهلا ىلإ باهذلا مهيلع قش لتاقم لاق (اهناثو)

 نوجرخ كم لهأ لعجو : هولمف ةكم ىلإ نفسلا ىف ماعطلا اولمحت نأ ةشبحلا بولق ىف ىلاعت هللا

 ةنوؤ. هللا مهافكف ؛ كلذ عباتتو نيتليل ةريسم ىلع ةدج نم مهءاعطنورتشيو ؛ راو الابمملإ

 اعد مل-و هيلع هللا لص أدم اوبذك امل مهنأ اهانعم ةيآلا هذه ىلكلا لاق ( اهتلاثو ) نيتلحرلا
 دمحاي اولاقف دهجلا ممءاصأو طحتقلا ميد شاف« فسوت نك نقلا ديزعانلمكلا لب الاد لاَقف ؛ مهلع
 دعب 2٠ لهأ بصخأو دالبلا تبصخأف ملسو هياعدللا ىلص هللا لوسر اعدف . نونمؤم انإف هللا عدا

 : تالاؤس ةيالا ىف مث (عوج نم مهمعطأ ) هلوق كاذف ؛ طحقلا

 نم سيل ماعطإلاو . معنلا لوصأ ىطعأ ىلاعت هنأ « تبجو امنإ ةدابعلا ( لوالا لاؤسلا

 لانهم (اهابكأ رو وجال نم ( باوجلاو ) ؟ ماعطإلاب ةدايعلا بوجو للع اذاملف ؛ معنلا لوح

 كلذ لك لا[ هنأ نيوز ؟اةشردللا كالهإ 9:تليظلا [َلاَنسإَو لبفلا ند هماعنإ ا

 بذلاو ماعطلا بسكىلإ نوجات< نحن نكل : لوقي لئاسلا ناكف «ةدابعلاب مرمأ مث . مهفاليإل

 نأ لبق «عوج نم 7 طفلا لاقت حلقي تل اءاذ قف ةدالاب اتلغتشال وولف ء[ريقتلا»نغ

 ديعلا ءاسأ كيتا لرخل دبا للان أتعب لافتا ذأ (/اهنث 2( !هودبع اذإ مهمعطي الأ : هودبعي

 نم ىحتست الأ معنلا لوصأ نم حتست مل اذإ : لوي ىلاعت هن اكف « كلذ عم مهمعطي هنإ مث : هيلإ

 هنااكف ءاهفلعي نم عيطت ةمييهلا نال , ماعنإلا ركذ امإ ( اهلاثو ) كتءاسإ دعب كيلإ ىناسحإ

 . ةميهلا نود تمسل لوي ىلاعت
 ١) ًاعيمج ضراألا ىف ام كل قلخ ) هلوقب انل اكلم ايندلا لعج هنأ سيلأ ( ىناشلا لاؤسلا (



 ةهاوده عا َ  م راو لو ل

 6و 0 اذه بر اودسيلف

 ىب نم برت هل ناكو ءدسأ هل لاقي نبا هل ناكو , هموقديس ناكو « فانم دبع نب مشاه ءاج نأىلإ

 كتئاوأ ىلإ تلسرأف ىكبي همأ ىلع دسأ لخدف ةعاجلاو ررضلا هيلإ اكشف هعم بعلي هبح موزخم
 ماقف عوجلا نمت اكلم ىرذا ةره هيلإ كا ترث ىفأ مش 5 ًامايأ هيف اوشاعف محشو قيفدي

 فالكاو هللامرحلهأ متنأو .«نولذتو هيف نولقت ايدج متبدجأ مك لاف ,. شرق ىف اميطخ مثاه

 نيتلحرلا لعْدتَأ ىب لك عمج فاالخ | كيلع سيلف كل عبت ني اولاق 5 عسا 2 نسانلاو مدآ دلو

 ناك ى> ريقفلا نيدو هئيب هةهسف ىنغلا حر ا تاراجتلل ماشلا لإ فيصلا قو قع لل ءاتشلا ف

 نمزعأ لو الام رك أ وذ برعلا ف نكي مف 2 كاذ ىلع مهو مالسإلا اك 2 ميينغك موه

 : موف رعاشلا لاق ء شيرق

 ىفاكلاك مريم نوكي ىتح مهنغي مهريقف نيطلاخلا

 مهمظيعت راطقالا لهأك رتل ءاودارأام ليفلا باداأل متول هنأ هيف ةنملاو ةمعنلا هجونأ

 عامتجاو ( امأ ضرأللا ىف مهانعطقو ) هلوق ىف روكذملا دوهبلا لاك مهلا- راصو اوقرفتل ًاضيأو

 ىلاعت هبنو « ىتش لئابق نم عامتجالا نوكي نأ نم ةمعنلا ىف لخدأ دحاو ناكم ىف ةد-اولا ةليبقلا

 جو> أر فسلاو ( جحلا ىف لادج الو ) ىلاعت هلوق 0 طل الو :ةشنارقللا اوفا :لقوتتا نك نإ

 ءاتشلا ةلحرف 5 لهأ ىلإ سانلا 1 ر دارملانأ (ىناثلا لوقلا ) ةماقإلا نمق الخلا مراكم ىلإ
 ةكم عفانم 0 أف.ص اة >ث اههردحأ 0 هد ىذ م بجر ةرمع فيصلاو

 1 هذه كلاطق اودار أم 0 ءفلا تالا م ناكولو 2 ان مهاوكب

 درفأف 04 في صلاو 1 شكلا ىلحر دال ' 4 ال وعفم مهفاليإب / ةلدرلا بص 4 هيل اغلا ةلأسملا ١

 ءىرقو ٠ . ف.صلا ةلحرو ءاتشلا ةلحر هأ دعم ليقو ٠ ؛ مكنطب صعب فاو كك: هلوقك نالوا نمل

 . ةبجلا ىهو ءارلا مضب ةل>ر

 ررضلا عفد ( امهدحأ ) نيمسق ىلع ماعنإلا نأ ملعا « تيبلا اذه بر اودبعيلف ل ىلاعت هلوق

 بلج امأ ء بجاو سفنلا نع ررضلا عفد اولاق كلذلو ؛مدقأو مثأ لوآلاو عفنلا بلج ( ىناثلاو )

 ىف عفا بلج ةمعنو ليفلا ةروس ىفررضلا عفد ةمعنىلاعت نيب ببسلا اذهلف ء بج او ريغ[ هناف] عفنلا

 ةفعتلا 5 عبتأ مرجال « ةيدويعلاو ركشلاب لباقي نأودبال ماعنإلا نأ يره اخ 1 ةزاوللااةه

 : لئاسم انههو ( اودبعيلف ) لاقف ةيدوبعلا بلطي
 ةباغ ىلع دوبعملل عوضالاو للذتلا ىه ةدابعلا نأ انركذ 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 كود ثييلا لا ىذنذلا وه هنالل تيبلأ اذه بر اودح وملف از - م لاق مش 3 00 م

 حراوجلالامعأب ةقلعتملا تادايعلا داررملا لاق نم مهنمو 5 تادايعلا حاتفم ديحوتلا نالو 5 ناث واللا



 هيلا فيلا ال اتبغلا ةلحوأ ال اعتنا و 5

 هلوق ف يك مهشاعم ماوق هنأ كسل دل 0 تالا م 00 0

 تفلأ“: برعلا لوقت ,ةمعنلا لك هنأ ىلع هببنتلا فطعلا واو كرت ةدئافو( لاكيمو 'ليربجو )

 بحأ اذإ هنإف ةسناؤملاو ةدوملاب مازلإو . رمآلاو فيلكتلاب مازلإ نابرض مازلإلاو ؛ هتمزل ىأ اذك
 ررضلا عفدل ( امهدحأ ) ناب رض ءاجلإلا نأ اي ( ىوقتلا ةملك مهمزاأ ) هنمو « همزل ًائيش ءرملا
 القع ال هذخأ نم عنام الو امظع الام دحب نك مبظعلا عفلا بلطل ( ىناث 00 3200
 هرم كاب ”نلد ناركت 1 قارذلا 00 لإ احلل نرك نإ انش الر اعمال

 ( مهفاليإ ) هلوق ىف دا رلا ا 3 تكد 0 ررضلا عفدل نوكت

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق, ةنانك نب رضنلا دلو ًاشيرق نأ ىلع اوقفتا « ةعبارلا ةلأ أملا ١

 اكو ةكشلا هذه كنس قااورك ذو ه0 ىنتلل فاز نأ وفق ال ةناث لا لدا

 رانلاب الإ قلطنت الو «نفسلاب ثبعت رحبلا ىف ةميظع ةباد وهو شرقلا ريغصت هنأ ( اهدحأ ر

 ل كوت دلو لكان رحبلا ىف ةباذي هلاقا6 نتي زف تتم ماا رمال نبا! !لأتل هنأ ةياواعتت نع
 : كمن ؛؟لغت الار

 ًاشيزتا ننزق كيسا الحبلا نكست ىلا ىهأَنِئْيَرقَو
 نإف « ةمالا ىمأ ىلت اهنآل تافصلا هذ نوفوصوم ًاشيرق نأ مولعمو ٠ ميظعتلل ريغصتلاو

 مهتاراجتب نيبساك اوناك م هناأل بسكلا وهو شرقلا نم داوحأ مهنا( اطاثوز الهنا ةفآلا

 ىف بالكنب ىصق مبعمجل ؛ مرحلا ريغ ىف نيقرفتم اوناك ثيللا لاق ( !مثلاثو ) دالبلا ف ممرضو

 ءاوعمتجا اذإموقلا شرقت لاقي ؛ عمجتلاوهش ةرقتلان أل ًاشيرق اومسف « ًاتكسماهوذختا ىتح مرحلا

 : رعامشلا لاق , ًاعمج ىصق ىعم كلذلو

 رهف نم لئابقلا هللا عمج هب اع ىعدب ناك ىدق م 5

 شيتفتلا شرفلا نآل ؛ اش رق كلذب اومسف جاحلا جيواحم ةل+ نودس اراك هنأ (اهعبارو)

 ةرح نبا لاق
 ماع كاذلا هاو ءورتع دلع ذا ناتع اوهازقملا :كهاقعلا اهأأ

 . لئاسم هيف ( فيصلاو ءاتشلا ةلحر ل ىلاعت هلوف

 هذه نم دارملا ىفو  ريسملل مولا نم لاحترالا مسا ةلحرلا ثيللا لاق 6 ىلو آلا ةلأسملا ١
 نعلا ىلإ ءاتشلاب ةلحر ناتاحر شيرقل تناك نورسفملا لاق ؛ روهشملا وهو (لوالا) نالوق ةلحرلا

 ًايرق نأ وه كلذ ىف ببسلا نأ سابع نبا نع ءاطع رك ذو . مأشلا ىلإ فيصلابو ًافدأ نهلا نآل
 نااؤتاوع ايواح (ابح مهسفنأ ىلع اوبرضو عضوم ىلإ هلايعو وه جرخ ةصخخم مهنه ًادحاو باصأ اذإ



 ١١ه ةيالا ٠ مهفاليإ شيرق فاليإل : ىلاعُت هلو

 هدصق ىذلا . تيبلا اذه تر اودبعيلف : لاق هن أك« ليفلا ةروس لوأ ىلإ ةراشإ (ىدذلا تيبلا اذه

 ةدابعلاب ىمآلا نآل كعفنو كفاليإ لجال مهدوصقم نع مهعفد تيبلا بر نإ مث ليفلا نادعأ

 . ةمدقتملا ةروسلاب ةروسلا هذه لو | قلعت ىلع لدي اذهف « ةعفنملا لاصيإ ىلع 0 نسحب ا

 ليلخلا لوق وهو ( 0 ةقلعتم ( فاليإل ) ىف ماللا نأ وهو , « ىباثلا لوقلا ١)

 هذهل ًاركش مهدابع اولعجيل ىأ . شيرق فاليإل « تيبلا اذه بر اودبعيلف : ريدقتلاو هيوبيسو

 ىنعم نم مالكلا ىف امل انلق ؟( اوديعيلف ) هلوق ىف ءافلا تلخد ملف ليق نإف ء اه . افارتعا و ةمعتلا

 هذه هوديعيلف همعل رب ءاسل هودبعي مل نإ لبق هن اكف ٠ ىصحت ال مهلع هللا معن نال كلذو « طرشلا

 . ةرهاظ ةمعن ىه ىتلا ةدحاولا

 لاق ءاهدعب امب الو اهلبق امب ال :ةقلعتم ريغ ماللا هذه نوكت نأ ( ثلاثلا لوقلا ا١)

 لك مهنآل كلذو ؛ شيرق فاليإل اوبجيا : ىنعملا ناك بجعتلا مال ماللا هذه موق لاق : جاجزلا

 تافآلا مفديو مهلمش فلؤي ىلاعت هللاو ٠ ناثوآلا ةدابع ىف ًاساغناو البجو ًايغ نودادزي موي

 كف 9 كيل يلع نم بجعتلا ةياغ ىف هنأ كش ال كلذو. ؛ مهشياعم كك مظنيو « مهلع

 ىاسكلا رايتخا اذهو (. هانإ انماركو ديزاو ندب ايعتص اموري كلزوي هعللا 1

 . ءارفلاو شفخالاو

 ءايلع لاق فلإلا وه فاليإلا نأ (اهدحأ) هجوأ ةثالث فاليإلا ىف اوركذ مة يناثلا ةلأسملا )

 نيت اهي شيدرقي بعل إلا ليعمل نروكسف ةتم زل ىلرل دحلزو ىنعع ًاناليإو ًافالإو ًافلإهتفلأو .ىثلاثفلأ ةغللا

 «شيرق فالإل نورخآلا أرقو . شيرق فلإل : رفعج وبأ أرقو ءاعطقنت الو الصتتف نيتلحرلا
 . هللا هينمزلأو اذك عضوم تمزا كلوق نم اذه نوكي نأ (اهيناثو) شيرق فاليل ةمركع أرقو

 هسفنب فلأ فطل هيف ىذلا ريبدتلاب ةفلآلا تابثإىنعملا نوكيو هللا هينفلأو ء اذك تفلأل وقت اذك

 قنكلاو) هلوقك ى هو هلا ريبدت لتي رقف تلصح امإ ةفلآألا هذه نأ ىنعملاو , ًافاليإ هريغدقل اوأعلإ

 ايس ةرسملا نوكي فو( اننا يق متحبصأف ع ولق نيب فلأو ) لاقو ( مهنيب فلأ هللا

 ىلإ ًافاضم|انههر رادصلل] نزركيفر در قل 0 بادكأ مازهنا دنع تعقو امك« قافتالاو ةسناؤإلل

 فالي الان وكي نأ (اهتلاثو) متلحرل نيمزالم ًاشيرق هللأ لعجب نأ لجال ىنعملا نوكيو : لوعفملا

 ىلإ ًافاضم ,لوقلا اذه /إع نزدضلل ؛نزرككيف .بادارعالا نياو,ءارقلا كوفي ولو زيبجتلاو ةئبتلا د

 زمه ريغ فاليل رفعج وبأ أرقو :اعطقنت الو.الصتت ىتح اهتلحر شيرق زيبجتل ىنعملاو ؛ لعافلا

 . هريرقت رم دقو نوئزّتسي ىف هبهذك وهو الك ًافذح لاعفإلا ةرمه فذخ

 الوأ فاليإلا قلطأ هنأ وه (مهفاليإ شبرق فاليإل ) هلوق ىف ريركستلا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١
 نأ برةاللاو ,هيف ةنملا مظع ها يضعن و فاليالا رمال امخفت قلطملا كلذل الدب ديقملا لعج مث

 مهمأقم هي هيف لخديف ؛ مهيب ناك ةقفاومو ةسنارؤم لك عمج ليلع ( شيرق فاليإل ) هلوق -

 عمم َرخغغ 4١د



 ةيألا ٠ مهفاليإ شيرق فاليإل : ىلاعت هلوق ٠١١

 انلعفام لكانلعف لاق هن اكىلإ ىنعمب ( فاليال ) هلوق ىف ماللا نوكست نأ 4« ثااثلا لامتحالا 0

 هللا ةمعن لوقت ( فيصلاو ءاتمثلا ةلحر ) مهفاليإ ىهو مهملع ىرخأ ةمعن ىلإ ةمدقتملا ةروسلا ىف

 قيلعن ريدقت لع تهج وت ةثالث تالامت>| هذهف ؛ ءارفلا لوق اذه ؛ ىمءملاىف ءاوس ةمعنل ةمعنو ةمعن

 : ناررعأ لوقلا ده عيان نك قبو « هذه لبق ىتلا ةروسلاب ماللا

 اولعج نأ ( امهدحأ ) : نيلوق ةمدقتملا ةرودلاب ماللا هذه قيلعت ىف سانلل نأ ( لوألا 2
 لكك ار رك نارا ايلا ردا نإ (اهحا ر : هوجو هليلغا | ركتحاَو دخاو هوت قرشا

 نأ بجو ةمدقتملا ةروسلاب ًاقلعتم ناك امل ةروسلا هذه علطمو ؛ اهسفنب ةلقتسم امهنم ةدحاو
 (ارلان رز هد ار )يحسم نافل كعك 3نأ نأ (امناتاورا ةلقتشم ةروش نكن ال

 شيرق فاليإلو رت ملأ ةيناثلا فو « نيتلاو ىلوآلا ةعكرلاىف برغملا ةالصفف أرق رمع نأ ىورام

 هذه نأ ضقسملا روبسملا ؤهو (قاثلا لوقلا) : محرلا نمحرلا هللا مسبب امهنيب لصف ريغنم ؛ 8

 . هولاقام ىلع ةجحنسيلف اهلبق امب ةروسلا هذه لوأ قلعت امأو ٠ ليفلا ةروس نع ةلصفنم ةروسلا

 اة ا هيلا اندست هدح ا ولا هءالاكو ةدحاولا ةروسلاك هلك نآ رقلا_نآل
 نم دنع وفعلا تايآبو ةبوتلا تابآب ةقلعتم اهنإ مث . ةقلطم ديعولا ىلع ةلادلا تابآلا نأ ىرت الأ

 امهنيب لصفي مل اببأ نإ هلوق امأو «نآرقلا رك ذ نم هلبق امب قلعتم (مانلزنأ انإ) هلوقو هب لوقي

 دكر د0 14 1 )2 لتال اي اف رع ةءارق امأو ١ امي لضمفلا لع لكلا قاطاب_ ضراعم وهف

 . نيتروس أرقي دق مامإلا نال

 فاليإل ًاببس ليفلا باحصأب هلا هلءفامراص مل هنأ نايب لوقلا اذه. قلعتي اف (ىتاثلا ثحبلاا)
 ىذ ريغ داوب ) ىلاعت لاق ام ىلع عربضتلاو عرزلا نع ةيلاخ تناك كم نأ كشال لوقنف ؟ شيرق

 ةكملهأ فارشأن اكف ( تارٌعلانم مهقزراو مهيلإ ىوهت سانلانم ةدئفأ لعجاف ) هلوقىملإ ( عدز

 ةمعطالا نم هيلإ نوجاتح امب ممدلب لهألو مهسفنآل نوتأيو . نيتلحرلا نيتاه ةراجتلل نولحترب

 ؛ ةكم لهأ نومظعي اوناك ىحاونلا كولم نآل . مهرافسأ ىف نوري اوناك امنإ مثو ؛ بايثلاو

 هكم لهأ نومسي اوناك مهنأ ىتح ةبعكلا ةالوو همرح ناكسو هللا تيب ناريج ءالؤه : نولوةيو

 ىف ايازملاك لت تلطبلو زعلا اذه مهنع لازل , ةبعكلا مده نم هيلع اومزع ام ةشبحلل متولف , هللا لهأ

 ضرعتي و بناج لك نم نوفطختي ىحاونلا رئاس ناكسك ةكم ناكس راصلو مارتءالاو ميظعتلا

 ةكم لهأ عقو دادزا مهرحت ىف هديك درو ليفلا بادأ هللا كلهأ املف « مهاومأو مهسوفن ىف مهل

 هللا لاق اذهلف ٠ رجاتملاو عفانملا كلت تدادزاف ممل فارطألا كولم ٍيظعت دادزاو ٠ بولقلا ىف

 . ( فيصلاو ءاتشلا ()ةلحر ... شيرق فاليإل ) ( ليفلا باصأب كبر لعف فيك رت ملأ ) ىلاعت
 بر اوديعيلف ) ةروسلا هذه رخآ ىف ىلاعت هلوق نأ لوقلا اذه ةح ىلع لدي اهف ( ىناثلا هجولاو )

 )١( نينثالاودحاولا ميفف اضم درفم وهو . ةينثتلاب ال دارفالابةلحر ةرووشملا ةءارق نكلو ةءارق ابلعلو ءاتشلا ىتاحر : لصألا ىف ٠



 ١٠ شيرف ٌةرومش

 (شيرف ةروس)

 ( ةيكم تابآ عبرأ ىهو )

 قرص
 .٠ - هارر -

 <0مهف اليإ 223١ شيرف فالياال
 رب دس

 4 ةيكم تاي عبرأ ىهو شيرق ةروس ))
 « ميحرلا نمحرلا هّللأ مس

 : لئاسم انهه نأ ملعا ( مهفاليإ شيرق فاليإل )ل

 نوكت نأ امإ امنإف . ةئالث ًاهوجو لمتحت ( فاليإل ) هلوق ىف ماللا ( ىلوألا ةلأسملا إل
 اهدعب امبالو . اهلبق امب ال ةقلعتم نوكت ال وأ  اهدعب ىتلا ةيآلاب وأ اهلبق ىتلا ةروسلاب ةقلعتم

 : تالامتحا ةفن ,ايليقزام ةقلعتم نوكت نأ وهو ( لرالا ةجرلا امأ

 فلإل ( لوك أم فصعك مهلعجل ) ريدقتلا نأ ةديبع ىبأو جاجزلا لوق وهو ( لوألا إل
 نإف ,. فيصلاو ءاتشلا ةلحر نم اوفلأ دق امو ٠ شيرق قبتل ليفلا باتحأ هللا كلهأ ىأ شيرق

 فيلأتل كإذك اولعمي ملو مثرفكل ( لوك أم فصعك ر اولعج امنإ مهنآل فيعض اذه: ليق
 كلذ مهب لعف اس ىلاعت هللا نأ من ال انأ ( اهدحأ ) هوجول فيعض لاؤسلا اذه انلق ٠ شيرق

 (تبسك امب سفن لك ىزجت مويلا) ىلاعت لاق ؛ ةمايقلل رخؤم رفكسلا ىلع ءازجلا نإف . مهرفكل

 مب لعف ول ىلاعت هناآلو ( ةباد نم اهرهظ ىلع كرتام أوشك امي"سانلا هللا دخاوي ولو ) كاد

 ( شبيرق فاليإل ) مهب كلذ لعف امن لب . رافكلا عيمجت كلذ لعف دق ناكل . مهرفكل كلذ

 ىفاني ال نكل دوصقم رفكساا نع مهرجز نأ به ( اهناثو ) مهردق رابظإو 0ع ميظعتل و

 مهنأ به ) اهثلاثو ( 5 نارك ل عودجم 0 محلا ركل ىتد ًادوصقم 1 يم كوخ

 لاعب "نأ اج © نشيرق "تازت لإ "ذأ "انك" كذلإلا كولن لاتعد اره زنكعلاا زككلقا
 نكمل  كلذل هواعقتلي مل مهو ( ًانزحو ًاودع مهل نوكيل ) ىلاعت هلوك « شيرق فاليإل اوكلهأ
 :«طاقتلالا هيلع بع نأر نيضاهيلإ نزقأألا لال

 (شيرق فاليإل . ليفلابادصأب كبر لعف فيك رت ملأ) ريدقتلا نوكي نأ «ىتاثلا لامتحالا)
 لسرأو ليلضتىف مديك لعج ىلاعت هنإف . شيرق فاليإل ؛ هانلعفدقف مهم انلعفاملك لاق ىلاعت هناك
 . شارق فاليإ لجل ناكامن] كلذ لكف ؛ لوك أ. فصعك اوراص ىت> ؛ ليبابأ ًاريط مهملع



 لوك أم فصءك ميلعجل : ىلاعت هلوق .١٠

 هلكأت ودي 21ك6 الك دنا ( لاك ام ىنعم نوكي نأ ريسفتلا ف ( كلاثلا هجولا ) نسحلا لوق
 لوق وهو باودلا هلكأت نبك مهلعج ىندملاو لوك أم وه لكأللل حلصي .ىثث لكل لاقي باودلا
 . كاحضلاو ةمركع

 ىوس رخآ أ ةعقاولا كللتل ببسلا نأ الإ اذكه تناكنإو هجولا اذه ىلع تناكام ليفلا ةصق

 « كلذ نم ءىثىلإةجاح الف ةعطاقلا لئالدلاب هتوبن دك أتو همودق دعب امأ . همودقلبق هيلإ جاتحي
 . ملسو هبحصو هلآ ىلعودمح انديس ىلع هللا ىلصو . مكحأو ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو



 .٠ ةياالأ, بال زكالما كفرطعيكا مباع : ىلاعت هلوق

 مي يح زر 5 2 2
 «هد لو ام فصحت

 ريرضلا نيع ىف كاردإلا صحي نأو ءاهارن الو راققأو سومث انت رضحب نوكي نأ زجيلف كلذ زاج
 انبهذم ىلع اج كلذ نأ ملعاو . لاحم كلذ لكو « ساد:ألا ىف ةعقب ىريو قرشملابوه نوكي ىح

 . عقتال اهنأب ةيراج ةداعلا نأ الإ
 ناويدلل لع هناكليجسلا نأ ( اهدحأ ) ًاهوجو ليجسلا ىف اوركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ةلج نم ةراجحب ليق هناك. مهلامعأ ناويدل مع احس نك انككلا تانك

 ءولمملا ولدلا لجسلا هنمو . لاسرإلا وهو « لاجسإلا نم هقاقتشاو ؛ نودملا بوتكملا باذعلا

 لارا فرع 6 كادتلاو .تادلا كف 025 مسإلا اذه ناتكلا كلذ ىس اعز

 امم ىأ ( ليج نم) هلوقف (نافوطلا مهيلع انلسرأف ) هلوقو (ليبابأ ًاريط مهيلع لسرأو) ىلاعت هلوقل

 رجح هضعل ىنعل ؛ كو كل كلاس اقع لكم نءانع نبا لاق ( اناثو ) باتكلا كلذ ىف هللا هك

 ايندلا ءامسل مسا ليجسلا ( اهعبارو ) ديدشلا ليجسلا ةديبع وبأ لاق ( اهثلاثو ) نيط هضعبو

 . ماللاب نون 1 تلديأف ف منهج ءامس 0 مسا ليج نإف « منهج نم ةراجح ليجسلا ( اهسماخو )

 : لئاسم هيفف لو 5 أم فصعك مهلعجخل ال ىلاعت ةلوق امأ

 (فصعلاوذ بحلاو) هلوقف اهانرك ذ ًاهوجو فصلا ريسفتىف اورك ذ 4 ىلو ألا ةلأسملا ١)
 هفصعتو داصحلا دعب ضرالا ىف قبب ىذلا عرزلا قر علا رت ا 0 انهسهااوركاذر

 هنآل ( ناحيرلاو فصعلا وذ ) هلوقل نيتلا فصعلا ملسم وبأ لاق ( اهيناثو ) ىثاوملا هلك أتف حايرلا
 ةعنم الو هل ةعجر الولطب دقفالوك أم ناكاذإ وهو ؛ بحلانع هقرفتف رذلا دنع حيرلا هب فصعت

 ىذلا بحلا وه ( اهعبارو ) لذساا كردي نأ لبق عرزلا فارطأ وه ءارفلا لاق ( اهئلاثو ) هيف

 . هرشق قبو هبل لكأ

 اذه ىلعو ؛ لكأ ىذلا هنأ ( اهدحأ ) ًاهوجو لوك أملا ريسفت ىف اورك ذ 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 : نالامّت>١ هيفف هجولا

 فحب مث نار هتقلأ مث «باودلا هتلكأ دق نيو عرزك ىنعملا نوكي نأ « امهدحأ إل

 هيلع امىلع تءاج هنع ةرابعلازأالإ « ثورلا ءازجأ قرفتب مهاصوأ عطقت هف يواوجأ نرقكل

 . سابع نبا نع ءاطعو ةداتقو ٠ لتاقم لوق وهو (ماعطلا نالكأب اناك) هلوقك. نآرقلا بادآ

 هيف 0 اذإ عرزلا قروب ًاعقاو هيبشتلا نوكي نأ هجولا اذه ىلع « فاثلا 0 و١

 دق عرزك مهلعج هنأ وه ( لوك أه ) هلوق ريسفت ىف (ىناثلا هجولا ) دودلا هلكأي نأ وهو ؛ لاكألا
 نسح نالف 0 ايدك لركلأ# كاطع علا فوك ودقتلا فهل شو ءاطيبقا ورا هلحا لكأ
 اذهو , مولعم ىنعملا اذه نآأل هبح لكأ هنأ لجأ نم فصعلا ىلع لوك أهىرجأف ؛ هجولا نسح ىأ



 ةيآلا . لي# نم ةراجح مويمرت :ىلاعت هلوق ٠٠

 «4» ليجس نم ةراجحن مهرب

 ىف ةعاج ليبابأ ةديبع وبأ لاق ةغللا لهأ امأ ( باوجلا ) ؟ لباب آلا ام « ىناثلا لاؤسلا ١
 ناللوق هيف ؟ ال مأ دحاو ةظفلل ا هذه لهو « انبهوانهه نم ليبابأ كمانأ ليخلا تءاج لاقي « ةقرفت

 امل:دحاوال . ديدابعلاو .طيطامشلا لثموهو اهل دحاوال هنأ ءارفلاو شفخ" الا لوق 8 (لوالا)

 0000 معذ ( (اهدحأ ) هجوأ ةثالث اوركذ لوقلا اذه ىلع مث ءدحاو هل هنأ (ىناثلاو )

 ةريبكللا ةمزحلا ىهو ءةلابإ ىلع ثغض : مهلاثمأ ىفو : ةلابإ اهدحاو عمس هازل رام ةعلا ناكو

 نولوقي نييوحنلا عمسأ تنك ىاسكلا لاق ( اهيناثو ) ةلابإلاب اهماظن ىف ريطلا نم ةعامجلا تيمس

 ناك ةلابيإ ليباباألا دحاو لئاق لاق ولو ءارفلا لاق ( اهثلاثو) ليجايو لوجعك ليبابأو لوبإ
 ل7 دو راكد: لاق 6 ًاًباورص

 لاق سابع نبا نع نيريس نبا ىور ( باوجلا ) ؟ ريطلا كلت ةفصام 4« ثلاثلا لاؤدلا ٍّ

 دوس ريط لاق هنع ءاطع ىورو « بالكلا 1 و ليفلا ميطارك .طارخ مل ا 6

 داوس مهتروص ىف ناك موق ىلإ تلسرأ اهنأ ببسلا لعلو . اجوف اجوف رحبلا لبق نم تءاج

 ببسلا لعلو راغخض ضيب اهنأ ريبج نب ديعس نعو  ةيصعملاو رفكلا داوس مهرس ىفو نوللا

 ل لكم سور اطاورارضخ تناك ةزاقاو هذاوسلا دضأ نضايتلاو © تمر عا رهكتلا هنلط نأ

 فصو د->أ لكف رخآ لكش ىلع ناك اهنم جوف لكل علف ؛ اجا 0 تناك امل امهنإ لوقأو , عابسلا

 . فيطاطخلاك ءاقلب تناك لمقو «ىأَراَم

 : لئاسم هيفو « ليجس نم ةراجح مهممرت ل ىلاعت لاق مث

 امنإو ؛ركذم عمج مسا هنأأل ريطلا وأ هللا ىأ مهيمري :ةويح وبأ أرق 4 ىلوألا ةلأسملا إل
 ارحل ىلع كثنؤي

 لمحيرئاط لك ناك: لتاقم لاق ( اهدحأ ) ًاهوجو ىمرلا ةيفيكىف اوركذ (( ةيناثلا ةلأسملا ١
 رجح لك ىلع بوتكم « الجر دحاو لكل دة هيلجر ىف نانثاو هراقنم ىف دحاو . راجحأ ةثالث

 جرخ ها ىلع عقو نإو ءرخالا بناجلا نم جرخالإ عضوم ىلع رجح اهنم عقو ام هبحاص مسأ

 مل ليفلا باحصأ ىلع ةراجحلا هللا لسرأ امل لاق . سابع نبا نع ةمركع ىور ( اهناثو ) هربذ نم

 كلت تناكو , ريبج نب ديهس لوق وهو . ىردجلا هب راثو هدلج طفن الإ مهنم دحأ ىلع رجح عقب
 . ةصخلا لثم اهربك أو : ةسدعلا لثم اهرغصأ راج>اآلا

 ةسدعلا لثم نوكت ىتلا ةراجحلا ىف نوكينأ !زوجوللاقو . كلذركنأ نم سانلانم نأ ملعاو

 لبجلا نوكي نأ انزوجل « هلفسأ نم جرخيو ناسنإلا سأر نم ذفني نأ ىلع هب ىوقيام لقثلا نم

 ىتم هنإف «تادهاشملا نع نامآلا عفري كلذو « ةنبتلا نزو ىف نوكي نأو لقثلا نع الاخ ميظعلا



 هبة ةيآلا . ليلضت ىف مديك لمح ملأ : ىلاعت هلوق

 6© © مس هراسو م ةسوس هس

 "0 لب 1 ل مم لحرأر 5١< ليلضت ىف مد لعب ملأ

 ءرهدلا ميدق نم ناثوآلا نم ةبعكلا اولد اوناكش ب رق رافك نأ سيلأ ( عباسلا لا ؤسلا)

 دصق نم ىلع باذعلا هللا طاس ملف « ةبعكلا ناردج بيرخت نم حبقأ ناككلذ نأ كش الو

 ايف ناثواآلا عضو نال ( باوجلاو )؟ ناثوآلا نم اهألم نم ىلع باذعلا طاسي ملو « بيرختلا

 لتاقلاو ىغابلاو « قيرطلا عطاق هريظنو . قلخلا ق> ىلع دعت امي رخو « ىلاعت هللا ق> ىلع دعت

 نإو ؛ ةأرملاو ةعموصلا بحاصو ىمعالاو ريبكلا خيشلا لتقي الو . نرملسم مهنأ عم نولتقي

 / 3 ىلإ ممررض ىدعتيال هنآل ء رافك اوناك

 ىف فيك : جاجزلا لاق ( باوجلا ) ؟ ةيآلا هذه بارعإ ىف لوقلا فيك 4 نماثلا لاؤسلا ١)

 . ماهفتسالا فورح نم فيك نال ( رت ملأ ) هلوةب ال لعفب بصن عضوم
 لئاسم هيفو ( ليلضت ىف مهديك لعحب ملأ ل لاف : مهب لعف ام ركذ ىلاعت هنأ ملعاو

 ًاديك هامس لف ليق نإ , ةيفخلا ىلع ريغلاب ةرضم ةدارإ وه ديكلا نأ ملعا ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 « رهظأ ام رش هبلق ىفناك ىذلا نكلل « معن انلق ؟ تيبلا مده هنأ حرصي ناك هنإف « ًارهاظ ناكهرمأو

 نمو مهم ةيعكلا ببسب مهل لصاحلا فرشاا فرص ديري ناكو , برعلل دسحلا رمضي ناك هنأل

 . هتدلب ىلإو هسفن ىلإ ممدلب
 ولذإ ٠ حيبقلاب ىضربال ىلاعت هنأ ىلع ليلد مهيلا ديكلا ةفاضإ : ةلزتعملا تلاق (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 نسح ىف كي هنأ ودنلا لع ىف تبث هنأ ( باوجلاو ) ( ىل موصلا) هلوةك «هتاذ ىلإ هفاضال ىضر

 .؟ مهرايتخاو مهتدارإل ًاقباطم هعوقو ةفاضإلاهذه نس> ىف كي ال ملف « بيس ىندأ ةفاضإلا

 ًاعئاض الاض هلعج اذإ هديك لاض لاقي لاطبإو عييضت ىف ىأ (ليلضت ىف)( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 هنالل ؛ ليلضلا كلملا : سيقلا ءىرمال ليقو (لالض ىف الإ نيرفاكلا ءاعد امو) ىلاعن هلوق هريظنو

 هرمأ اوحتتفي نأ اودارأو سيلقلا ءانبب الوأ تيبلا اوداك مهنأ ىندمب . هعيض ىأ هيبأ كلم لاض

 لاضف همده ةدارإب ًايناث هوداكمث « هيف قيرحلا عاقيإب هديك للضف ؛هيلإ جالا هوجو فرصب
 رهظدق ناك مهبعس ىأ « لالض ىف نالف ىعس لاقي ا5 فرظلا فرح ىنعمو ؛ مهبلع ريطلا لاسرإ

 .أطخو الالض ناك هنأ لقاع لكل

 : تالاؤس هيفو 4 ليبابأ أريط مهلع لسرأو ل ىلاعت لاق مث

 رقحأ ناكامبم هنإف ريقحتلل امإ (باوجلا) ؟ ريكستتلا ىلع ( ًاريط) لاق مل( لوآلا لاؤسلا ال
 الف ةريغص ةراجحب ىرت ريط ىأو ًاريط لوقي هناك ميخفتلل وأ , ربك أو بجيأ هللا عنص ناك
 . لتقملا .ىطخت



 يلا . ليفلا باعصأب كب ر لعف فيك رت ملأ : ىلاعت هلو ب

 قلخ نال ( باوجلا ) ؟ لمع الو قلخ الو لءج لدي ملو (لعف) لاق مل« ثلاثلا لاؤسلا ل
 تايلظلا لعجو ضراأللاو تاومسلا قلخ ) ىلاعت لاق تايفيكلل لعجو : لعفلا ءادتبال لمعتسإ

 ىلع ليفلا عبط لعجو رويطلا قلخ ىلاعت هنآ ىلوأ ناكف ماع لعفو بلطلا دعب لمعو ( روذااو

 ركذ ولف : ةباجإلا قحتسي نم مف ناك هلعلو «تيبلا ظفحب نأ هولأسو ؛ هيلع تناك ام فالخ

 . لكلا لمشي ًاظفل رك ذف مالكلا لاطل ةثالثلا ظافلالا

 هناك ( اهدحأ ) هوجو نم ( باوجلا ) ؟ برلا لقي ملو ؛كبر لاق مل « عبارلا لاؤسلا 0
 مث هيدهاش ام دمع اي تنأو ؛ ناثوآلا ةدابع اوكرتي مل مث ماقتنالا اذه اودهاش امل مهن لاق ىلاعت

 كت ل مهنعتأربت مرجالف « ماقتنالا كلذ تيأر ىذلا تنأ كن اكف . ةعاطلاو ركسقلاب تفرتعا

 تلعف اس : لاق ىلاعت هناك( اهنناثو ) مهلع لب مهل تسلو كل انأ ىأ . كبر لوقأف ؛ لكلا نم
 َكّرْتأ فيك. كموق لبق كل اب تنك انأف « كمدقمل ًافيرشتو كل امظعت كلذ لّيَفلا باح
 . نرفظيس هنأب مالسلا هيلع هل ةراشب هيفف , كرورظ دعب كتيبرت

 هذهو بجعتلا ضرعم ىف روكذم ( كبر لعف فيك رتملأ) هلوق ( سماخلا لاؤلا ١)

 هوجو نم (تاوجلا ) ؟ بجعتلا اذه"ببشلا اف# ةبنع تال ىلاعق هللا ةزدق "ىلإ 'ةسنلاب ءاشاألا

 دجسملا نودب ىدؤي ملعلا نآل كلذو « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم عبت ةبمكلا نرأ ( اهدحأ )

 هزمه ردلا وه ىذلا لوسرلا مث .فدصلا وه دجسملاو ردلا وه ملاعلاف ماعلا نودب دجس ال امآ

 : هتينفأو هتمزه دجسملا ف نعط ا مظعلا كلملانإ لوقي ىلاعت هنااكف  هبلق قاض ىتح هزاو ديلولا

 ةلكلا نأ ( اهناثإو ) ببجحل اذها نإ !"ةمدغأو ةنفأ الأ 'لكاأ نم داودشللاأ ثنأو كنف نذل قف

 ظفح ىف ىعسن الفأ ؛ ءادعألا نع كلم ةلبق تظفح انأ مث ء كتفرعم ةلبق كبلق و كتالص ةلبق

 . !'ىصاعملاو ماثالا نع كند ةلق

 (باوجلا) ؟ليفلا كالموأ ليفلا بابرأ لي لو (ليفلا بادكأ) لاق مل 6 سداسلا لاؤلا 2

 نم اوناك ماوقالا كتلوأ نأ ىلع لدي ( ليفا باتأ ) هلوقف . سنجلا نم نوكي بحاصلا نآل

 نيب ةبحاصملا تلصح اذإ هنأ : ىهو . ةقيقد هيف لب ؛ لةعلاو مهفلا مدعو ةيميهلا ىف ليفأا سنج

 لاقي كلذلو « نودالا بحاص هنإ ىلعألل لاقي الو « ىلعألا بحاص هنإ نوداللل لاَقيف « نيصاث

 كتلوأ نأ ىلع لدي ( ليفلا باتكأ ) هلوقف « ةياحصلا مهن مالسلا هيلع لورلا بح نمل
 اممو ( لضأ مه لب ) ىلاعت هلوق نم دارملا وهو . ليفلا نم ةلزنم نودأو الاح لقأ اوناكماوفأآلا

 لوقي ناك هن اك ؛ هنعرفي و هنع لوحت, ناك ةبعكلا بناج ىلإ ليفلا اومجو املك مهنأ كلذ دكؤي

 ؛ ةيدرلا ةعرعلا كلت نوكرتي اوناكام مهو ()هكرتأ الف ديمحىمزع قلاخلا ةيصعم ىف قولخل ةعاطال

 . مهنم الاح نسحأ ناك ليفلا نأ ىلع كلذ لدف

 ٠ مهتعزعو همزع نيب لاش .ةعزعلا ىنعع مزعلاو ليغلا لاح نال ةياكح اذه ()



 ةاب ةيألا . كبر لعف فيك رت ملأ : ىلاعت هلو

 . ةصخلا نم رغصأو ةسدعلانم ربك أ هيلجر ىف نارجحو هراقنمىف رجح رئاط لك عم ناكو « ةيماهت

 رجحلا ناكف  ىرافظلا عزجلاك ةرمح ةططخم زيفق ون .ىناه مأ دنع اهنم ىأر هنأ سابع نبا نعو

 قيرط لك ىف اوكلبف هيلع عقي نم مسا رجح لك ىلعو ٠ هربد نم جرخيف لجرلا سأر ىلع عقب
 هرزو تلفناو هلق نع هردص عدصنا ىت> تام امو ٠ هلمانأ تطقاستف ةهربأ ىودو « لنمو

 رجحلا هيلع عقو اهمتأ املف . ةصقلا هيلع صقف ىثاجنلا غلب ىتح . هقوف قلحي رئاطو موسكي وبأ
 مش نامءطتسإ ندعم نييمعأ هسئاسو 6ليفلا دئاق تيأر» تلاق ةشئاع نعو ٠ هيب نيب 6 رخو

 : تالا 5و الا ف

 دارملا (باوجلا) ؟ لي وطنامزب ثعبملالبق تعقو ةعقاولا هذهنأ عم (رتملأ) لاق 1(لوالا)

 ًايرورض هب لصاحلا ملعلا ناكف رئاوتم هب ربخلا نأل] هراشإ رهو 5 دكار ملعلا هيؤرلا نم

 مبلبق انكلمأ 07 ريم وأ) ملا ليبس ىلع هريغل لاق ببسلا اذهلو ؛ ةيؤرلل ءالجلاوةوقلا يف ًايواسم
 روصتي ال ام نأ قرغلا : لرقن,انال_ ( نى دق ١ ىشيزك لع هللا نأ ملعت ملأ) لاق ملف : لاقيال (نورقلا نم

 هناف « لضلا رارفك هك اردإ روصس ىذلا امأو 4 ارداف ركل ملعلا الإ هيف لمعتسي داك

 . ةيؤرلا هيف لمعتسي نأ زوجي
 (باوجلا) ؟ كبر لعفام رت ملأ لقي ملو ( كبر لعف فيك رتملأ ) لاق مل « ىناثلا لاؤسلا ل

 امسي ىتلا ىه ةيفيكلا هذهو اهتموادم ىلع لدي اهرابتعاب تايفيك اطو « تاوذ اهل ءايشآلا نال

 . تاوذلا ةيؤرب ال تايفيكلا هذه ةيؤرب لصح امنإ حدملا قاقجتساو « ليلدلا هجو نوماكتملا
 ىلع ةلاد تناك ةعقاولا هذه نأ كش الو ( اهانينب فيك مهقوف ءامسلا ىلإ اورظني لفأ ) لاق اذهلو

 انيهذم نآل كلذو « ملسو هيلع هللا ىلص دمت فرش ىلع ةلاد تناكو ٠ هتيكحو هبلعو عناصلا ةردق

 ةماغلا تناك: اولاقكلذلو . اهل ًاصاهرإ و مهتوبنل ًاسيسأت ةثعبلا نامز ىلع تازجعملا ميدقتز وحي هنأ

 نامزلا كلذ ىف ناكلاي نأو دبال هنأ اومعز مرج الف ء زو ال كلذ نأ « ةلزتءملا دنعو « هلظت

 غلبي و. امهدوجو رمتشي نأ بحبالو اولاق مث . ةدعاس نب سقوأ نانس نب دلاخك [بيطخ وأ] ىن

 . هربخ رهتشي مل مرج الف « نيليلق عمج ىلإ اثوعبم ناكهنأ لاهتحال « رتاوتلا دح ىلإ
 قعاوصلاو حايرلاو لزالزلا ف اوركذ مهنال ًادج نيدحلملا ىلع ةعقاوليفلا ةصق نأ معاو

 كلت انف ىرحجت الف ةعقاولا هذه امأ , ةفيعض ًاراذعأ معلا اهب ىلاعت هللا بذع ىتلا ءايشآلا رئاسو
 نود ًاموق دصقتف ؛ ةراجح ابعم ريط لبقي نأ ليحلاو عئابطلا نم ءىث ىف سيل اهنآل . راذعالا

 ثعبمو ليفلا ماع نيب نكي مل هنأل ةفيعضلا ثيداحألا رئاسك هنإ لاقي نأ نكي الو . مهلتقتف موق

 كلت اودهاش عمجةكمب ىقب دق ناكةروسلا هذهلوسرلاالت مويو (١)ةنس ن مو ا

 . هيف نعطلل ببسال هنأ انباع كاذك نكيمل اءلف , بيذكتلاب هوبفاششل ًافيعضلقنلا ناكولو ؛ ةعقاولا

 )١( فينلا رك ذل ىنعم الف ليفلا ماع دلو لوسرلاو ؛ نوعبرأو فين الإ : لوقي فيك .

 «م8- رطل عو



 ليفلا ةروس ةت

 ليفلا ةروس
 ) ةيكم تايبأ سمخ )

 ب

 ٠« ليفلا باب كو لعق فِي 31

 ( ةيكم تايآأ سمخ ؛ ليفلا ةروس ل

 ( محرلا نمحرلا هللا مسب )

 . ( ليفلا ب بامحأب كبر لعف فيك رتولأ ١)

 1 ا ا حابصلا نب ةهربأ نأ ىور

 . كلذ هبضغأف اليل اهيف طوغتو لجر ةنانك ىنب نم جرف جاحلا اهيلإ فرصي نأ دارأو سيلقلا
 ةشبحلاب جرح ةبعكلا نمدهيا فلخ اهتقرحأف جيرلا م :امخ انا رمل 6 فرت لفو

 غلب انف“ فلأ لبق 5 و ءرشع انثإ ليقو , ىرخأ ةننا و ؛ امظع ًايوق ناكو دوم همسا لف هعمو

 قي انعو ىأف جم ا لكس طا عدلا جرخ ةكم نم ًابيرق

 ىلإ وأ نملا ة ةهج ىلإ هوهجو اذإ و٠ 2. مك و كرب مرحلا ة ةهج ىلإ هوهجو الكا وناكف ليفلا مدقو
 ةهربأ نيعف مظعف اهيف مهما] جرفعريعب ىتئام بلطملا دبعل ذخأ ةهرنأ نإ مث ء لوره تاهجلا رئاس
 لاق هج ام ؟ ف الف عمد ريع حا دودي دس ادع لكقو امس اج الح ناكر
 الاه كل دا د رد هع كاهأف كئابآ نيدو كنيدوه ىذلا تيبلا ل 00

 : لوقي وهو هتقلح ذخأو 5 فأر عجر 3 : هنع كعنميس بر تيبللو لبالا بر انأ

 (1) كل الح عنماف هلحمن مم ءرملا نإ مهال

 كل آ مويلا هيدياعو ب يلصلا لآ ىلع رصناو

 (7كلاحاودعمطاعو ميهيلص ناغيال

 كلادب 5 رمأف ان كو مبك رات تنك نإ

 اكامح مهنع عنماف براي اكاوس ملوجرأ البراي :لوقيو
 الو ةيدجنب ىهام ةبيرغ ريطل اهنإ هللاو لاقف « نها وحن نم ريطب وه اذإف وعدي وهو تفتلاف

 كلاحر عنمافهلحر عن 6 هرملا نإ مه ال :ىورب )١(

 كلياع ًادبأ مهلاحعو 0للط نيلعلا ؛ ل : ةديجلا ةياورلا (0)
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 . بابلاىنعم ديفي ال قابطإلاو ؛ةقلغملا باوبآلا ىه ةدصؤملا نآل ةقبطم لي لو : ناتغلهتدصوأو

 عضوم هنأ ىضتقي (نذبنيل) هلوق نأ (اهد>أ) هوجو نم باذعلاف ةغلابملا ديفت ةيآلا نأ لعاو

 هنكل باب هل نوكي ال ثيحن عضوملا كلذ لءحي ءاش ول هنأ ( اهيناثو ) رثبلاك ًادج قيمع رعق هل

 ةدصؤم لقي ملو ( ةدصؤ» مهيلع )لاق هنأ ( اهئلاثو ) مهترسح ىف ديزيف . جورخلا مهركذي بابلاب

 ةدصؤم هلوقو « ةلاحلا هذه مهنوك الوأ دوصقملا نأ ديفي ( ةدصؤم مهلع ) هلوق نآل ؛ مهلع

 .لواللا دصقلاب ىنعملا اذه ديفي ال مهلع

 : لئاسم هيف ( ةددمم دمع ىف ل ىلاعت هلوق امأ

 : ءارفلا لاق , نيتحتفب دمعو ملا ن وكسب دمعو « نيتمضب دمع ىف ءىرق (ىلوألا ةلأسملا إل

 مقعلاو مقعلاو يقعلاو  بهآلاو بهالاو باهإلاو مدالاو مدإلاو ميدالا لثمدمعو دمعو دمع

 را علا دحاو ىلع عمجا امأ ؛ دحاو ريغ ىلع دومع عمج دمعلا : ىلع وبأو هدربملا لاقو

 . لصرو َلْوَسَرَو سا

 دومع لاقي ؛ءانبلل لصأ وهو « ديدح وأ بشخ نم ليطتسم لكدومعلا 4 ةيناثلا ةلأ ملا
 . تيبلا هب موقي ىذلل تيبلا

 وحنك باوبآلا كلت اب تقلغأ دمع اهنأ ( لوألا ) ناهجو ةبآلا ريسفت ىف ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 اهنآلل دمعب لقي ملو  اهيلع تدم دمعب ةدصؤم مهيلع اهنأ ىأ ءابلا ىنععي ىفو « بوردلا هب قلغت ام
 مهنوكلاح ( ةدصؤم مهلعاهنإ ) ىندملا نوكينأ ( ىناثلا لوقلاو ) اهيف بابلا ناك تراص اهترثكل

 .نيمرك الا 97 انا ان ممللا « صومصللا اف رطقت ىتلا رطاقملا لم ( ةدم دمع 3 ) نيقثوم
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 لاقيو « رسكلا ةغللا ىف مطحلا لصأو ؛ موقلا داز ىلع ىتأي لكلا ديدش ىأ ةمطح لجرو اهف

 اهقوس دنع اهرسكي ىأ ةيشاملا مطحب هناك ءاه ريغب مطحو ةمطح عار لاقي ؛ ةمطحلا ءاعرلا رش
 : لتاقملاقو « رانلا تاكرد نم ةيناثلا ةكردلا ىهو رانلا ءامسأ نم مسا ةمطحلا نورسفملا لاق , هفنعل

 كلملانإ م لاق هنأ هلي ىنلا ىلع ىورو « بولقلا ىلع مجهت ىت> مودللا لكأتو ماظعلا مطحت ىه
 . « رانلا ىف هب ىمري مث رسكتف ةبكرلا ىلع ةبشخلا عضوت اكهبلص ىلع هرسكيف رفاكلا ذخأيل

 هنأاكةروصلا ىف داحتالا ( اهدحأ ) : هوجو انهه مسالا اذهب منهج ركذ ىف ةدئافلا نأ معاو

 هردق عضيل نيع رسكب زماحلا نأ ( ىناثلاو ) ةمطحلا كءاروف ةزه ةزمه تنك نا : لوي ىلاعت
 ىف كيقلتو كرسكت ةمطحلاف رسك مطحلا ىفو ؛ ةمطحلا كءارو ىلاعت لوقيف ضيضحلا ىف هيقليف

 الوقيتال ًارسك رسكت اهنإف ةمطخلا اهأ ء بجاحلاب رسكلا الإ سيل ةزمهلا نكل ماهج ضي

 ناكل 6 ٠6 اعإ كح نم رانلل مسا ًاضيأ ةمطحلاو سانلا محل لكأي زاملا زامللا نأ ( ثلاثلا ) رذت

 اذا, د لاقو دحاو مساب اميلباق مث ءزمللاو زمحلا نيفصو رك ذ لاقي نأ نكمبو محللاو

 لوقت امبإ لاقف ؟ نينثالاب دحاولا ىنب فيك لوي لئاسلا ناك! ىفكي و ىنب هنإف كنم نينثإلاب ىم

 . (ةمطحلا ام كاردأ امو ) لاق كلذلف د-حاولا اذه فرعتال كنال اذه
 ( ةدقوملا )ل نا 0 مخفتلا ةفاضإلاف « هللا ران ١ ىلاعت هلوق امأ

 ىلع هللا ىصعي نم ابجي : مالسلا هيلع ىلع لوق هنمو هتردقب وأ هرمأب ( ةدقوملا ) وأ ًادبأ دمحتالولا

 ل 2 را 2 ملأ اب 2و و فاشل“ ضال رك رانلاو ضرألا هجر
 . « ةيلظم ءادوس نآلا ىهف تدوساىتح ةنس فلأ مث ء تضيبا ىتح ةنس

 اذإ هيلع علطاو لسدجلا علط لاقي هنأ ملعاف : 4 ةدئفالا ىلع علطت ىتلا رق ىلا عت هلاوق أمأ

 ىلإ لصت ىت> مهقاوجأ ىف لخدت راثلا نأ ('لوآلا ) : نابجو ةيآلاا ريسفت ىف مث :هالع

 هنم ًالأت دشأ الو ءداّوفلا نم فطلأ ناس ذأ كدب ف قتل مهتدئفأ ىلع علطتو مثرودص

 رانلا ءاليتسا عم داؤفلا نإ مث. هيلع تلوتساو منهج ران تعلطا اذإ فيكف « هسامب ىذأ ىندأب
 ىنعمو ( ىخي الو اهف توم ال ) هلوق نم دارملا وه اذهو ؛ تامل قرتحا ول ذإ قرتح ال هيلع
 وه كاذب ةدتفالا صيضخت تنم نأ" ( ىاثلاو ) داوفلا ىلإ محللا نم لزنت رانلا نأ وه عالطالا
 رانلا نأ لكي ىنلا نع ىور هنأ ملعاو « ةدسافلا تاينلاو ةثيبخلا دئاقعلاو رفكسلا نطاوم اهنأ
 . ىرخأ ةرم مهمظعو مهم ديعب ىلاعت هللا نإ مث . تهتنا مهتدتفأ ىلع تعلطا اذإ ىتح اهلهأ لكأت

 بابلا تدصأ نم ةقبطمىأ ( ةدصؤم ) نسحلا لاقف 6 ةدصؤم مهلع اهنإ )ل ىلاعت هلوق امأ



 هو ةيآلا . هدلخأ هلام نأ بسح : ىلاعت هلوق
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 . تاياهنلا ىصقأ داسفلاو ثبخلا ىف غلب لام ىأ يظعتلا هنم دارملا نوكي نأ ( ىناشلاو ) ليلقلا
 ةدعلا نم ذو أم هنأ اهدحأ هوجو هيفف ( هددعو ) هلوق ال ا ل لقاعلاب قلي فيكف

 ثداوحل ةريخذو ةدع هتلعجو هل هتكسمأ اذإ هتددعو اذكل ءىثلا تددعأ لاقي ةدحدلا لع

 لئاضف ددعي نالف لاقي مكدودعملا ةرثكل ديدشتلا ءاجو هاضحأ ىأ هددع ( انهناثو ) رهدلا

 هاجت اذاف ناهتلاب هلام“ هيل ل امو: لاقت ل رعبكم طحت 21 ع رتل" ب ور

 نالوقلا ناذهو « ةرثك ىأ ددع نالف ىنب ىف لاقي هرثك ىأ هددع ( اهثلاثو ) هيفخم ناك ليلا

 فيفختلابهددعو مبضعب أرقو « ةدعلاىنعم ىلإ ثلاثلا لوقلاو ء ددعلا ىنعم ىلإ ناعجار ناريخآلا

 هلام عمج (امهناثو ) هاصحأو هددع طبضو لاما عمج ىنعملا نوكي نأ ( امهدحأ ) نابجو هيفو
 راصنالا نم رفاو ددع هل ناك اذإ ددعو ددع وذ نالف كلوق نم هنورصني نيذلا هموق ددعو

 . نحافتلا ف لجدأ ناك كلذ ناك ىلا
 . 6 هدلخأ هلام نأ بسحب ال لاقف لهجلا نم رخآ برضب ىلاعت هفصو مث

 ئدملا نيو نإ لاخر( تح زر ل لا مث دحاو ىنعمب هدلخو هدلخأ نأ لعاو

 ت10 اهلا ك هلام نأ كك ءلفأ ل راع ةليع العرق حبصأ ىت>. هلمأ لاملا لوط

 هل نمض لاملا نأ ناسنإلا اذه بسحب دارملا نآل هدلخي لقي ملو (هدلخأ) لاق امنإو تومال

 لافوأ .ىضاملا لعاورك د كلدلو 2 غرف دق كح هن اكو توملا نم نامآلا هاطعأو دولخلا

 ةمكحلا لاتعالا لمعي ( اهناثوا) تملك هق.نيقبأل كسي هيما هفاكشال افي ترازام# ىلا

 توملا دعب هبيسب ركذي نأ لجالوأ اح ىس هنأ نظي نم لمع . صجلاو رجألاب ناينبلا دييشتك

 نم هظفحي كلذلف . تومأ ىلام صقتنا نإ : هنأ دقتعا ى> ًاديدش ًايح لاملا بحأ ( اهلاثو )
 حلاصلا لمعلاب ضيرعت اذه نأ ( اهعبارو ) ليخبلاداقتعا نم ديعب ريغ اذهو . ًاي- ىقبيل ناصقنلا

 . مهقملا ريعنلا ىف ةرخآلا ىفو ليما ركذلاب ايندلا ىف هبحاص دلخي ىذلا وه ةئآر

 رمآلا سيل ىأ هنابسح نع هل عدر هنأ ( اهدحأ ) نارجو هيفف ( الك ل ىلاعت هلوق امأ
 مثو لاملا نازخ تام : مالسلا هيلع ىلع لوق هنمو ؛حالصلاو ىلعلا لب هدلخي للملا نأ نظي انك

 باوج (نذنيل) ىف ماللاو (نذينيل) ًاقحب هانعم ىتاثلا لوقلاو ءزهدلا ىقبام نوقاي ءاملعلاو ءايحأ

 ٠ الك ىف مسقلا ىنعم لوص> ىلع كلذ لدف ردقملا مسقلا
 ذبنلا ظفاب هركذ امناف 6 ةمطحلا ام كاردأ امو . ةمطحلا ىف نذبنيل رل ىلاعت هلوق امأ

 ةلامو وه ىأ ناذبنيل ءىرقو « ةماركلا لهأ نم هنأ دقتعي ناكر فاكلا نآل : ةناهإلا ىلع لادلا

 عقو نم لك مطحت ىتاا رانلا اهنإ دربملا لاقف (ةمطحلا) امأو , هراصنأو وه ىأ لاذلا مضب نذبنيلو



 ةيآلا . هددعو الام ع ىنذلا : ىلاعت هلوق ت1

 ا م 0

 «52» هددعو لام 3 م

 أ

 ًارهج ةزمهلا ( اهعبارو ) بيغلار مظب 0 ةبجاوملاب ةزمهلا : ةيلاعلا وبأ لاق ( اهثلاثو ) ناس 1

 ناكر نرم 104 لنا طفل يذلا ةرملاا هدا ( ساخرا نيعلاو 'بجاخلاب ارس ةزرمللاو
 لخديو طاقسلا ةداع نم كلذ امنإ ةسايرلا بصنمب قيليال هنكل , كلذ لعفي ةريغملا نب ديلولا
 ةيدثم صاعلا نب كحلا كح دقو .اوكحضيل مهت ءاوصأ و مهلامفأ و ملا وقأب سانلا ىكاحي نم هيف
 هسياج زمهم ىذلا ةزمحلا « نسحلا لاق (اهسداسو) هنعلو ةنيدملا نع هأفنف ملسو هيلع هللا لص ىن

 تلق لاق ءازوجلا كل نع(| ةعياسو ) هييعيو ءوسلاب هاخأ ركذي ىذلا ةزدللاو هنيع هيلع 3

 ةميعلاب نوؤاشملا مم لاقف ليولاب هللا مهبمذي نيذلا ءالؤه نم ( ةزال ةزمه لكل ليو ) سابع نبال

 . بيعلاب سانلل نوتعانلا ةبحالا نيب نوقرفملا

 مث ؛ بيعلا رابظإ و نعطلا وهو دحاو لصأ ىلإ ةعجار ةبراتم هوجولا هذه ع نأ ملعاو

 ناوككك ل ها نررك نآاامإ و : دعما و دما ادنع نوكي دجلاب كوكي, نأ امإ هنإف نيمسق لع اذنه
 قلعتي اموهو « نيدلاب قلعتي رمأ ىف نوكينأ امإ  نيمسقلا نمدحاو لكو . كادإلاو ةيرخسلا دنع

 هذه ىف بيعلا راهظإ مث . ةطوبضم ريغ ىهو ةريثك هعاونأو سولجلا وأ . ىثملا وأ ةروصلاب
 قو. ظفلاب نوكب لف نريدلا عدا بئاغل نوكي كفار ءرضاحل نوكي دق ةيبرالا ماسقالا

 ا 6 لطنلا و1 بل ارادت كلذ كون ؛لمه راع. نيعلارور لأ نلااقنرابشإب تاوكت
 0 . ظفللا بسحب ًايبنم ناك هل ًاعوضوم ظفللا ناكامث ؛ اذامل عوضوم ةغللا بسحب ظفللا نأ
 سانلا مظعأ لوسرلا ناكاملو « ىلجلا سايقلا بسحت ىهنلا تحت الخاد ناكدل اعد د طفللا نك

 . ( ةزمل ةزمه لكل ليو ) لاق مرج الف هيام سا
 نع اسم هيفو 6 هددعو الام ج ىذلا )ب ىلاعتا لاق مث

 اذ لاعت_ هللا هفصو املأ 1 ىلع بصن وأ لكنم لدب (ىذلا) « ىو آلا ةلأسملا )ل

 نأ ةظوورل لالا نم عمج ام هباجيإ وهو زمللاو زمحلا ىف ةلعلاو ببسلا ىرجب ىرحب هنأل فصولا

 . هريغ صقنتسيف كلذ لجل هيف لضفلا

 ىعملاو فيفختلاب نوقابلاو ديدشتلاب عمج رماع نباو ىناسكلاو ةزمح أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 م هنأو ءانههو انهه نم هعج هنأ ديفي ديدشتلاب (عمج) نأ قرفلاو ؛ براقتم دحاو عمجو عمج ىف

 لاومألا عمج فنراالف لاقي « نيرهش ىف الو رهش ىف الو ؛ نيموي ىف الو « داو موي ىف هعمجب
 هيف ريكنتلاف (الام) هلوق امأو ٠ كلذ ديفي الف . فيفختلاب عمج امأو ءانههو انهد نم اهعمجي ىأ

 ةايحلا ةنيز نونبلاو لاما ) لاق امايندلا ىفام لكسا مسا لاملا لاقي نأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتح
 كذب نقف نأ هب: قبل عفيكف :نيقح ايندلا 5 لإ ةشنلاب ةعارلا نانآلا لاف( انذلا



 5 ةزمط لا ةروس
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 ٠١« ةزم ةزمه لكل ليو

 4 ةيكم تايآ عست ةزمهملا ةروس ل
 « ميحرلا نمحرلا هللا مس ١)

 : لئاسم هيف ( ةزمل ةزمه لكل ليو
 ليولابوعديف لولوتي بوركم لكةماك ىهو . طخسلاو مذلا ةظفل ليولا ( ىلوآلا ةلأ-1ا

 لاق مل ليق نإ منهج ىف ليج هنأ ىورو ؛ ماللاب تلصوف مهمالكىف ترثك مث نالفل ىو هلصأو

 مكلو) لاقف (نيملاظ انك انإ انليوا») اولاقةمثنأل انلق ؟ (ليولا كلو) رخآ عضومففو (ليو) انهه

 «راغصتسا سيوو « حيبقت ةملكاهنإ ليو ىفليقو ؛ هللا الإ هسهنك ملعي ال هنآل ركن انهو ( ليوا
 لواذتي له ةروسلا هذه ىف ىذلا ديعولا ىف اوفلتخاو . لعفلا اذه حبق ىلع اذهب هبنف « محرت حيوو

 اولاقف نوةقحلا امأ : نينيعم ماوقأب صوصخموه وأ ةئيدرلا لاعفألا ىف ةقيرطلاه ذهب كسمتتي نم لك
 ظفالامومع ىف حدقيال ببسلا صوصخ نال كلذو ناكنم ًانئاك لعفلا اذه لعفي نم لكل ماع هنإ
 زملي ناك قي رش نب سنخالا ف تلزن ىلكلاو ءاطع لاق مث : نينيعم اناا[ صخ مسي كالوكانلال

 ةريغملا نب ديلولا ىف تلزن : لئاقم لاقو « لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةصاخو مهااتغيو سانلا
 انلزام ق] نب. دم لاقو ؛ ههجو ىف هيلع نعطيو هئارو نم ملسو هيلع هللا ىلص ىب هلا باتغي ناك

 دارا نازك نا فاني اجانلازعفلا نورنا ]زر هلا طعم صرخ فأكل ووو 8ع عمسأ

 تنأوهروزأال قرزي مل نملك تن لاق اذبأ كر ززأإل كل لاقاز ءائاظإا نأ 5 انها

 فرعلا ةنيرقب ماعلا صيصختب هقفلا لوصأ ىف ىمسملا وه اذهو (١)ةماعلا ةلمجا هذه هديرت ام

 نم رسكلا دارملاو نعطلا زمللاو ( ءاشم زامه ) ىلاعت لاق رسكسلا زمهلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 نأ ىلعلدب ةلعف ءانبو ( مكسفنأ اوزملت الو ) ىلاعت لاق . مهيف نعطلاو مهنم ضغلاو سانلا ضارعأ

 نوكس (اةزملا ٌةوهه : لكلا ليبو:) :.ئرقو  دكحتضلاو اةنغللا اههوجاو اهنا رض ادق ةنم: ةذاع كلذ
 (اهدحأ) ًاظافلأنبرسفمللو متشيو هنم كحضيف كيحاضالاو دباوألاب قات ىنلا|ةزخشللا ئهو ميلا

 ةزمللاو ديلاب ةزمهلا : ديز وبأ لاق ( اهننامثو ) بايعلا ةزمللاو « باتغملا ةزمهلا :سابع نبا لاق

 )١( هب هانحلصأ امع ةفرع ةرابعلا لعلو. لإ اذه ةلجابو ةماعلا هذهب لصآلا ىف .



 ةيآالا اء قحاب اوي وتو ز:!ك ات اءلاوف باو

 لواآلا نمضتيل ىصاوتلا ررك مث « هسفنل بحي ام هل بحي نأو « ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 هوو ؛ركشملا نع ملا ىاكلاو"فوذدعملاب ضاللا لوالاو .. هيلع تاشلا ىناثلازو : هللا ىلإ ءاعدلا

 . ىويع ىلإ ىدهأ نم هللا محر : رمع لاقو ( ربصاو ؛ ركنملا نع هناو ) هلوق

 . ىصاونلا هبنرق كلذلف « همزالت نحنا نأو ٠ ليقث قحلا نأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةيناثلا ةلأسملا ال
 ضرغلا لب ًارمأ عقي الث نوصاوتيو لقي ملو ( اوصاوتو ) لاق امنإ 4 ةئلاثلا ةلأسملا اإل

 . ليقتسملا ىف هيلع تابثلا ىف مهتبغر ديفي كلذو . ىضاملا ىف مهنع ردص امب مهحدم

 « ىلعوبأ لاق عبشيال « فرحلا نم ًائيش ءابلا مشب ( ريصلاب ) و رمعوبأ أرق 6 ةعبارلا ةلأسملاإل

 داكيال اذهو , فقولا ىرجم ل صولا ءارجإىلعالإ لصولاف نوكي الو , فقولا ىف زوجب امتاذهو

 هلملو داصلا رسكب رصعلاو « أرق هنأ رذنملا نب ءالس نع ىوزت ام اذه ىلعو.« ةءارقلا ىف نوكي

 لصولا ءارجإ ىلع ال لمحي اذه ىلعو « ةءارقلا جاردإ نم هعنم ضراعل وأ سفن عاطقنال فقو

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمج انديس ىلع هللا ىلصو ٠ ملعأ ىلاعتو .ةباحسهنلاو , فق ولأ ىرح



 2 ريصلاب ا قحاب را

 فوذلا ناك رك أ ىجانلا ناكل مث ؛ كلاما نم لقأ ىجانلا ناك اهل ًاعمجتسم نكي ىل نمل ًامزال

 .1 دشأ قؤتلا نوكت نأ عتب ةلفأ ؟ لقأ (كللاو فيك ءليلقلا نم تنأ نوكت حل ىد ايلع
 ترق نمر نمولل  ةليس منأ | اهدحار) هيلث ) ادق ءانسالا ادع نأ 6 ثلاثا ةلأسملا ١

 لكنأ ىلع هيبنت هنأ ( اهيناثو ) هبابشو هرمع نم ريخ وهام ىلإ هلصوأ دق لمعلا نآل ؛هيابشو هرمع

 تلاق ( اهكاثو ) داسفلا وهف هريغب هللا نع كلغش ام لكو  حالصلا وهف هللا ةعاط ىلإ كاعدام

 : ةيرعشأللا هلوقيام ىلع ىمآلا وه سيل اهنسح هجو نأ ىلعهيبنت تاخلاصلاب لامعألا ةيمست ةلزتعملا

 هللا نأب ةيرعشالا تباجأو . حالصلا هوجو ىلع ةلمتشم اهسفنأ ىف امنوكل درو امنإ آلا نكل

 . مالا ببسب وأ الإ ةدئاع هوجو ببسب ةحلاص اهنأ كيوي مو : ةحلاص امنوكب اهفصو ىلاعت

 ركذي ملو محلا ركذ رسخلا بناج ىف هنإ لوقيف . لأسي نأ لئاسل 6 ةعبارلا ةلأسملا )ل
 ؟ قرفلا افكحلا ركذي ملو  حلاصلالمعلاو نامي إلاوهو . ببسلا لك حيرلا بناج ىفو « ببسلا

 لصحب ةيصعملا ىلع مادقإلا وهو , لعفلاب لصح اك رسخلا نآل رسخلا ببس ركذي مل هنإ ( انلق )

 عبرلا ببس رك ذ اذهلف « لعفلاب الإ لصحي الف حبرلا امأ . ةعاطلا ىلع مادقإلا مدع وهو . كرتلاب

 حبرلا بناج ىو ؛ لصفي ملو مب أ رسخلا بناج ىف ىلاعت هنأ وهو « رخآ هجو هيفو ؛ لمعلا وهو
 . مركلاب قئاللا وه اذهو . نيبو لصف

 4 ربصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوتو ( ىلاعت هلوق امأ

 اونوكي نأ نع اوجرخ ملاصلا مهلمعو مهناعإب مهنأ ءانثتسالا لهأ ىف نيب امل ىلاعت هنأ معاذ

 ةاجنلاو باوثلاب زوفلا ىلإ مهيدؤي امب اوكس مهنإ ثيح نم ةداعسلا كانارأ )و راهو نسحت

 لب امي دكا مهب ةدشل اوراص دق مهنأب كلذ دعب مرفصو باقعلا نم

 نيدلا لهأ هيلع نوكي نأ ىغبفي اكريغلا تاعاطا يبس ًاضيأ 0 دل مهتقيرط لثمب مهريغ نوصوي

 لخدي قحلاب ىصاوتلاف ( أران ميلهأو كسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهمأ اي ) ىلاعت لاق هجولا اذه للعو

 ىف فدكتلا ةقشم ىلع سفنلا لمح هيف لدي ربصلاب ىصاوتلاو « لمعو مع نم نيدلا رئاس هيف

 امهالكدأرملا نع ماجحإلاو : هوركملا ىلع مادقإلا ذإ مرحام مهانتجا ىفو , بحي امب مايقلا

 : لئاسم انههو «دددش قاش

 عيمج ىلع راثدلا ّح ىلاعت هنال كلذو . ديدش ديعو اهف ةيآلا هذه 4 لوألا ا

 1 ىصاونلاو حلاصلا لمعلاو ناميإلا ىهو « ةعبرألا اسال هن اكان ناك الا
 فلكملا مزلي ام هناو روم الا هذه عومجمب ةقلعم ةاجنلا نأ ىلع كلذ لدف  ربصلاب ىص 1
 رمالاو ةحيصتلاو نيدلا ىلإ ةاعدلا ,.ابنم دز ومأ هريغ ىف هزلي كلذكف هسفن صخب ام ليصحت

 مم _ خا ١١١



 ةىآلا . تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ : ىلاعت هلوق "

- َِ 02522 3 

 تاحلاصل راع أةدياوملاو ادد
 ع

- 
 ب هه 20

 نإءكشا نأ + عون ىندألاب راصتقالاو 21 مثأ تاعاطلاب نايتإلا دنع

 نارسخ عون نع ةتبلا كفني ال ناسنإلا

 « ةبيخلاو نارسخلا ىف نوكي نأ ناسنإلا ىف لصأالا نأ ىلع هيبنتلاك ةيآلا هذه نأ ملعاو
 ىلإ ةيعادلا بابسأ الا نإ مث ءايندلا نع ضارعإلاو ةرخآلا 0 ةداعس نأ هريرقتو

 ةورشلار سلا اولا فو ةرهاظ اكيذدلا" كح اىلإ ”ةيعااتلا" باساالاو هلق ةرخآلا

 ىف (زاككف .٠ اهلط ىف نيف ردتسم نذل ثا نيلغتسم لكلا رثكأ | 4 كسلا اذهلف ؛ بضغلاو

 . موقت نسحأ ىف ناسنإلا انقلخ دقل ) نيتلا ةروس ىف لاق ىلاعت هنإ ليق نإف ء راوبلاو نارسخلا
 اتههو ؛ ناصقنلا ىلإ ءاهتالأاو لاكلا نم ءادتبالا نأ ىلع لدي كانبف ( نيلفاس لفسأ هانددر مث

 ةروس ىف روكذملا انلق ؟ عملا هجو فيكف لالا ىلإ ءامتنالاو ناصقتنلا نم ءادتبالا نأ ىلع لدي

 7 نيل وفلا ني ضمان الف سفتلا لاوخأ انيهو : ندلا لاوحأ نشل

 .( تاخحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ ر) ىلاعت هلوق

 : لئاسم انبه مث . ًارارم امهريسفت مدقت دق ةحلاصلا لامع الاو نامبإلا نأ ملعا

 فطع ىلاعت هللا نأب «ناميإلا ىعسم ىف لخاد ريغ لمعلا لاق نم جتحا « ىلوأالا ةلأسملا ١)
 , ًاريركت كلذ ناكل نامإلا ىمسم ىف الخاد تاحلاصلا لمع ناك ولو . ناميإلا لع تاخلاصلا لمع
 مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذإو ) ىلاعت هلوقك , نآرقلا ىف عقاو ريركتلا اذه لاقي نأ نكمي الو

 نارا د اع] كاه لوم ل ( لاكلماو لي ارجوا هن تالمو) هلوقو ( حون نمو كنمو

 روم الا عاونأ فرشأ سيل تاحلاصلا لمعو . ىلكلا كلذ عاونأ فرشأ هنوك ىلع لدت هتداعإ

 ناميإلا نأال  ةلاح ال عقاو ريركستلا اذه : ىميلحلا لاق . ليوأتلا اذه لطبف . نامبإلاب ةامسملا
 نوكيف « نامإلا ىلع لمتشي ( تاحلاصلا اولمعو ) هلوق نكل . تاحلاصلا لمع ىلع لمتشي ل نإو

 ( تاحلاصلا اولمعو) هلوقف ًاضيأو (اونمآ نيذلا) هلوق رك ذ نع ًاينغم ( تاحلاصلا اولمعو ) هلوق

 باجأ . ًاريركت كلذ نوكي نأ بجوف ( ربصلاب اوصاوتو « قحلاب اوصاوتو ) هلوق ىلع لمتشي
 ردع دكار مدع نس لإ ككل يكل لداال"يركتلا ذوو عنمب ال انإ : اولاقو نولوأالا

 . لالدتسالا ىف ىفكي
 نأ ىلع تلدةيآلا : اولاق «ةيآلا هذمب قاسفللا ديعوب نوءطاقلا جيتحا 6 ةيناثلا ةلأسملا 2

 نيطرشلا ىلع قلعملاو ( تاملاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ) ىتثتسا مث , ًاقلطم ةراسخلا ىف ناسنإلا
 َُ 2 نأو دب ال ؛ ةحلاصلا لامع“الاو نامبإلا هل لصح مل نم نأ انملعف ؛ امهدحأ دقف دنع دوةفم
 راسخلا ناكو , ةلقلا ةياغ ىف نيتلصخلا نيتاهل عمجتسالا ناك املو ؛ ةرخآلا ىفو ايندلا ىف راسخلا ىف



 ما/ هلال! امل تالندلا نإ!!! ك1 ةلوف

 دضلاب لسالا نأ لاعت مدقأف ءرسخ ىنا ادم نإ : نولوقي اوناكءالؤه نأ ىور . لوج وبأ هنإ
 "رده رت 6

 باهذو ناصقتلا هانعمو « نارفكلا ىف رفكلا ليق اء نارسخلا رسخلا 4 ةيناثلا ةلأسملا 0
 كلاله ريدا ىعم نك سلا لع نان لا ال اذإ ا ل كلدو ؛ نا ريش#ت هف مث . للملا ا

 نإو ؛ةيدبأ ةداعس امه بستك | هنأل . هلامو هرمع كلهام هنإف لماعلا نمؤملا الإ ء هرمعو هسفن
 . .الؤه نم نمآ نم الإ رفكلاو ةلالضلا ىف هنوك دارملا ناك رفاكلا ىلع ناسنإلا ظفل انلمح
 . حبرلا ىلإ راسا كلذ نم صلختي ذئليخ

 ةرات ليومتلا ديفي 0 نا رسل ىنل لقي ملو ( رسخ ىفل ) لاق اممإ « ةثلاثلا ةلأسملا 2

 الإ هبنك ملعي ال ميظع رسخ ىفل ناسإلا نإ ىنءملا ناكلوآلا ىلع هانلمح نإف ىرخأ ريقحلار

 . ةميظعلا معنلا ةلباقم ىف عقو هنال وأ «'ذلا: ةقح ق'نم معي مظعي بنذلا نأ هريرقتو « هللا
 نإو٠ مظعلا ةياغ ف بنذلا كلذ ناك مرج الف ؛هبر ق> ُْق ديعلا بنذ ىف نالصاخ نيهجولا الكو

 قلخ ىف نأ ةراشب هيفو « ناطيشلا نارسخ نود ناسنإلا نارسسخ نأ ىنعملا ناك ىناثلا ىلع هانلح

 . لوآلا وه حيحصلا ليوأتلاو ,« كنم ىصعأ وه نم

 نمعاونأ هنأ عم . ديحوتلا ديفي ( رسخ ىنا ) هلوق لوقي نأ : لئاقل 14 ةعبارلا ةلأسملا ال

 نامرحلا وهو قاوبلا امأو ء هبر ةمدخ نع هنامرح وه قيقحلا رسخلا نأ ( باوجلاو ) رسخلا

 هدوجو ىف ناسنإلا نأ اك اذهو . مدعلاك لوآلا ىلإ ةبسنلابف ء رانلا ىف عوقولاو ؛ ةنجلا نع

 دصاقملا لجأ دوصقملا اذه ناك أ ىأ ( نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقةلخ امو ) لاق مث .دئاوف

 . مدعلاك هيلإ ةبسنلاب دصاقملا رئاس ناك

 ناسنإلا نوك نايب ىف ىلاعت هتغلابم ىلع لدت نئارق ةيآلا هذهب نرق ىلاعت هللا نأ ملعاو
 بناج لكزم هب طاحأ هنأو . نارسخلا ىف رومغملاكهنأد يفي ( رسسخ ىفا ) ةلوق ( اهدحأ ) رسخ ىف
 .'نالامتحا انتبهو ؛ رسخ'قل. ىف ماللا فرح (اهثلاثو) ديك أتلل اهنإف « نإ ةملك(اهنناثؤ")

 لكأ ىف هلوقس اذهو ءرسخلا قيرط ىف ىأ ( رسخ ىنا ) ىلاعت هلوق ىف ( لوآلا ١)

 . رانلا هتبقاع تناك امل ( ًاران مهنوطب ىف نولكأي امنإ ) : ىماتيلا لاومأ
 2( لاقل 5 عييضت ملل اللا ننس رع كانتمال ناكفاالا نأ 4 ىباثلا لاهت> الا ئ

 «ناسنإلاب رمت ةعاس لك نآل كاذو « هرمع عييضت نع كفني الق وهو . هرمع وه هلام 2

 نارسخلاف تاحايملاب ةلوغشم تناكنإو . نارسلا ىف كش الف ةيصعملا ىلإ ةفورصم تناك نإف

 المع هيف لمعي نأ نم ًانكمتم ناك هنأ عم , رثأ هنم قبي ل بهذ ام هنآل ؛ لصاح ًاضيأ
 ىلع اهريغب وأ . اهم نايتإلا نكميو الإ ةعاط الف تاعاطلاب ةلوغشم تناكنإو ؛ اماقامر

 هللا لالج بتارم نإف ؛ ةيهانتم ريغ هلل عوشخلاو عوضخلا لتارانالا# كاذ نك, ةيسح أدل

 هم.ظعت ناكف « رثكأ ىلاعت هنم هفوخ ناك رثك اهب ناسنإلا لع ناك ايلكو « ةيهانت» ريغ هرهقو



 ةيالا . رسخ ىفل ناسنالا نإ: ىلاعت هلوق م3

 2 اع ّ تاكل نإ

 رصعلا ةالص نأ (اهساخو) (1)ةالصلا هذه.ىأ خفت ىلإ ةراشإ ثيدحلا اذه ىف «رصعلا ةالص

 ةالصب اذك ةبوتلاب ةيصولا بحب يكف . لامعالا متكاهب ةبوتلاك ىهف « راهنلا تاعاط متخ لصح اهب

 ىلع فلكملا ةيصوت ةدايزو . اهنأشل امخفت 15 هذه مقأف ءاهميتاوخ رومآلا نآل رصعلا
 (اونمآ نيذلا الإ ) لاق اك احر كنارسخ داع اهبجو ىلع اهتيدأ نإ كنأ هنم ةراشإو اهئادأ
 الو مبملكي الو ةمايقلا موي مهلإ هللا رظني ال ةثالث د مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق ( اهسداسو )

 نأ زوج فيكف . انلعف انلعف رصعلا ةالص (ليق نإف) « 0500 تفاح لجو مه [دع]- مهكزب

 في رشرمأ اهنإ ثيحنم لب « انلعف اهنإ ثيحنم امسقسيلهنأ (باوجلا و) ؟ هب ىلاعت هللارسقأ لاقي

 . امم ىلاعت هللا اندبعت

 مالسلا هيلع هلوقب هيلع اوجتحاو « مالسلا هيلع لوسرلا نامزب مسق هنأ ( عبارلا لوقلا إل

 روظلا ىلإ رجفلا نم لمعي نملاقف « أريجأ رج أتسا لجر لثم لبق ناكنم لثمو كلم امإ د
 مث «ىراصنلا تلمعف : طاريقب رصعلا ىلإ رهظلا نم لمعي نم لاق مث ء دوهلا تلمعف ؛ طاريقب

 اولاقو ء ىراصنلاو دوهللا تبضغف متن متلمعف ؛ نيطارقب برغملا ىلإ رصعلا نم لمعي نم لاق

 ىلضف اذبف لاق ءال اولاق ايش رك د متققت لهواح هللا لاق ا نجار لقفز الع د رتكايل نك
 ايمانا هن نهد نامت 0 لعلدر.لا اذهف «ًارجأرثك أوالمع لقأم ك6 اعز د
 ةيآلا هذه ىف هنامزب مسقأ ىلاعت وهفةيف تنأ ىذلار ضعلاو ىأ (رصعلاو) هلوقف . امنا مرجالف

 كدلب و كر صعو : لاق هن لوزا رجا يابو ىف هرمعبو ( دليلا اذم لح تنأو) هلوق ىفهناكمو

 هجو مث . فورظملا لاح سقف فرظلا لاح ميظعت بجو اذإف ؛ هل فرظلاكهاككلذو , كرمعو

 ,كيلإ اوتفتلا امو كنع اوضرعأ مثو. مترعدو متر ضح دمئأب كل كوشن للاعتإ هناك مسقلا

 .ميالخ كَجأ امو تب ازرسخ رظعأ اف

 : [ةانم هيفو 4 رسخ ىفل ىنل ناسنالا نإ 2 كاك 1

 نوكت نأو « سنجلل نوكت نأ لمت «ناسنإلا ىف ماللاو فلالا 6 ىلوألا ةلأسملا 2
 1 ردك وهو سلما هنمزدأ ل ا ا رك د اننهلف. بو ايملا تتوهكبلل

 لوقلاو ) ناسنإلا نم اونمآ نيذلا ءانثتسا لوقلا اذه ىلع لدي و « سانلا ىديأ ىف مر ,دلا“رثك

 « ةيريغملا نب دبل ولاك نيك ىدملا ىررم ةعابج لير : سانع نبا لاق, نعم صدق متم داما ( قاثلا

 عوفر ربخ ىفو « بحل ىنأ ىف 5 :لتاقم لاقو . بلطملا دبع نب دوسالاو  لئاو نن صاعلاو
 لعج هللا لوسر نع لاؤسلاو ثحبلاب ادب يذلا ميظعلا ةأرملا مامها نأ ىأ . ةحضاو رصعلا ةالص ةيمهأ ىلع ثيدحلا ةلالد )١(

 برقب تناك ةثداحلا هذه لعلو : نيدلا نم ابه أ ةمواعملا ءاسماإلا :هذهالرصعلا ةالصوهو ايشالا .ظعأ ن ا لاش اعاذك لزعرا

 .1فامزللا نع ال ئضاعملا قع ]هله لع قرد ؟تيكم لوس لوقا وأ : يفعل هر( لوزت



 : لئاقلا لوق هنمو ( رسخ ىفل ) لاق كلذلو ؛ نارسلا نع ناصقنلا كلذ راص 7

 لجاألا نم صقن ىضم موب لكو ابعطقن مايالاب حرفنل انإ

 هنأ م حرلا دو هنأ هزظا هيض ناسنالا حرفي ث.ح لع بيجعلا رصعلاو 5: ىندملا نءاكف

 «راهنلا فرط دحأ رصعلاب دارملا : ٍلسم ىنأ لوق وهو ( ىناثلا لوقلا ) رسخ ىنل هنإو هرمعل مده
 م امهف امل ىحضلاب مسقأ مارصتلا لات مسقأ هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيف ببسلاو

 نيزاوملا ماقيو ءانحأ تاوماألا ريصنتو رويقلا نم وجر ةمايقلا 0 ةركب لك نإف ةردقلا

 اذإ مث لدع دهاش نيتلاحلا نيتاه نمدحاو لكو )ع كولو قءصلاب ايندلا بير هش ةيشعء لكو

 لاقي( هتان حى امنع فاعلا ناسنإلا اذكفأ ة ًارياخ دع 0 ثلا بيقع رك احلا كحي م

 ءاهتناو اهغاطقنأ تقو اند دق قاوسالا نأ ىلعأ 2 تقولا اذه مسقأ امعإ هللا هحر نسحلا

 وهام لو 0 كَ اع لايعلا ف اطو رادلاح 3 اءدو ةيدكت ١ اذاف .أ م بدسكلاوة هر اجتلا

 ةمايقلا تند دقاأ ءندلا رصخغو ىأ رصعلاو لون نك ) كرما ند نوكتف : لجخت ذئيخ ههد

 عمكتلماعم فلأستو 2, كاند قدي يف تنك ىذلا معن || نع ًادغ ل لأ كبأ ملعت 0 د ا

 ماسح سان || برتقأ ) هريظنو 2 نكاح تن اذإو كيلعا م ىعدب نيمولظملا نم دح ا قلخلا

 نمد 00 هيلع هلوق هيلع لكك « مظعم تقولا اذه نأ (اهثلا هوز ) نوض رعم ةلفغ ىف مثو

 ذلاب ميارلا قد ف مسقأ ف « ةمايقلا موي هيلإ رظني الو هللأ هملكي ال اذا دشلا دعب فاح

 7 لوسرلا رشبو حبارلا ق- ىف ىحضلاب مسقأ هنأل كلذو رصعلاب رساخلا قح ىف مسقأ اذكف
 د :ل| صضعل اودي 0 ه رمأ نأ هدع و5 رس الا قد ىف انههو لات قالا ىلإ ل

 جلثلا عا : نه ةرودشلا ىعم تملعت لف )| صضعل نعو , ةبودلات ةيقبلا ف كرادتلا ىلع هثحيف قاب

 ىعم انو كل ) هلأم أَ بودي نم أومحرا 8 هلأم لفن بوذب نم اومحر أ : لوق#يو 9 اك

 ّ رساخ وه أذاف قلك الاوت هر مع ىطمف رصعلا 4 رك ) رس ىفل ن ناسنالا نإ )

 هنأ (اهذحأ ) ًاهوجو ةيف اوركذو: نصعلا ةالص دارأ لتاقم لوق وهو ( ثلاثلا لوقلا )

 ةصف- فحصم ىف رصعلا ةالص ( ىطسولا ةالصلاو ) هلوق ليلدب اهلضفل رصعلا ةالصب مسقأ ناك

 هلوق ) اهناثو ( رصملا ةالص ان ) هّللاب نامسقيف ةالصلا دعل نم امهوسحب ( هلوق ئ ليبقو

 امتادأ ىف فيلكتلا نأ ( اهتلاثو ) « هلامو هلهأ رتو امت'اكف رصعلا ةالص هتتاف نم » مالسلا هيلع
 نأ ىو 1 ) اهعبارو ( مهشي اعمب مهلاغتشاو رامنلا لل مهساكمو مهتا راجت َْق ٌشاتلا تفاهتل 3

 اهلأسف . هلم هللا لوسر اهآرف هيلي ىنلا ىلع تولد : لوقتو ةنيدملا ككس ىف حيصت تناك ةأرما
 ند ىف دلولا تيقلأف انزلا نمدلو ىنءاخ تين زفىنع باغ ىجوز نإ هللا ]وسراي تلاق ؟ ثدح اذام

 4 مجرأا كيلعفانزلا امأ مالسأا هيلع لاَقذ 9 ةب وت نم ل لهف لخلا كلذ أنعب 6 3 تامىب> للا نم

 ةالص تكرت كنأ تننظ نكل : ًاريبك تبكترا دقف لخلا عيب امأو « منبج هؤازجل دلولا لتق امأو



 رصعلا ةروس م

 ( ةيكم تانآ ثالث )

 يسلك 1 5

 كا دلو

 ( ةيكم تابآ ثالث ءرصعلا ةروس )ل

 < ميحرلا نحرلا هللا مسب ١
 : اوما رسل زيهم نك ذ مهنأ لعا 6 رصعلاو إل

 مسقأ هنأ علي ىنلا نع ىورام ( اهدحأ ) هوجوبلئاقلا اذه جتحاو  رهدلا هنأ « لوألا ل

 الف « ةالصلل دسفم اذه : لوقن انأ الإ رهدلا بئاونو رصعلاو : أرقي مالسلا هيلع ناكو ؛ رهدلاب
 هميظعت و هركذب علوم دحلملا نأب هيلعل رهدلا ركذي مل ىلاعت هلعلو « ًاريسفت لب ًانآرق هأرق هنإ لوقت

 لمتشم رهدلا نأ ( اهيناثو ) رهدلاو عبطلاب مهلوق داسف ىلع ًادر ( ىنأ له ) ىف هركذ كلذ نمو
 هيف لب ؛ رقفلاو ىنغلاو « مقسلاو ةحصلاو « ءارضلاو ءارسلا هيف لصحب هنآل بيجاعألا ىلع

 مسقم أرجي هنإف . مدعلاب هيلع كح نأ يلع ىوقي ال لقعلا نأ وهو « بحي لكنم بجيأ وه ام

 ًايضام هنوكو . ةقباطملاو ناصقنلاو ةدايزلاب هيلع موكسو  ةعاسلاو : مويلاو « رهشلاو « ةنسلاب

 « ةمسقلل لب اق ريغرضاملان آل دوجولاب هيلعكحي نأ هنكميالو ؟ امررتم نورك هقكف زالمشمو
 ءرملا رمع ةيقب نأ ( اهثلاثو )؟دوجولاب هيلع كلا نكمي فيكف .نامودعم لبقتسملاو ضضاملاو

 دابآلا دبأ ةنجلا ىف تيقب رمعلا نم ةريخآلا ةحمللا ىف تبت مث , ةنس فلأ تعيض ولف « هل ةميق ال

 ل عا هل نم نامولاا رهدلا نءاكف . ةحمللا كلت قب كتانحاءانعأللا تفرش نأ ققنيج كلعف
 هلوقب ةراشإلا هيلإو ٠ فلكملا امعيضي ةصرف راهلاو ليللا نأ ىلع هبنو هب مسقأ كلذلف « معنلا

 نأوهو ( اهعبارو ) ( أروكش دارأ وأ ركذي نأ دارأ نمل ةفلخ زاهنلاو ليللا لعج ئىذلا وهو )

 ناكملا ىلإ ةراشإ ( هلل لق ؟ ضراآلاو تاومسلا ىف ام نمل لق ) مامعناألا ةروس ىف ىلاعت هلوق

 دقو « تاينامزلاو نامزلا ىلإ ةراشإ وهو ( راهلاو ليللا ىف نكسام هلو ) لاق مث« تايناكملاو
 ف كان[ علا مسقلا ناكك ذك ناك املف ؛ ناكملا نم فرشأو ىلعأ نامزلا نأ كانه انيب

 ءرهدلا بئاون ىلإ نارسلا نوفيضي اوناكم هنأ ( امسماخو ) هتوكلمو هللا كلم نم نيفصنلا

 وه بيعملا رساخلا امنإ .ءاهف بيع ال ةلصاح ةمعن رصعلاو رهدلا نأ ىلع مسقأ ىلاعت هناكف

 هتلباقم ىف نكي مل اذإف , كرمع صقتني هيضمب ىذلا رصعلا ركذ ىلاعت هنأ ( اهسداسو ) ناسنإلا



 م ةيالا . رقص ىف مكلسام : ىلاعت هلوق

 هننع ىور ام هتك ائيور6 لكلا نع عقار للاقلا نإ 52 ةحستم لإ الشاغل لاا 2

 ميف هرمع نع ؛ عبرأ نع لأسي ىتح ةمايقلاموي دبعلا امدق لوزتال » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 « هب لمع اذام هلمع نعو ؛ هقفثأ مفو هبستك | نأ نم هلام نعو : هالبأ ميف هبايش نعو ؛ هانفأ

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هرك ذ اهيف لخاد ىلاعت هللا نم ميعنلا لكف

 ؟ نوكي نبأ لاؤسلا اذه نأ ىف اوفلتخا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 « ميقتسيال اذهليق نإف « باسلا فقوم ىف نوكي امنإ لاؤسلا اذه نأ (لوآلا لوقلافإل

 لاؤسلا فقومو ( نائستل مث ) هلوقب ميج ةدهاشم نع رخآتم لاودلا اذه نأ ربحا لاغن ذل

 ةمايقلا موي نولأست مكنأ مكربخأ مث ىأ ( مث ) هلوق نم دارملا انلق ؟ منبج ةدهاشم ىلع مدقتم
 . ( اونمآ نيذلا نم ناك مث ) هلوق ىلإ ( ةبغسم ىذ موي ىف ماعطإ وأ ةبقر كف ) هلوةك وهو

 اهيف قلأ اك ) لاق اك . مهل ًاخيبوت معنلا نع اولئس رانلا اولخد اذإ مهنأ « ىناثلا لوقلا ١

 دقف ؛ هللا نم ةمعف لوسرلا ءىجب نأ كش الو ( رقس ىف مككلس ام ) لاقو ( اهتتزخ مهأس جوف

 امنإ مهل لاقي , اهودهاشو ميحجلا ىف اوراص اذإ مهنإ لاقي وأ :رانلا مهوخد دعب هنع اولئس

 « رانلا هذه نم مكيجني ىذلا لمعلا نع ميعنلاب متلغتشا ايندلا راد ىف نال باذعلا اذه مكب لح

 كلذ نوكيف « تاجردلاب نيزئافلا ةاجنلا لهأ نم مويلا متكل مكبر ةعاط ىلإ 7 رمع متفرص ولو

 دم انديس ىلع هللا لصو ٠ معأ ىلاعتو هاحبس هللاو « ايندلا ىف مهميعن نع الاؤس ةكئالملا نم

 . ملسو هبفصو هلآ ىلعو



 91, روفكلا ال]'ئذاحي لهو اعف هلوق /

 دوعسم نبأ لاق ( اهناثو ) قاخلا لادتعاو نك اسملا لالظإو مونلا ةذإو بارشلا دراب و نوطبلا

 01 211 لرد الإ دلك اسوا ةحصلا هنإ سابعا لاق (اهئلاثو) غارفلاو ةحصلاو نمآلا هنإ
 لضفلا نب نيسحلا لاق ( اهماخو ) رصبلاو عمسلا كاردإب عافتنالا مهضعب لاق ( اهعبارو )

 رقابلا لاق ( اهعباسو ) درابلا ءاملا هنإ رمع نبا لاق ( امسداسو ) نآرقلا ريسيت و عّئارشلا فيفخت

 ليوأتلا بابرأ لوقت ام لاقف رقابلا ٍلع تلخد : لاق علا رباج نع ًاضيأ ىوريو « ةيفاعلا هنإ

 تلخدأ كنأ ول : لاقف درابلا ءاملاو لظلا نولوةي, تاّتف ؟ ( معنلا نع ذئموي نائستل مث) هلوق ىف
 هدبع معطي نأ نر هللاف لاق ءال تلقف؟ هيلع نمتأ ًادراب ءام هتقسأو لظف هتدعقأوًادحأ كتيب

 ىلع هب هللا مهنأ مل-وهيلعللا لص هللا لوسر وه ممعتلا لاق ؟ هلي وأتام تلقف ؛ هنع هلأسي مث هيقسيو
 مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا نم دقل ) ىلاعت هلوق ثعمس امأ ؛ ةلالضاا نم هب مذقنتساف ملاعلا اذه
 1 معطم نم هنم دبال ام دئازلا نع نولأسي امم (نءاثاا لوقلا)'ةيآلا ( الوسر

 أ (اهدحأ) :هوجو هيلع لديو ؛ معنلا عيمج ىلع هلمح بحي هنأ ىلوآلا وهو ( عساتلاو )

 هفرص نم ىلوأ ضعبلا ىلإ ظفللا فرص سيل هنأ ( اهيناثو ) قارغتسالا ناديفي ماللاو فلآلا

 هللا ةيدوبعب دبعلا لاغتشا ايندلا هذه عفانم نم بولطملا نأ ىلع ليلدلا لد دقو امس ال قابلا ىلإ

 عيمج هنم دارملاو ( مكيلع تمعنأىتلا ىتمعن اورك ذا ليئارسإ ىبباي ) لاقىلاعت هنأ ( اهثلاثو ) ىلاعت
 معنا نأ ( اهارو ر انهه» اذكف ىولسأاو ملا لاَرنإ و نوءرق نه ءاجي آلا ارخلا "قاف قَد معنلا

 قايرتلانأ مك. لكلا هيف لخددقف ميعنلا ىلإ ريشأ اذإف ءاضعأو ضاءبأهل ىذلا دحاولا .ىنلاك ماتلا
 . هيف لكلا لخد دقف قايرتلا ركذ اذإد ةريثكسلا ةيودآلا نه بكرملا نوجعبلل مسا

 دقو « ةيويندو ةينيد اهنمو : ةلصفنمو ةلصتم اهنمو ؛ ةنطاب و ةرهاظ اهنف ماسقأ معنلا نأ ملعاو

 عونلا بسحب اهديدعت امأو ؛ ةروسلا هذه لوأ ريسفت ىف سنجلا بسحب تاداعسلا ماسقأ انركذ
 هللا معن ةفرعمىف نعتساو ( اهوصخحتال هللا تمعن اودعت نإو) ىلاءت هلاقام لع نكمم ريغف صخشااو

 تاوم.لا قلخ كيلع هللا مهن ةفرعم ىفو ؛ ةلفغ قاخلا دشأ مه مث .ءابطآلاب كندب ةحص ىف كيلع

 لهجأ ممث . كولملاب هللازاطل س ةفرعمىفو  عناصلاب الهج سانا دشأمو . نيمجنملاب بك اوكلاو

 رك ذلاب هصخامإ هلعلو  هتلج نه اذه هانعف درابلا ءامم ا هنأ ر معنا نع ىور.ىذلا امأو : قاخلا

 1ك 2 لل رول كير همز كاعسا] نن| لك وق ةنهو». دوف ترد | رود ودع وم نوهأ هذ

 لا نإ ؟ كلل ع كن لد تحك ١ اع تقولع اذإ وك كللملا مكفول هلق لود انك ١ ةدلذ ىف
 نال وأ ! نيت رد متمسق ءاللا نمر ةدح ائولأ ةنرشلا: تنام كلغ سعت ,الف ؟ كلا لك لذ كشك 1 كلوي
 نآل وأ ( ءاملا نم انياع اوضيفأ نأ ) ىلاعت لاق ؛ هريغا مهبلط نه دشأ ءاملا نوبلطي راثلا لهأ

 نمؤملا معي لاؤسلا نأ قهلاو « لظلاو درابلا ءاملاب نوصتخلا مهو ؛ نيفرتملا ىف تازن ةروسلا

 نوكينأ بحيكلذ لك نال كلذك سيلو ؛ [ال وأ ]هنم دبال ام ناكءاوس مينا عيمج نعرفاكلاو



 م ةيآلا . روفكلا الإ ىزاجب لهو : ىلاعت هلوق

 نم نوكت نأ بذع ءامو رسب و محو ريعش زبخ نم ناهيتلا نب مثيهلا ىبأ تيب ىف كءم اهناكأ ةلكأ
 الإ ىزاحي لهو ) أرق مث  رافكلل كلذ امتإ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ هنع لأسن ىذلا ميعنلا
 مهاهلا رافكلا نآل كلذو . هانركذ ام ىلع لدي ةيآلا رهاظ نأ وهو ( ىناثلاو ) ( روفكلا

 موي اهنع مهأسي ىلاعت هللاف . هركشب لاغتشالاو ىلاعت هللا ةعاط نع اهتاذلب رخافتلاو ايندلاب رثاكتلا
 . ةرخآلاىف مهل ءاّقشاابابسأ مظعأ نم ناك وه مهتداعسل ًايبس هونظ ىذلا نأ مط رهظي ىت> ةمايقلا

 ةريره ربأ ىور  ثيداحأب اوجتحاو رفاكلاو نمؤملا قح ىف ماع هنأ ( ىناثلا لوقلاو )ل
 ملأ . هل لاقيف معنلا نع ةمايقلا موي دبعلا هنع لأسي ام لوأ» لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع
 اولاق ةروسلا هذه تلزن امل ديبل نب دو# لاقو « درابلا ءاملا نم كورنو كمسج كل ححصن
 نعف «رضاخو دعلاو انقتاوع ىلع انفويسوو.رعلاو ءاملا امه امنإ ؟ لأسن معن ىأ نع هللا لوسراب
 دقو هللا لوسراي هنعلأسن معن ىأ لاق هنأ رعزع ىورو «نوكيس كلذ نإو لاق؟ لأسن معن ىأ
 دربلاو رحلا نم كيقت ىتلا ةيبخألا وراججشالاو نك اسملالالظ » ةِؤءلاقف ؟ انلاومأ وان رايد نمانجرخأ

 هموي توق هدنعو هندب ىف ىفاعم هبرس ىفآنمآ حبصأ نم» هنم بيرقو «راحلا مويلا ىفدرابلا ءاملاو
 هللا لوسر هيلعف للي هللا لوسر دبع ىف ملسأ باش نأ ىورو «اهريفاذح ايندلا هل تزيد امتاكف
 جرخ ريثكلا ميعنلاو مبظعلا زابجلا ىآرو اهيلع لخد املف ةأرما هللالوسر هجوز مث َ أ
 نعذنموي ناأسآل مث) ىتيلع تسلأ لاقف هنع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا هلأسف « كلذ ديرأال لاقو
 ةمعنلا نم لعله لاقف جاتح ماق ةبآلا تلزن امل سنأ نعو «كلذزع باوجلا قيطأال انأو (ميعنلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورام اذه ىف رابخآلا نشأ و,..درراتلا ءاملاو نالعإلاو.لظلا لاق

 لاق . عوجلا لاق ركبابأ اي كج رخأام لاقف ركب وبأ ءاج نأ ثبلي ملف « دجسملا ىلإ ةليل تاذ جرخ
 ىبأ لزنم ىلإ انب اوموق لاقف « كلذ لثم لاقف رمع لخد مث ء كجرخأ ىذلا الإ ىجرخأام هللاو

 هللا لوسر فرصتاف دحأ بحي لف تارم ثالث ملسو بابا ٍعيِلكَم هللا لوسر قدف « مثيلا
 كمالس نه ديزت نأ اندرأ نكل كتوص عمسن انك حيصت هتأرما تجرفن ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلإ تدمع مث .ءاملا انل بذعتسي جرخ مثيلا ابأ نإ ىأو تنأ ىلأب تلاق مث «ًاريخ اهل لاقف
 لاقف اوبرشو اولكأف بطرلاب مثاتأو ًاقانع حبذف مثيحلا وبأ عجرو هتزبخو هتنحطف ريعش نم عاص
 ىتح دبع امدق لوزتال » ًاضيأ ىورو «هنع نولأست ىذلا مبعنلا نم اذهد مالسلاو ةالصلا هيلع
 نإ » ملسو هيلع هللا للص ىنلا نع ذاعم نعو « هلمتو هبابشو هلامو هرمع نع عبرأ نع لأسي
 « هبخأ بوث سمل نعو « هعبصأب ةنيطلا تاتف نعو هينيع لك نع ىت> ةمايقلا موي لأسيل دبعلا
 هنأل خيبوت لاؤس رفاكلا لاو نكل. رفاكلاو نمؤملا معي لاؤسلا لاقي نأ ىلوآلا تأ ملعاو
 . عاطأو ركش هنأل فيرشت لاؤس نمؤملا لاؤسو ء ركشلا كرت

 تك هنأ ىورام ( اهدحأ ) ًاهوجو هنع لوئسملا ميعنلا ىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 عمم رس ١١د



 ةيآلا . ميعنلا نع ذئم وي نلاستل مث : ىلاعت هلوق م

 م١ يعل نع دموي 0

 ا ]علا والا كل نو 2235 انا ءنونو كلذل 0 عامس نر رينا ةواك
 امهوأ نأ ( اهناثو) مي بأ مأ م اش تير ىلع نولمحت مكنكل اهومتيأر 2 أرو متيلخ ول ىنعي

 (ىري نه ميحجلا ير ًاظيغت امل ا وعمس ءد.عب ناكم نم أ رااذإ ) ديعبلا نم ةيورلا

 "ع 1 اثل) ةرررا] دع كرالا هيوزلا نأ ( اهتلاثو ) رالا ريفش ى] اوراض اذإ:ةناثلا ةياقرلاو

 لوح دلا لبق نوكي لاوسلاو ( نلأستل مز لاق هال نسحب شيل ريسفتلا اذه ليقو :اهف لوخدلا
 ميحجلا نورتل دارملا نوكي نأ ( اهسماخو ) ةدهاشملا ةيناثلاو دعوملا ىلوألا ةيؤرلا ( اهعبارو )

 ميحجلا ىف نودلخم مهنآل اهاصتاو ةيؤرلا عباتت نع ةرابع نيترم ةيؤرلا ركذ نوكيف ةرم ريغ
 ةمئاد ةيؤر اهنورتسف اه نيقدصم ريغ اهيفنيك اشم ويلا مث اك نيل, ديعولا ةهجب لع. مهل ليق هنأاكف

 كلت 1[ رافت نق نمجولا ا ولخ ىف ما كوكسشلا 5 لورق: ةلصتم

 اذكف ء طقف نيترم دري ملو ًاروطف دحت مل تْئشام اهيف رظنلا تدعأ ول ىنعمب ( نيترك رصبلا عجراف
 الاكل اطنرأ ىلوآلا ةرملا ىف مهنآل انلق ؟ نيقيلاب ةيناثلا ةيؤرلا صيصخت 2 نإ ءانهه

 الإو ”ةيدؤملا تاناويملا نم اهفاامو, اهفي طوقسلا ةفيكو_ةزفحلا سفن اوأر, ةّيناثلا ةزملا ىو

 رظنلا كرت ىلع عيرقتلا ىلجألا ىلإ ىنخألا ملعلا نم لقنلا ىف ةمكمجلاو « ىلجأ ةيؤرلا هذه نأ كش

 .ةدايزاا نوبلطي الو نظلا ىلع نورصتقي اوناك منال

 ىنعملاو « ءىثلا هتيرأ نم اهمضب ءىرقو « ءاتلا حتتفب نورتل ةماعلا ةءارق « ةعباسلا ةلأسملا 0

 امنوزتل ادارأ امهناكقاسكلاو رماع نبا نع ىورت ةءارقلا هذهو « امنوريف الإ نورشح 15

 اهوأر اهورأ اذإ مهنأ ىلع ليلد ةيناثلا هذه ىفو ؛ حتفلاب (امنورتل مث ) ةيناثلا أرق كلذلو ء اهنورنف

 2171 ةماعلا زةءاززق 0 ملعاو . اهانددع ىتلا دئاوفلا رئاسلو ديك الل كك هيانلإ ةماعلا ةءارع ف
 فاتخي نأ ىغبني الف « ظيلغت هنآل برعلا مالكب هبشأ ةماعلا ةءارق ءارفلا لاق ( لوألا ) نيبجول

 ميحجلا نأ ىو الأ ميحجلا باذع نورتل ( ميحجلا نورنل ) ىف ىدللا لغ وبأ لاق ( ىناثلا ) هظفل

 ةبؤر ىف ديعولا ناك كلذك- ناك اذإو ( اهدراو الإ نم نإو ) هلوق ةلالدب أضيأ نونمؤملا اهارب

 اوملظ نيذلا ىأر اذإو ) هلوقو ( باذعلا نوري ذإ ) هلوق اذه ىلع لدي اهسفن ةيؤر ىف ال اماذع

 .نورتل نم حجرأ نورتل مل نأ ىلع لدي اذهو ) باذعلا

 سيما سو . اًاستل مث ) ىلاعت هلوق

 الرد وع وفعلا صيبلل 8 ىذلا نأ ىف« ىلو الا ةلأ ملا

 ءرانلا لهأ الإ ميعنلا قعالاب ال نطيل لاق نافككلا مهنأ رهظالا وهو ( امهدحأ ١

 تيأأرأ : هللا لوسراي لاق ؛ ةيآلا هذه تلزن امل ركب ابأ نأ ىورام (لوألا) نامجو هيلع لديو



 اافب ةيآالا ٠ نيقيلا لع نرملعت ول الك : ىلاعت هلو

 ىلاعت هللا لاق ءاذك ناكل ىأ اذه تلعف ول لجرال لجرلا لوقي ؛ نسحأ ناكملا اذه لثم ىف

 باوج هل ءىجي مو ( مثرورظ نع الو راذاا ب مو نت نوفكيال نيح اورفك نيذلا ملعي ول)

 (اهدحأ) ًاهوجوواباوج ىفاوركذ : لوةنف اذه تفرع اذإ (ممرىلع اوفقو ذإ ىرتولو) لاقو
 اذام متيلع ول ملم وبأ لاق ( اهيناثو ) رثاكتلا مك الأ ام ( نيقيلا ٍلع نوملعت ول ) شفخأللا لاق
 بهذيل باوجلافذح هنأ ( اهثلاثو ) هب متلختشال متقلخ رمأ ىآل متلع وا وأ هب مكسعل يلع بحي
 فصودب ال ام متلعفل ( نيقيلا مع متلع ول ) لاق هن اكو. مظعأ ليوملا نوكيف بهذم لك مثولا

 مسق باوج هنأ ىلع لدي ماللاف ( ميحجلا نورتل ) هلوق امأو ؛ ةلهجو لالض مكنكلو ؛ هنتكيالو

 مب افوطعم هرركو بيرل هيف لخدم ال ام هب اودعوأ ام نأو ؛ ديعولا ديكوتل مسقلاو ؛ فوذحم
 . ليوهتلا ىف ةدايزو ديدهتلل اظيلغت

 ىف هبقع هنأل ةداعإلا تنسح امنإو ؛ رجزلل وهو الك ظفل داعأ ىلاعت هنأ ( ةيناثلا ةلأسملا 0

 نم هب نوقحتست مكنإف اذه اولعفت ال لاق ىلاعت هناك رخالا عضوملا هب بقع ام ريغب عضوم لك

 نقدر رككملا لكيلا زكا اذمؤ ةرخا ااررط7 4: نو رست مكنإف اذه اولعفت ال اذك باذعلا

 لبق هناك ًاقح ىنعمب عضوملا اذه ىف ( الك) ىنعم لعجي هللا همحر نسحلا ناكو « مهدنع ىضرم وه
 . ( نيقيلا لع نودلعت ول ) 1

 فيضأف ًآنيقي الع هانعم نأ ( امهدحأ ) ناهجو ( نيقيلا لع ) هلوق ىف « ةثلاثلا ةلأسملا ال
 لوألا ماعو عماجلا دجسم لاقي كو ( ةرخآلا رادلو ) ىلاعت هلوقك . ةفصلا ىلإ فوصوملا

 دبعاو ) هلوق ىف انيق توملا ىمس دقو . ةمايقلاو ثعبلاو توملا وه انهه نيقيلا نأ ( ىتاثلاو )

 توملا لع نوملعت ول ىنعملاف كششلا لازو ؛ نيقيلا ءاج اعقو اذإ امهنالو ( نيقيلا كلنأعب ينك كانا
 دقو « هللا رك ذ نع رخافتلاو رثاكتلا مكبلي مل ةرخآلا ىفو ربقلا ىف هدعبو هعم ناسنإلا قلي امو

 مولعلا نآل «باسحلا ٍلعو بطلا ملع ملعب نالفو . هققحأ ىأ اذك ملع للعأ انأ : ناسنإلا لوقي
 . اذك لع تيلع لاقي نأ كلذل حلصيف عاونأ

 ادعو: ناك ةلامآ !نيفلا كفوا ناك ذافأ/ "لنلحلا لغه وبلا :دعأ اذن معلا ( ةعبارلا ةلأسملا 2

 لخدا نين رقلا اذ نأرك ذ ع ةمادنو ةرسح نوكي ذئنيغ لمعلا تقو تاوفدعب ناك نإو . ةظعو

 اهودجو تاملظلا نم اوجرخ املف زرذلا كلت نم اوذخأ هعم اوءاكن ذلاف « [ًازرخدجو] تابلظلا
 اوناكاوذخأي ملنيذلاو . اوذخأ ام رثك أ اوذخأي ملا. ىأ مغلا ىف اوناكنوذخالا مث ء رهاوج
 .ةةمايشلا لغأ كار[ نك ادك نا مخلا ىف اضيأ

 ىفامب نيقيلا لصح ول هنأ ىلع تاد اهنإف ءاملعلل ميظع ديد,ت ةيآلا ىف ( ةسماخلا ةلأسملا ١
 رخافتلاو رثاكتلا كرت ل نم نأ ىضتقي اذهو ؛ رخافتلاو رثاكتلا اوكرتل ةفآلا نم رخافتلاو رثاكتلا

 . هل ليولا مث الماع نوكيال ىذلا ملاعلل ليولاف هل الصاح نيقيلا نوكيال

 موقلا لعل ًاضيأ ديعولا ديك ًاتل.هنأ:مامدحأ:) ةوجأوأ ةينؤزلا زازكت ىف (( ةسداسلا ةلأسملا 2



 ةيآلا . نوملعت فودس الك: ىلاعت هلوف 7/4

 ه- راموس هل هاد هر ه- رثامو 2

 مع نوملعت ول للك 40 نول 00 الك مث «» نوملعت فوس 33

 «/» نقلا نيع 00100 جل نورا كاملا

 هدعب امبو هلبق امب لصتي وهف « نودلعت فو الك مث نويلعت قاوس الك ب ىلاعتا هلوق امأ

 هيل 1 0 اقع اك مالا سول ىأ يبدكتلا و ,درلا هجو لعق لوألا امأ

 ا ا مسقلا ىنعم ىلعف ؛هدعب امب هلاصتا أما 5ال رازلاو لا ومالا و ددعلا ةرثكت

 كتارعل ل نأ لود هةكفرأ ادهار صترخاو٠ | رفاكلاو 5 قسافلا ريصي نيح نك

 موب) هريرقتو « كدحو بساحتو . كدحو ثعبتو ؛ كدحو تومي كنإف كلوح 2

 كعنمب اذهو ( كَ انلوخ ام متكرتو ) لاق نأ ىلإ (ىدارف انومتئج دقلو) ادرس ايو (ءرملا رش
 الو[ ا كش دو نأو . ذك أذل هنأ (اهدحا) اهوجو زر ركشلا بف اورك ذو: ىاكتلا نع
 ىرشبال هل لاقي نيحتوملا دنعل وألا نأ ( اهناثو ) ال كِل لوقأ مث ء كل لوقأ حوصنملل
 0 قش نالف ٠ ىدانملا ىداني نيح روشنلا دنع ثلاثلاو ؟ كبر نم : 3 لارئس ف قابلاَو

 الآ 4 نولي قروش كاجضلا نع ( اهتلاثوو ((ةويلا 1 ) لاقي نيحو ًادبأ اهدعإ ةداعس ال
 اكان انللا دحر لو ك6! كل ذك اهورقي ناكوز# تنم وللا امم"( نوؤيبلعي فرش دلك مث ) قافكتلا
 0 لفرد ككل الا وأ هلدعلا نكيع و متدكتلا و ملظلا 0 ة لعي دح أ لكنأ ( اهعبادو )

 اوفا تالا لئتع/ ليصفتلا نكل لضفللا ملعلا لعت فوس : لوقي ىلاعت هنإ مث .اهحئاتنرو اهراثل
 ةنياعملا دنعف .لاو>اآلا ىلع كلذ مسقف ةبومعلا كاع قنات او“ الع دادزا ؛ ةذل ةذابز تلصخ

 ريركتلا عقوأ كلذإف 1 ا لوخد دنع مث بأ سلا دنع مث ٠ ثعبلا دنع مث , دادزي

 لاق هنأ رذ نع ىور م« ةمايقلا باذع ىرخالاو ريقلا باذع نيتلاهلا ىدحإ ناد اجماع 0

 ةيآلا هذه نإ «لوقي 0 هيلع بلاط ىنأ نب اع تمس ول دهرعلاا نادع زق كمان نك
 :.اقيوم نيتاي او نيملاعلا نيب نآل ( مث) لاق امبإو . ربقلا باذع ىلع لدت

 : لئاسمهيفو (نيقيلا نع اهنورنل م ميحجلا نورل٠ 0 ول الك ) ىلاعت لاق مث

 ( مي>جلا نورتل ) هلوق سيل هنأو ء فوذ ول باوج نأ ىلع اوقفتا « لوألا ةلأسملا ١)
 ناكولف « فن هتايثإو ٠ تايثإ هيفنف ول باوج ناكام نأ ( امهدحأ) ناهجو هيلع لديو ول باوج
 ةيؤرلا هذه نإف 0 ا ا 00 ( مجلا نورنل ) هلوق

 نيُغ ةيؤرلا هذه نإ مث ءايندلا ىف بلقل ايراني ةياقزل انه ده قلل د١ للا لاق كاف, انطق ةعبتقااو
 رابخإ ( ميعنلا نع ذئموي ناأستل مث ) هلوق نأ ( ىفاثلاو ) لصألا فالخ رهاظلا كرت انلق ةعقاو
 كازو كت نأ ملعاو . مظنلا ىف حيبق عقي الو دجوي الام ىلع هفطعف . ًاعطق عقيس سمأ نع



 با/ ةيآلا . رباقملا مترز ىتح : ىلاعت هلو

 اهور وزفال أر وبقلا ةرايز نع مكتبه تنك » مالسلاهيلع لاقام لع كلذ ثروت روبقلا ةدهاشم نإف

 ايندلا بح ىف قارغتسالاو باقلا ةواسق ببسب « روبقلا مترز مكنإ مث « ةركاذت اهتزاز. ف.ناق
 . بيجعتلا ضرعم ىف كلذ ىلاعت هللا رك ذ مرجال , ةيضقلا هذه تسكعنا املف

 هللادبع نب فرطم ىور امب هيلع اولدتساو لاملاب رثاكتتلا وه دارملا نأ ( ىناثلا لوقلاو ل

 لهو . ىلام ىلام لوقي ؛ مدآ نبا لاقو ( مك الأ ) أرقي ناك مالسلا هيلع هنأ « هيبأ نع ريخشلا نبا

 هلوق/نم دارا و 4 تيضمأفا كفدصتا وأ 1[ تل أفا تبل وأ « تنتفأف تلك ام الإ كلام نما كل

 راذو هربق راز تام نمل لاقي . توملا نع ةرابع ربقلا ةرايزو متم ىتح ىأ ( رباقملا مترز ىتح )
 : لطخألل ريرج لاق . هسمر

 اهراوز مألأ حبصأف كلان أ كلا

 مك انأ ىتح كبر ةعاط نع مكلاوءأ ريثكتت ىلع كصرح مك اهلأ : ةيآلا ىنعم نوكسيف تام ىأ
 رئازلا نأ (لوآلا ) نيهجو نم لكشم هجولا اذه ىلع هلمح لاقي ٠ كلذ ىلع متأو ؛توملا

 نأ (ىناثلاو) ؟ ربقلا راز هنإ لاقي فيكف هربق ىف قس تيملاو .فرصني مث ةعاس روزي ىذلاوه

 نع ( باوجلاو ) ؟ لبقتسملا لع لمح فيكف ؛ ىضاملا ..رع رابخإ ( رباقملا مترز ىتح ) هلوق

 نولخ رت راوقلا لها "اذكاو ١ ليحكرلا نم هل نبال نكل ةيازلا ككل هادا الرا كالا
 نوكت نأ لمت (اهدنخأ)' هوجو نم قاثلا ل اوسلا نع ( باوجلاو) باسل ناكف ل ابنغ

 اكان ) قيقلا كتَمَشاك ةنإ "هلق لاقي كلذلاو ؟نكلا' كسب كولا لع اق رتظ ناك نم ةارألا
 ىلاعت هلوق هنمو « مهتةيرط ىلع اوناك مآل : مهنع رباك وهف : مهل ًاظعو مهمدقت نمع ريخلا نأ

 ًاريبعت ةمايقلا موي ةروسلا هذه مكتب ىلاعت هللا نإ : ملسم وبأ لاق ( اهثلاثو ) ( نييبنلا نولتقيو )
 .روبقلا ةرايز مهنم تمدقت دق تقولا كلذ ىف مهو . رافكلل

 ةيلاملا قوقحلا متعنم ىتح هريثكت بلطو لاملا ىلع صرحلا ( اهلأ ) © ثلاثلا لوقلا ال

 . اذكب جحلا لجالو . اذكب ةاكرلا لجاأل تيصوأ : ةلاخلا كلت ىف لوقت مث . توملا نيح ىلإ

 رشد لاك ن5 مكبواق لب « نيدلا ىلإ نوتفتلت الف (رثاكتلا ماهأ ) « عبارلا لوقلا ١

 كلذ مكتيد نم مكظح نوكي نأ وهو « مكلاح نوكت نأ ىغبني اذكه . رباقملا مثرز اذإ الإ ةتبلا

 ردقلا اذه كم عنقأ ال ىأ ( نوركشت ام اليلق ) ىلاعت هلوق هريظنو  راسكتالا نم ليلقلا ردقلا

 . ركشلا نم ليلقلا

 قاطملا نآل . هركذي مل ام و اذك نع (رثاكتلا ركاهلأ ) لقي مل ىلاعت هنأ 6 ةسداسلا ةلأسملا )9
 3 اهلأ : ىأ ؛ عضوملا هلمتح ام عيمج هيف لخديف ؛ بهذم لك هيف مولا بهذي هنال مذلا ىف غلبأ

 لوقن وأ ءريدتااو ركفتلاو ةعاطلاو ةفرعملا ىف تابودنملاو تابجاولا نعو هللا رك ذ نع .رثاكتلا
 اهل دادعتسالاو ةعراقلا ىمأ ىف ربدتلا نع رثاكتلا مك الأ : ىنعملاف ةيآلا هذه لبق ام ىلإ انرظن نإ
 . هومترز ىت> ربقلا متيسنف « رثاكتلا ََ اهلأ ىنعملاف لفساللا ىلإ انرظن نإو ؛ توملا لبق



 ةيآلا . رثاكتلا مك اهل : ىلاعت هلوف م
 مدي سمس سم نس م نس نع ل سم تس سس ل

 هنا ةئاهحأ نما ردع ملأت اذإ هنأ ليلدب ندبال هلك دارب امإ ةثلاثلا ةبترملا ىف هانددع ىذلا 0

 . هل ءادف ه ااو ناكل لعب

 8 نكي ملام هنإف ةيناسفنلا ةداعسال امنودي رب ام سانلا نم ءالضفلاف ةينديلا ةداعسلا امأ 5

 نأ ىغش لقاعلا : لوقتف اذه تفرع اذإ . ةيقايلا ةيناسفنلا تاداعسلا اك ل عرفتي ل نديلا

 سخأب رخافت ءابرقالاو ناوءالاو هاجلاو لاملاب رخافتلاف « مبملا ىلع مهلا دقت ىف هيعس نوكي

 ؛ لمعلاو 00000 عنعهبلاغت 0 كادت انسان فارملا

 انو ؛ كلذو٠ امف بتار 0 فرش أىلع كاذاعسلا ف كا ألا كحل 2 رك

 0 لأ 4. ف لخديو ) راش ما ملأ هلأ ) لاَ 2 ىلا عل هللأ مهمذ كلا اذهلف 2 قحلا ضيةنو بجاولا

 نوكياام لكن راكتلا ةيف 0 هلحانر  كنحلاو راصنالا و ءاذ لاو هاكاو لاملابو دادعلا

 "ايش ودان راي نم

 نوكي نأ لمت<و « مهنع ًارابخإ نوك نأ لمتحي 0 ري الأ ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 2

 رم ل اك ) مهترذنأأو مهترذنأ ء ءىر# 5 مانا ا عيرقتلاو خ 2 ,وتلا ىنعمي م اهفتسا

7" 

 اك نأ ىلع لد لقعلاو مومذم رخافتلاو راكتلا نأ ىلع تلد ةيآلا 4 ةعبارلا ةلأسملا )

 ةباقسلا نأ سابعلا رخافت ند ىورام كاإذ نمو ؛ مومذم ريغ ةيقيقملا ةاداعسلا َّق رخافتلاو

 رفكساا موطرخ تعطق انأو : مالسلا هيلع ىلع لاق نأ ىلإ هديب حاتفملا نأب ةبيش رخافتو ؛ هديب

 ةياآلا (جاحلا ا متاعجأ) ىلاعت هلوق لزنف مهملع كلذ قثف ٠ متلسأف ةلثم رفكلا راصف قيسب

 هتاعاطب رختش نأ ن أاسنالل زو+ هنأ ) ثدُك كير ةمعتب 8 و)ىلاعت هلوق ريسفت َّق 5 ذو

 راكتلالب موهذمب ساما || قاطم 1 تيئف عهب ىدت#ي هريغ 0 نظي فاد ا و

 لا رهيقنإف . انفمالع ورا عاناو 4 ف راكنلا نهرو نوداسلا وجلب قل - اسيل
 2 نايداللا َّق هيلع ًاكنمز لوقعلا ُْق 00 كلذ ناكاملو هتيدوءعو ىلاعت هللا ةعاط نع منع

 : هيلع في رعتلا فرح لاخدإ نسح 0 ال

 انآ ىور ددعلاب ( رثاكتلا مك اهلأ ( ) اهدحأ ( هوجو ةيآلا ريسفت ف 6 ةسماخلا ةلأملا م0

 مهسونب لاَقف رثك أ فانم دبع وزب ناكف رثك أ مهيأ اورخافت فانم دبع ىو مهس ىنب ىف تلزن

 ةيآلا - تلزف 0 07 وذ دا: زف اولعفف متاومأو مكئايحأ عومج 0 اًكساومأولا اك ةءاحأ عومج اودع

 يضم اما ئةنأ هنأ ىلع لذي ناعما موو ور هلوق نآل ٠ نآرقلا رهاظا ةقباطم ةياورلا هذهو

 نايتإ ةرايزلاو « , عفت اذا ُ ًاددع مهنمرثك أ نأ به لوقو ٠ مهسفنأ نمد يم ىلاعت هن 04 9

 ايندلابح ةلازإو باقلا قيقرت ةباعرلاب اهالوأو اهمهأو « ةريثك ضارغأل نوكي كلذو ؛ عضوملا



 /ه ارااكتلا ةَووط

 ) 0 ةروس 0

 4 ةيكم تايآ نامنإ

 ( ةيكم تايآ نام رئاكتلا ةروس 0

 ١ لئاسم هيف 6 رباقملا مترز ىتح ؛ رثاكتلا ءاهملا :
 ؛ ىوملا هيلإ وعديام ىلإ فارصنالا وهللاو . وهللا ىلإ فرصلا ءاحلإلا « ىلوآلا ةلأسملا ١

 نالف ىتاملأ ةغالا لهأ لاق اذهلف ؛ هريغ نع ضارعإلا ىضت#ي ءىثلا ىلإ فارصنالا نأ مولعمو
 6 هني د> نع ىف دعرلا توص م اذإ ناكر ييرلا نأ ثيدحلا هنمو 2 ىلغشو كام ّئأ اذك نع

 ءاجلا و لاتملا ةريكت ىهانتلا زئاكتلاو من“ كتلكدمدهتكارت قم ءاكو ( ادم ,ىقطرضا رو اذكألت

 راكشلا :ملسم ةيا انام و ةةفمانلاد دكت محام اوداعت اذإ ًارثاكت موقلا رثاكت لاقي بقانملاو

 نوكنف نين الا نب نوكي نأ لمت< هن الث هوجو دحأ] لع عمي لعافتلاو تكلا نم لعافت

 تيماعت لوقتو : هراكت نأو هتلعف اذإ اذك ىلع تهراكت لوقت لعفلا فلكت لمتحو « ةلعافم

 تدعابت لوقت ََ ةسفنل لعفلا ًاضيأ لمتحو 4 تافاغت لوقتو هنع ىمعلا كلك اذإ رمآلا نع

 رثاكتلا لمتحيف ؛ نيلوآلا نيبجولا لمتح ةيآلا هذه ىف رثاكتلا ظفلو : هنع تدعب ىأ رماآللا نع

 ل زعأو الام كنم كل انأ ( هيحاصل امهم دحاو لك لوقي نينثا نه م هنالل ةلعافملا ىعم

 رثاكتلاو رخافتلا نأ ملعاو ؛ هلام ريثكست هرمع عيمج فلكت, صيرحلا ناف ةرثكلا فاكت لمتحيو
 . ( مكنيب رخافتو ) ىلاءت هلوق ةيآلا هذه ريظنو دحاو .ىش

 ةداعسلا عاونأ نم ًاعون ناسنإلا تايثإب نوكي اسء] رخافتلا نأ ملعا ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 : ةقدلم'ةداقتيلا كئادعأو هبل
 ىف ىتلا امأ جداخ نه ندبلاب فيطي امف (ةثلاثلاو) ندبلا ىف (ةيناثلاو) سفنلا ىف ( اهدحأت )

 ىل به بر ) م-هاربا نع ةياكح هلوقب نادارملا امهو ةلضافلا قالخالاو مولعلا ىهف سفنلا

 . ةيدمرسلا ةداعسلاو ىدبألا ءاقبلا لاني امه.و ( نيحلاصلاب ىنةحلأو اكح

 جراخنه ندبلاب فيطت ىتلا امأو . ةيناثلا ةبترملا ىهو لامججاو ةحصلا ىهف ندبلا ىف ىنلا امأو

 ءاقدصالاو ءابرفآلا وهو ىرورضريغ رخآلاو هاجلاو لاملاوهو ىرورض (امهدحأ) : نامسقف



 ةيألا . ةيواه همأف : لات اف ا

 م ل ا راع وع رغا 1

 ١١١« ةيماح ران ٠ د اه كيرد اام و «؟» هيواه هماق

 ماو 'زانلا أ نم ةيواهلا نأ ( اهدخأ ) :هوجو هيفف ( ةيواه همأف رإل ىلاعت هلوق امأ

 ليس لع ما يزال لقاو رادلا هلوأف قفملاو ب: اديعب ىو اتق رانلا لهأ ربت ةقيمعلااراثلا

 هركحذ رانلا ىف ةيواه هسأر مأف ( اهيناثو ) اهلإ الإ دلولا نم عزف | عقبال ىتلا مالاب هيبشتلا

 يلع اوعد اذإ مهنأ (امتلاثو) مهسوٌؤر ىلع رانلا َْق ثووم مآل لاق ةداتقو : ىلكلاو )2 0

 هن كف ليراو انا هم توه دّقف كلهو 1ك ها ىأ ىوه اذإ هنّ أ توه اولاق كالحلاب لج رلا

 . كله دقف ( هئيزاوم تفخ نم امأو ) لبق

 اهيلع لد ىتلا ةيهادلا ريمض هيه فاششكلا بحاصلاق 4 هيهام كاردأ امو ل ىلاعت لاق مث
 امفذح 5 لصو اذإف كلا ءاطاو ) ةيواه) ريض وأ ) كلاثلأ ( ريسفتلا ف( ةبواه همأف ( هلوق

 هلوق دنع ءاهلا هذه ىف مالكلا انرك ذو . هيف ةتباث ءاحلاو فحصملا عابتال ءاهلاب فقولا رايتخالاو

 . ( هيلام ىنع ىنغأ ام ءهدتقا مادهف ءهنستي )

 اذهو 2 ةيماح تسيل 8 15 امل ِ !] ةمسنلاب نارينلا ركام أ ىكلار 4 ةيماح ران رإ ىلاعت لاق مْ

 قيفوتلا هلأسنو « باذعلا عاون :أ عيمج نمو اهنم هللاب ذوعن امنوخس ةوق ىلع 5

 ) داعيملا فلختال كنإ ةمايقلا مو 3 2 الو كامو ىلعا ةدعو (ظ انو 85 كلا نسحو



 نع ةآلا .ةتيزاوك تلهت نامت : نلاعت هاو

 ه تهل هداس هن ل هذ 2 ها سر 6 2 0

 تفخ نم امأو «ا/» كا ةشيع ىف وب 0: هنيزاوم تلقت نم ام

 1 1 ةعذت رز هك

 «22 هئيزاوم

 لايجلا تريسو ) لاق م٠5 ارسم ايدج عبارلا ىف لاق مث ؛.ىدن الا ىلاهسع ال تيا

 .([ رس تناكف

 شوفنملا نبعلاك لابجلاو ثوثيملا شارفلاك سانلا نوكي موي لقي مل 4 ةثلثلا ةلأسملا )

 : ريذحتلا ىف غلبأ ماقملا اذه لثم ىف ريركتلا نآل ( شوفنملانمعلاكلابجلا نوكتو ) لاقلب

 تاقث نم امأف ١ لاقف نيمسق ىلإ هيف سانلا مسق ةمايقلا موي فصو امل ىلاعت هنأ ملعاو

 نزو هل ىذلا لمعلا وهو نوزوم عمج هنأ ( امهدحأ ) نيلوق نيزاوملا ىف نأ ملءاو 6 هنيزاوم

 نزوو كمهرد نازي مثرد ىدنع كل : لا قي هريظنو لاق ءارفلا لوق اذهو « هللا دنع رطخو

 لاق . نازيم عج هنأ ( ىناشاو) | متاذح ىأ كراذ در زوو كراد نازيع ىرادو كش

 0 هيلا تانسحم ىتؤويف لامعالا الإ هيف نزويال ناتفكو ناسا هل نازيلا سابع نا

 .رانلا لخديف هنزو فخيف ةروص حب أقول ذاكلا تائيسب ىنويو هل ةنجلاف حجر ا

 تائيسلاو تانسحلا سفن نإ 0 لاق . فصوي الو ناتفك هل نازيلا ىف نسحلا لاقو

 تائيسلاو تانسحلا اهيف بوتكملا فحصلا نأ دارملالب ءايضقتدقو ًاصوصخ . امهنزو حصيال
 ةروصااب تانسحلا ةفيك روصت وأ ؛ تائيسلاةمالعةيلظلاو تانسحلاةمالعرونلا لعحي وأ «نزوت

 كلذ ىف ةدئافلا نوكتو ؛ ةفخلاو لقثلا كلذب رهظيف ةحببقلا ةروصلاب تائيسلا ةفيدو ةنسحلا

 نوكيف تائيسلا بحاص لاحروهظو :ًارورس دادزبف مظعلا عما ىف تانسحلا بحاص لاح روهظ

 . قئالخلا دنع هل ةحيضفلاك كلذ

 ىنعمب ةفيخلاك. شيعلا ىنعمب ردصم ةشيعلاف © ةيضار ةشيع ىف وهف ل ىلاعت هلوق امأ
 مو اهحاص اهاضرب اضر تاذ ةشيع ىأ ا لاق ةحطارلاةاماو»#أ] قركلا

 7 ةيض ره اة ناورشمفملا لاف اذلطاو رع :"وذاو نبل وذا ى دع رم مهوقك

 .اايحاص اها

 تانسملا لع تائيسلا تحجرف هتانسح تلقىأ ( هنيزاوم تفخ نم امأو )) ىلاعت لاق مث
 هلقثو انندلا ىف قا مبعابتاب هنيزاوم تلقث نم نزاوم تاقث امتإ هنع هللا ىطر ركب وبأ لاق

 تفخ نم نيزاو» تفخ امتإو « اليقث نوكي نأ قحلا الإ هيف عضوي ال نازي ق-و « مهلع
 1 نأ لطابلا هيف عضوي نازي قحو« مهلع هتفخو ايندلا ىف لطابلا مهعابتاب هنيزاوم

 . فيفخ لطابلاو ليقث قملا نآل كلذك ناك اممإ : لتاقم لاقو

 عمو برأ ٠60



 +9 بسلا هما: تاتو: نان هاو /

 هجو انآ _دنلا ةارطا ىرخلملا فرو كوشليا شارفلاب انهت كلا تقر قتلا ةيشالاعت

 ريغ ىلإ بهذت اهنم ةدحاو لك لب ء ةدحاو ةهجل هجتي مل راث اذإ شارفلا نلف , شارفلاب هيبشتلا
 ةفاتخم تاج ىلع دصاقملا ىف اوفلتخاو ءاوعزف اودع اذإ مهنأ ىلع اذه لدف ء ىرخألا ةهج

 00 كلا ف 0 ]131 .. ىلا هج و امأو . هقرف اذإ هئيلاش + قرفملا تنوثنملاو « ةمواعم ريغ

 فرق نال 22 لآ 21 2 هلك و اضمن ةضعب كر دارجلا ءاغْوَعك : ء[رقلا لاق

 دارجلاك ضءب ىف مضعل جو اوثعب امل منال « ثوثملا شارفلابو ء رشتنملا دارجلاب ثعبلا

 برل سانلا موقي موي ) هلوقو ( ًاجاوفأ نونأتف ) ىلاعت هلوقب انرك ذام دك أتيو . شارفلاو

 دارجلا ليق نإف (ضعب ىف جومب ذئموب مهضعب انكرتو) جوجأمو جوجأب ةصق ىف هلوقو ( نيملاعلا

 دحاولا هبش انلق ؟ًاعم ريبكلاو ريغصلاب دحاولا ءىثلا هبش فيكف . رابك شارفلا ىلإ ةبسنلاب
 . ىرخأألا ةبج,ريغىلإ ةدحاو لكباهذبف شارفلاب هيبشتلا امأ . نيفصو ىف نكل رييكلاو ريغصلاب

 ريصت مث ءدارجلاك الوأ ًارابك نوكت اهنإ لاقي نأ لمتحيو « عباتتلاو ةرثكلابف دارجلاب امأو

 ىرخأ ًاهوجو شارفلاب هيبشتلا ىف اورك ذو . سمشلا رحب مهقارتحا ببسب شارفلاك ًاراغص
 هللا مهلعجل « عاعر جمهسانلا رئاسو : ملعتمو ملاع سانلا د لاق مالسلا هيلع هنأ ىورام ( اهدحأ )
 (شارفلاك) لاقف , هيبشتلا فرح لخدأ امنإ ىلاعت هنأ (اهناثو) ( ًاقافو ءازج ) كلذك ةرخآلا ىف

 هريظنو « نويذعي ءالؤهو . بذعيال شارفلا نآل ٠ شارفلا نم لذأ مويلا كلذ ىف نونوكي منال
 . ( لضأ مم لب ماعنآلاك)

 ١ شوفنملا نهعلاكلامجلا نوكتو ) ىلاعت هلوق مويلا كلذ تافص نم 4 ةيناثلا ةفصلا (

 كف شفنلاو ( نهعلاكلابجلا نوكتو ) هلوق دنع هقيقحت رم دقو «ناولآلا وذ فوصلا نعلا
 شوفنملا فوصلاك : دوعسم نبا ةءارق ىفو ء ضعب نع هضعب شفتني ىتح فوصلا .

 رمحو ضيب ددج لابجلا نمو ) لاق ام ىلع ناولاالا ةفلتخع لابجلا نأ ربخأ ىلاعت هللا نأ ملعاو

 اهنع بيكرتلاو فيلأتلا ليزيو اهءازجأ قرفي هناحبس هنإ مث ( دوس بيبارغو اهناولأ فاتخم
 : لئاسم انيهو ءأشوفنم لعج اذإ ةفلتخلا ناولآلاب نولملا فوصلل ًاياشم كلذ ريصنف

 ان لعيد ىلابت هناك لانا لاح ةييرو نمانلا لا كب مض ام 6 ىلوآلا ةلأسملا ١
 !ا 0 د2 نانإلا لاس نوك تنكف : شوفا لا نهعلاك تراض اهنأ اوه لابجلا ىف ةعرقلا كلت

 ريصت زانلا لاجج !نأ/ةارملا نوكي نأ لمتحو ::هبر ةمحر هكرادتت مل نإ مدآ نبال ليولا مث ليولاف

 :!ابترح هذسشل نثوفنلا نوعلاك

 نأ !(اًهوْأا) هوجو نم لابجلا لع لاو>آلا ريخت ,ىلاعت هللا فصو دق ( ةيناثلا ةلأسملا

 ىرتو ) لاق اك ؛ اليهم ًابيثك ريصت نأ ( اهناثو ) ٠ ( اكد لابجلا تكدو ) لاق اك ًاعطق ريصت

 لخدت رذلاك ءازجأ ىهو . شوفنملا نوعلاك ريصت م ( باحسلا ىم رم ىهو ةدماج اهسحن لابجلا



 8 ةيآلا . شارفلاكسانلا نوكي مو, : ىلاعت هلوف

 د هديه ب ملا صا راو ل هردق سردها رب هياط رم | يشك 2 مل

 «هد شوُفْنمل راو ل هردص

 ىأ راضإ هيف ) اهناثو ( بصنلاو عفرلازوجيف 3 دساللا كالا لوقت بصنلاو عفرلاب ريذحتلا ا

 هريخو ءادتبالاب عفر (امتلاثو) (روبقلا ىف ام رثعب اذإ) هلوق ىف هنع ترخأام ىلع ةعراقلا مكيتأتس

 ءىثب ءىث نع تربخأ اذإ ليق نإف (ةعراقلاام كاردأ امو) . ربا برطق لوق ىلعو (ةعراقلاام)
 نوكي نأ لمعي فيكف هبالهاج هنوك ديفي (كاردأ امو) هلوقو  ادئاز ًاملع هنم ديفتست نأودبالف

 اذهبف ؛ عراوقلا لاك :ةعراف ا) نظن نك نال (دئاز لع ريخلا اذمب انل لصح دق انلق ؟ اربخ اذه

 . ةدشلاو لوما ىف عراوقلا تفاف ةعراق اهنأ انملع ليهجتلا

 كل مع ال هانعم ( اهدحأ ) هوجو هيف ( ةعراقلا ام كاردأ امو ) هلوق « ةثلاثلا ةلأسملا اإل
 , كريدقت نم مظعأو هف هتردقامفيكو . همهف الو دحأ مهو اهفلبيال ثيحب ةدشلا ىف امنآل ءاههنكب
 ران بنج ىف ايندلا رانو « عراوقب تسيل اهن اك ةعراقلا كلت بنجىف ايندلا عراوق : لاق ىلاعت 2

 بنج انندلاران نأ ىلع ًايبفت (ةيماح ران) ةروسلا رخآ ىف لاق كلذلو «رانب تسيل ام اكةرخآلا
 كاردأ امو) لاق انههليق نإف ؛ هجولا اذهنم احلوأل ًاهياظم ور سلا رح اراض ةضاخ دل كلا
 ةيواه ام كاردأ امو لقي لو (ةيهام كاردأ امو . ةيواه همأف) ةروسلا رخآ ىف لاقو ( ةعراقلا ام
 قرفلا ربظف ؛ كاذك سيلف ةيواه اهنوك امأ . سوس ىمأ ةعراق اهنوك نأ قرفلا انلق ؟ قرفلا اف
 هنآأل « هنايبو هللا رابخأب الإ هب ملعلا ىلإ دحال ليبس ال ليصفتلا كلذ نأ (اهناث و ) نّيعْضوملا نيب
 . عمسلاب الإ ليلد هتف رعم ىلإ نوكي الف ؛ تايجاولا بوجو نع ال تاعقولا عوقو نع ثحب

 لاق مث ( ةقاحلا ام كاردأ امو .ةقاحلا ام . ةقاحلا ) هلوق ةبآلا هذه ريظن 6 ةعبارلا ةلأسملا )ل
 دبال ًارخآ لزانلا نآل ( ةقاملا ام ةقاملا ) هلوق نم دشأ ( ةعراقلا ام ةعراقلا ) ةلوق نوققحملا
 امأو . ىوقأ تناكاذإ الإ لصحتال ةدايزلا هذهو ؛ هيبنتلا ةدايز هنم دوصقملا نآلغلبأ نوكي نأو
 ىلع مجرت اهنأ امل دشأ ةعراقلاو . لدعلا ىنعم ىلإ ًاعنجا رههتوكتل لشأ ةفانلاف/أ ىتدملاةللإ زظنلاب
 . لئاملا ماللاب بولقلا

 ( شوفنملا نهعلاك لابجلا ن وكنو « ثوثبملا شارفلاك سانلا نوكي موب. ل ىلاعت لاق مث

 نوكي موي عرقت ىأ . ةعراقلا هيلع تاد رمض بصن فرظلا : فاشكلا بحاص لاق
 .(اذدكة ارنا

 ( ثوثبملا شارفلاك ) هيف سانلا نوك ( لوألا ) نب مأب مويلا كلذ فصو ىلاعت هنأ لعاو
 هنإ مث . هراشتناو هشرفتل ًاشارف ىمسو « رانلا ىف تفاهتي ىذلا ناويحلا وه شارفلا : جاجزلا لاق
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 422ةيكم ةبأ ةرشع ىدحإ)

 راس اا هرسا 20 | 128656 2-2 ربل <” سودصع ل را م 6 ده

 «» ةعراقلا ام كيردا امو «؟» ةعراقلا ام »١« ةعراقلا

 ةمدقتملا ةروسلا متخ امل ىلاعتو هناحبس هنأ ملعا 6 ةيكم ةيآ ةرشع ىدحإ ةعراقلا ةروس

 . ةعراقلا ىه ليقف ؟ مويلا كلذ امو لبق هنااكف ( ريمخل ذّءموب مع ممر نإ ) هلوقب

 ( ميحرلا نمحرلا هللا مس ل

 ” لئاس ف نأ ملعا 4 ةعراقلا ام كاردأ امو : ةعراقلا ام ؛ ةعراقلا

 ثداوح نم ةميظعلا ةئداحلا تيم مث ء داهتعاو ةددشب برضلا عرقلا ( ىلوآلا ةلأسملا إ)
 : مهطوق هنمو ( ةعراق ارعنص امب مهيصت اورفك نيذلا لازي الو ) ىلامآ هللا لاق « ةعراق رهدلا

 «فويسلاب اوبراضت اوعراقتو ؛ بابلا عرقو نآرقلا عراوقو ةعرقملا هنمو . اصعلاب عرقي دبعلا

 (اهدحأ) هوجو ىلع ةيمسنلا هذه ةيل ىف اوفلتخاو « ةمارقلا ءامعأ نم مسا ةعراقلا نأىع اوقفتاو

 الو ل كلا هدأ كورلا تملا ف نال ىئدلتلا ام كوع ءااةحيصاا رهزكل3 تنس نأ

 ؛ لفلرس] ىوش قدلخأ ثوع-ةياثلا فو ( ضرآألا ىق نمو تاأومسلا ىف نم قعضف ) ىلاكت

 لكل تاومألا ددع ىلع بقث هل روصلا نأ ىورو . نوموقيف ةثلاثلا خفنيف « هيبحب مث هللا هتيم مك
 ىذلاو «ةنيعملا ةبقثلا كلت نم هيلإ ةلصاولا ةخفنلا كلتب دسج لك هللا ىحبف . ةمولعم ِةَبَقُث د>او

 السا ا اعلق هلو حيض الإ نورظن از ىلا نا ١ تنرا ادهقك م
 ةعرقلا كلت ببسبف ماعلا بيرخت دنع ًاديدش اكاكطصا ناكطصي ةيلفسلاو ةيولعلا مارجألا نأ
 كلذو « عازفإلاو لاوهألاب سانلا عرقت ىتلا ىه ةعراقلا نأ ( اهثلاثو ) ةعراقلاب ةماقلا موي ىعس

 "ادا 1 ريكا ف و ؛ رركشلاب ءقلاو نيمعلا ىو «ناطقترل قناهكألاب تارومتتلاه اف

 اهنأ (اهعبادو) ىلكلا لوق وهو . ليدبتلاو ىطلاب ضرالا ىفو . فسنلاو كدلاب لابجلا ىفو

 نم ىلوأ اذهو نيةّمحْا ضعب لاق  لتاقم لوق وهو : لاكنلاو ىزخلاو باذعلاب هللا ءادعأ عرشت

 . ( نونمآ ذئهوي عزف نم مهو ) ىلاعت هلوةل ىلكلا لوق

 دقو ريذحت هنأ (اهدحأ ) هوجو ( ةعراقلا ام ةعراقلا ) هلوق بارعإ ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١



 35 ةيآلا . ريبخل ذئموي مهب محر نإ : ىلاعت هلوق

 3 َ مثلا اسس مهم 6 م راك

 «١1ريبخل ذمهوي مهم ممر نإ

 ب1 نمحرلا :ظح نرأف « نادي دلل هلك ذهل اد0 ١ نقكشلا ١ وكله رعت و « نفك لصف _ ١ ف اكل
 لوقف «دادعتمالا اذهااق كل لمطار ال 15 اذا[, لفطملل ضف الت ل 26 اذ ا
 ءائرق و: دادكتسالا نيأف « ضراإلا نطن قام ارتكب الا 1 كل تررلا لوفتف ةيموطب قامت لا

 . رهظ ىنعع فيفختلاو حتفلاب لصحو

 : تالاؤس هيف نأ لعا ( ريبخل ذئموي مهب مجد نإ 5 لاو مم

 ىضتقي كلذو ٠ ةربخلا ببسب لصح اي مويلا كلذ ىف مهب هملع نأ موي هنأ ( لوآلا ١
 نإ :لوقي ىلاعت هنثك( امهدحأ ) نيبجو نم ( باوجلاو ) لاحم ىلاعت هللا ىلع وهو لهجلا قبس

 !كلاوحأبا ريبخن وكي نأ ًاملاع لي ل ناك ن ف « أملاع رابتخالا ببسي ريصي هناف « ًاملاع نكي مل نم

 تقو هنأ لزب مل ًاملاع هنوك عم (ذئموي ) هلوق ىف تقولا كلذ صيصخت ةدئاف نأ ( امهناثو )
 مو ءوهالإ ذئموي هاوتف جورت ملاعالو هلكح جورب م احال لوقي هناك كلملا نا هريرقتو « ءازجلا

 . كلذك تسل لوقب ىلاعت هن اكف . كلذ دعب هركذتي مث ةعقاولا تقو باوجلا فرعي ال ملاع

 لمهأو ( رودصلا ىفام لص-و ) هلوق ىف رك ذلاب بواقلا لامعأ صخ مل 4« فاثلا لاؤسلا ١)

 ثعاوبلا الول هناف . بلقلا لامعال ةعبات حراوجلا لامعأ نآل ( باوجلا ) ؟ حراوجلا لامعأ ركذ
 . مذلا ىف لصألا اهلعج ىلاعت هنإ كلذلو  حراوجلا لاعفأ :تلص> امل بواقلا ىف تادرإلاو

 . ( ممءولق تلجو ) لاقف . حدملا ف لصألاو ( هبلق مثآ ) لاقف

 (باوجلا) ؟بولقلا فام صحو لقي ملو (رودصاا فام لصحو) لاق ل ( ثلاثلا لاؤسلا ١

 سفنلا وه بابلا اذه ىف عزانملا امنإ  هتمدخو هللا ةفرعمل بح عبطلاب وهو حورلا ةيطم باقلان أل

 هللا حرش نفأ ) لاقو (سانلا رودص ىف سوسوب ) لاق كلذلو ء ردصلا نم برقي ام اهلحو
 . مالسالل ًاعضوم ردصلا لعل ( مالسالل هردص

 (باوجلاو) دحاو وهو ناسنالا ىلإ دئاع (مم مهر نإ) هلوق ىف ريمضلا « عبارلا لاؤسلا إل
 الواو ( اونمآ نيذلا الإ ) لاق مث ( ريسخ ىنا ناسنإلا نإ ) ىلاعت هلوةك عملا ىنعم ىف ناسنالا

 : ناتلأسم ةيآلا هذه ثحابم نم قب هنأ لعاو . كلذ حص امل الإو عمجلل هنأ

 ىلاعت هنآل « تاينامزلا تايئزجلاب ًاملاع ىلاعت هنوك ىلع لدت ةيآلا هذه « ىلوألا هلأسملا إل
 . ًارفاك هركنم نوكيف مويلا كلذ ىف 0 ةيفيكب ًاملاع هنوك لع صن

 هلوق نم ماللا طقسأف « بضتلاب نأ هناسل ىلع قبس س جاجحلا نأ لقن 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 اذه نأ خيياشملا ضعب مع 20 َّق رك اذهو. ان مالكلا نوكي ال ىت> ( ريبخل )

 ىلاعتو هناحبس هللاو ؛ هجولا اذه ىلع أرق هنأ لءاهسلا ىلأ نع لقنو . لزنملا رييغتل دصق هنآل رفك
 . سو هبييو هلآ يلعو دمج انديس ىلع هللا ىلصو ؛ ملعأ



 ةيآلا . روبقلا ىفام رثعب اذإ ملعي الفأ : ىلاعت هلوق 1

 را و دم ا ا ياجعل اش 21 هزل تاخر د12

 ٠١١« رودصلا قام لصحو «5» رويقلا ىف ام رثعد اذإ ملعب الفا

 ٍ ةفرط لاق : ددشتمو ديدش ناللف لاقي «(كلتملا ليخبلا ديدشلاو ( ءوس

 ددشتملا شحافلا لام ةليقع 22قطصيو ماركلا ماتعي توملا ىرأ

 دارملان وكي نأ ( اهننائو ) كسمت ليخبل لالا بح لجأل هنأ ( اهدحأ ) هوجو ريسفتلا ىف مث

 بحل وهو ؛ قيطم ىوق اهلطو ايندلا راثيإو لاملا بحل هنإو ىنعملا نوكيو« ىوقلا ديدشلا نم

 اا لانا نكت ١ هل ىرفر مالا اذك ةيدشنوه لوقت ف عت ةمعق" كشو هللا ةدايع
 ءارفلا لاق ( ابعبارو ) ضيةنم ديدش هنكلو طسبنم ىنه ريغ تاريخلا بحل هنإ دارأ ( اهثلاثو )

 الاس 17 22 ل1 | يملي ىلا دي دشل رخل" تحل هنإو ىعملا نوكي نأ روحي
 موي ىف ىأ ( فصاع موي ىف حيرلا هب تدتشا) لاق اء ىناثلا نع لواألا بحلاب ىفتك ١ هنأ الإ

 كلوقك « ريخلابحديدش هنإ ىأ « برطق لاق (اهسماخو) ةيناثلا نع ىلوألاب تك اف حيرلا فصاع

 . ديز بورض هنأ ىأ بورض ديزل هنإ
 4« روبقلا ىف ام رثعب اذإ ملعي الفأ إل لاقف ؛ هفوخ هلاعفأ متابق هيلع دع امل ىلاعت هنأ ملعاو

 :ناتلأم هنفو

 انركذو ( ترثعب روبقلا اذإو ) ىلاعت هلوق ىف ىضم (رثعب) ىف لوقلا 4 ىلوألا ةلأسملا 2

 . رثحت ءىرثو ؛ جرخأو ريثأو ثعب ( رثعب ) ىنعم نأ

 ؟ روبقلا ىف نم رثعب لقي لو ( روبقلا ىف ام رثعب ) لاق مل لأسي نأ لئاقل « ةيناثلا ةلأسملا ١)
 نع باوجلا) ؟ ريبخل ذئموي اهبامر نإ لقي ملو (ممب ممر نإ) لاقرلف , روبقلا ىفام لاق امل هنإ مث
 لاقي وأ . بلغألا ىلع مالكلا جرخأةرثك أنيفاكملا ريغ نم ضرآلا ىفام نأوه ( لوألا لاؤدلا
 6 رح الف ءكلذك نوريصي ثعملا دعب لب ءالقع ا نونوكي ال نورثعس ام لاح مهنأ

 : ءالقعلا ريم ىناثلا ريمْضلاَو . ءالقغلا ريغ ريض لولا .ريمّضلا

 : ثيللا لاقو « رودصلا ىفام زيم ىأ « ةديبعوبأ لاق (رودصلا ىفام لص>و ل ىلاعت لاق مث
 :ديبل لاق ةليصحلامسإلاو لصحبام زيممت ليصحتلاو ,ةااوشام بهذو تدثو قبام ءىثلك نمل صاخلا

 لئاصحلا هلإلا دنع تاصح اذإ هيعس ملعيس ًاموي ءىرما لكو
 ( اهيناثو)اعومب الصح رهظأ ىأ . فحصلا ىف ممج لصح ىنعم ( اهدجأ ) هوجو ريسفتلا ىفو

 دحاو لكل نإف ء روظ#لاو ؛هوركمملاو ؛ حابملاو «بودنملاو .٠ بجاولا نيب زييقلا نم دب ال هنأ
 ليصحتلا وه هب قئاللا همكحب اهنم دحاو لك صيصختو «ضعبلا نع ضعباازيبمتف ؛ ةدح ىلع ايكح

 ىف امأ « هرهاظ فالخ ناسنإلا. نطاب نوكي ام ًاريثك .نأ ( اهثلاثو ):لصحلا لختملل لسق هنمو
 (رئارسلا ىلبتموي) لاق م« نطاوءلا ىفامرهظيو « راتساألا كهتدت ورارساألا ف شكستت هنإف ةمايقلا موي

 . ىرتشتو ةربقملا ىبتف « هيف كل ةدئاف ال ايف دعتست كنإ لاقي نأ هنم ظعولا ظح نأ معاو
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 وَ ص

 آلا . دونكل هبرل ناسنإلا نإ : ىلاعت هلوق

 هنإو « دي دل كلذ لع هنإو «» ةونكل هبرل َناَسنالآ ّن
 7 او

 ِإ

 « يدش 0

 :”ةنذلتا وك وهو هلع مسقملا 0 مسقملا ا ل ملعاو «زنك اهنطبو

 ريخلاو قحلا عشت كيلا ولالاق « د ل هبرل ناسنإلا نإ ل هلوق ( اهدحأ )

1 
 1 تارابع نب رمسفملا مث اف كيل كا ع ةردكلا صر لاو هلت عنع ىذلا دونكلا

 روع لا لح لا ىسدتم أراه رروكللا 2 52 كلا: :ذافنكاحصأا ب ةمركع رتضا 0
 2 و

 و .٠ 2 2 : نبا

 ليخبلا كلام ىب ناسليو ىصاعلا ةدنك ناسلب د ونكلا ىلكلا نعو « هقرافف هابأ دنك هنآل ةدنك

 ( دونكلا) نأ ملسو هيلع هللأ ىللص ىلا نع ا 5 ىورو«(« روفكلا ةهعسرو رخم ناسل

 ) 7 :. , 1 .٠

 لك

 ةلح

 ةعيبرو رضم ناسابو
 ماوللا دارتكلار نرللا لاهو : هدع كرس و هدحنو لك انو هدفر عنمي ىذلا رومكلا 2

 ردقف هبر هالتبا ام اذإ امأو ) هلوقك وهو . تاحارلاو معنلا ىسنيو  بئاصملاو نحلا دعي هبرل

 6-0 الف ناك امفيكو

 ن

 0( نتاهأ فر لودت هقزر هيلع

 د ل رك نر ع ع هاريكشلا فم لإ معاو

 اسنالا كا ملا ناك لكلا ىلع هانلمح نإ وأ « نيعم رفاك ىلإ هفرص نم دب الف « سانلا لك لبع

 نال اولاق 20 لوق لوالاو « كلذ نم هقيفوتو هفطلب هللا همصع اذإ الإ كلذ ىلع هلمحب

 معي الفأر هل وف ًاضيأو 2 لفون نب ورمع نب هللا دبع / طرق ىف تلزن اهمإ : لاق ابع ن

 : رمالا كلذ ركنم هنأ ىلع ةلالدلاك كلذ نآأل ء رفاكلاب الإ قيلي ال (رومملا ام. رثعب اذإ

 : نالوق هيفو 4« ديهشل كلذ ىلع هنإو إل هلوق اهلع هللا مسقأ ىتلا روءالا نم ( ىاثلا ال

 رهاظ ىمأ هنال امأ « كلذب هسفن ىلع دهشي ديهشل هدو:ك ىلع ىأ كلذ ىلع ناسنالا نأ ( اهدحأ)
 ( ىباثلا.لوقلا ) هبونذب فرتعيو ةرخآلا ىف كلذب هسفن ىلع درست هيل 01 2« هدح نأ هنكمال

 برقاللاو تاروكذملا برقأىلإ دئاع ريمضلان ال ىلوأ اذهو اولاق ديهششلكلذ ىلع هللا نإو دارملا

 ةيلع ىصخ هنإ اهي نم ضانملا نع هل رجزلاو ديعولاك كلذ, ت وكياو ىلاعت ترلا ظفل وه انهَه

 ريمضلا ( ديدشل 1 تيل بحل هنإو ) كلذ دعب هلوق نإ اولاقف لو"الا لوقلل نورصانلا امأو ؛ هلامعأ

 اشحلإ لإ 1 هلق قا ةيآلا ىف ريمضلا نوكي ن نأ بخجيف: ناسنالا ىلإ دئاع هيف مالا نربي

 لاملا اري ] 4 كيادعل ريخلا بحل هنإو ) هلو# هيلع هللأ
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 مسقأ ام 6 كلاثلا رمآلا ١

 ايف لاملا نودعي سانلا نال اذهو ( اعونم ريخلا هسم اذإو ) هلوقو ( ًاريخ كرت نإ ) ىلاعت هلوق

 مهسسمي ل) هلوق ىف !اءوس برحلا ىذأو حارجلا نم دهاجلا لانيام ىعس ىلاعت هنأ اي ًاريخ مهنيب



 ةياللا اي دبا طفاإرور للان نزل 3-6

 29 ل 0 ل

 «62 أعمج هب نطسوف

 توصلا عقن نمذوخأم هنإ ليقو « رابغلا وه هنأ (امهدحأ) نالوق عقنلا ىف (ىلوألا ةلأسملاإ
 رابغلا بحاص ن'اكف ,ءاملا ىف عقنلا نم وه ليقو . هعافترال عمن ىمسي رابغلاف « عفترا اذإ

 . مالسااو ةالصلا هيلع هلوق نم حابصلا عقنلا ( ىفاثلاو ) ءاملا ف لجرلا صوغي اك« هيف صاغ

 لاقيو «نهتاوصأ تءعفتراو « تاونلا حايص مهيلعراغملاف نجيهف ىأ «ةقلقل الو عقن نكي مل امد

 نإ دلو هايم اعز اغلا نيثأو", هنصخفما عراظقلا نانا عفت را أل ناحدلا و زاغلا ذات

 . هيف نرغأ ىذلا عضوملا ىف ودعلا ةدشل رابغلا نرثأ ليخلا

 ءارفلا لوق وهو ( اهدحأ ) هوجو هيف ؟ دوعي اذام ىلإ هب هلوق ىف ريمضاا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 تاريغملاف ) هلوق ىف نال « ةراغإلا هيف عت ىذلا عضوملاو ؛ هيلإ ىهتنا ىذلا ناكملا ىلإ دئاع هنأ

 هركذ رحي مل امع ىكي نأ زاج ىنعملالع اذإو , عضوم نم امل دبال ةراغإلا نأ ىلع اليلد (ًاحبص
 هيف تعقو ىذلا نامزلا كلذ ىلإ دئاع هنإ ( اهناثو) ( ردقلا ةليلىف هانازنأ انإ ) هلوةك حيرصتلاب

 ىأ : ودعلا ىلإ دئاع هنأ قاسكلا لوق وهو ( اهئلاثو ) ًاعقن تقولا كلذ ىف نرثأف ىأ « ةراغإلا
 . ( تايداعلاو ) هلوق ىف ودعلا رك ذ مدقت دقو « ًاعقن ودعلاب نرثأف

 مسا عضو ىذلا لعفلا ىلعانلق ( ن رثأف) هلوق فطع ءىثث ىأ ىلع لبق نإف (ةثلاثلا ةلأسملا 0

 .نيتاف نارحأ و د راف نودع ىلا ريكا را ”ةكضار#“ (اقلا

 هيف ريثأتلا نآل « ًارابغ هب نرهظأفىنعمب ديدشتلاب ( نرثأف ) ةويح وبأ أرق ( ةعبارلا ةلأسملا 2

 . ةزمه واولا بلقو نرثو ىلإ نروُي بلق وأ . رابظإلا ىنعم

 : ناتلأسم لف 4 ًاعمج هب نطسوف كاعتادل وق امأ

 قافازتك, ىأأةظيماواطتسو اهطشأ + ةزافللاو, نهنلا [تطنسو تيللا لاق ( ىلوألا ةلأسملا 7

 ؟عجري اذام ىلإ (هن) هلوة فريمضلاو :ءارفلا لاق ء. اذهو< و« اهتطسوتواهتطسو كلذكو ءاهطسو

 ةيانكلا تزاجخل , ودعلا لع لدت تايداعلا نأكلذو « ودعلاب ىأ : لئاةملاق ( اهدحأ ) هوجو هيف

 لح سدرمهو , ودعلا عمج طسو نهودعب نرص ىنعملاو . ودعلا عمج ىلا اع هلق ع

 عقنلاب ( نطسو ) ىأ عقنلا ىلإ دئاع ريمضلا نأ ( اهيناثو ) ىنم عمج ىنعي لاق : لبإلا ىلع تايآلا

 , ءادعالا عومج نم ًاعمج عقنلاب تاسبلم نطسو تايداعلا نأ دارملا ( اهئلاثو ) عما

 (هب اوتأو) هلوةك ديكوتلل ةديزم ءابلاو ؛ةيدعتلل ديدشتلاب (نطسوف) ءىرق ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 لا هرككظ يدل اردقلا اكنهاو فقشوزفلا ةفنصن ىفئااؤزرثك أ نماتلا نأ ملعاو ؛ نطسو ىف ةغلابم ىهو

 زرح اهرهظ » اضيأ لاقو ؛« ريخلا اهصاونب دوةعم ليخلا » مالسااو ةالصلا هيلع لاقو ؛ نسحأ



 ا ةيآلا . ًاحبص تاريغملاف : ىلاعت هلو

 < هس هس هم - 7 اس رثوهر

 45 اعقن هن نراف < اص نا ريخملاف

 ةيآلاريسفت ىف مث , دلصأف دقو ىروأف حد لوقتكصلا حدقلاو «رانلا جارخإ ءاريإلا نأ عاف
 اذإادنزلا ثم ةناقلااهنفاتروأت كا اهارتاوك ليخلا برض ظيزر: (سالغ والاف اهل مانعا

 بحابحلاو (1)بحابحلا رانك أران ةراجحلا ىف نهرفاوح نحدقت ليخلا ىنعي : لتاقملاقو . حدق

 «دحأ اهب عفتني الثل هران أفطأ دحأ هبتنا اذإف ء سانلا مان اذإالإ رانلا دقويال اليخ ناكلجر مسا

 نم سانلا نمو عفن اهيف نكي مل ىلا رانلا كلنب ليخلا رفاو- نم حدقنت ىتلا رانلا هذه تهبشف

 كبانسلا نوكتريدقتلا كلذلعنأأل غلب أل وآلا و , رانلا جرختف رجحلاكصي ديدحلا لعن اهنا : لوقي

 اهءاحصأن يب برحلا جيت نأ اه اريإ نكلو « ليخلا ف تايآآلا هذه موقلاق (اهيناث و) دي دحلاكاهسفن

 تمحتلا اذإ برحلل لاقي هنمو ( هللا اهأفطأ برحلل ًاران اودقوأ الك) ىلاعت لاق اك« مهودع نيبو

 مث (تايروملاف) مهماعطو مهتجاحل مهنارين ليللاب نورويف نوزغي نيذلا مث (اهثلاثو) سيطولا ىمح
 ىه (اهساخو) هب ملكتتام مظعل ةوادعلا ران ىروت ةنسلآلا ىه اهنإ (امعبارو) ةازغلا نم ةعامجلا

 نيدو مث كلن حدقال لاقيو « سابع نبا نعكاذ ىور« ةعيدخلاو ركملاران ىرو:لاجرلا راكفأ

 ودعلا مها ريلرانلا داقيإب ركم هنأالإ ركملا وه ليقو . ًاركمو ًابرحو ًارش كيلع نجيهاأل ىأ ؛ كل

 رظن اذإ ىلإ نوريثك نابت |ودقو/ فأ ىدعلا نماوب رق اذإ ررغلا دع بما ةداع سا 07

 (احدق تايروملاف) (اهعباسو) ةنساألا احدق تايروملاةمركعلاق (اهسداسو) ًاريثك مهنظ مهل ودعلا

 حجنملالاقيو «جحلاووزغلانممءولطمب اوزافومثدوصقةماودجو نيذلا ىنعي . ًارمأ تاحجنملاف ىأ

 ا حجني ليخلا ىلإ عجري نأزو<و. ةحجنملا ةعامجلا ىلإ اذه عجري مث ؛ هدنز ىرو هتجاح ىف

 ادانز اوحدق اذإ مهاروأو ًاداوج مهمرك أدزالا اندجو :نزرح لاق

 ءاريإلا ظفل نآل برقألوآلا هجولانأ معاو « ىورأحنم اذإو « ىد وأ حدق اذإ نالف لاقيو

 . ليلد ريغب ةقيقحلا كرت زوج الو . زاجم هريغ ىفو ؛ راذلا ءاربإ ىف ةقيقح

 نوريغي اوناكو ؛ حبصلا تقو ودعلا ىلع ريغت ليخلا ىنعي ( ًاحبص تاريغملاف ل ىلاعت هلوق امأ
 هيف نونوكي سانلاف راهنلا امأو ايش نورصبي الف ةللظلا ف نونوكي لبللا ىف منال ًاحابص
 . دادعتسالا مدعو ةلفغلا ىف هيف نون وكي سانلاف تقولا اذه امأ . ةبراحلاو ةعفادملا نيدعتسملاك

 ىلإ عمج نمرحنلاموي اهتابكرب عفدت لبإلاوه دارملا اولاق « لبإلا ىلع تايآلا هذه اولمحنيذلا امأو

 عرسأ اذإ راغأ لاقي « عارسإلا ةغللا ىف ةراغإلا ىنعمو . حبصت ىتح ناش هل اد ةنشسلاو

 . ةضافإلا ىف عرسن ىأ. ريغن ابك ريبث قرشأ : لوقت ةيلهاجلا ىف برعلا تناكو

 : لئاسم هيفف ( ًاعقن هب نرثأف إ) ىلاعت هلوق امأ
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 2.3/1 احدي حان يملاف] لاحت هلو ع

 7 < هر اس رثودصر 7

 5١ أاحدق تايروم اف

 بوجولا دعب جحي مل ىذلاو ,روذكلا وه دو:كلانإف . جملا نع بغري نمل ضيرعت هيفو ! كلمع

 . ( رفك نمو ) هلوق ىلإ ( تيبلا جح سانلا ىلع هللو ) ىلاعت هلوق ىف اء كلذب فوصوم
 . ليخلا هنأ نيةقحلارثك أو ءاطعو كاحضلاو ةداتقو دهاعو سابع نا لوق 3 اثلا لوقلا)

 د نسل م كاإ لإ هس تلي هللا لوسر ثعب : ىلكلا لاق . ًاعوفرم كلذ ىورو

 «اهريسم ربخ مالسلا هيلع ليربج لزنف . اهيلع فوختف ربخ مهنم هينأي ال ثكمع نأ هللا ءاش ام
 « ةيرسلا كلت ليخ مسقلا لحم ناك قباسلا دوهعملل ( تايداعلاو ) ىف ماللاو فلآلا انلعج نإف
 . هللا ليبس ىف تدع ليخ لكب امسق كلذ ناك سنجلل امهانلعج نإو

 الإ نوكي ال حبضلا نآل كلذو « ليلا وه دارملا نأ ىدانت تاي الا هذه ظافلأ نأ ملعاو

 رفاحلاو رفاشملا ريعتسا اك « ةراعتسالا ليبس ىلع نوكي لبإلا ىف ظفللا اذه لاعتساو ؛ سرفلل

 حدقلاف ًاضيأو « زوحي ال ةرورض ريغب زاجلا ىلإ ةقيقحلا نم لودعلاو . رمملل ناتفشلاو ؛ناسنالل
 هل لبس ليخلاب هال اة ظيخ | ريغللفا) .هلاوقملانك ورع قب الا, فخم رهظي ال ام رفاخلاب ربظن
 نال « ةيندم ةروسلا نأ برقاللا» كلذك ناك اذإو . ايارسلا ضعب فدووهااك ور دقو . هربغب

 : للم بؤني كلذ تقلزع اذا ىلكلا هلاق ىذلا وهو « ةنيدملاب ناكل اتقلاب نذإلا
 سيل ام ةديجلا لاصخلا نم ودعلا ىف اهل نآلل ليخلاب مسقأ امتإ ىلاعت هنأ ( ىلوألا ةلأسملا ١

 تودع بلطلا ىفعفنلا نأ تننظ اذإف ء رفلاو ركلاو برحلاو بلطلل حلصت اهنإف « باودلا رئاسل

 كيش الو ؛ ودعلا دشأ ىلع تردق برمحلا ىف ةحلصملا نأ تفنظ اذإو « ةمينغلاب زوفتل مصخلا ىلإ
 هيفو «نيدلاو ايندلا عفانم نم هيف امل ىزاغلا سرفب ىلاعت مسقأف : نيتمينغلا ىدحإ ةمالسلا نأ
 ىلعىلاعت هين دقو « ةعفنملا هذهل لب « رخافتلاو ةنيزلا ال كس نأ هيلع بحب ناسنإلا نأ ىلع هيبنت

 «بوكرلا ىلع ليلعتلا مال لخدأف ( ةنيزو اهوبكرتل ريخلاو لاغبلاو ليخلاو ) هلوق ىف ىنعملا اذه
 الو عسولا لك لذبي هنأو بعتلا هب ربظي ةرامأ هنآل ( ًاحبض) لاق امنِإ و « ةنيزلا ىلع هلخدأ امو

 ةعاط ىف دبعلا نكيلف . كتعاط كرتي ال هفعض عم هنإ : لوةي ىلاعت هنأاكف : بعتلا دنع فق

 . كلذك ًاضيأ هالوم
 تايداعلاو : ججاجزلا لاق (اهدحأ) ًاهوجو ( احبض ) باصتتنا ىف اوركذ 4« ةيناثلا ةلأسملا 2

 عم نوكي ح 2 نآل ؛ تاحاضااو ىنعم ىف ( تايداعلاو ) نوكي نأ ( اهناثو ) ًاحبض حبض

 ا تايداعلاو : ريدقتلا : نويرصبلا لاق ( اهثلاثو ) ءارفلا لوق وهو « ودعلا

 لاحلا ىلع بصن

 ( أحدق تايروملاف ل ىلاعت هلوق امأ



 تانيداعلا ةرودش
 5ع

 فمع 5

 ( تايداعلا ةروس ل
 4 11 ةيأ ةرشع ىذحا 0

 ١١« أاحيض تايداعلاو

 6 ةيكم ةيأ ةرشع ىدحإ ؛ تايداعلا ةروس 2

 4 أحبض تايداعلاو 2

 ؛ ةمحمح الو ليهبصإ سيل توص وهو « تدع اذإ ليخلا سافنأ تاوصأ حبضلا نأ ملعا

 ضرقلاو ميهاربا لوقوهو ؛لبإلا امنأ دوءسمنباو مالسلا هيلع ىلع نع ىورام «( لوآلا ١

 ع لاق لجر ىتامتأ ذإ رجحلا ىف شلاح انأ انسد لاق ا ننا:نع ريمج ن ديعس ىور

 هللأو « هب كل مع ال اع سانلا ىتفت لاق ؛ هسأر ىلع تفقو املف ىل هعدا لاقف ؛ تلق ام هل ركذو

 دادقءلل سرفو ريبزلل سرف ناسرف الإ انعم ناك امو ردب مالسإلا ىف ةوزغ لواآل تناك نإ

 لاق« جاحلا لب] ىنعي ٠ ىنم ىلإ ةفلدزملا نمو« ةفلدزه ىلإ ةفرع' نم لبالا ) احيض تايداعلاو (

 لطف: فاد أ (ئاؤإز اما لاوقلا ده: دكر أتي و «مالسلا هيلع ىلع لوق ىلإ ىلو نع تعجرف سابع نا

 لوقلا اذه ىلعو «اعمج دهشو ةفلدزملاب تاب نم ددعب رجألا نمىطعأ اهأرق نمو اعوفرم ةروسلا

 رانلا ىروتف ردا أرجح هب برضتؤ ودعلا م نم رجحلاب ىمرت رفاوخلا نأ ( 5 تايروملاف )

اغإلا (تاريغملاف) ةفلدرملاب مهناريت اودقوأ اذإ جيجحلا مو لبإلا نويكر نيذلا ىنعملا نوكي وأ
 ةر

 ودعلاب أراغ ىعيل ) 6 هب نرأف ( ىم كل نيع رسم رحنلا 0 ةدحدص وعقدت مثو رثسلا ةعرس

دعب ) ام هب نطشروف ) ىم لإ ةفادزملا هو 6 عقنلا كليكول نب لش نعو
 ىمسأ 65 ةفلدزم ى

 نم اوكا ذ 0 ) اندكأ ( هوجو ند 4 مسقلا هج وو 8 ريدهتلا اذه لعو 5 أم جاحلا عامتجال عما

 دونكلا ىمدآلاب ضيرعت هناك( اهناثو ) ( لبإلا ىلإ نورظني الفأ ) هلوق ىف هيف ةريثكلا عفانملا

 رك ذب ضرغلا (اهئلاثو ) ىتعاط نع درمتم تنأو كل اذه لثم ترفع ىتإ : ل وق لاعت ةاكف

 عييضأ فريكف 4 هب اك لبإلا كلذ تالعد : لوي لااحت 2 جحلا ّق بيغرتلا جحلا لإ
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 لئاس ءاجخ ؛ اترضح ةوسن ىلإ هتمدقف بنع امدد نيب ناك » ةشكاع نعو . ةنجلا تلخدف سدقملا

 ةرذلا ليقاثم نورت امف نإ تلاّقف . اهدنع ناك نم ضعب كحضف : بنعلا كلذ نم ةبح هل ترمأف
 ريبزلا ننانأ» ىور . ةواخسلا ةباغ ىف تناكى هفالإو ؛ ميلعتلا امضرغ ناكاهلعلو «ةيآلاهذه تلتو

 ,سانلا نيب همسقت تلعجو قطب تعدف « نيترارغ ىف مهرد فلأ نينامثو فاأ ةئامب اهلإ ثعب

 امهردانل تكسمأ امأ امل ليقف ء؛ تيزوزبخ تءاخل ؛ ىروطف ىله ةيراجاي : تلاق تسمأ الف

 ىف ةيآلا هذه تلزن : لتاقم لاقو « كلذ تلعفل ىنيترك ذ ول تلاقف ؛ هيلع رطفن آل هب ىرتشن

 6 ل رار 51 كلاود ردا نأ“ هش ناكل هما اضادخأ نك نلجر

 اذه نم ىلع ءىشال لوقيو . ريسيلا بنذلاب نواهتي رخآلا ناكر ! ىطعن ام ىلع رجؤت امبإو : ءىثشب

 نأ كشوب هنإف ريخلا نم ليلقلا ىف ًابيغرت ةيآلا هذه تلزنف « رئابكلا ىلع رانلاب ديعولا امن
 رانلا اوقتا » مالسلا هيلع لاق اذهلو ء ربك, نأ كشوي هنإف بنذلا نم ريسيلا نم ًارينحو « رثكي

 دمج اند لع هللا .لصو ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « ةبيط ةماكبف دحي مل نف «ةرمت قشب ولو

 3 ملسو هبحو هلأ لعو
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 2-2 ا هني دس اس سم هم هضم وه راع هس هزصيلب ص سي

 679 ةررث يد هج اا لك 0000 اريح ةرذ َلاَمْم لمعب, نم

 !اب ( اوريل ) عل ىنلا ةءارق ىفو . ةقيقحلا نم لخدأ كلذ ىف رانا لب كلا 5

 ل 5 هفو 0 رش لا لمعي نمو : هرب | هذ لاقثم لمعي نه ١ ىلاءتلاق مث

 نيا لاقو ولعلا رعمأ ةردلا ىلكلا لاق « ةرذ ةنز ىأ ( ةرذ لاقثم ) ( ىلوألا ةلأسملا 2

 ةرذ لاثم بارتلا نم هب قزل امن دحاو لكف اهتعفر مث ضرالا ىلع كتحار تعضو اذإ سابع

 . هايإ ىلاعت هللا هارأ الإ ًاريثك وأ ناكالملق ارش وأ ًاريخ لمع دمع, نم سيلف

 أرقو اهحتفب ( هرب ) نوقابلا أرقو ءايلا عفرب ( هري ) مصاع نع ةياور ىف ( ةيناثلا ةلأسملا ل

 . مزجلاب ( هري ) مهضعب
 نمؤملا تائيسو هرفكب ةطبحم رفاكلا تانسح نأ وهو لاكشإ ةيآلا ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا )

 ؟ علا و ريخلا نم نذلا ليقاثم ءازجلا ىعم ام, راكلا نانا كيسراام]و نادت ام!
 لمعي نف ) ىظرقلا بعك نب دمحا لاق ( اهدحأ ) : هوجونم هنع اوباجأ نيرسفملا نأ ملعاو

 اهف هل سيلو . ةرخآلا قلي ىح ايندلا ف كلذ باوث ىري هنإف 0

 لاق مالسلا هيلع هنأ ىور ام ليوأتلا اذه ةح ىلع لديو ؛ ًاضيأ سابع نبا نع ىورم اذهو « ءىث

 ىت> ريخلا ليقاثم كل هللا رخدي ورشلارذ ليقاثمبف هركت اسم ايندلاف تي.أرام ركب ابأاي هركب ىبأل
 هللاهارأالإ را ًاريخ لمع دلك جاع 1 سابع نبأ لاق (اهناثو) «ةمايقلاموي اهافوت

 (اهتلاثو) هتائيسب بذعي وهتانسح درتفرفاكلاامأو : هتانسحي هبيثي وهتائيس هللا رفغيف نم مما امأف « هايإ

 نم تطبحن !تانسحلا كلت ردقتق ةريتعم ةنزاوملا نكلوهرفكب ةطي تناكن إو رفاكلا تانسح نأ

 اقرار ار ةيالا! ءاونع ىف ننام اردن رك رو ميا راجل ىلا ادكج كاتم

 ءاذعسلا نا كمعتا نفاد ارلا: لوقت را 6 اني ةرذ لاقثم لمعي نث ) هلوق مومع صصخت نأ

 . هرب ًارش ةرذ لاقثم ءايقشأْلا نم لمعي نمو  هري ًاريخ ةرذ لاقثم

 ( باوجلاو ) ؟ مركلا نيأف دحلا اذه ىلإ ىمآلا ناك اذإ لوقي نأ لئاقل ( ةعبارلا ةلأسملا إل

 « ميظعت ةعاطلا ىفو هلمتح ال ميركلاو  فافختسا اهيفف تلق نإو ةيصعملا نآل ؛ م ركلا وه اذه

  ًاريغص ريخلا نم ةرذلا لاقثم بسحت ال : لوقي هناحبس هللا ناكو , هعيضي ال مركلاف لق نإو
 ىناذ ىلع ام تللدتساو ؛ ايف ترظنو اهتربتعا لب ؛ ةرذلا ىنم عيضت مل كفعضو كمّوا عم كنإف

 أ ةيطفلا مث كترذ عيضأفأ ىنرذ عيضت ملاذإف ٠ ىلإ 'كلض و: اك ع (تتضاوا ناكل

 نإو « بولطملا لصح دقف ةصلاخ ةينلا نكل اليلق لمعلا ناك اذإف ء دصقلاو ةينلا وه دوصقملا
 نم ًائيَش او رقحتال : :بعك نغ ورام كلذ نمو ؛ كتاف :دوصقملافةرئاد ةنتلازو ]أ ريثك لمعلا ناك
 تب ءانب ىف ةيحص تناعأ ةأرما نإو : هللا ليبس ىف ةرإ ةراعإب ةنجلا لخد الجر نإف ؛ فورعملا



 ألا ًاءاترشأ سانلا ردصل دموي : لاعت هلوق 5

 ((320 مطاع ارب 55 3 كلازلا فلفت نمل «672 7 1 كس نأ

 وص

 ىلكو نأ 1 ا ا لوقتف : هللا عاطأ نم ركشتو

 هيف ىلص لاملا تيب غرف اذإ: مالسلا هيلع ىلع ناكو ؛ رانلا ىلإ قاسب نا اقواكلا او ىح هزاكاو
 نأ ةلاتقلا لاو زهأو ( ثلاثلا لوقلاو ) ق< كتغرفو قه كت ذاك نأ ندتفتلا# كوقروانيتكر

 ًاتاوصأ ًادامج اهنوك لاح ضرآألا ىف ىلاعت هللا قلخ نأ دعبي الف . داما ىف هقلخ زوحب مالكلا
 : ىلاعت هلئأ وه ريدقتلا اذه ىلع دهاشلاو ل نوكيف ةصوصخغ ةعطقم

 ثدحت امهبصانو اذإ نم لدب ذئموي (باوجلا) ؟ امهصانام ذءمويو اذإ ( ثلاثلا لاؤسلا )ل

 ؟ ظفللا اذههجو اف سانثتساال كانهو سانئتسالا ديفي ثيدحتلا ظفل 4 عبارلا لاؤسلا 0

 . هتكئالمو هللا ءايلوأ ىلإ اهاوكش ثبت امنأكضرالا نأ (باوجلا )

 : نالاؤس هيفف « اهل ىحوأ كبر نأب ل ىلاعت هلوق امأ

 ثدحت هانعمو ؛ ثدحتب ( باوجلا) ؟ (كبر فاير نوف ف ءانلا تقلكت 5 «لوآلا لاؤسلا)

 . اهل كبر ءاحإ ببسب اهرابخأ

 ةديبع وبأ لاق ( لوألا ) ناهجو هيف ( باوجلا )؟ اهإ] ىحوأ لقي ملل 4 ىناثلا لاؤسلا ١

 «ترةتساف رارقلا ا طىحوأ» : جاجعلل دنقلا ااهنل] ىلحوأل ئأ لالا احاوأ)

 . ةاصعلا نم ىئشتلا ىلإ كلذب ضرالا لسوتت ىتح اهلجاأل كلذ انلعف ىأ اهل لاق امنإ هلعل ( ىناثلا )
 دراولاف دورولا دض رودصلا 4 ,هلامعأ اوريل أنا ًاتاتشأ سانلا ردصي ذئموي ) ىلاعت هلوق

 ضواإلا نع نوردصد مث «ضراللا 0 نأ لمت 2 0 نبق رفتم اا ماا ىتاجلا

 باو كأ عضاوم كللإ |! مع تكوردصإ 0 ؟ ساحل ةمايقلاةصرع اودرب نأ لمت دو ) ةمايقلا هصرع ىلإ

 هلوقو ؛ ىناثلا هجولا ىلإ برةأر دصلاةظفلو لولا هجولاىلإ برقأ ( ًاتاتشأ ) هلوق نإف ؛باّقعلاو

 ةقيقحلاىلإ برقأ فئاحصلا ىف ةبوتكم مهامعأ هب قار نادل لول هجولا لإ ةطارقأ( مهلامعأ او

 هوجو ةيف (ًاتاتشأ) هلوقو 2 لامعاللا ءازج ةيور لع لمح نأ ًآضيأحص نإو 0 لامعالل ا ءأ زج ةي ور نم

 ىداني ىدانملاو هجولا ضايبوةنس لا بايثلا 2 5 ار فقوملا ل بهذي مهضعل نأ ) ع (

 لالغالاو لسالسلا 0 ةأرع ةافدح هوجولا دوس 06 بهذي نوعا 3 هللأ كار اذه : هن دل نبد

 ىدوويلا عم ىدووملا هلكش عم قيرف لك ىأ اتاتشأ ( اهناثو ( هللاودع اذه هب لد نيد ىداني ىداتملالو

 رك ذ هناحبس هنإ مث « ةيحان لك نم ضرألا راطقأ نم ًاتاتشأ ( اهثلاثو ) ىفارصنلا عم ىنارصنلاو

 عضوي باتكلا نآل . مهلابعأ فئات اوريل : مهضعب لاق ( مهلامعأ اوريل ) لاقو دوصقملا

 اوريل : نورخآ لاقو باتكلا وهو قرملاو هارتله كعببو كقالط.اذهل وقف لّجرلا ىدب نيب

 هن اكف . قافو ءازج هنآل ءازجلا لع لمعلا مسا عقوأ امبإو ؛رانلا وأ ةنجلا وهو ؛ مهلامعأ ءازج
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 اس اساس هو راس رو مس 6س

 <52 اهراخا ثدحت ديمو «عد أ ان ناَسنالا لمَ

 لاحبتراص مث ( ًاتافك ضرالا لعجبن ملأ ) ضرألا ةفصف لاق ىلاعت هنأ ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 .( ءرملا رفي موي ) هلوقو ( تعضرأ امع ةعضرم لك لهذت ) هلوقل ريرقت وهو كيمرت

 : لئاسم هيفف ( الام ناسنإلا لاقو ١ ىلاعت هلوق امأ
 دنع امإ كلذو ءاهنظب ىفام تظفلو ةديدشلا ةلؤلزلا هذه لزلزت الام ( ىلوألا ةلأسملا 2

 اهيف ام ظفلت نيح ةيناثلا ةخفنلا دنع وأ « نئافدلاو زونكسلا نم اف ام ظفلت نيح ىلوآلا ةخفنلا

 . تاوماللا نم

 نمؤملا امأف ( اندقرم نم انثعب نم ز نول وقي اك وهو رفاكلالوق اذه ليق ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 ىأ رفاكلاو نمؤملا قح ف ماع وه لب ليقو ( نولسرملا قدصو نم>رلا دعو ام اذه ) لوقيف

 لاؤسب سيلوهو اهلام لوقي ؛ ةلاهجلاو ةلفغلا هنأشنم ىذلا مولظ عوزج دونكوه ىذلاناسنإلا

 لاق اذهلو ؛« ناسل اهم قاطت الو ؛ناذآلا ام عمست مل ىتلا بئاجعلا نم ىرب امل ؛ بجعتلل وه لب

 ؛«ًاعم:رجافلاو رفاكلل هنإ يكل

 هن اكء هسفن مالكلا اذه بتاعي هناآل ةهجاوملا ريغ ىلع ( الام ) لاق امنإ ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ناضل كّكصاعم اال لا مافي هيفا[بيلسلا [تنأ, سناب عيا كلذ لاقت [ضاراالل اه, نينا : لاخ

 (نزحلا انعبهذأ ىذلا هلل دلا) نولوةينونمؤملاو مالكلا اذهذولوقي رافكلاف كلذك ضرألا

 ديعسو ( اهرابخأ ءىنت ) أرق دوعسمنبا نأ ملعاف ( اهرابخأ ثدحت ذئموي ) ىلاعت هلوق امأ

 : تالا 0 0( ءىنلت ريبج نبا

 ثدحت هلصأو اهرابخأى اثلاو املوأ فذح دق ( باوجلا ) ؟ ثدحتالوعفم ن أ( لوآلا )

 !هامنطمت جلخ لكت الرراتعالا دك كرد عرضت نأ الزااغر اخ ناك

 سم ىنأ لوقودو ( اهدحأ ) : هوجو هيف انلق ؟ ضراللا ثيدحت ىنعم ام ( ىناثلا لاؤسلا )

 ةنوكسم تناك اهنأب انثدحت رادلا كلوةك «كلذب تثدح اهنأاكف هلمع ءازج دحأ لكل نيبقي ذئموب

 (فائااو) تلبقأ دق ةرخآلا نأو تضقتنا دق ايندلا نأ ثدحت ةلزلزلا ب يس ضراللا ضاقتنا اذكف

 دهشتذةيخ اهلهأ لمعام ميججامفرعب و ًاقطانالقاع ًاناورح ضرالا لء<ىلاعت هللانأ روهمجالوقوهو
 هذهالت مث «اهيلع لمع لمعلكب ةمايقلا موي ربختل ضرآلانأ» مالسااهيلعلاق « ىصعنم ىلع و عاطأ نمل
 ىلع اهئاقب عم ضرالاف « ةايحلا لوبقل ًاطرشتسيل اندنع ةينبلانأل ديعب ريغانيهذم ىلع اذهو ةيآلا

 ةاصعلا نم وكشت ضرألا ن اك دوصقملاو , قطنلاو ةايحلا أبيف هلل قاخ امفشقو اهسبيو اهلكش

 ىدحاف ةءارقلا ىف اكو مسرلا ىف سيل نيتءارقلا نيب فالخلا نأ روظيو ىنعملاب ةءارق ىهو ٠ ءىنت نيعضوملا ف تمسر )١(
 . اهديدشتب ةيناثلاو ةففحت ءابلا رسكي نيتءارقلا



 ةيآلا ! الانا ,نضوألا 6 أر لا ةلوف هم

 هس ه5

 «"» اَككاَقْثَأ ضرألا تجرح

 سيل : موف لاقو ( 7 ضراآألا تجر اذإ ) لاق اي ء ةديدش ةكرح تك رح : ىعملاو ء«ردصملا

 ىف اهنع ربخم ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو « تب رظضاو تكرخت : دارملا لب ؛ تكرح تلزلز نم دارملا

 نإ : لوقي ىلاعت هن اكل يوهتلا ىف لخدأ اذه نآل و , رداقلا راتخلا نع ربخي اك ةروسلا عييمج

 هتيأرل) هنم برقيو ! كتلفغ نم ظقيتتو برطضت نأ كل نآ امأ . ةمايقلا لئاوأل برطضيل داجلا

 « ةميظعلا ةديدششلا ةكرحلل لزازو « ةداتعملا ةكرحلل لذ نأ ملعاو (هللا ةيشخ نم ًاعدصتم ًاعشاخ
 ىلاعت هللا اهفصو ةكرحلا هذه ةدش لجالو . حيرلا ىف رصرصلاك وهو « ريركسشلا ىنعم نم هيف امل

 . ( ميظع ءىث ةعاسلا ةلزلز نإ ) لاف مظعلاب

 لوألا ةخفنلا ةيآلا هذه ىف ةروك ذملا ةلزلزلا نم دارملا : دهاجم لاق 4« ةعبارلا ةلأسملا ١

 ايناث لزلزت مث ءىلوآلا ةخفنلا ىف لز ولون ىأ ( ةفدارلا اهعبتت . ةفجارلا فجرت موي ) هلوقك

 نم لعج ىلاعت هنأ ليلدب ةيناثلا ىه ةلزازاا هذه : نورخآ لاقو : لاقث آلا ىهو اهاتوم جرختف

 . ةيناثلا ةلزلزاا ف نوكي امنإ كلذو . اهلاةئأ ضرالا جرخت اهنأ اهمزاول

 قلاع قئاللا' ردقلا (اهدحأ) .ةوَجاو ةفاضالاب  (املازلّز) هلوق ف قيل ةلأسملا إل
 مأر | نم هنامج وّدسيأ م ديرب :هتناهإ قسافلا لها همأ ا ٍإ قتلا مرك 1 : كلوفك كل

 نم دجو هنأ ىنعملاو ؛ هنم نك وهام عيمجو ءاك اهازاز ىنعملا نوكي نأ ( ىناثلاو ) ةناهإلاو

 ريدقت تردق اذإ اماع بوتكملا وأ دوعوملا ( اهلازاز ) ( ثلاثلاو ) لحنا هلمتحام لك ةلزازلا

 ةلئاودق تردق اهنأ اكل لئفارش| كود ةدش نم لزازت | / |١ ىو راق هر رقت ؛ ىحلا

 : ناتلأسم هيفف « اهلاقثأ ضراألا تجرخأو )) هلوق امأ
 لمحتو ) تيبلا عاتم وهو لقث عمج هنأ ( امهدحأ ) نالوق لاقثألا ىف « ىلوالا ةلأسملا ١

 ىف تيملا ناك اذإ : شفخالاو ةديبع وبأ لاق« امل الاقثأ نئافدلا نم اهفوج ىف ام لعج ( .كلاقثأ

 نيلقثلاب سنإلاو نجلا ىمس ليقو « الع لُّث وهف اهقوف ناك اذإو ء احل لقث وهف ضرالا نطب

 هذه نم دارملا لاق مث 0 اهتوذ اوناك اذإ املع نولةثيو اهنطب ىف اوناك اذإ مم لقثت سرا نال

 ضرآلا نهظ.لتمتف' زوتكلا ىنعي ؛ اهاقثأ نضرالا تجرخأ::؛لوقي ىلوآلا ةلّؤلؤلا:؛ةلولزولا

 وأ! ىلجالك ايندو كنيد برخت تنك امأ : لوةيوحيصي بهذلا ناك« هيلإ تفتلي دحأ الو ًابهذ

 اهنم دارملا لاق نمو ( منهج ران ىف املع ىمحب موي ) ىلاعت لاق اك اهجارخإ ىف ةدئافلا نوكت
 هظفلت ليقو « ًايح هدات مالاكءايحأ ىنوملا ىنعي لاقثألا جرخت لاق . ةمايقلا دعب ىهو ةيناثلا ةلزلزلا

 فشكت ذئمويف اهرارسأ : اهللاقثأ ( ىتاثلا لوقلاو ) ىلاعت هللا هيبح مث نفد ايي« ًاتيم ضرألا
 . كيلع وأ كل دبشتف ( اهرابخأ ثدحت ذئموي ) لاق كلذلو :رارسألا



 ةأ/ ةلولزلا ةزوس

 (ةلزازلا ةروس)
 ( ةيكم تايآ نامت ىهو )

 ه١ هاد نم واللا تلو اذإ

 4 ةيكم تايأ نامت ىهو ةلزازلا ةروس ل

 ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ل

 :رات اتسم انهم ( اهلازاز ضراألا تلواز اذإ )

 ًاهوجو ةمدقتملا ةروساارخآو ةروسلا هذه لوأ نيب ةبسانملا ىف اورك ذ ( ىلوألا ةلأسملا اإل
 براي كلذ نوكي ىتمو لاق فلكملا ناكف ( مهر دنع مهؤازج ) لاق امل ىلاعت هنأ ( اهدحأ )

 تقولا كلذ ىف تنأو ءفوخلا ىف نون وكي مهلك نوملاعلاف ( اهازاز ضرالا تلزاز اذإ ) : لاقف

 ركذ امل ىلاعت هنأ ( اهيناثو ) ( نونمآ ذئموي عزف نم مهو ) لاق امك« هيف ًانمآ نوكستو كؤازج لانت

 نيك هاج لاق نناكلاب دعإو ف نيون نأ ادارأ نموملا ادغتوإو نقاكاا دلع ةلمقتملا| راكان

 (هوجو دوستو هوجو ضيبت موي ) هلوق هريظن ؛ لزازن ضراأللام ؛ هرك ذ قباسلا رفاكلا لوقي
 عمج مث( مههوجو تضييبا نيذلا امأو ) ( مههوجو تدوسا نيذلا امأق ) لاقف نيتفئاطلا رك ذ مث
 .نشلاو للا قيفنلاةرك نفاهرا وكلا رح فيا

 فيكف تقولل (اذإ) لوقي نأ ل ئاقل نأ ( امهدحأ ر ناثحي ( اذإ ) هلوق ىف( ةيناثلا ةلأملا ١
 : لاقف؟ ةعاسلا ىتم هنولأسي اوناك(لوآلا) هوجو نم (هباوجو) ؟ ةروسلا لوأ ىف امم ةيادبلا هجو

 ؛ هتامالعب سحب هنيعأ ىتكلو هتقو بسحب هنيبعت ىلإ ليبس ال : لاق ىلاعت هن اك(ضراألا تلزاز اذإ)
 هذه ىف اهنأ عم ةمايقلا موي دهشتو ثدحت ضرالا نأ فلكملا ربخ نأ دارأ ىلاعت هنأ ( ىناثلا )
 ( ضرأآلا تازلز اذإ ) لاقف ؟ كلذ نوكسي ىتم : لبق هنأاكف دامج ةعاسلا

 رادلا تلخد نإ : لوقت . هب عوطقملا ىف (اذإو) , زوجا ىف (نإ) ةملك اولاق « ىاثلا ثحبلا)
 .:كيوقتي لت ن4: لؤقترالل انطق جازي راع قيلعتلا تكرزأ اذ] لاقأ نوح لوخالا نالر علاط

 هفالخ ىلع لمعتسا نإف ؛ لصألا وه اذه . ةلاح ال دجوي هنأل قلاط تنأف دغ ءاج [اذإون] اذإ
 .( تلزاز اذإ ) لاق هب ًاعوطقم لازلزلا ناكاملف « زاجف

 ءىرق دقو « مسالا حتفلاب لازلزلاو ردصملا رسكسلاب لازلزلا : ءارفلا لاق 6 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 رسكلاب ساوسولاو ؛ كيلإ سوسو ىذلا ناطيبشاا مسا ىأ مسإلا وه ساوسولا كلذكو . امهب

 همم رغ-مد



 يالا . هبر ىشَخ نإ كاذ: ىلاعت هلوذ هت

 ىنعأ اهرسأي ت افضلاو تاذلا ىلع لادلا مسإلا ا يا الج ل مااا
 نال ديعلا ةعاط لايكب كلذ رعشي مل منع برلا ىضر لاق ولف مارك إلا تافصو لالجلا تافص

 اضرلا لصحال ةرضحلاهذهلثم ىفو « ةبيهاو ةلالجلاةياغ ديفيف هلا ظفلامأ ؛ ليلقلاب قتكيدق ىلرملا

 . ةهجلا هذه نم دبعلا لعف ةيرطت ديفي (مهنع هللا ىضر) هلوقف «ةماتلا ةمدخلاو لماكلا لعفلاب الإ
 . مهلامعأ ىضر هانعم مهضعب لاقف ( مهنع هللا ىضر ) هلوق ىف اوفلتخا « ةرشاعلا ةلأسملا 2

 ؛ هلعفب اضرلا ريغ لعافلا نع اضرلا نآل لاق : مههظعي و مهحدمي نأب ىضر دارملا مهضعب لاقو
 .باوثلاو مبعنلا نم مهازاج امب اوضر هنأ دارملاف ( هنع اوضرو ) هلوق امأو « برقألا وه اذهو

 : لئاسوف مسام نمل كلذ ) ىلاعت هلوق امأ
 ممولقو اوتآ ام نوتؤي نذلاو) ىلاعت لاق ةنسح لاح ةعاطلا ف فوخلا 4 كرا ةلأسملا 0

 افشل انور 20 كت الملا تافيط ف مرير د مللاعت نال فيوحلا نمردشأ ةيقخلا» لعل و (ةلجو

 . روهشم ةيشخلاو فوخلا ىف مالكلاو (نوةفشم مهر ةيشخنم مه) لاقف فوخلا دشأ وه ىذلا

 للعلا لضف ىلع اليلد عومجملا راص يأ ةاابلا مض اذإ ةيآلا هذه 6 ةيناثلا ةل اعمل 0

 ملاعلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلدف ( ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امنإ ) لاق ىلاعت هناآل كلذو « ءااعلاو

 ةيشخلا بحاص,نأ لعلدت ( هبز. ىشخ نم كلذ.) هلوق ىهو ةبآلا هذه . ةيشخلا بجحاص.نوكي

 . ءاملعلا ق> ةنجلا نأ نيتي الا عومب نم دلوتيف ةنجلا هل نوكت

 ًانمآ هعم ريصي دح ىلإ ىبتنيال ءرملا نأ ىلع لدت ةبآلا هذه : مهضعب د
 ءايبنالا نال ء ىوق ريغ بهذملا اذهو . هيلع ةلاد ةيآلا هذه لعجو . ةنجلا لهأ نم هنأ لعي 3

 لاق امك :ىلاعت هلل ةيشخ دايعلا دشأ نه كلذ عم مثوا هنجلا 7 نم مهنأ اوملع دق مالسلا مهيلع

 « ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «هنم مفوخأ انأو , هللا نم مكفوخأ هللاب مكفرعأ» مالسلاو ةالصلا هيلع

 . ٍلسو هبحصو هل آ ىلعو دمج انديس ىلع هللا لصو



 66 ةيالا . هنع اوضرو مهنع هللا ىضر : ىلاعت هلوق

 فوخ لصاحلاف لمعلا دعب امأو ؛لالتخالا فوخ لصاحلاف لمعلا لبق امأ ؛ فوخلا ماود
 . هرعللا هاك يلع اللا ةذاعلا ءكهتكر كدا

 (نيجرخمب اهنم مهامو) (اهنم نوجرخم ال) ةماقالا ديفي ( ندع ) هلوق « ةسداسلا هلأسملا 2

 ندع ليقو « ةنجلا طسو ندع تانج نأ ىورو ؛ ماقأ ناكملاب ندع لاقي (الو> اهنع نوغبي ال)

 را ردا ا ثيم (إ مهضعل لاق ؟ ةماللسلا# 11و ميعن لا ندعم ىه ئاندتلاوب

 نوفوطي ةكرحلا ةع زدت ن وطوصخلا مه نجلا نم تناك ناف , نينجلاو ]1 هلا 0 نوزجلا

 . عارسإلا ةياغ ىف هتايهتشم ىلإ فلكملا لاصيإ ىف اهنإ لاق ىلاعت هنأاكف 0 ةعاس ىف ملاعلا

 لقاعلا اهآر ول ثيح . ةنجلا نأ وهف نونجلا نم امإو « ندعو ةماقإ راد امنأ عم . نجلا ةكرح لثم

 نموا يرانا ثم كلفت قفا راتجت اع درو هل 10 نر دك اضم جا نال "نا

 نوربال )رح الو درب هسمال نيذنجلاك نوكيو ؛ معنتلا ةباغ ىف ةنجلا ىف نوكي فاك انآلف . نينجلا

 : م الو ًاسمش اه

 كلذ نمو . دك ارلا نم فطلأ 1 ءاملا نأىلإ ةراشإ (ىرجت) هلوق (ةعباسلا ةلأسملاإ)
 1 دام ةناراج تناك كتعاط :(لاق ىلاعت# هن[ لت رصنلا ف ًارون ليو ينال ال
 3 ؛ديآلاىلإ ةيراج ىئاركإ رامنأ نوكت نأ بجوف ( نيقيلا كيتأ ؛ ى> كبر دبعاو) لاق ام ىلع

 ءاملا مدع ببسب امإ . ناتسباا ف صيفنتلا ناآل كلذ « صيخنتلا مدع ىلإ ةراشإ اهتح نم لاق

 رامنآلا ىفماللا وفلالا مث , اهتحت نمرك ذف . ةرثكلا و قرغلا ببسإ امإو «٠ مئادلا ىرجلار "دف: ىراخلا

 رولا ةلزسعلااو ناللاو ءاملا رع ىهاو ؛ نآرقلا قف هروك ذملا لاهم الأ ىلإ ةف رثظنم نوركشف تفيدنا
 ًارمن ىمسي ىذلاوه مظعلا لب ار ةيقاساا ىمست الف ؛ ءايضااو ةعسلا نمراهمالاو راهنلا نألعاو

 . رحبلا ىلع كلذ فطعف (رامنآلا كلل ل رحبلا ف ىرجتل كلفلا مل رفسو) هلوق ليلدب

 ال وأدولخلا وهو ةنجلا نم لضفأ وه امب هعبتأ ةنجلا فصو امل ىلاعتهنأ ملعا ةنماثلا ةلأسملا)
 «ةنجلا نمريخ هللاضروةنجلا نمريخ ةنجلا ف دولخلا نإ» لاق مالسلاه يلع هنأىورو « ًايناث اضرلاو

 تانحي ةرمو ندع تانحي ةرم ةنجلا فصو هللا نأ ملعاف « دولخلا ىهو ( ىلوالا ةفصلا امأ

 رومأ نم كناميإ تبكر كناآأل ثاصح امنإ ةثالثلا فاصوالا هذهو : مالسلا رادب ةرمو ميعنلا

 . لمعو لوقو داقتعا ةثالث

 ىهدسسجلا ةنخل ء حورو دسج نم قولخم دبعلا نأ ملعاف ؛اضرلا ىهو 4 ةيناثلا ةفصلا امأو ١

 هرمأ ىبتنمو دسجلا ملاع نم هرمأ أدتبم ناسنإلاو ؛ برلا اضر ىه حورلا ةنجو ةفوصوملا ةنجلا

 هللا ىضر مدق هنإ مث . هللا اضر وه ىهتنملا لعجو ةنجلاب أدتبا مرج الف« حورلاو لقعلا ملاع نم
 2 ثدحلا ىف رثؤملا وه ىلزآلا نآل ( هنع اوضرو ) هلوق ىلع مهنع

 ءاهساألا رئاس الو مهنع برلا ىضر لقي ملو (مهنع هللا ىضر) لاق ابتإ 6 ةعساتلا ةلأسملا ال



 ةيآلا . مر دنع مم ٌوازج : ىلاعت هلوق هّ

 : فئاطا ( مر دنع ) هلوق ىف « ةعبارلا ةلأسملا ا

 ىعدي نأ هلو نويدلاب صتخي اذهف ؛ نالف ىلع ىل ءىثال لاقول : .اهقفلا ضعب لاق (اهدحأل
 نالفليق ىل ءىشال لاقولو : نيدلا نود ةعيدولا إإ] فرصنا نالف دنعمل ءىثال لاق ولو. ةعيدولا

 ةعيدولاو ةعيدو هنأ ديفي ( ممر دنع ) هلوقف اذه تفرع اذا اقم اة اولا. ني دلا(![ةفيصنا

 ديفي (مهمر دنع) هلوقف نيدلا نم ىفرشأ نيعلاو  نيدلاب رارقإ وهف اذك ىلع نالفل لاق ولو : نيع

 نومضملا و .نومضف:نئدلاو ةن وم ضمريغو ةنامأ ةثيدولا يق نافر. دسِعلا رضاحلا :نيعملالاملاكمنأ

 «لاحملاعت هللا ق>ىف اذهو هيف كالملاروصت اذإ ريخ نومضملا : انلق ءنومضم ريغ ناكام ريخ

 . نومضملا نم ريخ كانه ةعيدولا انلق مرج الف

 ةعيدولا ليبس ىلع ةلحا مامإ دنع كلام تعضوف ؛ ةدلبلا ىف ةنتفلا تعقو اذإ « اهناثو إل

 اودع لأ نيطايكلا فاخت ذئنيحو . كندب ةدلب ىف ةنتفلا عقتس انههف « بلقلا غراف ترص

 وهو ةمايقلا موي ىلإ بيراحما ىفىلتي اباتك هب كل بتك أ ىف ىدنع كتامأ ةعيدو عضف ءاهيلع

 . ةمايقلا ةصرع ىفوهو هيلإ نوكست ام جوحأ كيلإ ةلسأ ىج (.ميبر دنع مواَرَج ) هلوق

 ال وأ كتيبر ىذلا انأ لوقي ىلاعت هن"اكء ةميظع ةراشب هيفو ( مجبر دنع ) لاق هنأ ( اهئلاثو ١)

 اد ت1 ]عا تافاخ :ىردقلاو لقعلا و ءانلاو دوجولا نم دللا رفص ًاهودعم تنك نيح
 رك رك |! اذ] كيزر ىرأ كيض اه . .امالا هده كتطعأ انلطم كك نخ ماسلا

 رن كي ل ا( لذه نإ دك اح ايات ىدنع ةعبد و ةتلخح و

 ١ نالوق هيف ( تانج مهبر دنع مموازج ) هلوق « ةسماخلا ةلأسملا :

 وأ هيأ رمال لاقول اك« درفلاب درفلا ةلباقم ىضتقي وهو .(١)عمجاب عما لباق هنأ ( امهدحأ ل
 ىلع اراد امهنم دحاو لك لخدي نأ ىلع اذه لمحيف اذك اهتأف نيرادلا نيتاهاتلخد نإ : هيدبع

 ليلدو : نيدبعلانيذه متكلم نإ اذه ىلعو «نيرادلا الخدي ىتح ثنح مل فسوي ىنأ نعو ؛ ةدح

 ءازجلا نأ نيب لوألا لوقلا ىلعف ( مهايث اومشغتساو مهناذآ ىف مهءباصأ اولعج ) لوآلا لوقلا

 اءور اك تا زم دعا ايف انه ءابندلا لثم ةخانملا لات ذأ نكلر وم دجازور دنع فاك لكل

 ىور ا « تانج فلكم لكل داري نأ لمتحو ( ًاريبك اكلمو ) ىلاعت هلوق هيلع لدول هاك وم

 امهنود نمو ) لاق مث (ناتنج هبر ماقم فاخ نملو) لاقهنأل « نآرقلا لدي هيلعو فسوي ىبأ نع

 تا زارا عا ملكا كلذ ةروازا فخ نمر ىكب هنأ هيفبيبششلا و قايح بولا امياؤأ نككذفر( ناتنج

 هبكسل ؛ تانج عبرأ هل تاصخ . نيتنجلا نود نيتنج قحتساف ؛ نينثالا نود نانثا نافجأ ةعب رأ

 رخأو ( ناتنج هبر ماقم فاخ نمو ) هلوق ىف فوخلا مدق ىلاعت هنإ مش ناك ةعبارأا نمياكيلا

 نم دبال هنأ ىلإ ةراشا هيفو ( هبر ىشخ نمل كلذ ) هلوقب ةروسلا متخ هنآآل ةيآلا هذه ىف فوخلا

 )١( تانج ظفل عمجاو ءازج ظفل انه درفملاف عملاب درفملا لباق : لاقي نأ باوصلا .



 ه؟ ةبآلا .٠ مهمر دنع مث ٌؤا زج : ىلاعت هلوف

 ةهتجرخأ ىاخ قف عدتلا ظل كلازتا عيتاؤإلا :اكلقل1 لا رعوا كانه هعيش را. ىت هنن ابجرط ذل

 الف كنافرعو كبخ امأ . لكلا تجرخأو اهتاوهشو ايندلا بحو :مالاو بالا بح اذكو
 اواعكبتأ عوبنيلا اذه نم ارهقتا اذكلقلا م ؤأ قا هللا« ةفزعللا ُكنيَعب امل هنإ مث« ؛ ىلق نم امبجرخأ

 لصح نذالا ىلإ لصو ىذلاو 3 5 ةعءاللا هكنم لص> نبعلا كل لصو ىذلا ًالودطافأب لواَدَجَو

 هللا لوقيف ؛ حراوجلاو ءاضعألا عيمجج ىف اذكهو ٠ ؛ مهتاحيبستو تادوجوملا ةاجانم عامتسأ هنم

 كروصقو كري عم تا ةداغ ةعاد رامناللا كلت هيف تن 0-0 ىل ةنجلاك كللق تاعج ىدع

 تانج مهر دنع ممؤازج )لاق اذهلف  ةنحي ةنخ ةحرلاو 5 ودرج نول دانمدللك
 انأو , كلم ام لك قاطعأ ىدبع لوقي ميحرلا ميركلا ن زك لبا ( قابلا ايتع لن رح لل

 برر ضعيبلا اذه تلعج عد اللف 2 دوجلاو مركلاب كيم وأ انآ 8 [ كلم فام صضعل هتيطعأ

 ؛.ةيقنللا بشي ضخ ةاضقنلا مده الخآ راب وخز ةهماازك .ناوكي عا اداضيالا"

 بطرلا شيشملاب ةيشاملا تزتجا هنمو « ةيافدكلا هب عقي امل مسا ءارجلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ناك( نانا نم )رع ولاا ردك فر أ ماسلا قيقا اوفا كلل 2

 مكلو) لاقام ىلع ؛ الصاح نوكي بولطلاو الإ .ىث هسفن ىف قرب الف : ةيافكلا هب عقب ام هيطعي

 .( مكسفنأ ىهتشت ام اهف

 ةيكلملا ىلع لد ةقلطملا ةفاضإلاو « مهيلإ ءازجلا فاضأف ( مؤازج ) لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ةنسلا لهأ امأ ( باوجلاو ) ( هلضف نم ةماقملا راد انلحأ ىذلا ) هلوق نيبو هنيي عملا فيكف
 ءازجو طرش اذهف ؛ رانيد فلأ هتيطعأ هعبصأ كرح نم: مركلا كلملا لاق ول هنإ نولوقي مهنإف

 ءادتبال نم ةملكنإ ( هلضذ نم ةماقملا راد انلحأ ىذلا ) ىلاعت هلوق ىف اولاق مهناف ةلزتعملا امأو

 انتقلخ كنأ الول كناف قباسلا كلتضف تينت لصح امغ] : نانجلا هذه قاقحتسا نأ ئعملاف ؛ ةلاغلا

 . ةجردلا هذه ىلإ الصو املالإو فاطلألا تيطعأو راذعاللا تلزأو لقعلاو ةردقلا انتطعأو

 لأستأ : اناق ؟ ماعنالا اذه لثم مازقلا ىف ببسلا اف  كبهذم ىفهيلع دحال قال ناكاذاف ليق ناف
 ؟ ةمايقلا دغ ىف هماءنإ نعوأ ؟ فيلكتتلا لاح ىمويلا هماعنإ نعوأ ؟ انمدع لاح ىسمأألا هماعنإ نع

 ملول عفانملا نم ةءولمم ةدئاملاو عافتنإلا نع هزغم انأ : لوق, هنااكف ىسمألا نع تلأس ناف

 ىراوجلاو ديبعلا ىرتش هناف هل لايع الو لام هأ نم نأ 0 0 عفانملا هذه تعاضل قلخلا قاخأ

 لاع قاخلا» ىور 6م 6 هلع اوءفتنمل قلخلا اذهمدعلاراد نم قرت هناحبس وهف 2 هلامع اوعفتنمل

 مهويدم انأف دغلا امأو . ىلوأ نمحرلاف . عورشلا دعب مامتإلا بجوي ()نامعنلاف ىويلا امأو «هللا

 . كلذب ىفأ ال فيكف رابخإلاو دعولا كح

 وهو « ءامسلا ءام نب رذنملا نب ناعنلا دصقي ىلوآلا صن ةيمسالاو ةيعسالا وأ : ماعنالا نم ةيفصولا نامنلاب داري (1)



 ةيآلا . مهبر دنع مهؤازج : ىلاعت هلوق نو

 4-5 ه- م رث ا-هوودع م انس ل هب ان 2 عال وأ سام 00-2 هرمنا 2

 اهيد نيدلاخ راهن ا 2 نم ىرجب ندع قلاع مكب د ا

 روم ل 9 ١ رك هر ربا ل مه رثور رتابص ل د ه8

 61 هبر ىشخ انل كلذ هنع أوضرو مهنع هللا ىضر اذا

 . « ةيربلا ريخ مث كئل وأ تاحلاصلا
 ةيربلا نأ ىوحنلا ديزت نع ىور ام ( اهدحأ ) : هوجول فيعض لالدتسالا اذه نأ معاو

 اونمآ نيذلا نإ ) هلوق نأ ( اهنناثو ) ةتبلا هيف كلملا لخدي الف بارتاا وهو اربلا نم مدآ ونب
 صنلا نع جرخ كللملا نأ ( اهئلاثو ) كلملا هيف لخدي لب رشبلاب صتم ريغ ( تاحلاصلا اولمعو

 مولصأف ةبوهوملاىلإ ترظن نإف ؛ ةبوهوموأ ةبستكم امإ ةليضفلا نآل كلذو اولاق ؛ لئالدلا رئاسب

 ىه ضرأ مكنكسمو ةلزلا عم كوبأ اهيف كرتي مل راد مهتكسمو . نونسم ان نمل كلاصأ )ان اتالم
 مه مث ءضعبلا دي ىف انحورو ضعبلا دي ىف انقزرو مهب ةمظتنم ان اصف ًاضيأو . نيطايشلا نكسم
 نإف كلذ نمو « بونذلا تارقحم ىلإ نول.ىال مهتمه مظع ىلإ رظنا مث « نويلعتملا خدر ؛اكلغلا

 اومدقأول ىأ (هنودنم هلإىف] مهنم لقي نمو) لاق نيح ةيهلإلاىوعد ىو مهنع كح مل ىلاعت هللا

 م جرفلاو نطبلا دبع أدبأ تنأو ؛ ةيبوبرلا ىوعد الإ اهم قيليال ةياغ تغلب مهتمهف بنذ ىلع

 ليللا نوحبسي ) مهيف لاقو ىلبللا ىثاث ءايحاب ىنلا حدم ىلاعت هنال ىنلا نم ةدابع رثك أ مهف ةدابعلا

 . ةرقبلا ةروس ىف مدقت دق هلأسملا هذه ىف لوقلا مامتو 0 ) ةرمو ( نورتف: ال 0
 ىدر ًادبأ | مقا نيذل اخ اراجالا | دعا نمل يل ندع كانح - مهر دنع مؤأزج ) ىلاعت هل

 .6 هنع كلام هللأ

 : لئاسم ىف فئاطللا نم اهيف ام رك ذن نحن و رهاظ ريسفتلا نأ معا

 اكاضما كاف الار: نحمل نم اق راض ةادعن اذ جوا( زعأت ايل تفلكلللا نأ معا (ىلوآلا ةلأسملا)

 سبجلا ةش>و نم م نكلو قارفلل ال آيك ابا رمال ناك قيضأ« ف املأ ةنف

 ًادودشم نكي ملو ةلباقلا هتدشلب محري مل مث داي .اكبلا 0 سبحلا نم قلطي ىذلاك . م>ريل
 ةويلظا اح ليل نقل 1 00 رادشو ا دبملا 3 هاآرقلأ» ىت ةاثما عالق طل 0

 ريماسم دش كلذ دعب مث .لحلا غلب ن أ ىلإ اذكهو ملعتلا ىلع ههرضيو بتكملا ىف هسبحب ذاتسأ ىلإ

 هنأ عم لادفاألا هذه ىف لعفي ىذلا نم لوي . ريحتملاكريصي فاكملا نإ مث ٠ فيلكتلاو لقعلا

 ًاوداقرا:ليملاعلا هبلعي الد[ اعاانادج زها( كفا ل اباؤم ا يدئاركف تال لف ! ةيانج ىنع تردص ام

 ضخم هتةيقح كل .كزكلاا ةنملا ةروص 0 ناكنإو كلذ لكذأ كفا ءأو , نيرداقلا هبشي ال

 ةمدخلاب هناسحإ لباقي نأ دبعلا بلق ىف عقو 7 ركششلا ىلع لبقأو ةءاكمشلا كرتف . ةمحرلاو مركلا

 ىَح اكيلفاف ىفزتم كونا ىذنعا» لاق ملا:نئاكفا «.هنافارعأ ناطلسل ]أ دكت: هنلقن أ زعقل ب ةعاظلا أدل



 ةأ ةياآلا . تاحلاصلا اولمعو اوتمآ نيذلا نإ : ىلاعت هلوف

 0 د سك باو درس عر دوت يفالو د ماس

 40١ ةيربلا ريخ مكئلوا تاحلاصلا اولمعو اونما# نيذلا نإ

 . دحأ لكديعو نم رظعأ ءوسلا ءادلع ديعو نأ ىلع هيبنت اذه نأ معاو
 ةصوصخم ىه لب ال ( كارذدلا 0 ؟ ايمومع ىلع ةأرجب ىه له ةنآلأ هذه 4 عباسسلا لاؤسلا ر

 زوجيال : مهضعب لاق ( ةيناثلاو ) ديعولا نع جرخ ملسأو مهنم ها نأ ( امههاد>إ ) نيتروصب

 ىو ةيناثلا ةياآلا امأف 3 مهم آر ناك ثكوعرف نك 0 رافكلا نه ىذم نم ةيآلا ف لدي نأ

 . ممألا لضفأ مهنال ء رخأتو مدقت نميف ةماعف نينمؤملا باوث ىلع ةلادلا ةيآلا
 : لئاسم هيف ( ةيربلا ريخ مث كئءلوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ب ىلاعت هلوق

 دولا نأ ) اع ) هوجو دعولا ىلع ديعولا مدقت نسح ىف هجولا 4 لول ةلأسملا (

 ندبلا نإف )2 ءاذغلاب عفتنا أيقن ندبلا راض اذإ ىد ءاودلا ميدعت بجو ) ءاذغلاكدعولاو. ءاودلاك

 دعب دلجلا نأ ( اهناثو ) لوصفلا باتك ىف طارقب هلاق اذكه . ارش هتدز هتوذغ املك قنلا ريغ

 5 وأ 00 ّق عقو ىم ناسنإلا نإف كلذلو 4 الف هلق 0 0 فخلاو سادملل 1 ريصإ) غبدلا

 نأ (اهئلاثو) (نوك رشي مث اذإ ربلا ىلإ هاجت اءلف) لاقام ىلع ءضرعأ ايندلالان اذإف ٠ هللا ىلإ عجر

 أ ىف زان اوع ىفلا انعزولاب كاع نييآلا ىدلب نك ل ال : لوي ىلاعت هناك« ةراشب هيف

 الفأ , ًأرهاط ايندلا ىلإ كتجرخأ مث . سحن .ناكم ىف ًاسجن تنك تسلأ « ريخلاب كرمأ متخأ

 ة.أوماط للا ككل
 لامعالا نأ قامإلاا مسمى :ةلخاذ عسي كاغاطلا نإ :لاق.ْنَم جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 .٠ هيلع فرطعملا ريغ فرطمملاو 2 نامإلا ىلع ةيآلا هذه َّق ةفوطعم ةحلاصلا

 قوس اوماقأ مهنأ ىلإ ةداشإ نينمؤملا نإ لقي ملو ( اونمآ نيذلا نإ ) لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 , ىمظعلا ةليضفلا اوقحتسا ببسلا اذهلو : هلجآل جهملاو لاومألا اولذبو  هداسك لاح مالسإلا

 . ةرم ناميإلا اولعف ىأ ( اونمآ ) ةظفلو (لئاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم مكنم ىوتسي ال) لاق اك

 قأ نم نأ ىلع لدت امنآل كلذو «ةيآلا هذهب نوجتحي ةافاوملا نوريتعي نيذلا نأ ملعاو
 انملعف ؛باوثلا اذه هل نوكي ال رفكلا لع تومي ىذلاو ؛ باوألا اذه هلف ةدحاو ةرم ناميإلاب

 . كلذ لبق ةقيقحلا ىف هنع نامإلا ردص ام هنأ

 دحاولا فلكي الف . مجاب عما ةلباقم نم ( تاهلاصلا اولمعو ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا 7

 : كحل ريقفلا ظدحو 3 ءاطعإلا ىنغلا الكا لت كك 0-1 لب ١ تاجلاعلا ميم

 ىور اولاق . كلملا لع رشبلا ليضضفت ىف ةيآلا هذ مهضعب جتحا ( ةسماخلا ةلأسملا )
 هديب ىسفن ىذلاو ! ىلاعت هللا نم ةك-,”الملا ةلزنمنم نوبجعتأ » لاق مالسلا هيلع هنأ ةريره وبأ
 اولمعو اونمآ نذلا نإ : مدش نإ اوأوقااوي كلذ نم مظعأ ةمايقلا موي هللا دنعنمؤملا ديعلا ةلزنمل



 بألا |باتكلا لهأ قمرا رفكأ يذلا نأ: لاكأ هلوف 7
 ل

 دمع ةوبنل نيركنم اوناك مهنأ الإ ءايشآلا هذه لكب نيرقم اوناكف باتكلا لهأ امأ . ةمايقلا

 تكفا كل ذك ناك اذ و ؛!نيك كلامك ٠ نم !تنخأ تاتكلا ل هأ نفك تاكف“ ملسو هيلع هللا لص

 كلذ اكرتشا نإو نيةيرفلا نإ مث ؛ نيلفاسلا لفسأ ىلإ اوراصف ةعفرال الط اوربكت لوقي ىلاعت
 اذه نسح َق هجولا أ ملعاو 3 باذعلا بتارم ف موافت ردقلا اذه ف مك الكا ىقانيال مك

 ىناثلامسقلا اذهو ؛ كيلإ قفز ل هءالبإ كيل: ءاطأ نم ل] ةءاسإ نيمة ىلع ةءاسإلا نأ باذعلا

 ءاسأ ندىلإ ناسحإ و  كيلإ نسحأ نم ىلإ ناسحإنيمسقىلع اضيأ ناس>إلاو نيمسقلا حبفأوه
 ناسحإلا عاونأ مظعأ رافكلا ءالؤ» ىلإ هللا ناسحإ ناكف ؛ نيمسقلا نسحأ اذهو , كيلإ
 متشلابف « ةيانجلا بسح نوكت امتإ ةبوقعلا نأ مولعمو « ةءاسإلا عاونأ حبقأ مهرفكو مهتءاسإو

 مرجال , تايانجلا مظعأ رافكلا ءالؤه ةيانج تناكاملف . لّقلابجوي لوسرلا ىلإ رزشلا رظنلاو

 ' ةتيلا هنع رفمال لئاه مظم قيم حرم 5 ران اماف 9 م4 ران وهو ٠ تابوقعلا مظعأ اوةحتسا

 لب ال : لاقف ؟ جارخإلا ءاجر كانه لهف « رارفلا ءاجر كانه سيل هنأ به : لئاق لاق هناك مث

 . ةيربلا رش منال

 لهأ ةفص ىف لاقو . ًادبأ اهف نيدلاخ انهه لقي ل هنأ ف ببسلا ام ( عبارلا لاؤسلا ١)

 هيضغ نم ديزأ هنمحر نأ ىلع هيسفتلا (اهدحأ) هوجو نم ) باوجلا )؟(أدبأ أهيف نيدلاخ) باوألا

 (اهتلاثو) لخادتت ال هماسقأف باوثلا امأ ء لخادتت تارافكلاو دودحلاو تابوقعلا نأ ( اهنناثو )

 . بايلا اذه نم اذه ناكف :؛ ىتمحر

 أزور رمال اب اتكروالا عفان أرق (نا وجلا) ؟ ةيربلا ظفل ىف ةءارقلا فيك (© سماخلا لاؤسلا 0

 ةيرذلاوىنلاك / هرمه كرت هنأثآلإ زمحلا اهيف ساقلاو ؛ قلخلا هللا أي. نم وهو.زمه ريغ نوقانلا

 كلذك ناك ىلا رمه نه. نأ اك لايعتسالا ىف :كورتملا لصالا ىلإ ةرلاكه يف ةزمهلاو : ةيباخلاو

 5 بارتلا وه ىذا اربلا نمد هنأ لاق ند لوق داسف ىلع لدي ةيربلا نم نم و

 تابثالاو ىنذلا ديفي هنأ (باوجلا ) ؟ ةيرباا رش مه هلوق ىف ةدئافلاام 4 دانكلا,لايقعلا 0

 نم اوقرس مهنال « قارساا نم رش ؛ اهليصفت لوطي ةلج ةيربلا رش نأ ملعاو . مهريغ نود مه أ

 رشو 3 قلخلا ىلع ا قيرط أوعطق منال 2 قيرطلا عاطق نمرشو 0 0 دم ةذص هللأ كابكإ

 . حبقأ نوكيف دانع رفك نوكي ملعلا عم اكل نال ككل لايقل 82



 عه ةيآلا . باتكلا لهأ ند اورفك نيذلا نإ : ىلإ 0

 تي اوف تت

 ا ثا آو باتكلآ لهأ نم 520

- 
 دل ب6 دف م

 ١> هيرب رع ماك

 كتلوأ ابف نيدلاخ منهج ران ىف نيكرشملاو باتكلا ل هأ نم اورفك نيذلا نإ إل ىلاعت هلوق

 « ةيربلا رش
 باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نك مل ) هلوق ىف الوأ رافكلا لاح رك ذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 هذهرخآ ىف داعأ ( هللا اودبعيل الإ اورمأ امو ) هلوق ىف نينمؤملا لاح ًايناث رك ذ مث ( نيكرشملاو

 ىلاعت هنأ لعاو ( اورفك نيذلا نإ ) لاف , رافكلا لاحب انما اذ نين رفلا ذلك لآ دة وسلا

 : تالاؤس انههو . قلخ ارش مهنأ (ىناثلاو) مهجران ىف دولخلا (امهدحأ) نيرمأ م هلاوحأ نمرك ذ

 هوجو نم ( باوجلا ) ؟ رك ذلا ف نيكرشملا لع باتكلا لهأ مدق مل( لوآلا لاؤسلا ١)

 موقلانأ ىرت الأ . هسفن ق> ىلع هناحبس هللا ق- مدقي ناك« مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ( اهدحأ )

 قد موي رصعلا ةالص هتتاف املو « نوملعي ال مهنإف ىوق دهأ مهلا 1 لاق هتيعابراورسك ا

 هجو ىلع مث ةبرضلا تناك لاق مالسلا هيلع هناكف « أران مروبقو مهمنوطب ًالءا مهللا هلق

 ا”لاقف كلذ هاضق هنا>حبس هنإ مث . ةالدلا ىه ىلا ةريساا هجو ىلع قدنخلا موي ىفو ؛ ةروصلا

 رفكي ال هريع لوط ةالصلا كرت نف« ىسفن ق> ىلع كقح مدقأ ًاضرأ انأف كقح ىلع قح تمدق

 ناو ناك انك ةيراعكللا لمآ ( لوقت كلذ عه زعااذإ نفكي كتازرهش ند ةرق قركظرلقو

 هذه ىف ىلاعت هللا دارأ ايلف . هللا ىف نونعطي اوناك مهنإف نوكرشملا امأو ؛ لوسرلا ىف لب هللا ىف

 مهو مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ىف نعط نم رك ذب ةياكذا ىف الوأ أدب ملاح ءوس ركذي نأ ةيآلا

 تاَتكلا لهأ ةيانج نأ ( اهتناثو ) نوكرشملامثو ىلاعتهيف نعط نم ركذب ًايناث مث « باتكلا لهأ

 هفس مث . مهيب )١( امف أشنو ًاريغص هوأر نيكرشملا نآل , مظعأ تناك مالسلا هيلع لوسرلا قح ىف

 هتلاسرب نوحتفتسي اوناك دقف باتكلا لهأ امأ .قاش رمأ اذهو « مهنايدأ لطبأو مبمالحأ
 . دشأ مهتيانج تناكف هب ملعلا عم هوركنأ مهءاج املف هثعبمب نورقيو

 اهيبنت (باوجلاو) ؟ لعافلا مساب 0 رشملاو) لعفلا ظفلب (اورفك ررك ذل (ىناثلالاؤسلا ل

 , ليجنإلاو ةاروتلاب نيقدصم اوناك مآل ىمآلا لوأ نم نيرفاك اوناك ام باتكلا لهأ نأ ىلع
 فاللخي مالسأ| هيلع هثعبم دعب كلذياورفكا مهنإ مث مس .و هيلع هللا لص دمحم ثعبمب نيرقمو

 . ةمايقلاو رشحلا راكنإو ناثوآلا ةدابع ىلع اودلو مهنإف جيك شمل

 نوركنيو ةوبنلا نوركنيو عناصلا نوركني اوناك نيكرشملا نأ ( ثلاثلا لاؤلا ١)
 . اهني نع تفحص امف لعلو : مهيب امقب أشنو : لاقي نأ ىلوآلا لعل (1)

 مو  رنادالو



 اال ةللرفلا 3 5 كاذؤ» قاف ف هيي

 درج“ ىف ومظعت متأو ةلزولا نم هب “7 ١ د رجع ىتكن الماي وطال 7 نإ مث ءاوقدصتو

 ةاكزاا | وتآو هيدوبعلاب اوتا ةالصلا اوماقأ ؛ نيرمالا نيب اوعمج .الؤف ناحنإلا نم تالعفام

 مهنم ا بجعتتف . نيرمآلا ىلع اوربص مهو نيرمألا دحأ ىلع متربص متئأف . ناسحإلاب اوتأ

 5 مكيلع مالس ؛ باب لك نم مهلع نولخدي ةكئالملاو ) لاق اذبلف « ةراظنلا مهلإ نويصنيو

 سفنلا مث ةفرعملاب نيدلا ةايف سفنلاكن دلا نأ ( اهثلاثو ) امق نيدلا اذه نوكي الفأ ( متربص

 ةلداك سفنلا تناك ةردقلا ووملعلا عمتجا اذاف ةنونحب ملع الب ه رداقلاو .« زجاعلا نم زلاك ةردقالب ةملاعلا

 ةدئاف وهو ( اهعبارو ) نيفين مس اةعمتجا اذاف « ةردقلا<ةاكرلاو 2 ةالصلا اذكف

 اقف“ ذاقتعالاو لوقلا وهؤ.«.ىث لبسأ ىلإ مهاوعاذي نأ 'هلوسال أ ىلاغت يكحلا لأ كليا

 امل مث « تناك اك ةلاس سفنلا قب 5 ”ادأ دعب ىلا ةالصلا مهطأسف ءداز هوباجأ 5 مث ( نيصلخم )

 « لوحلا هيلع لوحب ىت> لام ىف ةاكز ال » لاق مهبلع قشت امأ ٍلعو ةقدصلا مهنم دارأو هوباجأ

 ؛ ( ةميقلا نيد كلذو ) لاق لكلا ركذ امل مث

 ؛ ةيآلا هذهب لمعلاو داقتعالاو لوقلا عومج نع ةرابعناميإلا لاق نم جتا (ةثلاثلا ةلأسملا)
 عومج ًاذاف نامإلا وه مالسإلاو مالسإلا وه نيدلاو نيدلا وه لمعلاو لعفلاو لولا عومج لاقف

 كلذو) لاق مش هب الثلا هذه عوج ةيآلا هذه قرك ذ ىلاعت هنال؛ نامإلا وه لمعلاو لعفلاو لوقلا

 نيدلاذإ) ىلاعتهلوةلمالسإلا وه نيدلا نإانله امإو ةميقلا نيد وه روك ذملاكلذو ىأ ( ةميقلا نيد

 ريغ ناكول نامإلا نأ ( لوآلا ) نيهجول ناميإلا وه مالسإلا نإ انلق امنإو ( مالسإلا هللا دنع
 ( هنم لبقي نلف ًانيد مالسإلا ريغ غتبي نمو ) ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا دنع الوبقم ناكامل مالسإلا

 نم انجر خأف ) ىلاعت هلوق ( ىناثلاو ) مالسإلا نيع ًاذإ وهف . هللا دنع لوبقم عامجإلاب نامإلا نكل

 أ ىلع لدي ؛ نم ملا نم ملسملا ءانثتساف (نيملسملا نم تيب ريغ اهف اندج و امش « نينم وما نم ابق ناك

 لعفااو لوقلا ىنعأ ةثالثلا هذه عومب نأ رهظ . تامدقملا هذه تتبث اذإو « هيلع قدصي مالسإلا

 اهلوأ رارقإلا درجن وأ  ةفرعملا درجي سا ناميإلا « لاق نم لوق لطبي ذئفيحو . ناميإلاوهلمعلاو

 ليادلاو ؟ طقف صالخإلا ىلإ ( كلذو ) هلوقب ةراشإلا نوكت نأ زوحي ال مل ( باوجلاو 2 7

 كلذو دارملا : نولوقتف ؛ راضإلا ىلإ نوجاتحت متنأو . رامضإلا ىلإ جاتحنال ريدقتلا اذهىلع انأ هيلع

 مدقت 8 عومجج ىلإ ةراشإ ( كلذو ) هلوق هنأ اعلما] لل رامضإلا مدع نأ كش الورع ووك دلل

 نال كلذو «نيدلا وه عومجملا كلذ نإ متلق لف . ميقلا نيدلا وه عومجملا كلذ نأ ىلع لدي هنكل

 نوكي امتإ كلذو . هسفنب لقتسملا لماكلا ندلا وه معلا نيدلاف ؛ ريغ ممَقلا نيدلاو « ريغ نيدلا

 ملاذإو « ةاكزلاو ةالصلا ىهو « ًاضيأ ةلصاح هعم هجناتنو هراث 1 تناكو ؛ الصاح نيدلا ناكاذإ

 الصاح نوكي ال نيدلا لصأ نإ متلق مل نكل . الصاح مبقلا نيدلا نكي ملء عومجملا اذه دجوي
 . ملعأ هللاو ؟ هيف الإ عقو ام عازنلاو



 2 يالا: هم ادق لاق هلام

 نوكي فيك ءايبنآلا لضفأب نمؤي مل نف « مهنم ًادحأ نثتسي لو لسرلا عيمجي نمآ ىذلا فينحلا

 تعب د مالسلا هيلع لاق ؛ نيدلا لك ةيفينحلا ذإ نيدلا لكل نيعماج ىأ ءافنح ( سماخلا ) ًافينح
 نينوتخي ىأ مراحملا حاكن ميرحتو ناتخلا ىه ةداتق لاق ( سداسلا ) « ةحمسلا ةلهسلا ةيفينحلاب
 هلوق وهو « تايثإلاب هفدرأ مث . نلا ىلإ ةراشإ ( ءافنح ) هلوقف . مراحناو مالا حاكنل نيمرح

 نع اهمامإ رابدإ وهو ؛ لجرلا ىف فنحلا نم هلصأ ملسم وبأ لاق ( عباسلا ) ( ةالصلا اوميقيو )

 ىلإ اهلك نايدآلا نع لدعي ىذلا وه فينحلا نوكيف ؛ ىرخالا ماب ىلع لبقي ىتح اهتاوخأ
 كلذ لاق اميإو الاف ةليقلا:ليقتس: ىزقلا فيدل وسناآرنب عيبرلا لاق ( نماثلا ) مالسإلا

 ىف مالكلا امأو « ًافينح ضراألاو تاومسلا رطف ىذلل ىبجو تهجو : لوي ريبكتلا دنع هنأل

 : لئاسم هيفو ( ةميقلا نيد كلذو ) لاق مث. جويشك 1 ن1 لمت اذه ماكر ادا 5 ةدلصلا هي

 فوصومل تءن ةميقلاف ؛ ةميقلا ةلملا نيد كلذ : جاجزلاو دربملا لاق 4 ىلو الا ةلأسملا ١

 بتك ) هلوق ىف نيلوقلا نيذه انركذ دقو « ةمئاَقلا وأ ةميقتسملا ام] ةميقلا نم دارملاو « فوذحم

 ءاهلاو (نيقيلا قحومل اذه نإ) هلوةك . توعنملا ىلإ تعنلا ةفاضإ نم اذه : ءارفلا لاقو ( ةميق

 . ( ةميق بتك ) هلوق ىف ام ةغلاسلل

 اذإ لصحي امن] ءىش لك ىف لالا نأ ( اهادحإ ) فئاطل ةيآلا هذه ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا (

 ىراصنلاو دوهيلا مثو ءلوصالا ماكحز ريغ نملامعالا ىف اوبنطأ موقف: ًاعم عرفلاو لصألا لصح
 اولصح موقو : قحلا نيدلا اولص-ام مهنكلو : تاعاطلا ىف ممسفنأ اوبعتأ أمير مهناف ءسوجنلاو

 أطخ ىلاعت هللاو ء نامبإلا عم بنذلا رضيال اولاق نيذلا ةّئجرملا مثو ؛ عورفلا اولمهأولوصالا

 ىف لمعلا نمو ( نيصلخم ) هلوق ىف صالخإلاو ملعلا نم ديال هنأ نيبو « ةبآلا هذه ىف نيقيرفلا
 ةميقتسملا ةنيبلا ىأ (ةميقلانيد) وههاكعومجملاكلذو لاق مث (ةاكرلا اوتؤرو ةالصلا اوميقيو) هلوق

 هبج ووداقتعالاكنيد بلقف دحاو نيدعومجلا اذه 3 ندب ءاضعالا عومب نأ امكف « ةلدتعملا
 . كنيد ردق رهظي ةقدصلابو كلضف ردق رهظي ناسللاب نال ةاكرلا هتَقِيةْل فصاولا هناسلو ةالصلا

 ليصحتب مئاقلا لوقي هنا>بس هن اك حاصم ةماقإ نع زجعي نم حاصمب موي نم مهلا نإ مث

 امق ) نآرقلا ىف هلوقو ( اهق ًانيد ) ىلاعت هلوق هريظنو . عومجملا اذه وه الجآو الجاع كحلاصم
 اك قم د مالسلا هيلع هلوق هدي وي و ؛ قملا ىلإ داشرإلاب مقلا وه نارعلا نال ) ادي ف ' رذنيل

 كمدخ رم اينداي د مالسلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىح وأو « هلمع ىف هللا ناك هللا لمع ىف

 كلذو هناحبس قحلا لثم مه مهلاعفأ ىفنينسحما نأ ( اهيناثو ) ؛ «هيمدخاف ىنمدخ نمو . هيمدختساف
 نمال هللا نم ناس>إلاف مهقلاخل , حيبستلاب اولغتشا مه كلذو : هكتالملاو هديبع ىلإ ناسحإلاب
 ةمايقلا ةصرع رضح اذإ ناسنإلا نإ مث , هللا نم ال ةعْئالملا نم ةيدوبعلاو ميظعتلا د كسالللا

 اونسح أ ىلاثمأ لاعفاألا ضعب ىف لب ؛ اوللهو اوحبس مكلاثمأ ءال وه ىكئالم : مهب ًايهايمهللالوقيف



 ةبآلا . ةالصلا اوميقيو ءافنح : ىلاعت هلوق غن

 ىلإ ةاكرلا عفد زوحياللب ؛ كمامإ ىلع مدقتت لا تم رطل لي فاللي فركف ؛ ىرخأ

 وأ كدلاو رورس كلذب تبلط اذاف ء صاخم مل هنال ءامإلا الو ديبعلا ىلإ الو نيدولوملاو نيدلاولا

 تفاتخا دقو ؟ صالخإلا قي فيك كتوهش ةرسم تبلط اذإ فيكف « صالخإلا لوزي كدلو

 نيدصاق : نورخآ لاقو ؛ ةدابعلاب هل نيرقم : مهضعب لاق ( نيصلخم ) هلوق ىنعم ىف فلسل ١! ظافلأ

 لديو « هريغ هعم نوددعي ال هل نيدحوم هن ودمعي ىأ جاجزلا لاقو ؛ ةدا 00

 . ( ًادحاو الإ اودبعيل الإ اورمأ امو ) هلوق اذه ىلع

 : لاوقأ هيفف ( ةاكرلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو ءافنح ) ىلاعت هلوق امأ

 نأ كيلإ انيحوأ مث ) لاق كلذلو ؛ مالسلا هيلع ع نيد نيعبتم دهاجب لاق ( لوآلا ١

 ديلقتلا نأ ملع ال --- اكةفيطل هيف ريسفتلا اذهو (نيكر شملا نم ناك اموأغينح ميهارإ ةلم عبتا
 مرجالف . ةيلكلاب ًاضيأديلقتلا لعلي وعتلا زجتسي ملو ةيلكلاب ديلقتلا نعهعنم زجتسيرل . طلا اء ليزعشم
 هي مكل تناك دق ) لاَهِف . هعم نمو ميهارب 2 وهو؛ ؛مهتيكزت ىلع ةيلكدلا 1 قاخلا عمجأ اما 1

 ثيح ميهاربإ ادلة م نكف «كنيدف ًادحأ دقت تنك نإ : لاقيلاعت هنءاكف (هعم نيذلاو ميهاربا ىف

 هلذب نيد هلام نمو « نارينلا ىلإ اهملس نيح هسفن نم أربت دق هنإف بيجيريغ اذهو مانصألا نم أربت
 ًاصفشرب ملو « هباطتساف سودق حوبس عمج هنأ ىور لب : نابرقلل هلذب نيح هدلو نمو « نافيضلل
 كِل قح لاقو ؛ مالسلا هيلع لي ربج هل رهظف هكلمام لك لذبف ء الف رجأ يغب امأ لاف « هداعتساف

 هل لاق نيح لي ربج نع ىتح هللا ىلإ عطقنا لب انأ تنك « لئاقلا نإف « كلام ذغن اليلخ كاعم ثيح

 لالحلا كرتت مل اذإف  هتدابعك ديعاف ًادباع تنك نإ : لوقي هناك هناحبس قحلاف الف كيلإ امأ
 دهتجاف ؛ يهاربإ ةعباتم ىلع ردقت مل نإف . نيطايشلا ةقفاوعو مارا كرنت امأ . نيطالسلا قانونا
 نود تكفا إو ؛ ايؤرلا ل هقنع دف « هرغص عم ةبر 0 داقنا كفك ىصلا هدلو ةعباتم ىف

 ةأرملا نإ مث .ةصغلا كلت تعرجت فيك . حيبذلا مأوهو ؛ لقعلا ناصقنب موسوملا عستاف لجرلا
 فصن ةقيقرلاو . ثرإلاو ةدامشلا ىف دحاولا لجرلا مام ناموقي نيتنثالانإف لجرلا فصن ةرحلا

 امر تعاطأ فيك اهنأ رظنا مث « لجرلا عبر تناك 7 مسقلا نم نيتليل ةردلل ل ا

 ءداز الو ءام الب ةكم لايجىف ةديرف ةديحو 00[ رت نيح تربص م * اهدل و ىف ةن#لا|تامحتف

 كلذب تيضرف « معن هَسأَر اموأف ؟اذبب كرمأ هللآ تلاق , اهاع فطعي 0 از الكي لإ ةققوشناو
 . قاشملا كلت ىلع تربصو

 ىمس امو « ةماقتسالاوه فنحلاو نيميقتسم ىأ (ءافنح) هلوق نم دارملا « ىناثلا لوقلاو ل

 ىلاعت هلوق هريظنو ؛ ةزافم ةكدلببلل و ريصب ىمعأللا اناوةك ؛لؤافتلا لبس ىلع فنحأ مدقلا لئام

 مم فتسملا يي يوكل كح ءذلا نإ )

 الو أ دابعلا اركاذ تا ل 1 مهنع هللأ كن نا نبا لاق 4 كلاثلا لوقلا ١

 ةبالقوبألاق ( عبارلا ) لامقافنإو ةالص جحلا ىف نآل ةالصلا ىلع جحلا مدق امنإو (ءافنح) لاق مث



 1 ةيإالا». اها/|آودتلا الإ باوو/م) امل: |كلاخت اليوم

 :.لوصولا:اةجلا ناخب دقف . تفاووعلل لبا ثان رئالمال: نافرغلا لثة

 اهنأ معز نمو.« للذم ىأ  دبعم قيرط هنمو ٠ للذتلا.ىه 'ةدابغلا ( ةسماخلا ةلأسملا ١

 عربشلا فب لكللو مهوعاطأ امو « مانصآلاو حييسملا و ةكتالملا اودبع ةعاج نآل ءأطخأ دقفةعاطلا

 اذهب ةدابعلا نأ ٍلعاو « يظعتلا ىف ةياهللاو للذتلا هجو ىلع هل تيدأ , هلل ةعاط لكل ًامعا تراص

 زحي مل لثم هل ناك نإف « ةيلعفلاو « ةيئاذلا هتافصو هتاذ ىف ًادحاو نوكي نم الإ اهقحتسي ال ىنعملا

 ةياغ ( اههدحأ ( نيئيش: نم ةدابع'لءفلا ناوك ق ديال : لوقن م )0 ميظعتلا ى ةياهنلا هيلإ :ف] فذ

 هلمف نوكي الف ؛ هللا ةمظع فرعي ال هنال ؛ ةدابعب تسيل ؛ ىصلا ةالص نإ: انلق كلذلو « ريظعتلا
 ةيابه  ةرمضت نإ «ةذاتمي نيل ىذؤملا لكففة اهب اوومأم نوك نأ( ىناثلا و ) ميظعتلا ةياغىف

 ميظعتلا دقفل ةدابعب سيل ىصلا لعف نأ ؛ هيف ةيظعولا ةتكنلاو ؛ هب رومأم ريغ هنآل . ريظعتلا
 . ؟مظعتالو رمأالو ةدابعصقانلا كعوكر نوكي فيكف «رمآلادقفل ةدابعب سيل ىدوهملا لعفو

 اهريغا نوكي الو «ةدحاو ةيعادل ًاصااخلعفلاب ىنأي نأ وه صالخإلا ( ةداسلا ةلأسملا ل
 ىلاعتهن ا( اهدحأ ) هوجونم هيف ةيظعولا تكنلاو ءلعفلا كلذ ىلإ ءاعدلا ىف ريثأت ىعاودلا نم

 كلطأ ا كلل ىر ودعم 5 تاذت امى ل اطدخإ 3 لب ةعاطلا لاكك 13 عسآ ال ىدبع لوقي

 نم هاو . نريتملا نم افضن نطملا كنيميلطأف ؛ ضعنلا كلا كانون كد 0

 نم نثتست الف « ىاوس كتعاطب درت الف ء كاوس هلعفب درأ مل هنتلعف ىذلا ردقلا نكنا  نيعبرألا

 كلا ةالصلا ىف كنم دج وي ىذلا حابملا كلذ نف . كريغل هينثتست نأ نم الضف كسفنا كتعاط

 ناطيشلا ظح اذف هوركملا تافتلإلا امأو ء صالخإلا ىتاف كسفنل هتيناتسا ظح وهف حنحتتلاو

 كلذ لمفأ ال ميكح انأو هفسلاو لهجلا ىلإ ليم ال ميكح تنأ لقعاي : لاق ىلاعت هناك( اهيناثو
 اذهل كلم لقعلاو نيملاعلا كلم هناحبس هنإ مث . ديرتام الإ ديرأ الو ديرأ ام الإ ديرت ال أذإف ء ةتبلا

 كلجألل هلعفأام عيمج لعجأحلاءصن[ كل ] نكمل كلملا مدخال كلملا لاق هلضفب ىلاعتهن أكف « ندبلا

 اودبعياالإاورمأامو) ىلجأل هلعفتامعيمج ًاضيأتنأ لعجاف (ًاعيمج ضرآلاىفام كل قاخىذلاوه)
 . (نيدلاهل نيصلخم هللا

 نم صالخإلا ليصحت نم بحي ام ىلع هيبنت وهف لاحلا ىلع بصن ( نيصاخم ) هلوق نأ ملعاو

 نلعفلاب, نايف ةلؤج ولا اعبج] ولاو « هتسمل نضل ار ىأ ىنلوهر ضلخت )و ىاةتابتتاار ىلإ يكفل ل
 ًادوصقم ةئجلا ٍكلط لحال اوولاق لن ؛رخآ ًاضرطاإلو ةععسرال و ءانيز دراوي الل ضنا, ًاصلخم هجر

 نيثك ةليلقف ئبجاوا هل. ديوأ اقاتنق) وتلا ةف نانا كلذ نمر دب ال ناكف] 2:1 قاطشنر املا ءازع ماجن ذل

 ةدابع عناداتنلا | ىف ادي ذل نأ [صالخ الا قانا الاقوال /لئلق_هزيتكفا |[ بجو نيغ هباديرأ امر

 ريمألل ةدحاوو هّلل ةدحاو نيتنثا تحذ اذإف ؛ ةاش ةيحضاألا نم بجاولا لدم ء ريغلا لجل ىرخأ



 يلا قلبو ديسيل الإ اوزمأ مو ذ لات لق 5
 لاحم وهو لسلسلا مزلف رخآ ضرغ ىلإ رقتفا ًاثدحم ناكنإو ؛ لعفلا مدق همدق نم مز

 ناك هيلع أرداق ناك نإو ؛ زجاع وهف ةطساولا كلتب الإ ضرغلا كلذ ليصحت نع رحب نإ هنآلو
 ءارغلا لاق مث . لي وأتلا نم هيف ديالف هرهاظ ىلع هلمح نكمل هنأ تبثف ًاثئبع ةطساولا كللآ طيسوت
 نيبيل هللا ديري ) ىلاعت هلوق كلذ نم : ًاريثك ةدارإلاو رمآلا ىف نأ عضوم ىف ماللا لعجت برعلا

 الإ اورمأ امو ) هللا دبع ةءارق ىف ىهو ( مدفل انرمأو ) ممآلا ىف لاقو ( اوئفطيل نوديري 2 ٠
 صاالخإلاو . نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعي نأ الإ اورمأ امو : دارملا نأ تبثف ( هللا اودبعي نأ

 ىلع ةيآلا تلد دقف « ةربتعم ةينلا تناكةريتعم تناك امل ةصلاخلا ةينلاو « ةصلاخلا ةينلا نع ةرايع
 اذإ) ىلاعت هلوق ىف هب رومأم ءوضولا ةيعفاشلا تلاق مث . ابونم نوكي نأو دب الف هب رومأم لكذأ

 تام نكي نأ كح ودام لك تأ لع ةيآآلا هذه تادو ( مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ مق

 لاعفأ ليلعت نوبجوب مهناف ةلزتعملا امأو « أيونم ءوضولا نوك بوجو نيتبآلا عومجب نم مزابف
 .ىثب اورمأ امو : ةيآلا ىنعم اولاقف اهرهاظ ىلع ةنآلا اورجأ مرجال ؛ ضارغألاب هماكحأو هللا

 ءىتل اورشأ امو ىذقتلا نآل" ىف اضيأ لوقلا اذه لع لالدتس الا وء شا ادعي نأ .لجال الإ

 ” تاق ردات هع ف ةتلاراتعأ يصتقا اضيأ اذهو , ءىشلا"ك]ذ قاذادلا هانتصل# هللا !ودتعمل لإ
 الإ اهرايتعا نكمال ةينلا نآل . هيف ةنئلا راتعا ليحتسيو هب رومأم هللا ةفرعم ىف رظنلا لبق ناف

 ىف ةيآلا مومع صخ هنأ به انلق . هيف ةينلا رابتعا نكميال ةفرعملا لبق ناك اف « ةفرعملا دعب
 . ةجح قابلا ىف قيف متركذ ىذلا ىلقعلا ليلدلا مكحب ةروصلا هذه

 ١ مايصلا مكيلع بتك ) وهو هلعاف مسي ملام ظفلب روكذم ( اورمأ ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا (

 ) ديرأ الو ةقاش ةدابعلا لوقي ىلاعت هناك( اهدحأ ) هوجو هيف اولاق ( صاصقلا كيلع بتك

 نر كلا ول ك1 اذار كفا جس ةةراتزلا تذاواك' "فضا و ولارإ اربطة داق كمل

 دارأاذإ تاعقاولا 0 ) نامإلا ممولق َّق هي ؛ (ةمح لا هسفن لعكب ر --1 ( لاق ةمحرلا

 مظعتفهيلعدرب امبر هنأل ًاعرص هرمأي الو اذه لعفت نأ ىغبني : الوأ هل لوقي المع هنبا نم بآلا
 حبقلاو نسحلاب لوقلا ىلع انأ ( اهيناثو ) دارلا ةيانج فختل الاب حرصي مل ًاضيأ انههف « هتيانج
 ةباهنلا نآل كرمأب ًاضيأ كلقع لب . طقف ةدايعللرمآلا انأ تسل : لوي ىلاعت هناكلوقن . نييلقعلا

 لوقعلا ىف ةبجاو ماعنإلا ةياهن [نأ] كيلإ لصوأ نمل ميظعتلا ىف .

 ةنسلا لهأ بهذم ىلعلدت ( هللا اوديعيل الإ اورمأ امو ): هلوق ىف ماللا ( ةعبارلا ةلأسملا ١
 لِي /نانلا ٍباَعَع نع.دعتلا ىلإ وأ .ةنجلا: باؤث ىلإ: ةيضفه اهتوكلاتدجؤ ام. ةقابعلا : |ولاق تبيح

 . ةدابعلاب كرمأ م « هتبلا باقع الو باوث نيدلا ىف لصحب ملولف ؛ بر وهو دبع كنأ لجال

 عملا ا ]رتل[ كاعخلا زو طئازألا اهنيكتخ نة. دنأ ق)ن ةزاغإ اضبأ ايلول هم قادلا نضج ع جو
 .(0ىتاثلاب لاق دقف نافرعلل نافرعلا رثآ نم : ليقام معنو « ةطساو قحلاو ؛ باقعلاو باوثلا وه

 ؛ افلا ةفضلططب اهلطقوب هلمل له. ال ىناثلاب:ةلوق (5)



 1 ةيآلا.. هللا اؤدبعيل الإ !ورمَأ اهو“: ىلاعت هلوق

 سلس | نت دع

 ةولصلا اوميقيو ٠ افتح َنيدل 3 نيصاخع ل اودع الإ اوّمأ 07

 2 ا ||| 22! 10 ذل

 «6» ل نيد كلذو ةوكرلا رج

 اوقرفت سانلا نإ اولاق نيذلا ةيردقلا لوق لطبت ةيآلا هذه ىتابجلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 نآل كيكر اذه نأ ( باوجلاو )ةنيبلا مهيتأت نأ لبق ءابألا بالصأ ىف ةداعمتلاو ةواقشلا ىف
 دعي مقو اان كلكلملا نم هرورظ امأ 03 لردلا ف لصاح هل هتدادإو كلذ هّللأ ملع أ 4م دارملا

 ”ةصاوصخلا ةلاخا
 مهيلع ردقم هنأ ال مهلعف قرفتلاو رفكلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا ءذ-ه اواق 4 ةثلاثلا ةلاسلا ١

 مانا هتكنالمو هللا نأ د اتكلا اوتوأ ) لاق مث . ( ةنيبلا مهتءاج ام دهب نم الإ ) لاق هنألل

 66 || ف فاضم ركل قرفتلاو نيعالاو , هللأ هللا ا قم فو لاو ريخلاف كلذ

 4 مهقرفت كنمغيال ىأ قلي لوسرلا ةيلست ةيآلا هذه نم دوصقملا ( ةعبارلا ةلأسملا )
 الإ ) لجعلا ةد ايعو تسلا ُّق 0 رف م اوناكاذكه مهفل سف 5 مثد اد لب ةجحلا 0 روصقل كلذ

 : مل ةعدق ةداع ىبف ( ةئيبلا ممتءاج أم دعب نم

 روت ثياو ةولصلا اعيش و افتح يلا هل نيصلخ هللا اودع الإ ررمأ قو رإل للاعت هلوق امأ

 : لئاسم هيفو 4 ةميقلا نيد كلذو ةاكزلا

 (اورمأ,امو) دازملا نوكينأ ( اههدجأ ) :نابجو (اورمأ ام 0 ( لوألا ةلأسملا ١
 ال ىلاعت هنأ الإ كلذب 0 اوناك مهنأ دا نا تكواح كف ا نددلاب الإ ليجنالاو ةاروتلا َْق

 عورشم رهف مهةح فاعور ردكم ناك هنأ ام” محلا كلذ نأ 5 0 ( ةميقلا نيد كلذو ) هلو عت

 « ءايشالا هذه الإ مقلي دمحم ناسل ىلع باتكلا له انزع, اهتوأ دارملا 00 ( اهيناثو ) انقح ىف
 هّللأ مالك لمحو م1 1 درفت ريدقتلا اذه 0! ةيآلا نأ (| ) اهدحأ) : هجو أ ةعالغل ؛ للف اذهو

 هلوق وهو أنبه رم دق مالسلا هيلع د- 219 37ن في م ع م ىلع

 هلوقب ةيآلا متخ ىلاعت هنأ ( اهتلاثو ) مدقتي ل مالسلا مهيلع ءايبناآلا رئاسرك ذو (ةنيبلا مهيتأت ىتح)
 مح ُْق عرق نوكي نأ بجو مقا هدد ةءآلا هذه قلعت :م وها م 0 م ( ةميقلا نيد كلذو)

 اذهو مالسلاو ةالصلا هيلع دم عرشل انايب اذه نوكي ديدج عرش وأ انلبقنم عرش 50007
 30 هم لوق

 نكمي الف «ضرغلا مال ماللا هذهنأ ىهو ةقيقد (هللا اودبعيل الإ) هلوق ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا م
 هللالعف ولف .ضرغلا كلذب لمكتسم هتاذإ صقان وهف ضرغل العف لعف نم لكن آل هرهاظىبع هلمح
 ادق ناك ا ضرغلا كاذ ناآآل ) لامع رهو ريغلاب دا هناذل آضقان ناكل لعق



 :ءآ
 ةيذلا ةلتشأ طن لزراسر : كامنة

 هلوةك وهو ةربطم افتح مهللع اولتت هللا ةكئالم نم لسر مهتأت ىتح ىأ ( ةنيبلا مهتأت ىتح)
 نأ مهنم ءىرما لك ديري لب ) هلوةكو ( ءامسلا نم ًاباتك مهلع لزنت نأ باتكلا لهأ كلأسي )

 . ( ةرشنم افحص ىتؤي
 مهتأت مل وأ ) هلوق هريظنو نآرقلا ىه ( ةنيلا ) ديز نباو ةداتق لوق وهو ( ثااثلا لوقلا ١

 فوذحم فاضم نم هيف دبال ( هللا نم لوسر ) كلذ دعب هلوق مث ( ىلوآلا فحصلا ىف ام ةنيب

 - (ةراطم اغا واتيإهتلا نما لور ) ؟ىحو .ةنيبلا كلو ::سدقتلاو

 فرظ ىهو ةفيحص عمج فحصلا نأ ملعاف ( ةميق بتك اهيف ةربط» اف ولتي ) ىلاعت هلوق امأ
 لطابلا هيتأيال ) هلوةك ىهولطابلانع ( ةربطم ) ( اهدحأ ) : هوجو (ةرهطملا) ىفو ء بوتكسملل
 حيبقلا رك ذلا نع ةربطم ( اهناثو ) «( ةربطم ةعوفرم ) هلوقو ( هفاخ نم الو هيدي نيب نم

 ىغبني ىأ ةرهطم لاقي نأ ( اهلاثو ) ءانثلا نسحأ هيلع ىنثيو ركذلا نسحأب رك ذي نآرقلا ناف

 . ( نوروطملا الإ هسمال «نونكم باتك ىف ) ىلاعت هلوةك « نورهطملا الإ اهسمال نأ

 نلودلا رهو تتلقلا فياد: كلنا هذي رفاظلا اق تحتضلا اتعتر ترب اذإاو ةؤيطملا نأ ملعاو

 (ىناثلاو) فحصلا ىف ةبوتكملات ايآلا بتنكلانم دارملا ( امهدحأ ) نالوق هيف ( بتك ) هلوقو

 نيضق الو فيسعلاثيدح هنمو (نيلغأل هللا بتك ) ملا ىنعمب نوكي دق بتتكلا مظنلا بحاص لاق

 ةميق ماكحأ ىأ ( ةميق بتك ) هلوق نم دارملا نوكب نأ لمتحف هللا كح ىأ « هللا باتككب اهكنيب
 ماق نم لطابلا نم قحلا نيبت اف جوعال ةميقته جاجزلا لاق ( لوآلا ) نالوق اهيفف ةميقلا امأ

 نوكت نأ (ىناثلا) ماقتساو رهظ اذإ اذك ىلع ليلدلا ماق مهوقك وهو . تيملاو ديسلاكموقي
 اذإ هب موقي الاب نالف ماق مهوق نم : ةلالدلاو ةجحلاب ةلةّتسم ةمئاق ىه ىأ ةمئاقلا ىندمب ةميقلا

 فحصلا ةوالت بسن فيك لبق ناف « مقلا موقلا مأب مئاقلل لاقي هنمو ؛ هبجو ىلع هارجأ

 اهيفام ايلات ناكفحصلا كلت ىف روطسملا لثم الت اذإ انلق ؟ ايمأ ناكهنأ عم لوسرلا ىلإ ةرهاملا
 ناك نإو ؛ باتكللا نم أرقي ناكم السلا هيلع هنأ قداصلا رفعج ىلإ بوسنم باتك ىف ءاج دقو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هتازجعم نم ناكاذه لعلو ؛ بتكيال

 : لئاسم هيفق ( ةنيبلا مهتءاجام دعب نم الإ باتكلا اوتوأ نيذلا قرفت امو ) ىلاعت هلوق امأ

 باتكلا لهأ «ةروسلا لوأ ىف ركذ ىلاعت هنأوهو : لاوس ةيآلا هذه ىف « ىلوألا ةلأملا ١
 نا ااه دحأ ردح نم (هءا وج وز هيف: كسعللا افا لفتفا باتكلا لفأ وكفاانهظو نبك زقللاو

 نيذلا باتكلا لهأ فالخم : لتق نمؤي مل نمو دارملا وهف نمآ نفف مهنيد ىلع اورقي مل نيكرشملا

 هيلع هللا ىلص دمع ةوبنب نيملاع اوناكباتك-ا| لهأ نأ ( اهيناثو) ةيزجلا لذبب مهر فك ىلع نورقي

 لأ اهل هاب انك سحل 1 ناكملعلا عم قرفتلاب اوفصو اذاف ٠ مهتك ىف اهودجو مهنأ بسب ملسو

 .ةانلغولا لدهيىف



 5 ةيآلا . باتكلالهأ نم اورفك نيذلل نكي مل : ىلاعن هلوق

 نيذلا) هلوق رسف ىلاعت هنأ (اهدحأ) عرشلاب قلعتت ماكحأ اهيف ةيآلا هذه 4« ةثلاثلا ةلأسملا ال
 لاق.اكللذ اوف :!ايفكلا (هآذجلا ودالكلا نارك يصتقيوا دهني نيك [رقاابو باعكتلا انمار 1و ونكت

 هني أ ةلفظتلا نأ ( قاثلاو ) سكعلاب و١ ىدوييلإ تر كراشملاف : ةدحاو هل. هلك ريككلا ؟ ءاذتلا

 «مهكئابذ ىلك ! الو مهئاسن 0 ان ريغ» مالسلاهيلعلاقو « كرشع سيل ىمذلا لوقن كلذلف ٠ ةرياغملا

 رارتغالا انو ال 2ن] باتكلا لها. كديك هي ( .كلاثلا ) كورشملا و .ىناتكبلا نيب ةقرمتلا تفل

 . ةيضاملا ممآللا ىف ثدحام لثم نآرقلا لهأ ىف ثدح دق ذإ للعلا لهأب

 وهو كفلا نم هلصأو ءىثلا نع ءىثلا جارفنا وه 0 لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 لاوزوهو نهرلا كاكف هنمو « هتحتفف همتخ تلزأ اذإ باتكسلا تككف هنمو ؛لاوزلاو حتفلا

 5 كفو ريسالا كاكف هنمو « نهرلا كفنا هلوق دض 1 ع الأ هيلع ناك ىذلا قالغنإلا

 من :أىعملاو ؛ هلصفم نم كفنا اذإ مظعلاك٠ هب هماحتلا دعب هليزب نأوه .ىثلا نع ءىثلا كاكفنانأ

 أم ىلا ةرهاظلا ةكلل ىهف ةنيبلا نأ . ةنيبلا ءىجي دنع الإ هنولي دما َ وق ًاثبشت مهيدي نوثيشتم

 ةنيبلا نم دارملا ىفو ؛ لطابلا نم قحلا نيبت.اهألل ةنونيبلا وأ نانبلا نم ىهف لطابلا نم قحلا نيْمَتي

 : لاوقأ ةيآلا هذه ىف

 هتاذنأ (لوآلا) ًاهوجو ةنيبلاب لوسرلا ىمس ل هنأ ىف اوركذ مث «لوسرلاىه امنأ ( لوآلا ١)

 نمو ؛ ةلاسرلاو ةوبنلا ريرقت ىف دجلا ةياهن ىف ناك مالسلا هيلع هنال كلذو ؛ هتوبن ىلع ةنيب تناك

 اها 0 | هيف قدب ملف ؛ ىهانتملا دجلا كلذ هنما أت الاينإف اهلا لانك أك
 نأ ( ىفاشلا ) ًاقداص ناك هنأ الإ قبب ملف . لمعلا لاك ةياغ ىف ناكهنآل نالطبلا مولعم ( فاثلاو )
 ىلازغلاو « ىنعملا اذه ررق ظحاجلاو : زاجيإلا لاكدح ىلإ ًاغلاب ناكهيف ةلصاحلا قالخالا عومج

 نأ (ثلاثلا ) ةنيب هنأ, هسفن ىف وه ىم نيهجولا نيذمل ًاذاف , ذقنملا باتك ىف هرصن هللا همحر
 نيذه عامتجالف ةرثكلا ةياغ ىف ًاضيأ تناكو رومظلا ةياغ ىف تناكماللاو ةالصلا هيلع هتازجعم
 .( أرينم اجارس ) ىلاعت هللا هامس كلذلو ٠ ةجحو ةنيب هسفن ىف مالسلا هيلع هناك لعج نيرمآلا
 وهف ( هللا نمل وسر ) ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوقب لوسرلا وه ةنيبلا نم دارملا نأب نولئاقلا جتحاو
 هلوق ىف ماللاو فلالاو اولاق ةنيبلا نم لاح ( الوسر ) هللا دبع أرقو . ةنيبلا نم لدبلا ىلع عفر
 لاقب وأ يشاع و يرون نانجل لعازاكتالا و ةالتروتلل رخو نقدا كانا ارنا أ: فتازمتلا اكل
 مخفتلل نوكي دق في رعتلا نآل ةنيبلا لك ةئيبلا وأ اهيلع ديزم ال ىتلا ( ةنيبلا ) وه ىأ مخفتلل امهنإ
 ةئيبلا ظفل وهو فيرعتلاب أدبف مالساا هيلع لوسرلا ق> ىف انهد هللا امهعمج دقو ريكنتلا اذك و

 ىلاعت هللا هرك ذام هريظنو ؛ لوسر ىأو ءلوسر وه ىأ ( هتلانم لوسر ) لاف ريكنتلاب ىنث مث

 . فيرعتلا دعب ركسنف ( لاعف ) لاق مث ( ديجملا شرعلا وذ ) لاّقف هسفن ىلع ءانثلا ىف

 هلوق نم دارملا لاق 2 ىأ) لوف اهواك س ولا واطمب( .ةنيبلاا) نقال نأ « ىناثلا لوقلا ١)

 «م8- رغد



 ديالا . ةنباتككلا لها اورفك نيذلا نكي مل : ىلاعت هلوق 2

 "لسا لامتشاو اننا كاكا هل :ناكلاال اوناك ن يذلا نوكرشملا ( فاثلازوز هةخدارعشا:ناقك

 لهأ رم ) هلوق وهو « ليصفتلاب لامجإلا كلذ فدرأ مث لامجإلا ىلع ( اورفك نيذلا ) هوب

 :نالا دا انهو“ (نيكوشملا او ةلاشكتلا

 نيك رشملا نمو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نكي مل : ةيآلا ريدقت « لوألا لاؤساا )ل

 رفاك مهنم نيكرشملا نأو « قح اذهو . رفاكب سيل مهنمو رفاك مهنم باتكلا لهأ نأ ىضتقي اذبف

 انهم نم ةملك ( اهدحأ ) هوجو نم ( باوجلاو ( و سيل اذه نأ مولعمو : رفاكب سيل مهنمو

 اورفك نيذلا نأ ( اهيناثو ) (ناثوالا نم سجرلا اوبنتجاف ) هلوةك نييبتلل لب ضيعبتلل تسيل
 نم ةملك لاخد|ف ) نيك كلا نم مهضعبو فادكلا لهأ نم مهضعب ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب

 نال كلذ لكك هز اعمار فنا"( نيكرشملا9):ةلؤق نؤكم نأ | (اهبتلاو زر اكفيسشلا اذ
 ءافرظلاو -القفلا قداح لئاقلا لوي دقو ٠ كر هلك اذهو ٠ ةهبشم مه ”ماع 0 , ةئاثم ىراصتلا

 نورمالا نودجاسلا نوعك ارلا ) ىلاعت لاقو . نيرماللاب مهبفصي مهنايعأب أم وق كلذ ديرب

 نآرقلا' قو ةةدحا و ةفئالطا كتضْو'اذهاو ( دود نوظفاحلا',*نكدتملا نع نوعانلاو فاورتعملاب

 فاعلا واوب ضعي ىلع اهضعب فطعي ؛ ىتش توعنب موق تعني نأ وهو . ريثك بابلا اذه نم

 . دحاو فوصومل ًافصو لكلا نوكيو

 مهنأ ءاملعلا ضعب ركذ ( انلق ) ؟ باتكسلا لهأ ىف نولخدي له سوجلا « ىناثلا لاؤسلا 0

 نورخآلا هركنأو « باتكلا لهأ ةنس مهلونس » مالسلا هيلع هلوقل باتكلا لهأ ىف نولخاد

 ىلاعت لاق . ىراصنلاو دوهيلا مهو « برعلا دالب ىف ناكن م رافكلا نم كنا اع كلك 25

 . ىراصنلاو دوهيلا مه ناتفئاطلاو (انلبق نم نيتفئاط ىلع باتكلال زنأ امتإ اولوقت نأ) مهنع ةياكح
 لاق ثيح ؟ نيكرشملا ىلع رفكلا ىف باتكلا لهأ ميدقت وا ثلاثلا لاؤسلا ١

 « بيترتلا ديفت ال واولا نأ ( باوجلا ) ؟ ( نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا كيلا

 ركذلاب نودوصقملا مث باتكلا لهأ نأاكف « ةيندم ةروسلا نأ ( اهدحأ ) دئاوف هيفف اذه عمو
 مرارصإ ناكف « مثأ دمع قدص ةفرعم ىلع مهتردق تناكف بتكلاب ءاملع اوناك مهنأ ( اهنناثو )

 رفكل الصأ مرفك ناكف مه ممريغ ىدتقي ءاملع مهنوكل مهنأ ( اهئلاثو ) حبقأ رفكلا ىلع

 اومدقف مهريغ نم فرشأ ءاملع مهنوكل مهنأ ( اهعبارو ) ركذلا ىف اومدق اذهلف , ممريغ

 كفا و

 نال (باوجلا) ؟ىراصنلاو دوهلانم لقي ملو . باتكلا لهأ نم لاق مل « عبارلا لا وسلا )ب

 اوركذ مرجالف ع ديم امإ ىضفتقي كلذو « ءاملع مهنوك ىلع لدي (باتكلا لهأ نم) هلوق

 اذيبسا وكانا ورفكا ىف حبق دب نم ىضتقي انعم نترلاب عناق دوملا نود بقالا اذ

 . باقعلا نم ةدايزلا كلت ىلع ًامبنت فصولا



 5 ةيالا: ةنيبلا مهتأت ىَدح دك لك هلوق

 قالا ص بينلمأ» مث مال را 8 ءاج اذإ 0 1 قافت ةنالاو ةملكلا عامل نودعي ناو اكوبأ

 تدل : هظعي نا قسافلا ريقفلا لوقي نأ أ مالكلا فهريظنو ٠ لوسرلا .ىجب الإ رفكلا ىلع م مه رقأ ل

 لوقبف ًاقسف دادزا ىنغاا هللا هقزر الف « ىنغلا هللا ىقزري ىتح ةحيبقلا لاعفاألا نم هيف )ا ام عنتمأ

 هرك ذب راسيلا دعب الإ ق_فلا ف كسأر تسمغ امو , رسوتىتح قسفلا نع اكفنم نكت ل هظعاو

 نكي مل) هلوق نأوهو ؛ دحا وف ر>ىلإ عجري بارجلا اذه لصاحو « ًامازلإو اخيب وت هلوقي ناكام
 قرفت امو ) ةلوقو « مهنع ةياكح ةرو ذم (ةنيبلا مهتأت ات ىح) مهرفك نع (نيكقنم اورفك نيذلا

 اوعدا ام فالخ ىلع ناك عقو ىذلا نأ ىنعملاو ٠ عقاولا نع رابخ] وه ( (باتكلا اوتوأ نيذلا
 اذه ىلعو . ةنيبلا مهتءاج نإو مثرفك نع نيكفنم اورفك نيذلا نكي ملءةيآلا ريدقت نأ ( اهيناثو)

 ىث ىف ةغللا نم سيل اذه ىتح ةظفل ريسفت نأ الإ ا ؟دكم ناكشإلا لرد يك

 بقانملاب دمع ركذ نع نيكسفنم مهنوك ىلع لب رفكسلا ىلع ( نيكفنم ) هلوق لمحتال انأ ( اهثلاثو )
 لاق ةنيبلامهيتأت ىتح لئاضفلا و بقانملاب دمر كذ نع 000 اورفك نيذلا نكي لىعملاولئاضفلاو

 (نيطايشلااولتتام) ىلاعتهلوقك وهو , ىضاملا هانعمو عراضملا ظفا ظفللاف ؛ مهنتأ ىتحىأ ةفرع نبا

 لافو ؛ هيف اوةرفت دم مهءاج امل مث ء هبقانم ركذ نع نيكفنم اوناكام مهنأ ىنعملاو , تلتام ىأ

 اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو ) ىلاعت هلوق هريظنو ًايدر رخآ الوق هيف دحاو لك
 عبار هجو ةيآلا ىفو ءلوآلا وه ةيآلا هذه ىف راتخلا لوقلاو ( هب اورفك اوفرعام مهءاج ايلف

 ةملكو « لوسرلا .ىجب تقو ىلإ مثرفك نع نيكفنم | وناكام مهنأ رافكلا ىلع مح 0 هلأ رك

 كلذ نآإل ناكاذكه رمآلاو ؛ كلذ لبق ناكام فالخم « كلذ دعب لالا نوكي نأ ىضتقت ىتح

 قبب ملاملو « ًارفاكراص نم مهنمو . ًانموه راص نم مهنف اوقرفت لب رفكسلا ىلعاوقبام عومجلا

 « ىتح ظفل لولدمب لمعلا ىف كلذ ىنك : هئيجم لبق ناك اك لوسرلا .ىجب دعب عما كئاوأ لاح

 لب مثرفك ىف ددرتلا نع نيكفنم لولا ثعبم لبق اوناكرافكسلا نأ وهو( سماخ هجو)اهفو

 نيريحتم نيك اشاوقب لب ؛ لوسرلا ثعبم دعب مزجلا كلذ لاز مث « هتةيةح نب دقتعمهب نيمزاج اوناك

 نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف ةدحاو ةمأ سانلا ناك ) هلوق هريظن و ؛ نايدآلا رئاس ىفو نيدلا كلذ ىف

 ًامزاج ناك ىدوهملاف مهءدو مهمحلب طاتخا هن اكراص هيلع اوناك ىذلانيدلا نأ ىندملاو ( نيرذنمو

 رطاوخلا تبرطضا : مالسلاو ةالصلا هيلع دم ثعب املف ؛ نثولا دباعو ىفنارصنلا اذكو هتيدوم ىف

 نال أذهم رعشم ( نيكفنم ) ىلاعت هلوةو «هتلاقمو هبهذمو هنيد ىف نأ لك ككشتو راكفالاو

 نعتلصفت |امو دئاقعلا كلت نع تلخام مه-ولق نأ هانعف . هنع هلاصفنا وه ءىشاا نع ءىثااكاكفنا

 . ةلاهلا كلت ىلع نمالا قت مل ثعبملا دعت نإ 0 5 امتحصي مزجلا

 ىراصنلاو دوهلا قرفك باتكناا لهأ (امهدحأ ) نيسنج اوناك رافكلا 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 ميفيرحتو (هللا نبا حيسملا)و (هللا نبا رزع) ممر قك هباورفك ام مهتيدف مهئادحإب ًارافك اوناكو



 ةنيبلا ةروس 24

 ( ةنيبلآ ةروس )
 ( ةيندم تايآ ةينامث ىهو )

 مهنا ىح َنيكفنم نيكر شمل او باتكللأ لأ نم 56 09
 ملك س ننس ملل همام رت < 27ه ادص رار دن ع ةردق

 امو 1١ ةميق بنك ايف 5١" ةَربطم امم اولم هللا نم لوسَر د ةنيبلا

 00 اج ام دعب نم الإ َباَكْلآ ا ونوأَن 0

 هج

 ١) ميحرلا نحرلا هلل مسب <
 نم لوسر « ةنيبلا مهي:أت ىتح نيكفنم نيكر شملاو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نكي 1(

 6 ةنيبلا مهتءاجام دعب نمالإ باتنكسلا اوتوأ نيذلا قرفتامو : ةميقبتك اهف . ةربطمأ ف ولتي هللا

 :لئالن آلا[ فاذأ معإ

 (ظن نآرقلا فام بعصأ نم ةيآلا هذه : طيسبلا باتك ىف ىدحاولا لاق (ىلوآلا ةلأسملا)

 اهيف لاكشإلا ةيفيك صخلي مل ىلاعت هللا همحر هنإ مث , العلا نم رابكلا ايف طبخت دقو , ًاريسفتو

 ىلا ( ةنيبلا مهيتأت ىتح نيكفنم اورفك نيذلا نكي مل) ةي.آلا ريدقت نأ لاكشإلا هجو :لوقأ انأو

 ىذلا رفكلاوه دارملا ذإ . مولعم هنكل اذام نعن وكفنم مهنأ رك ذي مل ىلاعت هنإ مث. لوسرلا ىه
 ىهل ىلا !ةبنيبلا بتات ىتخ مر فك نع. نيكفنم,انوزرفك نيذلا:نكي لا:ريدقتلا ناضف .هيلع.اوناك

 نايتإدنع مثرفك نع نيكفنم اوراص مهم أ ىضتقت ةيآلا هذهف ةياغلا ءاهتنال ىتح ةملك نإ مث ءلوسرلا

 اذهو ( ةنيبلا ممءاجام دعب نم الإ باتكسلا اوتوأ نيذلا قرفت امو ) كلذ دعب لاق مث ء لوسرلا

 ةيالاو ىلوآلا ةيآلا نيب لصح ذئنيخل : مالسلا هيلع لوسرلا .ىجم دنع دادزا دق مثرفك نأ ىضتقي

 (اهلاوأ ٠) هودكو انه هنعب (تاوللاو ) نظأ اف لاكشإلا ىنبتنم | ذه" زعاظلا اى ةضفانتلا ةيناثلا

 كاكا لقا نقيافلاب 2 نانككللا نأ ةوذاو .كفافكللا يعانق هنن (كدلا هولا اهيا
 نفيد ركراع [كفسالا ملسو هيلع هللا ىلص دم ثعبم لبق نولوتي اوناك ناثواآلا ةدبعو

 لع زمر ذل لاعلان ١ ءا رتل ف كب و كم زها ذل دوعتؤوللا] ننلا / كندا, ةكرتنا الو اني
 ىنعي (باتكلا اوتوأ نيذلا قرفت امو) : لاق مث : هنولوقي اوناك ام ىلاعت هللا كحل :مالسلا هيلع



 - ةيآلا . رجفلا علطم : ىلاعت هلوق

 الهش :تلأ, ئفاويخا ابا ز ١ نط ةجاوأ اك 3 دلل نأ "فا ةملاسأ ارجافلا علطم ىلإ اهلوأ نم اهنأ

 ها لياةرخسلا ةاعنالاو«كطنلا:ةداخللاو لاأللا كلقلا كارفلا احسك ةالاللا رانك كارل
 مالسلا راد ةنجلا ءامسأ نم نآل ىه ةنج ىأ ؛ىه مالس ( اهنماثو ) ءازجألاو تاقوألا ةيواستم

 . ةمالسلا نم ةغوصملا ةنجلا ىأ

 كلذ مودي هنأ ىنعملاو . ًاعلطمو ًاعولط رجفلا علط لاقي عولطلا علطملا ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 علطم' عولطلا ناكم اذك و عولطلا تقول مسا وهف ماللا رسكب أرق نمو ؛ رجفلا عولط ىلإ مالسلا

 اولاقو ءردصملا ىنعمب هنأل ماللا حتف اوراتخا مهناف امهريغو ءارفلاو ةدببع وبأ امأ : جاجزلا هلاق

 نمجاجزلا هرك ذام ىلع لمح نإ لب انهه عولطلا عضوم مسال ىنعم الو قرشملا ون مسا رسكلا

 ىغبني ىلا رداصملا نم نآل . ًاضيأ ردصملا ىلع هلمح نكميو ىلع وبأ لاق ؛ حص عولطلا تقو مسا
 (ضيحلا نعكن ولأ سيو ) هلوةو . زجعملاو ربكملا ءالع مهل وةك رسك دق ام لعفملا ىلع نوكست نأ

 انديس ىلع هللا لصو . للعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . هباب هيلع امع اذاش ءاج علطملا رسك كإذكف

 .ملدو هبحصو هل أ ىلعو دمج



 آلا . رجفلا علطم ىتح ىه مالس : ىلاعت هلوق وس

 كحاب اا علم ىح ىف عاب

 ؛ ةدابع ناكاإ مهطوزن نأ ىلإ ةراشإ هيفو ؛ رشوأ ريخ نم ةنسلا كلت ىف ردقممأ لك لجأ نم

 معو. نيفلكملا ةحاصم هيف رمأ لك لجال نكل . انسفنأ ىوط ضرالا ىلإ انلزنام اولاق مهن اكف

 هايندو هنيد ففلكملا حالص وه امب نولزني مهنأ هنم ًانايب ةرخآلاو ايندلا ريخ معيل رمآلا ظفل

 هنال تئج رمأ ىال لق نكلو : لوضفلا اذهو كلام : لوقيف ؟ تئج نبأ نم لوقي لئاسلا نأك
 [ئمَوَم نوقليال مهنأ ئؤرو «ناسنإ ! لك لجأ نم ىأ (ءىرما لكنم) مهضعب أرق (اهثلاثو) كظح

 فصلا ةلل» قاؤوأألاَو لاجألا مسقت هنأ ىور دق هلال: لبق ه يلع. التماال | ةنسا تأ الو

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا, نع 5 اة .؟اوذعلا هليل ركل كاذ2َك] قالو متن آل اوال نابم وم

 ةليا ردقي ليقو « اهابرأ ىلإ اهلسي ردقلا ةليل ناك اذإف ؛ ةءاربلا ةليل ىف ريداقملا ردقي هللا نإ »

 هلقو,ءاةمداسلااو كربلا ]ل رجلا ايف لا لوما تدعي ازابقلا اةلالعل وأ قاازز الا وا لاجالا ةداقللا

 هايل ا دلل ماو اوكيعلل ميظعلا عفنلا هيف امو . نيدلا زازعإ هب قاعتي ام ردقلا ةليل ىف ردقي

 . توملا كله ىلإ مسيو تومي نم ءامسأ اهيف بتكف

 لئاسمهيف و( رجفلا علطمىتح ىه مالسإ) ىلاعتهلوق . ةليللا هذه لئاضف نم ( ثلاثلا هجولا )
 مالس رجفلا عولط ىلإ ءردقلا ةليل نأ ( اهدحأ ) هوجو مالس هلوق ىف 4« ىلوآلا ةلأسملا إل

 عولط ىلإ ليللا ءادتبا نم ًاجوف أجوف نولزني ةكسئالملا نآل كلذو : نيعيطملا ىلع ةكمئالملا لست ىأ
 رقحتسال نأبحي مث «مالس اهنأب ةليللا تفصو( اهيئاثو ) مالسلا ةرثكل لوزنلا فدارتف رجفلا

 كلذب هحرف دادزاف ؛ ذينحلا لجعلا ةصق ىف ليلخلا ىلع اوملس ةكئالملا نم ةعبس نآل مالسلا اذه

 لحال رازل 1 هيلع دار رماران ان نقولا عتأللا ملس امل ليلخلا لب ءايندلا كلمب هحرف ىلع

 تناك ممل ليلخلا ةفايض نكتلإب انجاز[ 2 11ناامجلع ةكئالملا ميلست ةكربب ىلاعت 0 ريصت الفأ

 كانه نإف « ةمآلا هذه لضف راوظإ ىهو « ةقيقد هيف لب ؛ ايوشم ايلف انم نودي ري مثو ًايوشم الي
 نم مالسونأ ( اهئلاثو ) ملسو هيلع هللا ىلص دمع ةمأ ىلع اولزن انههو : ليلخلا ىلع اولزن . ةكسئالملا
 لتقل هان لوما هلأ وة ىأ لو رغو 00 :لاقث م١ هاؤ, هام ئأ.تاذآلاا] اوشا

 «© رابدإو لايقإ ىه اعاف د

 ريدقت ' اهيف لزني الو تاداعسلاو تاريخلاب ردقلا ةليل ىف حورلاو ةكمالملا لزنت اولاقو

 ملم 7 لاق ) اهعبارو ) ريخو عفنو هما ىأ مالس وهف ةليللا هذه ىف لزني امث ءىثن راضملا

 عيطتسيالمالس ( اهسماخو ) كلذدباشام ىلإ قعاوصلاو ىذأآلاو 2 رلا نع ةملاسأ ةليللا ىأ مالس
 هلبق اع : مالسلا لصتيف ) مالس 11 0-1 ( هلوة دنع فقولا نأ ) اواو ١ 1 ءوس اهف ناطيشلا

 (اهعباسو ) فيعض هجولا اذهو ؛ رجفلا عولط ىلإ مودي ةمالسلاو ةكربلاو ريخلا ريدقت نأ هانعمو



 8و هال أ لك تن كاستل

 52 ب _

 ىصاعملا ليصفت ىلع نوفقي ال مهنإ اذلق ؟ انيصاءم ةرثكب موملع عع انيلإ نوبغري فيك : ليق

 رتسلا ىخرأ هيصاعم ىلإ اولصو اذإف . ةلصفم فلكملا ةعاط هيفذ وريف ؛ حوللانوعلاطي مهمأ ىؤد

 مهل وزنىف دئاوف انرك ذ دق مث« حيبقلا ىلع رتسو ٠ ليمجاربظأ نم ناحبس لوي ذتنيف ءابنورتاالف
 ىف اهوأر ام ءايشأتاءاطلا عاونأ نم ضرألا ىف نوري مهنأ ابلصاحو ىرخأ دئاوف نآلا ركذنو

 ءارقفلا و ءارقفال ةفارض هنولعجيف مهتويب نم ماعطلاب نوئيجءاينغألا نأ ( اهدحأ )تاومسلا ملاع

 مهنأ (اهيناثو) تاومسلا ىف دجوي ال ةعاطلا نم عون اذهو « هللا نودبديو ءاينغألا ماعط نولكأب
 تح نيبذملا|قزمالاو لاق كلاعتادنأ ('اهتلاثو ) تاومسلا قادج وزاال اذه واةاصنلا َنينأ انوي
 نم انبر ىلإ بحأ وه ًاتوص عمسنف ضرألا ىلإ بهذن اولاعت اولاقف « نيحبسملا لجز نم ىلإ

 ةاصعلا نينأو ؛ نيعيطملا لاح لال رابظإ نيحبسملالجزو بحأ نركيال فيكو انحيبست تاوح

 . 0)[ىكوألاةلأسلاىه هذهو] تاومسلاو ضرألا بر ةيرافغل رابظإ
 أب الإ لزنتن امو ) هلوق اهريظنو ةكئالملا ةمصع ىلع ةلاد ةيآلا هذه ( ةيناثلا ةلأملا ١

 (مهبد نذإب) لاق لب نينوذأم لقي مل ىلاعت هنأ ىهو ةقيقد اهفو (لوقلاب هنوةبسيال) هلوقو ( كبر

 تجرخ نإ هنأ مال لجرلا لوق كلذ نمو « هنذإب الإام ًالرصت نوفرصتيال مهنأ ىلإ ةراشإ وهو

 . ةجرخ لك ىف نذإلا ربتعي هناف .ىفذإب الإ

 اوناك : لاق ىلاعت هن اك. ةاصعلل ًاريقحو ةكئالدلل ايظعت ديفي (مهر) هلوق « ةثلاثلا ةلأسملا ل
 1 00 مكبر نإ ر انقح ىف هريظنو« مهل تتكلف ل

 ىلإ : لاق توملا ضرم ضرم امل دواد نأ ىورام هريظنو (كبر لاق ذإو) مالسلا هيلع دمحم

 مههارب|نعىورو ! ىل تنك اكىل نكيلف ناهلسل لق : لاقوىحولا لزنف ء ىل تنك م ناميلسل نك

 نودي رثأ ىدانف  ةميخ اذاف ًافيض سدتليل ةرفسلاب جرف امايأ فيضلا دقف هنأ مالسلا هيلعليلخلا
 برضف نبترخص لجرلا مفرف ؟ لسعوأ نبل مادإ كدنع دج اويأ كدضنللال اقف ؟ معن ليقف ؟ فيضلا

 :لاقو ميهاربا بجعتف ؛ لسعلا ىرخاللا نمو نإللا امهادحإ نم جرن اًقشناف ىرخاللاب امههادحإ

 . هل انكف انل ناك ليلخاي ىحولا لزنف ؟ هل اف « مارك إلا كلذ لثم دجأ مو كليلخ انأ ىهل]

 نأ قعالارول ةوطا ]كلج انس اهيف حورلاو ةكئالملا لزنت هانعف ( رمأ لك نم ل ىلاعت هلوق امأ

 ةريثكلاغشأ ىف اوناك مهنأ (اهدحأ ) ًاهوجو هيف اوركذ مث ءرخآ مبلل زن امن] مهنم دحاو لك

 غالبإو « لعتلاو ركسفتلا ىف لوقللا اذك و « ءاعدلاب موضعب و ؛ دوجسأل مهضعيو عوكل مهضعبف

 نيرثك آلا لوق وهو ( اهناثو ) نينمولا يلع اودلسيل وأ ةليللا ةليضف كاردإل مهضعبو : ىحولا

 ٠ خسانلا نم تطقس دق اهلعل وأ : ىلوآلا ةلأسلل فاؤملا ةمجرت مدع اهيلإ اعد ةدايز نيعبرملا نيسوقلا نيب اه (1)



 ةيآلا . مجمد نذإب : ىلاعت هلوق البا

 هلإال تارمثالل اهيف لاقنم 2 مالسلا هيلع لب ريد ةكاصم نم كاذ نإف 9 هانيع تنعم دو هيلق فرو

 00 6 ف ل رز دكا هك هل داو  ةدحا وب رات رك ءاج رت هكر دل كنع تاكا

 ةليللا كل” موي نم ةعاسلا كلت الإ امه رشني ال نب رضخأ نيحانج طيف سمشلا ماهأ ريص) ى>

 مقيف ؛ مالسلا هيلع لب ريج حانجرونو ةكمالملا روت عمت و لكلا دعصيف 3 5ك ل وعد مش

 ةمحر لاو ءاعدلاب نيل وغشم كلذ ميمو اندلا امو ٌشمجعلا نيد هكر نم هعم نمو ليريج

 0 نوساجيف اندلا هم اولخد اما اذاف 2 انك ناضمَر ماص و 5 نينم ول رافءتسالاو

 لغفام اولوقي ىتح ؛ ةأرما ةأرمانعولجر لجرنع مه: ولأ سيق ءاهسلا ةكتالم لإ عمتجتف ًاقلح

 ناك نالفو 0 ًاعدتسم ماعلا اذ_ه و 2 ع لو ماع هاندجو نولوةف ١ هوك دودو فيكو ناللف

 اندجوو « ىتااثالءاعدلاب نولغتشي و لوألا .اعدلا نع نوفكيف . ًادبعتم ماعلا اذهو : اعدتبمل وأ ماع

 ةيناثلا ءانملا اودعصي ىد مهليلو م0 و كلركا مهف 2 مهزك انالفو٠ 57 أر أنالفو 2 ايلات رالف

 مان نع 9 7 نام 0 ةردشلا مه لوقتف ؛ ةردسلا ىلإ اومتني ىح ءامسلك ىف نولعفي اذكهو

 مهئامسأبةأرااو لجرلا ال ثكودعإ مينأ 0 رك ذف 2 هللأ ١-2 نه حلا فإو 1 يلع ُ ناف

 لما 0 هكئالملاو 4 كل مراجع مهللا : ةنجلا لوقت 4 ةنجلا ىلإ ربا كلذ لص مث 8 مهئابأ ءامسأو

 كانه ةمحرلا لوزن ناك مظعأ عملا ناكايلك٠ لوةئف اذه تفرع اذإ 56 ا نولوهي ةردسلا

 اذكف , رثك أ كانه ةمحرلا لوزن ناك مرجال . جحلا فقوم ىف عوملا مظعأ نإف كلذلو « رثك أ
 . رثك أ ةمحرلا لوزن ناكم رج الف ؛ نيب رقملا ةك[ئالملا عمج لصح ردقلا ةليل ىف

 تاومساا مقتلا ول « ميظع كلم هنأ( اهدحأ ) الاوقأ حورلا ف اوركذ « ةثلاثلا ةلأسملا مْ

 ةليا الإ ةكئالملا مارت ال ةكئالملا نف ةفئاط ( اهيناثو ) ةدحاو ةمقل هل كلذ ناكنيضراألاو

 نوسبليو نولكأي هللا قاخ نم قاخ ( اهثلاثو ) ديعلا موي الإ مثهارن ال نيذلا داهزلاك. ردقلا
 هيلع ىسيع هنأ لمتح ( اهعبارو ) ةنجلا لهأ مدخ مهلعلو ء سنإلا نم الو , ةكئالملا نم اوسيل

 . نآرقلا هنأ ( ام-هاخو ) دم ةمأ ىلع علطيل ةكدتالملا ةفقاو» ىف لزغي هنإ مث .همسا هنآلل مالدلا

 عفرلا (هّللا 6 ند اونأيتال) ءىرق ةمح رلأ (اهسداسو) 0 رش ند احوركلإ 1 كلاذكاو)

 ةرخالا ةداعسو ايندلا ةداعس نودجيف ىه لأ قلوس وحر اناولكعبا كين لالا لل اذكر تام امل اهنكاكا
 نوداكداا ماركدااو ةظفحلا مثحورلا 6-6 ىبأ نع (اهنماثو) ةكتالملا كلف ف حورلا (اهعباسو)

 حورلا نأ حصاألاو : حببةلل هكرتبتكي لامشلا بحاصو : بجاولاب هنايتإ بتنكي نيدلا بحاصف

 . ةفك ىف حورلاو ةفك ىف ةكئالملا لوي ىلاعت هن اك هف رش ةدايزل رك ذلاب هصيصختو . ليربج انهه

 نإف : انيلإ نيقاتشه | وناك مهنأ ىلع لدي اذه نأ انرك ذ دقف « معر ذذإب ر) ىلاعت هلوق امأ



 مع ةيالا . ةكئالملا لزنت : ىلاعت د

 لوقت 1 0 سب لاقف [وفات 7 0 اذهلف ا 515 تحال م 0 0 مل ةكرد الملا

 عضم اهف دجوب ال ثيح 5١ راع ايس نال ىا دن لاكشإلا ليق نإف : ايندلا 0 ىلإ 1

 ربخ ىلع باتكلا ماومعل ىضش 0 5 9 ةدحاو ا عسمج أ عسسل فيكف 2 تللف هيشو الإ تى 1

 ا له اكدعاصو لزان نفأ ا نوار معإ ىورلاو تفك ' 2-0

 رجفلاعولط ةياغىلإ تدم ببسلا ذو ٠ جراخو لخاد نيب سانلا 0ك 4 0 !اب ة عكا ن واخد

 .6 رملا دعب ةرهلا ديفي ىذلا ( لزنت ) ظفلب رك ذ كلذلف

 نال يح دالا عر سردالا ترا مهنأ نيتك الإ راخإ وهو ( ىناثلا لوقلاو ال

 كات نوع ةكمالملا نأ ىلع ثيداحالا تلد هنالو  ةليللا هذه ءايحإ ىف بيغرتلا وه ضرغلا

 0 كل ش ولع عم ةليللا هدهق كلذ لصح نآلف . نيدلاو ركرذلا سلاحىلإ مايألا

 5 هوجو ىلع 0 لاقنم فلتخا م 5 نضر ىلإ ءاوقلا نم لوزنلاالإديفيال قلطملا

 ةكمالملانأ ( اهيناثو ) ةع 00 ؛مثدجو رشبلا ةدابع اوريل نولزس مهضعبلاق ( اهدحأ)

 .ةمحلا ةياغ لعل ديالف لودنلا كلذ نيرومأ م اوناك مهنأ ىلع لدي أذهف (ك كلارا ل 2 مو) ) اولاق

 لدي كلذو ءاونذأف الوأ اونذأتسا مهنأ ىلع لدت اهنإف (ممبر نذإب ) ةلوق وهو ةيآلا هذه امأ

 هلوقليق نإف ؛ نذإلا نورظتني اوناك نكلل . انءاقا نونمتي وانيلانوبغري اوناك مهنل ةبحلا ةياغ ىلع

 نيفلتخم نينامز ىلإ نيتلاحلا فرصن انلق ( ةكئالملا لزنت ) هلوق ىفان, ( نوفاصلا نحنل انإو )

 انيهف (كيلع مالس . باب لكن« مهياع نولخدي) ةكمتالالا نأ ةرخآلا ىف دعو ىلاعت هنأ (اهثلاث)و

 ىور٠ ةرايزلاو ماستلل كيلع اولخدي ىد كيلع ةكمالملا تلزن رع ةلعقما نإ انندلا ف

 » هينذ هل رفغ ةملستلا هتباص 1 مايل اوءفشيلو انيلع | ناسي نولزمي مهنأ 2 مالسلا هيلع ىلع نع

 ىلإ نولزني مهف ضرالا ىف هتعاطب لاغتشالا ىف ةلذا هذ- ه ةليضف لعج ىل اعت هللأ نأ ( ابعبارا)

 ركل ةلانم يت اع الط ىيصتل ةيكم ىلإ مدت ولج دلا تارك عن نتسشكالا م-تاعاط ريصتل ضرألا

 تاريخلاو تاعأ اطلب نأ اسنالا نأ ) اماخو ( ةعااعلا ف ناسنالا بد معرب كلذ لكو 2 ا

 ةكفالمللا لرنأ كانكت هتاف وول نزركل اي دحام مازال العلا وو رياكرألا روض

 داهزلا دانا ءابلعلا كئا رأ,نوضخ قر :تاغاظلا فأي اعز هنأ ملعب فلكملا نأ ىت-. نيب رقملا
 قرف ضع ةكتاللل طظفا صخ نه فانا نه نأ ) 0 ( دقن نأ م :أأ نعو 8 نو ف

 ءاوه دح ىلع ىهف . ةنجلا ىلب ام ةعباسلا ءامساا دح ىلع ىبتنملا ةردس نأ بعك نع. ةكئالملا

 الإ مددع معي ال ةكئالم اهف ءىءكعلا مح اهناضعأ ةيهنملا ف ايقاسزإ جيهرسالا ىلا ةايرلطللا

 نيزمؤلل ةمحرأاو ةفأرلا ىطعأ دقو الإ كله ام سيل . ابطسوىف ليربج ماقمو هللا نودبعي هللا

 وعدي مئاق وأ دجاس كله ابيلعو الإ ضراألا نه ةعقب ىت.الف ء ردقاا ةلآ ليربج عمم نولزني
 هدلج رعشقا نم كلذ ةمالعو . مهغلاص الإ سانا نم ًادحأ عديال ليربجو « تانهؤااو نينهؤالل

 «م _ رحت هد



 ةيآلا . اهف حورلاو ةكسئالما لزعت : ىلاعت هلو 3

 هه دع عا اد ورص 27ج د

 اف حورلاو 2

 بجوب فذقف ىنارصنلل هتلقولو « نسح لوق وهف ناز هنال مجري امنإ هنإ : مجري نا لوقت تنأف

 نأ عم « عضاوملا هذه ىف ماكحالا تفلتخا دقف ؛ دحلا بجوب وهف نصحملل هتلق ولو . ريزعتلا

 ا لاق كلانلاو ارق" نك ةكفتاغ قح ىقاهتلق ىل لب , لكلا ىف ةدحاو ةروصلا

 هيلع هلوقل ؛ ىلعلا ىف ةلحر تناك ىتلا ةشثاع ق> ىف نعط اذه ن نال كلذو ( مظع هللا ذيع رهو

 ل كلا ناك هنأ عم ناوفص ىف نعطو « ءاريخلا هذه نم منيد ىثلث اوذخ » مالسلا

 ةلاطملا قح دلوللو « نيدمؤملا مأ اهنالنينمٌوملا ةفاك ف نعطو « ًايردب الجر ناك هنأ عم ناوفص ىف

 ةكح ىف نعط لب « ةريغ هللا قاخ دشأ ناك ىذلا ىنلا ىف نعط لب « ًارفاك ناك نإو مالا فذقب

 هذه نأ نظ دّقف ناز اذه : هلوقب لئاقلا مث , ةيناز ةأرماب جوزتي ىتح هكرتي نأ زوحب ال ذإ هللا

 باقعلاو باوثلا ىف اهراثآ فلتخت لاعفألا نأ اذه تبث دقف . لابجلا نملقثأ اهنأ عم ةلبس ةظفالا

 تاعاطلل باوثلا ىف ةيواسم ةروصلا ىف ةليلقلا ةعاطلا نوكت نأ دعب الف ؛ اههوجو فالتخال

 تاعاطلا ىلإ قلخلا رحي نأ هناحبس ميكلا دوصقم نأ باوجلا ىف (ىناشلا هجولاو ) ةريثكلا
 « ًارشع ةرمو ( ًارسي رسعلا عم نإ « ًارسي رسعلا عم نإ ) لاقف « نيفعض ةعاطلا نمت لعجي ةراتف

 0 ل لاو كمال فم راحو وا نام ةراقل ةءاط را
 ءدالبلا رئاس ىلع مزمزو تيبلا حجري ةراتف « ايندلاب لاغتشالا نع هفرصو ةعاطلا ىلإ فلكملا

 لضفي ةراتو « مايالا رئاس ىلع ةعمجا لضف» ةراتو « روهشلا رئاس ىلع ناضمر لضفي ةراتو

 ٠ ةليللا هذه لئاضف نم ( ىناثلا هجولا ) هانرك ذ ام دوصقملاو « ىلايللا رئاس ىلع ردقلا ةليل

 :نكارل هيفو 4« اهف حورلاو مكخلالا ل را هلوق

 نإ مث, حابشالا ىلع رشبلا رظنو . حاورأآلا ىلع ةكئالملا رظن نأ معا ( ىلوآلا ةلأسملا )

 لخجيأ اولاقف.. كؤلزق ام بضغلاو ةوهنشأا نم ةسيمدلا تافصلل الع كحور:ااوأر امل ةكمالملا

 تدل نيلعب | األا ,لذوأ ا اكلت واؤبص حبق اوأر امل كاوبأو « ءامدلا كفسيو اهف دسفي نم اهنف

 ازللسعو!ءةفلعلاو !ئملا !كاذ !اؤردعتالاوا «ةارفتلا' ااوازبظأ/ لب © كل ؟كولق اما ةلفاعأز "نم
 ناوبألاف ةنسحلا ةروصلا كاطعأ امل ىلاعت هنإ م. لاطبإلاو طاقسالل اولاتحا رك مث . هنع مهايث

 ةرارشلا كحار راواااوار ان ىاتالللا ادع كيلإ انوامو كوب طفل هر وطلا كلك از أ!

 نم دارملا وه اذهف . الوأ هولاق امع نيرذتعم كيلإ اولزنف كوبحأ هتعاطو هللا ةفرعم ىهو ةنسحلا

 ةينامسجلا ىوقلا ةيلظو ؛ ندبلا ليل ةيلظ ىف كحور اوأر كيلإ اولزن اذإف ( ةكثالملا لزنتت ) هلوق

 .( اونمأ نيذلل نورفغتسيو ) مدقت امع نورذتعي ذننيخ

 نإ مث . ةكئالملا لك لوزن هرهاظ ىضتقي ( ةكئالملا لزعت ) ىلاعت هلوق نأ ( ةناثلا ةلأسملا ١



 + ةيآلا ريق كلاما رق اروبا لوف

 اوغلس ال نأ تاك جلا 0 سانلا رامع 27 1

 ممآلا 0 ف فلا نك ف 2 مالا رئاس هغلب ام لثم لامعالا نم

 مالسلا هيلع ىلع نب نسحلل تاق : 7 ؛ نزام نب ىسيع نع لضف نب مساق هلا ىور ( اهعبارو )
 هللا لوسر نإ : لاقف ٠ ةيواعم ىنعي هل تعيايف لجرلا اذه 1 تددع نيئنم وألا هوجو دوسماب

 نوزتي ةياور ىفو ءدحاو دعب ًادحاو هربنم نؤطي ةيمأ ىب همانم ىف ىأر . سو هيلع هللا لص

 ريخ ) هلوق ىلإ ( ردقلا ةليل ىفهانلزنأ انإ ) ىلاعت هللا لزنأف هيلع كلذ قشف ؛ ةدرةلا وزن هربنم ىلع

 ةظافلا نط . ريش كفل أ وه اذاف ءهمأ يب كلم انيسخ مساقلا لاق ةيمأ ىب كلك ىعلا( كفل

 املضف رك ذي ال ىلاعت هنأل « ديعب ةيمأ ىنب مايأ ىف ( رهش : فلأ ) نمرث ذ ام لاقف هوجولا هذه ىف
 . ةقومذم تناك همأ ىب مايأو همومذم ريش لأ راد

 تاداعسلا بسحب ةميظع ًامايأ تناك ةيمأ ىب مايأ نآل كلذو . فيعض نعطلا اذه نأ لعاو
 تاداعسلا كلت نم لضفأ ةينيدلا تاداعسلا ىفىه ةلياكتيطعأ : ىنإ هللالوةينأ عنتميالف , ةيويندلا

 . ةيويندللا

 لانك هنأ ىهف ةراشبلا امأ ٠ ؛ مظع ديد اف و ةميظع ةراشب اهف ةيالا هذه ةيناثلا هل ايبا 2

 هيلع ىلع ةزرايمل مالسلا هيلع هلرقك |اذهو ,ةب رجلا ردفا نيد ملو : ريخ ةليللا هذه نأ [|ىك1

 لاق لب هلمع ل ثم لقي ملف . ةمايقلا موي ىلإ ىتمأ ل معنم لضفأ[ىرماعلا] دو دبع نب ورمع عم مالسلا

 . فازج ىقابلاو نزولا نم اذه كبس> لوي هناك لضفأ

 هن كف .ةنيس (]ك اهايحأ نمو ةئس [نينا واع نملاجت هللا دبعزاب اكف:اعابج ا نع نأ معاو

 موي ءاحي هنأ ىوري . ًاردق نيثالث ايحأ هن اكف نيقيب اهلانيل ربشأا ايحأ نمو « ةريثك ًاراعأ قزر

 نيعدزأ هللا ديع دقو « ةمالا هذه نم لجرب ء اجب و , ةنس ةئاب رأ هللا دبع ىذلا ىليث ا رساالاب ةمايقلا

 متتك منال لوقيف .رثك أ هباوث 0 :لدعلا نأ لثتازسإلا لوقف ة,رثك ارهباؤتءنوكش

 ( مهف ثنا مهيزعل هللا ناكامو ).هلوقل نينمآ !وناكد مي ةمأو ؛ نودبعتف ةلجعملا ا

 دعوت ىلاعت هنأ وهف ديدهتلا امأو : ًاباوث رثك أ مهتادابع تناكببسلا اذبلف «نودبعي !وناك مهنإ مث
 باذعلا كلذ نع هصلخب ال ردقلا نم هليل ةئام ءايحإ نأو ء رانلا ف لوخدلاب ةريبكلا بحاص

 . ةيصعملاو بنذلا لاح مظعت ىلإ ةراشإ هيف اذهذ ء. ةدحاو ةيح فيفطت قدتسملا

 كرجأ ه لاق هنأ ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر نع حص : لوقي نأ لئاقل « ةثلاثلا ةل أسملا )

 فيكف . ةدحاو ةليل ىف ةعاطلا نم قشأ رهش فلأ ىف ةعاطلا نأ مولعملا نمو « كبصن ردق ىلع

 ىف هلاح فلتخي دق دحاولا لعفلانأ ) اهدحأ ) : هوجو نرم ( باوجلاو ) ؟ اهواوتسا لقعي

 ةالص ىلع لضفت ةعامجلا ةالص نأ ىرت الأ ؛ هيلإ ةمضنملا هوجولا فالتخا ببسب حبقلاو نسحلا
 ًاضيأو . ةدحاو ةعكر هنع تطقس قوبسملا نإف ضقتنت دق ةروصلا نأ عم . ةجرد اذكب ذفلا



 ةيالا . رهش كفا نم ريح داقلا ةليل : 0 1 5 ٠

 0 رش فلأ نم ريخ ردقلا 1 ل د ا لإ 0 و

 - م -

 ع اذه ناكاملف « ةنس نبرشع ىف 1 6 7-0 لا لاعت هللا لوتأف ة اين 5 57 ا

 ةينرلاو ردقلاو فرشلا ةياغ ىف ناك مرجال . ةميظعلا تاريخلا هذه هيف تاص> ىذلا رهشلا وه

 تناك ةليل اهنا « رشعةعبس ةليل ىه لاق هناف ىرصيلانسحلا امأو « ردقلا ةليل هنم ىلوآلاةليللا تناكف

 كر ىكلاررةيداخلا هلللااام) . . ارث اف نين ىور دقف ةرشعأ ةقساتلا امأو «ار ذب ةعقر امحبص

 «نيرشعلاو عباسلا ةليل 1 مظعملا هيلع ىذلاو . نيطلاو ءاملا ثيدحل هيلإ ىعفاشلا لام دقف

 ىه ) هلوقو . ةملكن وثالث ةروسلا نأ سابعنبا ثيدح ( اهدحأ )ةفيعض تارامأ هيفاوركذو

 صاوغاي صغسابع نبال لاقمث ةباحصلا لأس رمع نأ ىور (اهناثو) اهنهنورشعلاو ةعباسلاىه

 نإ لوقت كلعل : رمع لاقف . اندالوأ ترضحأ امو نيرجاهملا دالوأ ترضخأ تباث نب ديز لاقف

 هكا رولا كانت اهنا لإ اذا دعاإلا تح أ نساع ناءلاقف" دنع سيلام هدنع نكلو :مالغ اذه

 رانلا تاكردو عوبسأالاو عبسلا نيضرالاو عيسلا تاومسلا ركذف ةعبسلا هيلإ رتولا

 كا رع ماعلا رار قرر سعلااو أ ةكئاسلا ينل لع لذف. ةكسلا اضعاللاو فاواطلا "ذدعو
 ردك تارت دنا ركزت درا لك هك (ازدكلاا هلل )"لا هنأ" نشات نأ نع
 كد كلا نإ ىالزما) كاقفأ مالغصاعلاىنأ نب ناهعل ناك هنأ ( اهعبارو ) نيرشعلاو ةعباسلا

 ! قا ظمار نم ناو رعحلاو ا ةبانسلا ا ىل'اذاف ئدغأف هللا ؟كللت تناك اذإ :" لاق ءكبخلا نم ةلل ا هوام

 1 رب وعلا اذه" فاعاط ارتفا متت ىتلا ةليللا ىه اهنأل لاق ةريخالا ةليللا اهنإ لاق نم مو
 ق1 وا اان دنع نام رك ندر ١ كتاقللا ىءعواز كان تاو مداك ناضمر

 كاي 1 نا اننا دل يخل و ركيد ذرب اداة 511555 ألا اللللا ربا اربغلا# كا

 . ركسشلاو ريصلا نيب أم قرف تملع دقو ؛ ربص ةليأ ىهف 3 ٠

 : اهردقولع ىهتنمو اهاضف ةياغكتب ارد غلبت مو ىنعي (ردقلا ةل لاق كاردأ ام وا ىلاعت لاق 3

 :ةهجاوأ) هنالك لا اضف نيب ىلاعت 9 9

 : لئاسم هيفو ( روش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل ) ىلاعت هلوق ( لولا )

 ( رهش فلأ نم ريخ ) اهبف ةدابعلا نأ ( اهدخأ ) هوجو ةيآلا ريسفت ىف لولا 4

 ناكام]و « ةليللا هذه اهيف ( ربش فلأ نم ريخ ) اهنإ لاقي نأ ليحتسملاكهنآل « ةليللا هذهامف سيل

 نا ناك: دهاجم لاق ( اهيناثو ) ريخلا عاونأ اه قاواؤرألااو عفان ممم اهف هللا ديزي امل كلذك

 لوسر بجعتف ءرهش فلأ كلذ لءف ىسع ىت> دهاحب مث حبصي ىتح ليللا موقي لجر ليئارسإ ىف

 نم ريخ كتمأأل ردقلا ةليل ىأ . ةيآلا هذه هللا لزنأف ؛كلذ نم نوملسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىرأ : سفأ نب كلام لاق (اهئلاثو ) روش فلأ حال سلا لمح ىذلا ليئارسإلا كلذل روش فلأ



 3 ةيآلا . ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ : ىلاعت هلوق

 ص ال 5 اصعم نم 1 كبع جم كلا تن 5 0 بنذلا َّق تحعف وو 2 ةيصحملا ىلإ ةليللا كلت

 ىلع اي لاقف « امان ىأرف دجسملا لخد مالسلا هيلع هنأ ىور : كيلع اهتيفخأ ببسلا اذبلف «كيلع

 : لاق ؟ ههمذ م ملف «تاريخلا ىلإ قابس كنإ هللا كردرا ؛ ىلع لاق مش ىلع هظأف م همن

 سعف 2 لورا ةمحر اذه ناك اذاف قر هتب انج فختل كلذ تلعفف رفح نمل كيلع هدر نإ

 باوثتبستك | اهيف تعطأ نإف ردقلا ةليل تلع اذإ :لوقي ىلاعت هن اكف . ىلاعت برلا ةمحر هيلع

 باوثلا يلج نم كو باقعلا عفدو 00 فلأ اقع دسك | أ,مف تيصع 9 روش فلأ

 (اهعبار و) داهتجالا 1 ملط ىففلكملا دهتحي ىتح ةليللا هذه تيفخأ ىتأ ( اهئلاثو )

 امير هنأ دا ىلع 2 ناضدهرملامل 2 ف ةعاطلا َّى 353 هنإف 2 ردهلا ةليل نةشإ م اذإ ديعلا نأ

 مف نولوةت منك ل ا مم ىلاعت هللا ىهابيف , ردقلا ةليل ىه ةليللا هذه تناك

 ! هل ةمولعم اهتاعج ول فيكف « ةنونظملا ةليللا ىف هداهتجاو هدج اذهف . ءامدلا نكس نرد

 . (نردلعت ال ام ٍلعأ ىتإ ) : هلوق رس رهظي ذتنيخ

 اههوي معن ىعشلا لاق ؟ مويلا عبتتست له ةلإللا هذه نأ ىف ا تا !| هلأسملا ١

 هانمولأ نيتلمل فاويعا رزنإ اذإ ةم 3 . آلا عبت دشن لالا 0 نأ هيف هجولا لعل و . اهتليل

 .دضلابو هتلما فلخ مويلا ىأ ) ةفلخ | لاو ليللا لعج ىنذلا وهو) لاك لاق امهممويب

 نآرقلا لوزال اهلضف نإ لاق نم : ليلخلا لاق ؟ ةيقاب ىه له ةليللا هذه ( ةعباسلا ةلأسملا ١
 ناضمر هم ىلا له اذه لبعو ' ةقاب امن ىلع روهمجاو 2 ةره تناكو ل لوش أف

 هلوق ىف ةءاربلا ةلياب ةمركع اهرسفو . امصي لوهلا معي نم : لاق هنأ دوعسم'نبا نع ىور ؟ المأ

 ناضمر رهش)ىلاعتهلوةب هيلع اوجتحاوناضمرب ةصةغابمأ لع ميدل كرايم ةليل فهانلزنأ انإ )

 ناضمر ىف ردقلا ةليل نوكست نأ بجوف ( ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ ) لاقو ( نآرقلا هيف لزنأ ىذلا

 ةليل نيزر نبا لاقف ٠ كاوقلات ةينامم ىلع اهنييعت ىف 0 1 اذه ىلعو . ضقانتلا مزلي الثل

 ًاعوف لا[ شنأ( نحو  ةيردغ ةعباتشلائءرتطبلا نسملا:لاقو ؛ناضعت نسل مالنا ةللللا

 لاقو ؛ نورشعلاو ةثلاثلا سابع نبا نعو . نورشعلاو ةيداهلا قس نب د# لاقو ؛ ةرشع ةعساتلا

 بدك ىأ لاقو :,نورشفلاو ةيماكتا ىرافكلا رذ بأ لاقرب نروشسلاو ةعبارا تس ١

 اهنإ ]ولاقا .ىنذلا امأ .."نورشجلاو ةككلتلا مهضعب لاقو «نورشعلاو ةعباسلا ةباحصلا نم ةعامجو

 ةاروتلاو ناضمرنماك وألا ةليللا ف أتلؤونأ ميهاربإ فحص نأ بهو ىور :اولاق[دقف] ىلو ألا ةليللا

 ةزيفعي قتل واد لع ازلا لوا المت هكون ميهاربإ فدحدعب ناضمر نم نيضم لايل تسل

 تلخ ةلثلاةرشع ناثل نع لع ليجمإلا*لزنأ و ماع: ةئامسمخ ةاراوتلا دعب ناضمزز,نم_تلخ,ةليل

 مل-و هيلعهللاىلص ىنلا ىلع لزني نآرقلا ناكو « ماع نيرشعو ماع ةئامتسب روبزلا دعب ناصمر نم
 ءامسلا ,نم ةزعلا تيب نم هب لزني مالسلا هيلع ليربج ناك ةنسلا ىلإ ةنسلا ند ردق ةليل لك ىف
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 ا زم جس اج حج اج ص و يس سب سس ا سس دس سس ل ل سي |

 جيسي نك هلوزن ىلإ موف وشي نأ اندلا 13 7 هلازنإو هبي رقت نم 0 15 1 نالف ءاجلاقي
 : لاق ام هتعلاط٠ ىلإ هقوش دادزب هناق : همأ وأ هدلاول ررختم د ءىجع ريلا

 رايدلا نم رايدلا تند اذإ ًامويقوثلا نوكيام حربأو

 - لاق 51 هن رو فقع الو نكسم محل ىهف « ةكئئالملا نيبو اننيب كرتشملاك .امسلا نآل اذهو

 ردقتلا نأ ( باوجلا ىف ثلاثلا هجولاو ) انهه هلازنإك كانه نآرقلا هلازنإف ( ًافَقس ءامسلا انلعجو )

 : ال 0 1, ردقلا لذ هلضفاق ىإ كدعلا هلل ىز ري نلا اذه انلونأ
 لاق رومالا نم هللا هيضمب ام هب دارملاو , ًاردق ردقأ تردق ردصمردقلا 4 ةمبارلا ةلأسملا ١

 لاق « مما حتتفلاب و ردصم نيكستلاب هلثلا 3 دقلا و( علا |” دعب ءاقلخ 16

 الو ةدايز ريغ نم هريغ ةاواسم ىلع ءىشلا لعج وهو . ريدمتلا ىنعمب ةفللا قى ردقلا : ىدحاولا

 ريدقت ةليل اهنأ ( اهدحأ ) هوجو ىلع : ردقلا ةليل ةليللا هذه تيمس مل هنأ ىف اوفلتخاو , ناصقت:
 0 نم ةنسلا كلت لك ىف نوكي ام ردق هللا نأ سابع نبا نع : ءاطع لاق  ماكحالاو رومالا

 ص أ لك قرغي اهيف ) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ ةيئالا ةنسلا نم ةليللا هذه لدم ىلإ ةتامإو ءامحإو قذرو

 تاومسلا قاخي نأ لبق ريداقملا ردق ىلاعت هنإف . ةليللا كلل ىف ثدحال هللا ريدقت نأ ملعاو (ريكح
 حوالا ىف اهبتكي نأب ةليللا كلت ىف ةكئالءلل ريداقملا كلت راهظإ دارملا لي « لزآلا ف ضرالاو

 ةليل (ردقلا ةليل ) لاق هنأ ىرهزلا نع لقن ( ىناثلا ) ءاملعلا ةماع رايتخا لولا اذهو . ظوفحملا
 ردقلاةلمل ) هلوق هيلع لديو «؛ فرشو ةلزنم ىأ ؛ نالف دنع ردق نالفل ملوةنم فرشلاو ةمظعلا

 ابهيف ىنأ نم ىأ لعافلا ىلإ كلذ عجرب نأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتح اذه مث (رهش فلا م 2-7

 دئاز ردق ةليللا كلت ىف امل تاعاطلا ىأ لعفلا ىلإ ( امهناثو ) فرشو ردق اذ راص تاعاطلاب

 ناسل لعءاردق وذإب اتك'اهتق:لرن هنال (نانقلا ةلل) تيمس قارولا ركب ىنأ نعوم دئاز فرشو

 تارمثالث ةروسلا هذه ىف ردقلا ةظفلرك ذ امنإ ىلاعت هللا لعلو ؛ ردق اهل همأ لع «ردق ىذ كلم
 تلال

 . ةكئالملا نع قيضت ضرأألا نإف قيضلا ىأ ءردقلا ةليل © ثلاثلا لوقلاو )ل

 ىخأ ام. اهافخأ ىلاعت هنأ ( اهدحأ ) هوجول ةليللا هذه ىخأ ىلاعت هنأ 6 ةسماخلا ةلأسملا ١
 م4 ىأاهلضغا :عأاو لكلا ىءاوبغرأ كح تاعاطلا ىف هاضر ىتخأ هنإف : ءايشاألا رئاس

 ءاعدلا ىف ةباجإلا قخأو ؛ لكس ١/ | ومظعي ىتد> سانلا نيب مف .يلالوخللا , لكلا نع اوزرتديل

 ىطسولا ةالصلا ىف 1 « ءامسالا لكاومظعيل ظعالا مسإل ١" قخأو.. تاوعدلا لكىف اوغلابيل

 ىفخأو « ةبوتلا ماسقأ عيمج ىلع فلكملا بكار ةيوتلا لوبق ئفخأو , لكلا ىلع اوظفاحبل

 ( اهيناثو) 0 1 عسيمج اومظعيل ةليللا هذه ىفخأ اذ.كف «تفاكملا فاخبل توملا تقو

 ىف ةوهشلا كتعد امبرف  ةيصعملا ىلع مكرساجتب ملاع انأ و ءاودقلا ةليل أتانِع ول.“ لوقي (هلاحت'هثأاك



 "/ ردقعلا ةروس

 فلين ردقلا لس ْق هاند 1

 © مبحرلا نمرلا هللا مس ر

 : لئاسُم هه 4 ردقلا ةلل ىف هانلزنأ انإ )

 هنكلو ءردقلا ةليل ىف نآرلا انلزنأ انإ :دارملا نأ ىلع نورسفملا عمجأ « ىلوآلا ةلأسملا إل

 ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث نم نآرقلا مظع ىلع لدي بيكرتلا اذه نآل « رك ذلاب حييرصتلا كرت ىلاعت

 ةدابش «رعاظلا علان ود ةريمصت كان هنأ (ىاتلااو) هريغ نرد ةنااستخ 'هلعجو ةيلإ لاو هه

 مو لبج ىبأ مسا ركذي مل ةمدقتملا ةروسلا ىف هنأ ىرت الأ . ميرصتلا نع ءانغتسالاو ةهابنلاب هل

 انبه اذكف . هترهشا توملا ركذي ل ( موقاحلا تغلب اذإ الولف ) هلوةو ؛ هراهتشال دحأ ىلع فخ

 :.هنف'لزنأ ئذنلا !تقولا ميظعت (ثلاثلاو )

 ضراألا ىف لءاج ىنإ ) هلوةك ( ىنإ ) عضاوم لا ضب ىف لاق ىلاعت هنأ « ةيناثلا ةلأسملا 0

 انإ) « (ركذلا انلزن نحت انإ) . ( ردقلا ةليل ىف هاتلزنأ انإ) هلوقك (انإ) عضاوملا ضعب ىفو (ةفيلخ

 لاحم عملا ىلع هلو . ريظعتلا هيدارب ةران' (انإ) هلوقنأ لعاو . (رثوكلاكانيطعأانإر . (ًاحون انلسرأ
 دحاو لك ةيتر تطحنال ةرثك ةملالا ىف ناكول هنالو « عناصلا ةدحو ىلع تاد لئالدلا نال

 لك نع مهتم دخازو لكب ىتختسال لاكنلا لع ًارداق مهنم دحاو لك ناكول ةنالل ؛ ةيحلإلا نع مهنم
 مهنم دحاو لك نكي مل نإو . ًاصقان لكلا نوكيف هقح ىف صقن هنع ىنغتسم هنوكو « مهنم دحاو

 . عملا ىلع ال ميظعتلا ىلع لوم (انإ) هلوق نأ اندلعف . ًاصقان ناكلايكلا ىلع ًارداق
 هيف اناق ؟ امون لزنأ هنأب ملعلا عم  ردقلا ةليل ىف لزنأ هنإ ىنعمام لسيق نإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 لاق ( ىناثلاو ) ناضمر ىف ناك ثعبلا نآل ردقلا ةليل هلازنإب أدتبا ىععشلا لاق ( امهدحأ ) : هوجو

 عقاوم مسقأ الف) لاق اك امو ضرألا ىلإ مث . ردقلا ةليل ةلمج ايندلا ءامس ىلإ لزنأ سابع نبا
 اذه ىلعف :لاقيال (نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر ربش) هلوق ىف ةلأ#لا هذه انرك ذ دقو ( موجنلا

 ىلإ هكازنإ نإ لوقت انآل . ضرآلا ىلإ لازنإلا موي هقالطإ نآل ؟ ءامسلا ىلإ هانلزنأ لقي مل مل لوقلا

 دلباا ىحاون ىلإ ءاج بئاغكوهو . همتيال مث ىمأىف عرشيل نكي مل هنأل « ضرالاىلإ هلازنإك ءامسلا
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 ةدئافلعلو « هودع 00 نأ مقلي لوسرلا 0 2 1 111 0ك

 . « نيح دعب ولو كنرصنأل » مالسلا هيلع هلو نم دارملا وه نيسلا

 وعدي هنأ نم هب فلصتي ام ىلإ لصي نل هانعم ليقو ؛ لهج ىنآل عدر وهو ( الك )) لاق مث

 لاني نا : لمتحو . كمواقي نأ نم رقحأو لذأوهو ؛ هورصني نلو هوعفني نا مهاعد نئلو هيدان
 / ةةقطخخل ظلأ,: ةانعملتفو ,١ ةالصلا نع كابن نيجتاانلا كتعاط نم مجراه

 له شك دنعو ( دجاو ال٠( نيبذكملا عطت الف ) هلوةك وهو ( هعطق ال ل لاق مث

 هللا نإف ودعلا اذه كركف لقيل و « ًاغالبإو العف ىلاعت هللا ةدابعللع رفوتو لص هب دارأ ليوأتلا

 . ةالصلافدوجسلا سفندارملالب : نورخألاقو ؛ عوضا لادارملا لب مهضعب لاقو ؛ كرصان وكي وقم

 برقأ » ثيدحلا ىفو , كبر نم ةلزنلا برق كدوجسب غتباو داراو ( برتقاو )ل لاق مث

 ىتح هنم لهج ايأ اب بزتقاو ءدمح اي دج : دارملا مهضعل لاقو « دجن اذإ هير نم ديعلا نوكي 0

 هلوةك « رفاكلا ظيغ دادزبا دوجسلاب هرمأ ىلاعت هناكف . كايإ ةينابزلا فخأ نم كلاني ام رصبت

 نوكيف « مايَقلا نم هعنم ناكر فاكلا نأ وه ظيغلا دايدزال بجوملا بيساو (رافكسلا مهب ظغيل)

 كيمدق عضو لهج 1 ( برتقاو ) كلذ دنع لاق مث ؛ متأ دوجسلا ةدهاشم دنع هيضغو هظيغ

 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « هنأشا راقحتساو هب ىك.مت اذهو « هسفنب لوذشمدجاس لجرلا ناف « هيلع

 . ملسو هيو هلآ ىلعو دمج انديس ىلع هللا ىلصو



 كه يلا ٠ ةينابزلا عدنس : لاعت هلوف

 الس لاهي ع رث هس ا ا ل

 « 18د ةينابزلا عدنس «١ا/د 0 عديلف

 ىلع اههالكو بصتلاب ةيصانو ؛ةيصان ىه ريدقتلاو عفرلاب ةيصان ءىرق « ةمباسلا ةلأسملا ١)
 . تايآلا هذه هيلع التو لمج ىبآل لوقلا ف ظلغأ امل مالساا هيلع لوسرلا نأ ملعاو « متشلا

 .هماطخ دوك أي ةكونا# نانا هت رختفاف اء ان دانك لىدادلا »اذه رثكا آلا ىو ةفددبت نع دمام :اكلق
 0 لئاسم هيقو 4 ةينابزلا عدتس ؛ هيدأت عديلف زر كا هل وق لزنف

 ةديبعوبأ لاق ( ركسنملاكيدان ىف نوتأتو ) هلوق دنع ىدانلا ريسفت م دق ( ىلوالا ةلأسملا ١

 نوكي ىت ايدان/ ناكسملا ئمشي لاو, ائدانلا ل هأ .ىدانلا نم دارملاف“ةلمخإبو هلم لهأ كل هيدا
 نوءمتحي اوناكو , كعب ةودنلا راد هنمو « ةودنو أدب هللا فاودت موقللا ناكل ايدان ل هلهأ هيف

 لهأ عمجا : ىأ مكهتلا ليبس ىلع كلذركذ . دوجلاو ىدنلا سلجم هنال ًايدان مس لبق و.: رواششتلل اهف

 : كورصتيل كمعز ىف عافدلاو مركلا
 هتعفد اذإ ةينبز نم هلصأو ةيفبز ةينابزلا دحاو دربملاو ةديبع وبأ لاق « ةيناثلا ةلأسملا إل
 كاع نفل يومي نا نوال امرا ةب نافع ارفع زو د1 ةللا 1 واملغماو قرا صن [ياولا هس رك

 ىذلا عمجا نم اذه نورخآ لاقو . نبازلا نورخآ لاقو ؛ ىتابزلا هدحاو مهضعب لاق شفخالا

 كش الو , باذعلا ةكئالم دارملاف ةلججاب و ديدابعو ليبابأ لم برعلا ةغل ىف هظفل نم هل دحاو ال

 ىف مهسوؤرو ضرألا ىف مبلجرأ متهج ةنزخ مه لتاقم لاقو . ةديدش ةوقب نوصوصخم مينأ

 رانلا كالمو . دادشلا ظالخلا ةكئتالملا مثو برءلامالكىف طرشنا مث ةينابزلا ةداتق لاقو ؛ ءامسلا

 . مج ىف مهنو مفدي ىأ رافكلا نونبزي مهنال ةينابزلا اومس
 هراصنأ وعدي هنأ نم هركذ ام لعفيلف ىأ (لوآلا ) نالوق ةيآلا ىف 4 ةثااثلا ةلأسملا ١)

 هموقو هبدانل ةقاطال نيذلا ةينابزلا وعدن نحنف كلذ لعف ول هنإف ء دم ةلطابم ىف مب نيعتسيو

 ىلاءتهللا نم رابخإ اذه ليقو « ةنياعم هتعاس نم ةينابزلا هتذخال هيدان اعدول : سابع نبا لاق « مهب

 هنورحي ةينابزلا نأب رابخإ اذه لب لبقو ءردب موي كلذ هب لعف دقو بلكلاكايندلا ىف رحي هنأب
 عدنسو ةيصانلاب ًاعفسنل ىأ ًاريخأتو امبدقت ةيآلا ىف نأ ( ىفاثلا لوقلا ) رانلا ىلإ ةرخآلا ىف
 . هوعنميلف ذئليح هيدان وه عديلف , ةرخآلا ىفةينابزلا

 ًاضيرت نوكب اذه نآل  رجعملا ىلع لدت ( هيدان عديلف ) هلوق ىف ءافلا « ةعبارلا ةلأملا إل

 .ىرتحي ملالف . ةينابزلا ةوعد هيلع بترت كلذ رفاكلا لعف ىتمو ؛ هموقو هيدان ةوعد ىلع رفاكلل
 . لطم لوسرلا ةزجعم روهظ ىلع لد كلذ ىلع رفاكلا

 ىسع نإف ()كشلل تسيل نيسلا هذهو ل وهجنا ىلع ( ىعدتس ) ءىرق ( ةسماخلا ةلأسملا إل
 لعل و كشلل انأ ىلع فقأ ملو . كنم مقتتأس وحنو (هللامهكيفكيسف) ىلاعت هلوق و< ٠ ديعولا وأ دعوال ديك ألا اهناعم نم نيسلا ()

 : ةرخآلا ىف اكاش ناك لبج انأ نآل . كشلا وهو هلباقم قنب ديكأتلا دارأ مامالا

 قفضن ترش دس او
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 لهج وب وب أ ماقف « ةرودلا ةءارق حتتفا ظ 5 لوح نيمدتجب آف مهل لصو ن] مث 0

 قرظأو هبلق قر مالساا هيلع ىننلا كار عمدت ةانعو. ف رضتاف « هانمدإ و“ هنذأ قشف همطاف

 نباو كحضت ليربجاي لاقف ٠ ارشبتسم اكحاض ءىجب مالسلا هيلع ليربج اذإف ٠ مو

 ىف ظح هل ن وكي نأ دوعسم نبا نسعلا ردب. مون: ناويلسملا رفظ ادلف ٠ ملعتس لاقف ! كبي دوعسم

 باولانت كنإف هلتقاف قمر هب ناكنم ىحرجلا ف سملاو كحر ذخ « مالسلا هيلع لاقف . داهجلا

 عضوف هيذؤيف ةوقهب نوكت نأ فافع ء روخي عورصم لهجوبأ اذإو . ىلتقلا علاطي ذخأف . نيدهاجملا
 ردقي ملوهزحيفرعءاملم(موطرخلا ىلع همسنس )هلوق ىنعم اذهل عل و « هنعطف ديعإ نم هرخنم ىلععرلا

 تيقترا دقل منغلا ىعيو راي لاق لهج وبأ هآر ايلف « ةليح هيلإ قئراف هفعضل هردص ىلع دعصينأ

 ل هنأ كبحاص غلب لهج وبأ لاقف . هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلا : دوعسم نبا لاقف ؛ ًابعص قترم
 مالسلا هيلع كل رز فام لا ىف هم لإ ضفلا دحاأ الرو ناجح ىف ةنم' ىلإ نضخلا دحأ نكي

 لاق مش « وع داز دق وهو (.تنمآ ) لاق هنأاف ىسوم نوعرف نم 5 ىنوعرف» لاق كلذ عمم ا

 لعلو ؛ هلمح ىلع ردقي مل هسأر عطق ايلف , عطقأو دحأ هنآل اذه قيسب ىسأر عطقا دوعسم 1

 كدا اهدار. را للا |عائودي ل نأ لجال افي هفلخ ام ةاحس مكحلا
 روك ذملا ديعولا قّوحتل ( ثلاثلاو ) نذآلاب نذاآلا صتقيف نذآلا قشل ( ىناثلاو ز رحب بلكلاو

 هنذأ قش هقطي مل امل دوعسم نبا نإ مث ء اهمدقم لع سأرلا كلت رجتف ( ةيصانلاب ًاعفسنل ) هلوقب
 دمصاب لوقيو . كحضي هيدب نيب ليربجو كَم هللا لاوسر ىلإ هرحي لعجتو هيف طيخلا لعجو

 وهو ءأظفل ال ى وعم هتلقن لبج ىف 1 لّتقم ىف ىور ام اذهف . نذآلا عما ذه سارا نكل نذأ نذأ

 ! | ةضاناك اننا رمال
 انهه ىنك ىلاعت هنإ مث . ةيصان رعشلا ناكم ىمسي دقو ةببجلارعش ةيصانلا ( ةعبارلا ةلأسملا م

 ةيصانلا كلت ليجرتب ماهتهالادي دش ناك لبج ابأ نأ هيف ببسلا لعل و ؛ ةيصانلاب سأرلاو هجولا نع
 . هجولا عم اهدوسي هنأ ىلاعت هللا هربخأف اهدي وستب ًاضيأ مت« ناكامبرو ءاهيبطتو

 ةفورعملا ةيصانلا لوقي ى لاعت هن اك في رتلا فرح ةيصانلا فرعمىلاعت هنأ © ةسماخلا ةلأسملا 0

 فصو كر . العف ةئتطاخ الوق ةيذاك هم ضان اأو ةيصان امتافص مك دنع ةلورجم مك ف اهتاذ

 تاك ّوأ رحاس هنأ ىف هلوسر 0 ا دم لسرب ١ هاف عل ؟ قا لع 31 نك ا

 ةنطاحل امان ةضانلا كعص وو "اي دان ىداولا هده ؟لهأ رثك | نأ ':”لاقاهنأ ةيانك قو“ ىنب سيلوأ

 ءىطاخلا نيب قرفلاو ( نوُدط الا الإ ه ةلكأيال ) ىف اعت هللا لاق ىلاعت هللا ىلع درمتم امحاص نال

 امكةيذاكلا ةئطاخلاب ةيصانلا فصوو . ذخاؤ م ريغ .ىطخملاو ذخاؤه بقاعم هىطاخلا نأ .ىطخلاو
 داش د سةر ل ا

 منال ؛ ةركن ىهو ةفرعملا نم الادب زاجو « ةيصانلا نم لدب (ةيصان) ( ةسداسلا ةلأسملا ١
 . ةدئافب تلقتداف تفصو



 3 ةيآلا . ةيصانلاب ان د ملنتل : ىلاعت هلوق

 هلم ةَئطاَ ةيذاك ها ٠ »1١« يصل تنل يزد ْ 1
 2 رم د يبا ا

 .هبر ك7 نذإب هتحاصم ء افيتسالكلذ نال 2 فاكتعالا نع هتجوزو .عوطتلا م وصو

 نع هيهن نع هل عنمو لج ىبآل عدر هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيفو « الك ل ىلاعت لاق مث
 ادع لس هنإ 1 ىلإ لبج وبأ لصي نل الك( اهيناثو ) تاللا ةدابعب هرمأو ىلاعت هللا ةدانع

 هللا نأ ملعيال الك : لتاقم لاق ( اهثلاثو ) هردص ًالعِيَو هلت ىذلا وهدم تلت لي: ةقتع اظن نأ

 : معيال 2 معي ف عفتنيال ناك اذإ نك ملعي ناكنإو ىرب

 4« ةئطاخ ةبذاك ةيصان « ةيصانلاب اعفسنا ١ هيف وه امع ىأ 4 هتني ملنث' ١ ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو

 ,رانلا ىلإاهم هنبحسفلو هتيصانب نذخأتل (اهدحأ) هوجو (ًاعفسنل) هلوق ىف ( ىلوآلا ةلأملا إل

 ( اهناثو ) ( مادقألاو ىصاونلاب ذخؤيف ) ةلوقك وهو .ةدشب هيذجو ؛ ءىثلا لع ضيقلا عفسلاو

 راناا هتحفل اذإ ءىثلل لوقت ليلخلا لاق ؛ههجو ندوسنل (اهثلاثو) هبج و نمطلنل ىأ « برضلا عفسلا

 تيمس ردقلا اهيلع عضوي راجحأ ةثالث عفساا و لاق « رانلا هتعفس دق ةرشبلا نول ريغي ًاريسي ًاحفل

 (اهعبارو) 0 وستفةلجابو . نيد+لاقداوس عملا ولاقءاهداوساك لذي

 . هنلذنا ( امسماخو ) لهج وب ا ١ موطرخلا ىلع همس ) هلوق ى سايع نبا لاق هنمسنل

 ١ وه لعفلا اذهل لعافلا ىأ ؛ةددشملا نونلاب نعفسنل ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١ ك/الملاو :

 لوش ىأء نفس نرد 1| انفو( نيم وألا حلاصو ليربجو هالوم وه هللا نإف ) لاق اك

 ةنيكسلا لرنأ ىذلا وه ) «(كديأ ىذلا وه) هريظن « هتناهإ ىلوأ ىذلا انأ . دمم اي ىلاعت هللا ( .
 دارملا نوكي نأو ةرخآلا ىف راذلاىلإ هنم دارملا نوكينأ لمن عفسلا اذه 6 ةثلاثلا ةلأسملا )

 لس 3 نإ. :نلاه امل لهج ابأ نأ ىؤر ام (اهادحأ ) هوجوأ لع اضن[ انهو اندلا ف 7

 لهج ىنأ ىلع أرقي نأب مالسلا هيلع ليربج هرمأو « ةروسلا هذه ىلاعت هللا لزنأف . هقنع نأطأل

 هيبقع لع صكن هنم اند ايلف. دا قيل لهج وب ادلإ ادعف . لعفف اهرخآ ىف اد اسر تل رخو

 ناكل يقو « ىنمقتلال هيلإ تيشم ول هاف ًارغاف الخ هنيبو ىنب نإ لاق ؟ كلام هل ليقف ا .

 ردب موي دارملا نوكي نأ ( ىناثلاو ) دسالا ةروص ىف هيفتك ىلع مالسلا امهلع ليئاكيم و ليربج

 ؛ ىبنلا ىلإ داع اذإ لّدقلا ىلإ هنورجب ىت> هتيصان نم نيملسملا نكمي ىلاعق ةثأب ةاراشب لاذ نردست

 نآرقلاٍلع) نمحرلا ةروس تلز امل هنأ ىور . ردب مويهتيصان نمىلاعتهللا مهنكم مرجال داع املف

 نبا ماقف . مهتيذأ ةفاخم اولقاثتف «شيرق ءاسؤر ىلع مكنم اه ورقي نم هبال مالساا هيلع لاق
 نبا الإ مقي لف مهيلع اهؤرقي نم لاق مث « مالسلا هيلع هاج أن تالا ا نر

 رغصو هفعض نم ملعي ناكامل هيلع ىقبي مالسلا هيلع ناكو ؛ هل نذأ نأ ىلإ كلذك ًاثلاث مث  دوءسم



 ةيالا . ىلوتو بذك نإ تيأرأ : ىلاعت هلوق 1
 ماس سارص نت 5 هدهد هر

 «14» ىري هللا نآب 0 را تب آر

 تيأأرأ : لاقف  رفاكلا ىلإ كلذدعب تفتتلا ( لص اذإ ًادبع ىبهني 17 أر ىذل لاق ايلف .5 3

 . كلذ عم هاهنتأ ىؤقتلاب أرمأ هللا ىلإ هؤاعدو ىده هتالص تناك نإ رفاكاي

 كتاوأزر هلو ماوملاو»ةذلصلااوذ# هلا كؤأ:ق' زكا ذملا' نأ وهوا عا هه ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 لعف ىف ( ىدهلا لعن اك نإ تيأرأ ) هلوق وهو . نارمأ انهه روكذملاو ( لص اذإ ًادبع ىهني ىذلا
 (اهليحأ ارا لكلاوا قلبا ا ءبازوع) 5(« رفتلاب نأ ن1 كلوت وق“ 3 انع هيلإ مض ملف ؛ ةالصلا

 ةالصلا نارمالا ناذه وه مالسلاو ةالصلا هيلع لل لا ناطقا نم م 00 ا نأ

 دجوي ال ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ ( اهيناثو ) انهه امهرك ذ مرج 00 ىلإ ءاعدلاو

 صاألاب كلذو ؛ هريغ حالصإ ىف وأ ةالصلا لعفب كلذو , هسفن حالصإ ىف امإ « نيرمأ دحأ ىف الإ
 هآر نم لكنآل « ىوقتلاب ًارمآو ىدهلا ىلع هتالص ىف ناكم السلا هيلع هنأ ( اهتلاثو ) ىوقتلاب

 وهو ؛ لعفلا ناسلب ةوعد ةالصلا لعف ناكف « ناءإلا ىلإ ليميف . هبلق قرب ناك ةالصلا ىف وهو

 : لوقلا نانسلب .ةوغدلا نم ىقأ

 : نالوق هيفو ( ىلوتو بذك نإ ثيأرأ ) ىلاعت لاق مث
 ىتلا لئالدلا نال كلذو « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عم باطخ هنأ ( لوآلا لوقلا ١

 هال وم ةمدخ نمدبعلاعنم نأ « هلع ةييدب ملعي دحأ لكو ؛ ةرهاظ ةيلج ةروسلا هذه لنوأ و اهركو

 نعدهريغعنم لب هالوم ةمدخ نع ىلوتو لئالدلا كلب بذك نم لك نذإف ؛ رهاظ هفسو لطاب لعف

 هلوسرل ىلاعت لاق اذهلف : ًادانعالإ كلذ لعفي ال هنأو ؛ لطاياا ىلع هنأ مباسلا هلقعي معي هالوم ةمدخ

 هلقعب ملعي ملأ  هقلاخ ةمدخ نع ىلوتو . ةحضاولا لئالدلا كلتب رفاكلا اذه بذك نإ دمعاي كياارأ
 (ىناثلاو) ةحبقلا لامعألا هذه نع كلذ هرجزي الفأ . اهملعي و ةحيبقلا لامعألا هذه هنم ىرب هللا نأ

 ىبتني ىتح ىري هللا نأب ملعي الأ « التم وأ ًابذاكدم رفاك اي ناكنإ ىنعملاو  رفاكلل باطخ هنأ
 للا جاتحا لب

 : ناتلأسم هيفف © ىري هللا نأب ملعي ملأ إب هلوق امأ
 عيمجي ملاع ىلاعت هنأ ىنعملاو ؛ رشنلاو رشحلاب ديدبتلا ةيآلا نم دوصقملا « ىلوآلا ةلأسلا إل

 دب الف  ءامسلا ف الو ضرآألا ىف ةرذ لاقثم هيلع نع بزءيال ملاع . لمهال ميكح تامولعملا
 . ةعاطلا لهآل امظعًاميغرتو ؛ ةاصعلل ًاديدش ًافيوخحاذهنوكتف هماهب هيلإ دح ألك ءازج لصوينأو

 وهف هللا ةعاط نع ىبن نم لكد لهج ىبأ ق- ىف تلزن نإو ةبآآلا هذه 4 ةيناثلا ةلأملا ١
 تاقوالاو ةبوصغملا رادلا ىف ةالصلا نم عنملا هيلع دري الو . ديعولا اذه ىف لبج قا اكانع

 ليلا مايق نع هدبع مذمب ىلوملا دري الو ؛ ةيصءملا وهو ةالصلا ريغ هنع ىلا نآل : ةهوركملا



 4 ةيآلا . ىدحلا لع ناكنإ تيأرأ : ىلاعت هلوق

 اس هوب ادع --2 هع 0 00

 »1١« ىوقتلاب ما وا ١١< ىدملا ىلع ناك نإ ت ا

 ىنريخأ لاف هتفالخ مايأ ىف رمع ىلإ ءاجدوملا ءاحصفنم ًايدو كا اذهل( ىو 5 هيد ع
 ةمطاف مث ةمطافىلع هلدالالب نإ مث . ىنم هب لأ وهف لالبنم هبلطا : رمع لاقف : مكلوسر قالخأ نع

 لاقف , هقالخأ كل فصأ ىت> ايندلا عاتمىل فص : لاق هنع ًايلع لأس اسلف ؛ مالسلا هيلع لعىلع هتلد
 لاق ثيح هتاق ىلع هللا دهش دقو ايندلا عاتم فصو نع ترحت : ىلع لاف : ىل رسيتيال اذه لجرلا

 لاق ث.ح ميظع هنأي ىلاعت هللا دهش دقو ىنلا ادالحأ كنعأ فيكف ( ليلق ايندلا عاتم لق )

 كيلا نيع كلذيز ةيدورحلا نع ةندؤلغ قلخلا دشأب ىهت لاق لاقيت 5 ميظع قاخ ىلعل كنإو )
 (اهملاثو) ىري نم لك ىبنيف هتداعو هبأد اذه نأ ىنحملا نآلءذلا ىف غلبأ اذه نأ ( اهناثو ) قملاو

 ًاماوقأ ىلصملا ىف ىأر هنأ مالدلا هيلع ىلع نع ىور ؛ ةالصلا نع ىهن نم لكل فيوخت اذه نأ

 الأ هل ليقف ؛كلذ لعفي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ثيأ رام, ل اها وسلا هالك نيف نراك
 ىمنلاب حرصي ملف ( لص اذإ ًادبع ئهن ىذلا تدأرأ ):هلوق تحب لخدأ نأ ىثخأ لاقف ؟ مهاهنت

 قيم اضم الروقي اقف نوار وأ هلونلاق نيحب لم[ تداآلا اذهرهم ةفسح ىنأ دحأو هلك

 (ابعبارو) ىمتلاب حرصي لو دجسيو دما كل انب رل ري لاق ؟ ىل رفغا مهللا : 01 هسأر عفر
 هكئالملا نم ىلو ؛ دحاو نبع أدمم نإ. هاريغ ًادجاس دجأال دايك مج حب نادي أ لبج وبأ نظيأ

 هيلع ىنلا نأشا ميخفت هنأ ( اهسماخو ) حيبستلاو ةالصلا ىف امتاد مهو انأ الإ مهيصحالام نيبرقملا
 قبسي ملو نآرقلا ىلع تلمح ردقلا ةروس ىف ةيانكلا هريظن « فرءم ريكنتلا عم هبإ لوقي مالسلا

 . هادم طاب هوز عالج د10 يصرع شلال

 : لئا هيفو ميكا يدفلملع نكات 3 دأ رإ ىلاعت لاق مث

 ىنلل باطخ هنأ 0 ) نامجو هيف ؟ نم باطخ ( تيأرأ ) هلوق 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 ملسو هيلع هلل 0 هلل ( ًادبع ىهني ىذلا تيأرأ ) هلو وهو لوألا نأهيلع ليلدلاو « مالسلا هيلع

 ريغل طسولا انلعج ولف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل ( ىلوتو بذك نإ تيأرأ ) هلوة وهو ثلاثلاو

 ؛ رفاكلا اذه ناك فإ تيأرأ : دمحاي ىلاعت هللا لوقي « نسحلا مظنلا نع مالكلا جرخل ىنلا

 صأب لغتشاو ؛ ىدملا ىلع راص نإ تيأرأ لوقي هناك لبقتسملا ىلإ ةراشإ ناكول لقي لو
 «!ىاوقتلاب صالاو ئدحلاو نيفلازراتخاؤلف ..قورث وذ, لقاغ لج وه ذإ كلذ هبئيلب ناكامأ كفن

 هيلع فهلت :.لوةب ىلاعت هناك« هتعاطو هتمدخ نع ىبنلاو هللاب.رفكلا نم هل. ًازيخ كلذ ناكامأ

 . ةئيندلا بتارملاب عنقو ةيلاعلا بتارملا هسفن لع توف فيك

 ىذلا ىلو ماكو . مولظملاو ملاظلل دهاشملاكىناعت هللا نآل ؛ رفاكلل باطخ هنأ ( ىناثلا لوقلا ١

 اذهو « ةرم اذه بطاخن هيلع ىعدملاو : ىعدملا هدنع رضح ىذلا 1 اهلاكو . نادبع هيدي نيب ماق



 محي ةيآلا . ىهني ىذلا تير : ىلاعت م

 نامه ل ه5

 2 .» لص اذإ ادع فد ىَ . ىنلا تار

 فاعع ز:هتفاط كلاات اقدر هنأ (امهدحأ) 17 آلا ا 8 5 00 اعرق
 مويل مهرخؤي امم ) هلوق ىلإ ( الفاغ هللا نيس# الو ) هلوق هريظنو « هنايغطو هربكتو هدرع

 بخضغخيف لهاجلا امأ ؛ قدص مدق هل نم باق ىف الإ رثؤتال ةظعوملا هذهو ( راصبألا هيف صخشت

 «توملاو رقفلاو ناصقنلاىلإ هعجريو هدرب ىلاعت هنأ (ىناثلا لوقلاو) لجاعلا حرفلا الإ دقتعي الو

 نمو « ىنغلا ىلإ رقفلا نمو « ةابيحلا ىلإ ةيداملا نم هلقن ثيح . لاكلا ىلإ ناصقنلا نم هدر اك

 ! ةوقلاوا روق ل انهناف ةللعلا لإ لذلا

 نم نرأ معزتأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرال لاق لوج ابأ نأ ىور ( ةثلاثلا ةلأسملا إل
 (كذد عبتن و انذيد عدنف . ىغطنف اهنم حارا الكل ةفقفو هد كم الا عيانل لعجاف « ىغط ىغتسا

 , ةدئاملا باصصأب انلعفام لثم مهانلعف اونمؤي مل نإ مث « كلذ انلعف تْئش نإ : لاقو ليربج لزف

 . مهلع ءاقبإ ءاعدلا نع ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر كفكَف

 : لئاسم هيفو ( ىلص اذإ أدبع ىبني ىذلا تيأرأ ل ىلاعت هلوق

 : 5 ربظأ نيب هبجو دمحم رفعز له: لاق هنأ هللا: هنعل لج ىنأ نع ىور ( لوألا ةلأشملا 2

 هليلعامتلا ل هللا لؤسر ىأز .هنإ: مث« ةقنع 0 هتيأر نأل هب فاحي ىذلاوف لاق « معن اولاق

 قة هو نسل لاقت ؟ كمل ابأ اي كلام : هل اولاقف ٠ هيبقع ىلع صكنف ا َّق ملسو

 . ةالصلا نع نايلس 1 0 2 نب لم نأ كل ع ادي ال وهو ران

 هنإ اولاق كلذلف ؛ هركحذ مدقتملا ناسنإلا وه ةبآلا هذه ىف دارملا نأ ةيآلا رهاظ نأ معاو

 ال و ءلصي هآر نيح مالسلاو ةالصلاهيلعدمحلل دعرتلا نم هنم ناكام اورك ذو «لوج نأ ىف درو

 . هليعل لج ري فعلا ىضتقي هدعب أم كلا لكشللاو مع مش ٠ لبج ىأ ىف اهلوزن 0 عشت

 2 : و« بجعتلا ليبس ىلع لوسرلا عم باطخ (تيأدأ) هل وق ( ةيناثلا ةلأسملا)

 هناكف ؛ رمعب وأ ماشه نب 1 ىأب امإ اا زعأ مهلا : لاق مالسلا هيلع هنأ ( اهدحأ ) رومأ

 (ىلص اذإ ًادبع ا وهو  مالسإلا هب زعي هلثمأ ؛ مالسإلا هيزعي هنأ نظت تنك : هل لاق ىلاعت
 ىمني وهو بقللا اذه هب قيلي فيك : لوقي ىلاعت هناكف . كلا ىبأب بقلي ناكهنأ ( اهيناثو )

 نأ (املاثو)!ناثو هلل دجسي و نرلا ةعاط نع عمي نم كما 0 هير ةمدغ نع ديعلا

 هنإ مث . بر الوقلاخم سيل هنأ عم . هتعاطريغلا لع بحي هنأ دقتعيو ؛ ىهنيو سأي قمحألا كلذ
 . ةفالإ ةياغ اذه نوك الأ . قلاخلااو بلا ةعاط نع ىن

 ىف ريكنتلا نأ ( اهدحأ ) دئاوف هيفو «كاهني لقي ملو ( ًادبع ىبني ) لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ىفهصالخإ]ةفصو هنايب حرشب ملاعلا ىنيال دبع هنإ : لوقي هناك« ةيدوبعلا ىفالماك هنوك ىلع لدي أدبع



 5 ةيالا . ااا : ىلاعت هلوق

 20 ٠ جرا كبَرَلإ َنِإ م

 كافر: هل وأ :قشررق ىلإ. دق: نؤعزف«نأ (اابتلاثو)ا) ا ءداذَب] و لس و هيلع هللا لص ىنلا لتق دصقي

 ىفأ ادم ىعع اوغلب : هقمر رخآ ىف لاقو . هابص ىف ىنلا دسح ناكف لهجوبأ امأو . ساو اع

 مبلكلا ةلباقم ىف بيبحلا نكل نيلوسر اناكنإو اها ( ابعبارو ) هنم ىلإ ضغبأ دحأ الو تومأ
 اذهلف ءدلاب هنيع نوصي لب . هدي نوصي ام قوف هنيع نوصي لقاعلاو ؛ نيعلا ةلباةم ىف ديلاك

 انك ؛انهقاةقلاملا[كناك خلا

 : 0 هيفف ( ىنغتسا هآر نأ ب ىلاعت هلوق امأ

 . مانغمتيأ نأ نوغطتل كن أ لاق ةب أ ماللا فذ هآرنآل : شفخألالاق 4 ىلوألا ةلأسملا 2

 هسفن لدتق لاقي اكهسفن ىأر لقي ملو ( هآر نأ ) لاق امنإ ءارفلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 نم سفنلا حرطت برعلاو : نابسملا و نظاا و اسغير الما عدع_هةتيولا الاكفالا طن الاكل

 . بابلا اذه نم ( ىنغتسا هآر نأ ) هلوةف ىتبسحو ىتتننظو ا لاوقتف نتنلكا اذه

 نم دارملاو « هبر نع هلامب ىنغتسا (امهدحأ) : ناهجو (ىنغتسا) هلوق ىف « ةثلاثلا ةلأسملا 2

 هناف :مالسلاهءلع ناماسك ًاعضاوت الإ ديزي الف ةورثاا لاني دق ناسنإلا نال. لوألا وه سيل ةيآلا
 ةرثك عم ىغط ام فوع نب نرلا دبعو «ًآنيكسم سااج نيكسم» لوقيو نيك اسملا سلاحي ناك
 لاح ىف هنالل ؛ هرّقف لاح هنم ىلاعت هللا ىلإ ةجاح رثك أ نوكي ىنغلا دنع هنأ ملعي لتاعلإ ءب سلا وتأ
 قرع كلل وفل عورتا مالا لمع هاه وعلا كاحفيامأ ليلا هع ةتجالاثم ل[ ناوتحل 2

 امنإ هسفن نأ :رئالوو لكك أنا الينا كانا نيس (قعتما): نيت نأ قدودخر (كااعاذقل وزاملالا

 الان هنأال ء دهجلا كلذ بيس ىنغلاو ةورثلا تلانف بلطلا ىف دهجلا تاذبو هتبلط اهنالىنغلا تلان

 ..اعؤيل توءوهو بلطلاو ضور+ اى هعامو كذاب نم ف قمح و اه> اذهو . هقيفوتو هللا ءاطعاب

 ناكام ىنغلا كلذ نأ هللا مري . نيفئاخ نيريدم نوريصي ةرخآلا ىف ءاينغألا رثك أ ىرت مث

 0 ميلعفب
 كلذب كو ؛لاملا ةمذم ىلع اهرخآو ملعلا حدد ىلع لدي ةروسلا كن ( ةعبارلا ةل آملا)

 هاراارإاب انك ىلا عيراؤمتجو ملعلاو نيدلا ىف اع

 ؟هنانسةفا 14 ىعجرلا كبر ىلإ نإ زر ىلاعت لاق م

 نم ًاريذحتو هلآدي دمت ناسنإلا ىلإ تافتلالا ةقي رط ىلع عقاو مالكلا اذه «ىلوألا ةلأسملا)

 تانغطلل ةقاع
 ًاعوجر هيلإ عجر لاقي : رداص» اهعمجأب ىهو عوجرلاو عجرملا (ىعج را ( ةيناثا ةلأسلا ١

 )١( خسانلا نم ظقس هلعلو ىرت أ ىناثلا هجولا رك ذب مل .



 هولا طبل ناسا نإ لك لافت ةلازن /

 عدنس « هيدان عديلف ) ىلاعت هللا كلنا 0 ان ىداولا لهأ نك ملعتل كنإ هللاو : لهج وب 1

 قولخ هنأ هفرع ال ىلاعت هن اكف هللا ةينابز هتذخال هيدان اعد ول هللاو : سامع نبا لاق ( 0

 رو 6 ف ةتسان رو ل .غط دادزا كلذ دنع وهف « ريكتلا هب قيلي الف ق

 نولئاقلا اولا در كلذ لاق هنا هتعل ةلعلاو" ىد مر 0

 نإ لمح. لافأ نه يمر . كرام لئاوأ نم ةرودلا هذه تسيل هنأ معز نم مهنم ل نعل اذ

 «لهج ىبأ نأش ىف كلذ دعب ةيقبلا تلد م ,الوأ .تلزن ةرؤنلا لوأ نم 0

 ما ناك اع] تالا فل نال ةرامسلا لرأ ]كلذ مضب ملسو هيلع هللا ىلص ىننل ١ ىمأ مث

 نب فلا كل ل 10 سا لزق كوم ري اموال وقت اور للامت هل زن ىرخ ايلا الاخت اها
 ف ا ما نأ ل ماوعسم وه 2

 برقأ لولا اذه نأ الإ  تاياورلا بس < رهظأن اك نإو لوآلا لوقلاو : ناسذإلا ةلمج ةيآلا هذه

 انمدق ىثلا معنلاب هيلع م 00 هقلخ هنأ عم هناحبس هللا نأ نيب ىلاعت هنأل . رهاظلا بسح
 0 ىوه عابتاو ىصاعملا ىف د ازواجتيو ىغطي هنإف هيلع ةمعنلا ىف دازو . هانغأ ذإ ءاهركذ
 (ىعجرلا كبر ىلإ نإ) هلوقب رجزلا اذه دك أ ىلاعت هنإ مث . ةقيرطلا هذه نعرجزو ديعو كلذو
 . كلذ بس ةذخا وااو لمعلا نم هنم ناك ام ىلع ةيساحملا عقتف . هاوس كلام ال ثيح ىلإ ىأ

 هللا ةمعنب رفك نمل رجزو عدر هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيف ( الك هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا إل
 وه هللا نأ ناسنإلا ملعي ال الك: لتاقم لاق ( اهيناثو ) هيلع مالكلا ةلالدل رك ذي مل نإو « هنايغطب
 ريصي و ؛ ربكتيو ىغظي 2 هتروريص دنع هنآل كلذو ؛ لهجلا دعب هلعو ةقلعلا نم هقلخ كر

 ا («اكبتلا رزاق مااا ركب ما كش الاانا كسب كل
 ( الك ) نوكتت ءىثث هدعإ الو هلبق سيل هنأال امح ىنعمب انهه ( الك ) نأ مظنلا بحاص ىتاجرجلا
 : رمقلاو ّى] :وععا بألا 0 و الك ) ىف هولاق اك اذهو ؛هل ًادر

 ىلاعت هللا نأ ةيآلا هذه ىف مالكلا قيةحتو ؛ درّعلاو ريكتلا وه نايغطلا « ةئااثلا ةل أملا )

 لقاعلا نم دعبي ثيحن ةمكحلاو ةردقلاو ديحوتلا ىلع ةرهاظ لئالد ةروسلا ةمدقم ىف ركذامل

 ايندلا بح وهو اهنع ةلفغلا ىف لصاألا ببسلا وه ام 32 11 5 ىلع فقيالو اهيلع علطيال نأ
 .نا د 1 لاملاب لاغتشالاو

 انههو ( ىغط هنإ نوعرف ىلإ بهذا ) هم ىف ىلاعت هللا لاَعف . ةيب برلا ىعدا نوعرف نإ لق نإف
 . 1 و هيف انلق ؟ ةدايزلا هذه ىف ببسلا اف . مإللا هذهب هدك أف ( ىنطيل ) لهج ىنأ ىف ركذ
 ناز فوا سوو ءاقلي نأ لف كلذو( ينط نإ وعرف لإ بهذا وم لق هنأ (امدسحأ

 هلرسرا ةلين للم ليك هنإف انهه اماو . ةدوبرلا ىف عدب ن ناو ةلدآلا هءلع ضرعي

 ؛ لوقلا 10 ديزب ناك ام هتطلس لاك عم نوعرف نأ ( اهناثو ) درلا حبقأ هيلع در نيح

 ناك ههاج ةلق عم وهف لهج وبأ امأو . هئاذيإل الو مالسلا هيلع ىسوم لتقأ ضرعتيل ناك امو



 ٠ 0 كامل هلل

 ح9 ل © تل ١ حا ا ل

 2 0 َناسنالا نإ 2000 لعب مل 5 اال

 اوه هر ك0 1 8 ةيسوبرو مر 57 را 00 داحيإلا 1 ىل اعل هن 5 ةيناسنإلا

 - كو كلا قف ةياهنلا وه ملعل أ 3 ملعلا كاطعأ ىذلا

 ةيلقعااةلالدلا ىلإ ةراشإ (قاع نم ناسنإلا قاخ.قلخىذلا كبر مساب) هلوق «ةعبارلا ةلأسملا)

 ماكحألا ىلإ ةراشإ ( ملقلاب ٍلع ىذلا ) هلوقو . ةمحرلاو ملعلاو ةمكسحلاو ةردقلا لاك ىلع ةلادلا

 ىلإ ىاثلاو ةيب و. لا مفرعم ىلإ ةراشإ 000 رك عمسلاب الإ اهتفرعم ىلإ ليبس ال ىتلا ةيوتكملا

 ةجاتحم اهناف ةوينلا امأ ورع ةورنلا نع ةينع ةيئريرلا ف ردم نأ لعاب دن تاثلا لعب لرألا مدقو ؛ةوبنلا

 . ةيبوبرلا ةفرعم ىلإ
 ىلا ةياتنكسلا ملقلا نم دارملا نأ ( امهدحأ ) ناهجو ( ملقلاب لع ) هلوق ىف « ةسماخلا ةلأسملا ١

 ملقلاب ةياتكلا ناسنإلا لع دارملا نأ ( فاثلاو ) اهنع ةيانك ملقلا لعجو « ةبئاغلا رومألا اهب فرعت

 لا مالسلا هيلع ناملس لأ ىورب٠ ةباتكسلا ةليضف ىلع هيسنتلا دارها ذإ «براقتم نيلوقلا الكو

 ا مولعلا ليصل دايص معلا ؛ةياتكلا لأق 2 هدف ف لاق 3 قب ال حر لاَقف 8 مالكلا نع 0

 ارك لوقهريظن مايالاو ىلامللا م ىلع مولعلا ىهتبت هتك ارحأو 3 مانالادجست هعاوت ر 2 كحضيو

 نمهناحيسف ' برغلاو فارشلا محل م قطن ال ملل اذكف عمسأو ىفخأ (ًايفخ الد هير ىدان ذإ)

 ماوق ناسنإلاو ناسنإلا ماوقملقلاف ؛ ًارصيءداوسلاب كللءج هنأ ع ًارونمنيدلا عج اهداوسب رداق

 بارتلا . لقلا نع بوني ال ناسللاو ناسللا نع بوني ملقلا نإف  ناسللا بئان ملقلا لقتالو « نيعلا

 .0) برخملاو قرع الآ [ثحب ]ولو [ناسللا نع ]لدب ملقلاو 34 0 رشع للا ولو 0 روهط

 ًاضيأ هلعو ملقلاب هلع دارملا نوكي نأ لمتحيف ( معي ملام ناسنإلا لع ل ىلاعت هلوق امأ

 كيلإ تنس>أ كتءرك أ لوقت مالكلا ىف اذه لثم ىرحي دقو « قسنلا واو ركذي ملو كلذ ريغ

 : عملا نؤكيو ادحاو نيظفالا نم داوملا نوكيا نأ لمتحاو تانالولا كيلو. لاومالا كيل

 . ( ملقلاب لع ) هلوقل ناب ( معي ملام ناسفإلا لع ) هلوق نوكيف .هملعي ملام ملقلاب ناسنإلا لع

 لئاسم هيفو « ىغطيل ناسنإلا نإ الذ ) ىلاعت لاق

 ع حلاو ؟نانن] 'انهم تادننالا قناد اللا ؟نأد لع عرسال ىنكا] « ىلوآلا ةلأسملا 0

 هلوق نم تلزز ليشو 2 4 ىبأ ف أه 214 أنهه نم ةروسأا تلزن لاق نم مي 3 0 لوج يد

 هللأ ىلص ىثلا هل نب لاق . لهج أ َْق ةروسلا ١ لل ) ًادبع ىهش ئدذلا يار (

 لاقف ؛ لسو هيلع هللا ل هرجزف ؟ اذه نع كنا ملأ لاقف جك ءاخ ىلصي ملسو هيلع

 ةفكملا ساوقآلانيب امو.« هب متلاوف ءاملا نع ىتيمتأىأ خلا روبط بارتلا هلوق ٠ ةيرطضسىهو , لصآلا ىف ىهاكةرابعلا هذه (()
 . ملعأ هللاو ناسللاو ملقلا نيب ةنراقملاك بارتااو .املا نيب ةنراقملا نأ ىلإ دصقي وهو ٠ حاضرالا ةدايزل
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 ةيآلا . مرك ألا كبرو أرقا : ىلاعت هلوق ا

 مهمس لس دن

 ٠«« اب مع ىذأ1 ٠٠١ مك الكبر 0 هد

 لصح> ريغتلا نآل ماع وهو راتخم 1 الإ قبب لف رثآلا هنراقي نأ مزل ًابجوم ناكنإف « ًارداق وأ

 1 . ةحاصملل قفاوملا بيترتلا ىلع

 نإ ) هلوةك « عما ىنعم ىف ناسنإلا نآل عملا ىلع (قلع نم) لاق امتإ 4 ةعبارلا ةلأسملا ال

 . ( رسخ ىف نانإلا

 لاسم ا مع ىذلا ءمرك 1 رفازإ ىلاعت هلوق امأ

 ليريج نم ىلعتلللوآلاو رادست اثلاو « كسفنل الوأ أرقامهضعب مس

 . كتالص جراخ ىناثلاو ؛ كتالص ىف أرقا وأ . ملعتلل ىلاثلاو

 ورق هضقنا هلا لتقي نما اركملا ترجف ضوعلا ال قغبنيامائةذ افإ مركلا 6 ةيناثلا ةلأسملا إل

 نب اهو وكلا تؤكيذأ بكب سيلو ؛ ميركب سيل وهف ًاضوع بلط مث طعأ نمو« « مركب سيل

 لش نار لاو ل ابتيسنز انا لاهل درا نكي خ هك ةيذللا نعام مل كتلاو ل5 وثلاو حدملا

 داخل ٠ هللا علا لاؤأ لضرعلاا كلختل رطخ ناكل ضرغل العف لعف ول هناأل ضرغل العف

 كلت هل لصحي ناكامل لعفلا كلذ لعفي ملولو ٠ ةياولؤ الا كلت ليوكت ءيوعلا كلذ لئْبي دمعت
 000 نان 00 لاحم كلذو هريغب الكت هسم هنأ لد ًاضمانو كتف ف ؛ةيولوألا

 , ةيانجلا لبقناكىذلا هجولا ىلع هناس>] ىقبيال نكل : ةيانجلا تقو محب ميرك نمرك هنأ (اهدحأ)

 : لئاقلا لوق هنمو « ةيانجلا دعب هناسحإب ديزي هنآل مرك أ ىلاعت لهو

 الضفلا بجوتسأ ريصقتلاب ىف 5 اضفت ىل 5 ًاريصقت تدز ىم

 10 ا ل م

 ءادتبالاهل نال مرك الا هنأ ( اهثلاثو ) مركلا ضحن الإهلعفأال ذإ مرك لاف انأ امأ ءًاررض مفدي وأ

 ىلع ًاثح اذه نوكي نأ لمتحي ( اهعبارو ) ريصقتلاب بودشم ريغ همركو ناسحإو مرك لك ىف
 0 ىأرء الجال لع اثحوأ آَرَمَع فرح لكب كيزاجيمنأل مركالا "وهى أ ةلنرفلا

 ىنملا نأ لمتحو ؛كلابب رطخم الام كيظعأ ال نأ نم مرك أ انأف كرمأ ىلع عدو درك لو
 هك رصتأ,الإ مث,قاقلا|ةفيلكتلا اان كرما نأ نط: موك-أ انأف ]انَحأ لمح ال ):قاخلا ةاوغدل رت

 ملع) ىدلاد اياقاتز (ئلعي نما فاتنإلا قلخر هنأ فمان لفض و: هناحلساذثأ م ةئلاثثا ةلأسملا)
 لهو ةملغ هوك نانإلا لاجل وأ. نأ قيقحتلا قكلا نيرعإللا نب رهاظلا ىف ةبسانم الو (مقلاب

 تاقولخلا بتار فرشأ وهو « ءايشآلا قئاقح ًاماع هتروريص وه هرمأ رخآو ءايشاألا سخأ

 لاقي , يدعم نادم نف اكل يرحم ةللبتاررللا ىلعأا ىلإ هتارلل ليقع: نت تلقح لوقف للا اكو
 اطافصلاءانفرآثأ للملا نأ ىلع هيبذت هيف مث , ةفيرشلا ةلاحلا هذه ىلإ ةسيسخلا ةلاحلا كلمت نم



 1 ةيالا . قلخ ىذلا : لات
 < ة ب 3 سس

 اس اس © همت اساس ]2 7 مدع

 ولع نم َناَئاَلَح :٠ نكح ىنذأ

 : لئاسم هيفف 7 قاع نم ناسنإلا قلخ . قلخ ىذلا ل ىلاعت هلوق امأ

 (قلخىذلا ) هلوق نوكي نأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث ةيآلا هذه ريسفت ىف «( ىلوآلا ةلأسملا )ل

 ( قاتلا )هاوس قلاخ آل هب زئاتبسا وتلخل ادق قص ئذثلا :ىدملا نركب ا فل ىف ل ا

 [كنيلف + قلطص هنا: .ىولخم لك لواتنبف . .ىش لك قلخ ىذلا هنأ ىدملا نوكيو لراس
 كلذ دعب هلوق مث . ءىث لكن م ىأ . ربك أ هللا انل 1 قا يطمن لل

 هبلإ ليزفتلا نآآل امإ . تاقولخلا ةلمج نيب نم رك ذلاب ناسنالل صيصخت ( قلع نم ناسنإلا قاخ )

 ًامهمم (قاخ ىذلا كبر مساب أرقا) هلوفانازك نأ متلاثالئ 1. ص رالا هو لعام فر
 . هترطف بيجي ىلع ةلالدو ناسنإلا قلل اميخفت ( قلع نم ناسنإلا قلخ ) هلوقب هرسف مث

 هنال اولاق « ىلاعت هللا ريغ قلاخ ال هنأ ىلع ةبآلا هذه. باصتصألا ستحا « ةيناثلا ةلأسملا ل
 هنإف امأش اذه ةفص لكو . تاوذلا رئاس نع ىلاعت هللا تاذل ةزيم ةفص ةيقلاخلا لعج هناحبس
 عارتخالا ىلع ةردقلا ىه ةيهلإلا ةيصاخ نأ انفرع قيرطلا اذ و اولاق . اهيفةكرشلا عوق و ليحتسي

 0 لاق (:نيملاعاا بار اكؤ) لاف(: هلإلا ةؤيقح فلطظءاكظل+ن وطيف نأ تللذ دك الو

 .انلوقىلع 0 لكو . انهه اهرك ذ ىتاا ةيقلاخلا ىلإ ةراشإ ةيبوبرلاو ( نيلوآلا مكئابأ برو
 ىف رظناا وأ : ىلاعت هللا ةفرعم تابجاولا لوأ نأ ىلع نوملكتملا قفتا © ةثلاثلا ةلأسملا إل

 احا هناحيسم 1 ملا نإ مث . مهنيب مف روهمثملا فالتخالا ىلع رظنلا كلذ ىلإ دصقلا وأ هللا هفرعم

 5 هل كيرشال ىذل كبر مساب أوفا : هل لاق ول. نيك هلا ىلإ لوال هثعب نأ | |

 ف اا هل امرفزذأ ك< مهب فارتءالا ىلإ مىثجا" ةمدقم كلذ ىف مدق ىلاعت هن تل هما كلذ

 . ةفينح ىبأ ىلإ عجرف « هسبلإ اوتفتلي ملو هوفيز ةفينح ابأ رك ذ الف «هيهذم رب رقتل ةررضنلا لإ

 لب واقأ ةلأملا ىف ركذاو ؛ مهيلإ عجرا نكل « غييلبتلا قرط فرعت مل كنإ لاقف ؛كلذب هربخأو
 ىف كلذ نكمت اذإف « ىتجحو ىلوق ركذاو ءرخآ لوق انهه كلذ دعب لق مث ءاهفءض نيب مث مهتمنأ

 هناحبس قحلا نأ انهه اذكف . نودري الف نودحتسي ذئنيح مهنآل ةفينح ىبأ لوق اذه لقف « مهلق

 رك ذانكل ؛ كلذ اوبآل ناث وألا نع تضرعأو ىلع تيذثأ ولف « ناثوآلا دابع ءال ؤهْنإ::«لوقي

 | وفيضي نأ منكي الف لعاف نم 3 و لق مث . هراكنإ مهمكم الف ةقلعلا نم اوقلخ نيذلا مث مهأ ره

 لاقاك.ناث وآألا نود ءانثلل ق>:ملاانأىفأب نوري يردتل اذهيف . هوتحن مهنأب مهلعل نثولا ىلإ كلذ

 مطقاا لصح ةيقلاخلا ىلع ةفوقومةيملإلا تراص امل مث ( هللا ناوقيل مهةلخ نممهن 100
 ليو كلر ةيالا تادو ( قاخال نك قاخم نهفأ ) ىلاعت لاق اذهلف ؛ ًاهإ 0

 1 جوةنوكي نأ انلا ف ًاعدق ا انذاك نكات هيف رثؤملا 0 لطاب عبطلاب
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 فك لبق نإف © لاقت هلل وه اعف كرصتي نأب,ناطسقلا :ىوتحإتركتف لاعق هلل تراط اذإ

 ناهجو هيف انلق ؟ حابم لعف لك لبق اذك و ؛ هللا مسب لكلا لبق كلوق ىف ليوأتلا اذه رمتسي
 . ةيلظلا ملظ كلذ عفدتل رايكلا ضعب ىلإ كتعيض فرضت ا ةيزاجم ةفاضإ كلذ نأ ) امرك (

 مسا ركاذي مل نم نأ ىور دقف ؛ كتكر اشم نع هعمط ناطيشلا عطقيل هللا ىلإ كلعف فيضت اذك

 ةعاط ىلع ىوقتلا ىلع حابملا كلذب ناعتسا امبر هنأ ( ىناثلاو ) ماعطلا كلذ ىف ناطيمثلا هكراش هتلا
 . هيف 5 أتلا كإزذ حصيف ةع أط حابملا ريصيف هللأ

 تاللاّؤس هفف ( كبر ) هلوق امأ

 نم ف رش تزذلا ايبا تاذلا .امسأ نمهللاو ؛ لعفلا تافص نم برلا ناو 4اهدحأإ

 ىلاعت هنإ مث ؛ برلا مسا نم ىف 5 ف مسا نأ لع ةريثكلا هوجولاب انللد دق'انالو . لعفلا ءاعمأ

 ( ميحرلا نمحرلاهللا مسب ) ةفورعملا ةيمسقلا ىف لاق امدتلا مساب أرقالقي ملو ( كبر 0 ١ انهه لاق

 تالا 1 نال رق ع رتب إ نهر يجادل ايحافصي و هةدايعلا مز هنأ ( هنا وجو
 لزنام لئاوأ نم تناكةروسلا هذهنآلو « ةعاطلا ىلع ثحلا ىف غلبأ كلذ ناكف . لعفلا تافصب

 كك كابر ىذلا وه لاقف . عزفلا لوزبا هلاتس اف عزف دق مالسلا هيلع لوسرلا ناكام ىلع

 نأ ( ىناثلاو ) لساكتت الف ءاضقلا كمزلف كتيبر ( امهدحأ ) نيينعم فرحلا اذه دافأف ؟ كعزفي
 كتيبرت عدأ مل ًاقلع 007 نيح 6 كعيضأ فيكف ذك 3 كوبر دقو“ مام الل مزه عورشلا

 1 كعيضأ ل د ًافراع | م 2 م تر أ 1

 ( باوجلا ) ؟( كبر مساب ) لاقف « هيلإ هتاذ فاضأ هنأ ىف ةمكحلا ام 4 122

 هلوق هريظن ٠ هديعإ ىرسأ ٠ ةيدويعلاب هسفنىلإ هفيضإ ةرأت و . انهه كة حر /| هناذ فيض ةرآث

 لوسرلا عطينم) ىلاعت هلوق هررقي ؛ هل انأ ول وه 0 16 0 مالسلا هيلع

 دهاشلا ىف لع دق ذإ « هيلإ دبعلا ةفاضإ نم نسحأ هدبع ىلإ هتاذ ةفاضإ لون وأ ( هللا عاطأ دقف

 الامر 116 51 بيب يرش لوقيو رعصالا نود اق رك 1 هنن انآ هل نك نأ

 كل انأ لوقأف « نآلا ىلإ ةعاط الو ةمدخ ىلإ كنم لصت ملو , كيلإ ىنم لصت ةعفنملا ىلاعت ٍترلا

 لزنأ تلقف ىسفن ىلإ كتفضأ ةبوت وأ ةعاط نم كنم هتبلط امب تيتأ اذإ مث . ىل تنأ لوقأ الو
 "اوفيس نذلا يداتعات) هذنع لع

 ديعلان اك( باوجلا ) ؟ ( قلخ ىذلا ) هلوق (كبر) هلوق بيقع ركذ مل( ثلاثا لاؤسلا ١

 ًادوجوم ترص مث . امودعم كتافصو كناذب تنك كنآل لوةيف ؟ ىدر كنأ ىلع ليلدلا ام لوقب
 كبر ىنأ لع كلذ لدف ةيبرت داحيإلاو قلخلا اذهو ,قلاخ نم كتافصو كناذ ىف كل دب الف

 .ىنوبرم تنأو
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 ة,دم سب اس 6 فم

 كبر مسأب أرقأ

 4 ةكفاقلا 16 عسن ملقلا ةروس ل

 مقلاةروسمث لزناملوأةحتافلانورخآ لاقونآرقلانملزناملوأ ةروسلاهذه نأن و رسفملا معز

 قيس قا تبت
 ةديبعوبأ لاق ( امهدحأ ) نيلوق ( كبر ماب ) هلوق نم ءابلا ىف نأ ملعا 6 كبر مساب أرتا)

 : لطخالا لاق اع كبر مسا ست

 روش ايلا رتل رداع دولا 2 رخل تا ره

 ءاتحم لاكرل هنأ (اهدح )هر كفيمح ل ردلا دهو : ةعضال" ذأ 0 مسا از
 اذه نأ ( اهناثو ) ىفد مسا رك ذأ ال ىأ «.ىراقب انأ ام لوقي نأ هنم نسح ام كبر مسا ركذا

 ناك ن2 ” زهمقل نأ هرعأت كفركف للا رك دا ىو نس ل1 ناكام هنخل ( كارا ا
 . ةدئاف ريغ نم ءابلا عبيضت هيف نأ ( اهثلاثو ) ًادبأ هب الوغشم

 هيف الإ لمعتست ال ةءارقلا ذإ «نآرقلا أرقا ىأ ( أرقا ) هلوقنم دارملا نأ 4 ىناثلا لوقلا ١

 هلوةو ( ثكم ىلع سانلا ىلع هأرقتل هانقرف ًانآرقو ) لاقو ( هنآرق عبتاف هانأرق اذاف ) ىلاعت لاق

 نوكيف لاحلا ىلع بصتلا كبر مساب ل< نوكي نأ (ًامدحأ) اهردو لدنك( كبر مساب )

 ةءارق بحي هنأ ىلع ةلالد اذه ىفو ءأرقا مث هللا مس لق ىأ كب ررساب م

 كلذ يارب ل نم لع در ةنالا هاذه ىو هب رماو للاعت هللا لزنأ 5 ةؤوس لم ءادشأ ىف نا

 لحي هناك كبر مساب اتسم “نا كلا دارنا دلل لركن ساو را مل ل
 (أرقا) هل لاق امل هنأ هقيقحتو ٠ قلاب تبتك هريظنو ؛ ايندلاو نيدلا رمأ نم هلواح اهف ةلآ مسالا

 اذه ليصحت ىف ةل 1 هذختاو كبر مساب نعتسا ىأ ( كبر مساب أرقا ) لاقف « .ىراقب تسل هل لاقف

 هلجالل هلعفاو هلل لعفلا اذه لعجا ىأ ( كبر مسا أرقا ) هلوق نأ ( اهئلاثو ) كيلع رسع ىذلا

 ةدابعلا نإف ,هلجالو ريزولا مساب كاتكيلا اذه كددضو ريمالا مساب رادلا هذه تينب لوقت ا
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 رئادع ه5

 م َنيمك احلا كحأب هللا سبأ

 باطخ هنأ ( امهدحأ ) نالوق هيف باوجلا ؟ ( كبذكي اف ) هلوقب بطاخملا نم « لوألا 2

 هنأب عقاولا نع ربخأ نم لك نأ ( كبذكي ا ) هلوق نم دارملاو « تافتلالا ةقيرط ىلع ناسنالل
 هاء الوان, زمو مناثلا زا كادكتلا ادماغل] كتجلجا تذل افءومملاو كذا وىق عقبال

 ! كلاب لجلال اءانه اناوبطا دقن ل اوتنارلا اعأابإ كبدكيي نفاوعلا وأ عقلي دم عم باطخ

 ًارشب هميوقتو ةفطناا نم ناسنإلا قلخ نأ ( باوجلا ) ؟ بجعتلا هجوام ( ىناثلا لاؤسلا 0

 رمعلا لذرأ غلب نأ ىلإ هسيكنت مث ؛ ىوتسإو لمكي نأ ىلإ ةدايزلا بتاره ىف هب ردتو ًايووتس

 راكنإ ىلع أرصم قب مث ةلاحلا هذه دهاش نف « رشفلاو رشحلا ىلع قلاخلا ةردق ىلع حضاو ليلد

 تي عا عيدا رماطا

 نامل طاف ( نيك احلا كحأب هللا سيلأ ال ىلاعت لاق مث

 قلخ نم ركذ امل قيقحت اذه نأ ( اهدحأ ) نيهجو هريسفت ىف اوركذ ( ىلو آلا ةلأسملا إب
 هي قلك طا كح كلذ لعف ىذلا سيلأ : ىلاعت هللا لوةي . رمعلا لذرأ ىلإ هدر مث ناسنإلا

 ناكمإلا امأ ؛هعوقوورشحلاناكمإب لوقلاحص ةلالدلا هذمةكحلاو ةردقلا تتبث اذإو ءًاريبدتو

 ىلاعت لاق مك. ةمكحلا ىف حدقي كلذ مدع نال ةمكحلا ىلإ رظنلابف عوقولا امأو ؛ ةردقلا ىلإ رظنلابف

 اك نأ مواانلااوا7 (ازيوهك ى ذل انظ كلذ الظاب امبنإ“ انتو [نقاؤالل والا منا انعلُخ امو )

 . لدعلاب ةمايقلا موي هموصخ نيبو هنيب 5 هنأب مالسلا هيلع هيبنل ىلاعت هللا نم هيبذت

 حيبقلا لعفيال ىلاعت هنأ ىلع شالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذه ىضاقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 ىلاعت هللا وه دابعلا لاعفال لعافلا ناكول هنإف . لظلاو هفسلا نم اهفام عم دابعلا لاعفأ قلخم الو

 هيلا لين كا دكت ناك نطو لاك نار هواة كلغ تركو قي اوك هزكو فن زك قاكنا
 كاك رشر ١ كاساماا قتال ةكتللل اة كغإت ال ةكتملاب كرا الو هكححل نإ ات اعمل

 نم ىلوأ ءاكملا كحأ هنأب هفصو نكي مل نارمألاىلاعت هقح ىف تيئاملو : ءاكسحلا مح وبفكلذك

 هلاك ةامراغ نيل! اءاكلا لانو فكن :تنعولا اذه عنتما املو . ءابفسلا هفسأ هنأب هفصو
 قلخ نم ال هب ةهافسلا تماق نم هيففسلا : لوقن مث « ىعادلاو ملعلاب ةضراعملا ( باوجلاو ) دابعلا

 لإ كاب ارامل محلا ركل لارا دك لئلا اهل ند خت لو كاكا نأ "اك ةةماغملا

 « ملسو هبحصو هل آ ىلعو دمح انديس ىلع هللا ىلصو ؛ باوصلاب معأ اكو



 ذليل ' ةيآلا . نيلفاس الفسلا»م هانددر مل : : ىلاعت هلوق

 مل تاما 5 10 نيل الإ » َنيلفاس َلمَأ اندر مث

 ادلب 5 َكبذَكي انف 30 نونم 1
 2 هذ

 كاك نأ كي منان. 00 نسح ميوقتلا رسف .هنأ ىضاقلا 31 أ نب ىححب نعو ؛ ةنطابلا ةريسلا

 لكلا فأن تانك طناف اركَملا (نم ند دركل م نإ ا ةليل د00

 دقل و ملعلاب ىوتفلا لاقف كخ ويش تفلاخ هل ليقف « ثنحي ال لاق هنإف مك أ نيىحي الإ ث

 صضعب ناكو ( موقت نقسح 1 ناسنإلا انةلخ دّقل ) لوقي هناف ىلاعت هللا وهو انم لعأ ره 8

 وهلال «لاغفلا نيستا ء وخلا انلطعأف «لاكشالا ندح أ ىلو آلاف انئيظعأ:انهلإ ::لوقب .نيحلاصلا

 . بويعلا نع زواجتلاو ء بوئذلا نع وفعلا

 ديرب سابع نا لاق (لوآلا) : ناهجو هيفف © نيلفاس "ا ا” هلوق امأ

 نمو «(ىَمْزلاوإ'ءافكضلا مَن وافاسلا ةبينقنّنبا لاق معلا لذازأ لإ دري هلق لثم وهوا, زمعلا لذرأ

 ولعي الع لاقي ا «نولفاس مثو لفاس وهف لفشل لش ل اقي « اليس د الو ةليح عيطتسي هال

 زجعيو هتليح لقتو هلقعو هرصبو هعمس فعضيو فرخ مرهلا نأ دادأ نولاع مثو لاع وهف

 قال: ةاياارصاناكل نيالشا زفنللا تناكاؤلو 1141 لاقو « عيمجا لفسأن وكيف ؛ تاحلاصلا لمع نع

 ديفا هنأدالإ ا نيمئاق لف ؟:لوقتا ال. ماقال فش, هانعال وقت كدأ +: دجتاو ا قانإلا اظفل

 كيلوأ اهب دلما قدطلابا.داجإل فضلا زا رمل كسول عمج ىنعم ىف ناسنإلا نآل ملا ىلع نيلفاس

 . ( مهبصت نإو اهب حرف ةمحر انم ناسنإلا انقذأ اذإ انإو ) لاقو ( نوقتملا مه

 عضو مالسلا هيلع ىلع لاق « رانا ىلإ هانددر مث نسحلاو دهاجم هركذام ( ىناثلا لوقلاو )

 زيدقتلا اذهجلعاو# لفات قعشأ زهور امض( لم اال ان أذدشف' رعت للم لغد اهو منمج باوبأ

 ؛: ىانلا لإ: نيلفاشا ل فسأاىلإ هاند ر مث ىنعملاف

 كازقلا» ار عا اشبال الذم ذأ ملعاف ( تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ ل ىلاعت هلوق امأ

 ممريصو مهتعاط لبع مئاد بارث مهلفىرهلا نم نيحلاص اوناكن يذلا نكسل و ىنعملاو « عطقنم لوألا

 « مهض وهن لذاخت ىلعو ةدابعلاب مايقلاو قاشملاةاساقم ىلعو : مرهلاو ةخوخيشلاب مهايإ هللا ءالتبا ىلع

 . لاصتالا رهاظ لصتم ءانثتسالاف ىناثلا لوقلا ىلع امأو
 عوطقم الو صوقنم ريغ ( امهدحأ ) نالوق هيفف ( نوذمم ريغ رجأ مهلف ) ىلاعت هلوق امأ

 بحي هنآل «باوثلا تافص نم كلذ لكنأ معاو . مهيلع هب نمل ىأ نونمم ريغرجأ ( امهناثو )

 ره امنت نارك نأ عطقنم ريغ ناوكت أ

 : نالاؤس هيفو 6 نيدلاب دعب كبذكي اف ) ىلاعت لاق مث
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 كار ميو ” نسحأ ىف َناسنالآ نقل دل

 نك لظو , نيدنمللا تلا لالا و ىكمد ناتلأ تعت لاعف نادل 010 0 ع دارلا

 ,«ناولحو نادمه نيب نال.ج امه عيبرلا نعو « ماشلا نوتيزلاو « ةفوكلا نيّتلا بشو> نبا
 دا لك شلرف قرمم , نادتملار ىراضتلاو ةويلانال هيلإ ا وهذ اع] ؛ لوقلا اذه نولتاقلاو

 تك و كح نإ لا 11 اهي انادحلبلا هذ مسقأ ىلاعت هلاف « دالبلا هذه نم ةدلب مظعي مهنم
 . نيدلا معن اممف ةكمو روطلاو ,ايذدلا معن امهف سدقملا

 هيلع ىسوم ىلاعت هللا ملك ىذلا لبجلا ( روطلا ) نم دارملاف ( نينيس روطو ) ىلاعت هلوق امأ

 نيا انس رش لوك نأ هوك ميس ( نينيس ) ىف اوفلتخاو : هيلع مالسلا

 ةياور ىف سابع نبا لاقف نورسفملا امأو : ناكملا كلذ ىلإ افيضأ لبجلا هيف لص ىذلا ناكللل
 لاقو ؛ كرابملا ( نينيس ) دهاجي لاقو  ةشيحلا ةغلب نسحلا ( نينيسو ) لبجلا ( روطلا:) ةمركع
 انيسو نينيس وهف رمثم رجش هف لج لك لتاقم لاقو ء رجشلا وذ رجشملا لبجلا وه ىلكلا

 كلذ مث ءلبجلا هب ىذلا ناكملل امما نينيس نوكي نأ ىلوآلاو . ىدحاولا لاق 05

 اذ ةفاضدلا ررعلل اكن نييك ناوكي نأ وعل داء نابع مون همنا انطاكا كفو

 0 لا لاق نمالا : نيهاآلاوةكه داراف (نيملادبلا اذهو) ىلاعت هلوق امأ
 نأ زوو « هيلع 0 نبه ظذح ا” هلشد ند ظذح نأ ا نيد وهذ ام لحرلا

 كا ال 2 نمل ان طمس ا زما ردا تاو ء امامنا ها دل ردم سالب ةازك
 ليقلا _.رع هظفج لافت هللا نأ (اهدخأ ) ًاهوجو آنيمأ هنوك ىف اورك ذو« نأ اذ ىتدي
 دنع مدلا حابف ءايشآلا عيمج كل ظفحت اهنأ ( اهيناثو ) ىلاعت هللا ءاش نإ هحرش كيتأي ام ىلع
 نأ ى ورام ( اهثلاثو ) اهيلإ ءاجتلالا دنع ظفحلا امنه ديفتست دويصلاو عابساان م نمآ اهملإ ءاجتلالا

 كلبة: قي شال وسر تيأر ىنأ الولو عفتتالو رنآال رجح كن] لوقيو ؛ رجحلا لقي ناكر مج
 قاثيملا مدآ ةيرذ ىلع ذخأ امل ىلاعت هللا نإ عفنيو رضي هنأ امإ مالسلا هيلع ىلعهل لاف . كتلبق ام

 قرلا كلذ همةلأف كاف حتفالاقف ؛نانيعو ناتفشوذاسا ذوي ينك للاب فلفو 4 ىضانأ واج اا همك

 .نسحلا ايأ ا مهيف تسل موق ىف تيقبال رمع لاقف « ةمايقلا موي ىلإ ةفاوملاب كافاو نملدوشت لاقو

 ةيهامملا هذه ناسنإلا نم دارملا ( موقت نسحأ ىف ناسنإلا انقلخ دقل ل ىلاعت لاق مث

 ماقتتتاف نعوم هتموق لاقي *ليدعتلاو فيلأتلا ىف نوكي نأ ئتبنيام#لإع ءئثلا :ريبصت مؤقتلاو
 لع اك حور ىذ لك قا لاش اهدار اًميوَجل و نال كلد حرش ىفاورك ذو, موةنو

 لقَع لالا ىف مدألا لاقو : هدد 0 لوادي ةداقا ديد» هقاخ ىلاعت هنإف ناسنإلا الإ همجو

 ىلإ فاثلاو ؛ ة اقل ةروهلا ىلا عججار لو آلا ل وذا نأ لصاحلاو ناو ملَحو بدأو مهنو



 هب ةيآلا . نوتيزلاو نيتلاو : ىلاعت هلوف

 نم مث كيفن اديا[ور ءاللا مضلع“ هلوق قرت[ ءاملا اراك راجتألا راف ابن اناا لد

 نم لب ؛ هسفن ىلإ هفرص لضف نإف هريغي أدبي ناك مالسلا هيلع قطصملاك نيتلا ةرجشو « لوعت

 نم نأ( كاتو ١) (ةعاعد مع ناكولو موسفنأ ىلع نورثؤيو ) هلوق ىف مهلع هللا قل نذل

 « ةنسلا كلت ىف دعت مل امعضوم رم ةرعلا تطقس اذإ راجشالا رئاس نأ ةرجشلا هذه صاوخ

 لجر مونلا ىف نيتلا نأ ( امعبارو ) ىرخأ ةرم دوعي مث طقس امبرو رذبلا ديعي هناف نيتلا الإ

 نأ ىور ( اهسماخو ) ادالوأ هللا هقزر اهلكأ نمو « ةعسو الام لان مانملا ىف "اهلا نف ىغ ريخ

 رض ا هبايث هتقرافو ىصع امل مالسلا هيلع مدآ

 لاما هللا اهقزرف « نيتلا قرو ضعي اهمعطأف اهب سنأتسافهل و ءايظلا تاطف شح وتسا نيالا قروب
 لالا نم الع اهرع ىأر اهنك اسم ىلإ ءاطلا تف رمش لف 622 6 ع تف ةح داما 1

 اههاح هلا ريغف قرولا نم ابمعطأف مدآ ىلإ ىلوآلا رثأ ىلع ءابظلا تءاج دخلا نم تناكاملف  اهمجيأ ام

 تءاجىرخالا ةفئاطلاو عمطلا لجال ال مدال تءاج ىلو آلا نآل كلذو , كسملا نود لامجلا ىلإ

 ىه هترجشف نروتيزلا امأو « نطابلا نود رهاظلا ريغ مرج الف « ًارهاظ مدآ ىلإو ًارس عمطلل

 ىلإ جاتحت ال دالبلابلغأ ىفىهو « هجو نم ءاودو هجو نم مادإو هجونم ةبك اذ ةكرابملا ةرجشلا

 لابجلا يف اهدلوتو ًاضيأ جارسلا ءاذغ ىه لب , كندب ءاذغ ىلع اهتعفنم رصتقت ال مث , سانلا ةيبرت
 ةورعلاب كسمتسا مانملا ىف نوتيزلا قرو ذخأ نم ليقو . ةتبلا ةينهدلا نم ءىث اف دجوي ال ىتلا

 نوتيزلا لك لاقف , فشت نيماللا لك ىلليقدن أك مانملا ىف تيأر « نيريسنبال ضيرم لاقو « قولا

 هده اميفو نيل و؟ املا نذل مسا نوتيزلاو نيتلا : نورسفملا لاق مث . ةيبرغ الو ةيقرش ال هنإف

 نم امهيف ال امهم مسقأ ىلاعت هللا نأب مزجلاو . رهاظلا ىلع ظفللا ءارجإ بجوف ؛ ةليلجلا مفانملا

 . عفانملاو حلاصملا

 سابع نبالاق ( اهدحأ ) ًاهوجو اوركذ مث . نيترُملا نيتاه دارملا سيل هنأ ( ىناثلا لوقلا ١

 نيتلااتنم امنا ايو لوُظوإ انت رروط[ةتيناي رسلان نط لاقل اةسدقملا نصرا عسل

 / ؟هتاليسلا الغز ىندعلرل نقل يزيومسل |! لحلا» تاينالا تابع مل الات هياكتن[ توخي كلر
 نيمالادلإلاو «مالسلا هيلع ىسو» ثعبم روطلاو « ليئارسإ ىنب ءايبنأ رثك |ثعبم مأشاا نوتيزلاو
 ( اهيناثو ) مهتاجرد ءالعإو ءايبنالا مظعت ةقي قحملا ىف مسقلا نم دارملا نوكيف ملي دم ثعبم
 تيب دجسم نوتيزااو قشمد دجسم نيتلا ديز نبا لاق مث , نادجسم نوتيزااو نيتلا نم دارملا نأ

 لفانع نبانعوعيو ؟ايلنإ هجين رتأولا وت تفيكلا له باكك) دج سم تلا فورا لاول لا

 اس6] لوقلا اذهب نولئاقلاو . سدقملا تيب دجسم نوتيزااو « ىدوجلا ىلع ىنيملا حون دجسم نيتلا

 ىف دجاساا هذده تناكاسلت . ةءاطلاو ةدابعلا عضو هنآل نس-أ دجسملاب مسقلا نآل هيلإ اوبهذ

 ( اهئلاثو ) نوتيزلاو نيتلا رك ذب :ىفتك ١ مرج ال . نوتيزلاو نيتلا اسمف رثكي ىتاا عضاوملا هذه

 مم رت حو



 د 0

 2 نرفع ماسه 2س رزموةهوردم ل

 «.» نيمألآ دل اًذهَو ٠ َنينيس روطو 1١ نوتبزلاو نيتلأو

 رس اتت ل
 ل

 ١) ميحرلا نمحرلا هللا مسب «

 4 نيمآلا دلبلا اذهو : نينيس روطو ؛ نوتيزلاو نيتلاو رز

 هللا مسقي نأ قيلي فيكف . ةفيرشااروماألا نم اسيل نوتيزلاو نيتلا نأ وه لاكشإلا نأ معا

 : نالوق هيف لص- لاؤسلا اذه لجأللف ؟ امم ىلاعت

 مديت وه :سابع نب لاق ؛ نارورشملا نابشلا ناذه نوتزلاو نبتلا 0م دارا نأ (لوآلا)

 . ءايشأ نوتيزلاو نيتلا صاوخ نم اوركذ مثء اذه مكنوتيزو

 عيرس فيطل ماعط هنأ اومعز ءابطالاف ءاذغهنوك امأ :ءاودو ةبك افو ءاذغ هنإ اولاقف نيتلا امأ

 ليزيو نيتيلكلا رهطي و مغلبلا لاقي و حشرتاا قيرطب جرخي و عبطلا نيلي ةدعملا ىف ثكمب ال مضحلا
 ءاهدمحأو هكاوفلا ريغ وهو لاحطلاو دبكلا ماسم حتفيو ندبلا نمسيو لمرلا نم ةناثملا ىفام
 ةهك اف نإ تلق ولف اولكو» هءاحألا لاق مث . هنم لكأف نيت نم قبط هَللَي لوسرل ىدهأ هنأ ىورو

 «سرقنلانم عفنت وريساوبلاعطقت اهنإف اهولكف مجالب ةنجلا ةبك اف نآل هذه تلقل ةنجلا نم تلزن

 .حلافلا نم نامأوهو رعشلالوطيو مهلا ةبكتن لير نيعلا : مالسلا امهلع اضرلا ىسوه نب لع نعو

 . ندباالوضف جارخإ ىف هبىوادتي هنألف ؛ ءاود هنوك امأو

 هرهاظ زوجلاك تسيل اهنطايك اهرهاظ نأ ( اهدحأ ) : صاوخ انرك ذ ام دعب اهل نأ معاو

 خيطبلاو زوجلاك« هنطاب بيطي و هرهاظ ثبخي ام راعلا نم ن نإ لون لب رشق هنطاب رعاك الو رشق

 1 صاجالاو رغلاك هنطاب كود هرهاظ بيطي م هنمو

 ىهو فلختو دعت ةرجي ةثالث راجشأللا نأ عابناثو ) نطابلاو رهاظلا .بنط هنأف نينلا امأ

 ةرجش و , هريغو حافتلاكةرملاب هدعبو الوأ رونلاب ىنأت ىلا ىهو تو دعت ةيناث و ء فالخلا ةرحيث

 ىه تاقل ةرابعلا تريغ ول لب « درولاب دعت نأ لبق ةرملا جرخت امنآل نيتلا ىهو : دعولا لبق لذبت
 دروب اهسفن سبلت نأ لبق ةرقلا جرخت ةرج#ث اهنإ لوقت نأ كل لب ؛ ىوعدلا لبق ىنعملا رهظت ةرجش

 اهريخب متت اهناف نيتلا ةرجت امأ ءاهريغب مث ءاهسفنب أدبت امهريغو شمشملاو حافتلاو «قروب وأ



 5 هيلا قصف كقشيز |> اذ : لادن هلاوت

 » ٌبَعَراف كبر لإ و 2١© بصناق تغرم اذ

 . هل نراقملاك لعل هب ًاعوطقم ناك. ليلق نامزب رسعلا دعب رسيلا عوقو ناك

 همعن هيلع ددع ا ىلاعت هنأ هلبق ام اذه قلعت هج و « بصناف تغرف اذإف رإل ىلاعت لاق مث

 تغرف) اذإف : لاقف  ةدابعلا ىف داهتجالا و ركشلا ىلع هثعب مرجالا ةنآلا معتلا ا ؛ةفلاسلا

 ةالسصصلا نم تغرف اذإ : لتاقمو كاحضلاو ةداتق لاق ء سصني بصن 1 هي بعتاف ى أ( بصناف

 تع وااذإ ماعلا لاَقو كلل هل اقل اعلإ نمار ) ؟اكلا اذ (كبا ق]كظافر هرتكملا
 لاقو ء لصوبصناف كايند سمأ نم تغرف اذإ : دهاجم لاقو ؛ كترخآو كايندل عداف دهشتلا نم
 نيتجاف وغلا" نم' كغوف .اذإ نسبا لاق( ليلا مانقب ىف بكزام نض اازملا نم"تتعرفأ اذإا تلا كل

 ةذاكلا رايطن كارد نععلا اره كسناف اه كيكاذر هحلط نأأ نت لع ناقوأ, ةذاكل

 اذاف ( هللا لاق أامعإ ادهرشأ م غرافلا : لاقف « ناعراصتي نياجرب 7 ا نأ ىورام هيلع لدي

 هتاقوأن م ًاتقو لخي ال نأو ء ضعب و تادابعلا ضءب نيب ل صا وي نأ ىنعملافةلمابو (بصناف تغرف

 . ىرخأب اهعبتأ ةدابع نم غرف اذإف . اهنم

 ًاصوصخ هيلإ كتبغر لعجا ( امهدحأ ) ناهجوهيفف 4 بغراف كبر ىلإو ب ىلاعت هلوق امأو
 ىلع «ةريشتو اندر ند هيمختلو اهل نئاس ف ”كلغبرا» (اهناث وزز) هيلع ةاكرتم | باس الإ ناش

 معأ لات وفن اخيس ةّلااو :نهدنع امي بلظ ىلإ قابلا تغير ىأ عيتغارف زي ىف ولي كنا كل[ ساد
 ١ ملسو هيحصو هلآ لعو دمع انديس ىلع هللا لصو
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 ه هر 1 500 هرثوهرهس س هت ل

 ارا أ نإ ««» اري رشا َعّمنآ

 مههوج و نو>سميو ؛ كيلع بابلا ءارو نم نوماسيو . كتمدخ ىلإ نولصي نيطالسلاو ءادلعلا لب

 . ةمايقلا موي ىلإ قاب كلفرشف . كتعافش نوجريو « كتضور بارت

 : لئاسم هيفو © ًارسي رسعلا عم نإ : أرسي رسعلا عم نإف ل ىلاعت لاق

 هللا لوسر نوربعي اوناك نيكرشملا نأ اهلبق امب ةيآلا هذه قلعت هجو 4« ىلوآلا ةلأسملا 2

 نوكت ىت> الام كل انعمج ىنغلا بلط هيعدت ىذلا اذه نم كضرغ ناكنإ ن : د 0 لَ

 مالسإلا نع اوبغر امإ نأ هرهو ىلإ قيس ىن- هلي هللالوسر ىلع كلذ قشف . كم ل هايتك

 كل حرشن ملأ ) لاقو « ةروسلا هذه ىف هننم هيلع ىلاعت هللا ددعف ؛ ما 1 1 52

 ايندلا ىف ىنغلاب هدعو مث . ةيلهاجلا رمأ نم هيف تنك ام ىأ ( كرزو كنع انمضوو . كردص
 ىف ءافلا لوخد هيلع ليلدلاو . رقفلاب هوريع مهنأ ببسب ىذأتلا نم هيف لصح ام هبلق نع ليزيل

 هنإف «ةلقلا نم هيف تنأ امو نولوقي ام كنز ال : لاق ىلاعت هنأاك ( ًارسي رسعلا عم نإف ) هلوق

 . لماك رسي ايندلا ىف لصحي
 نلف : نيرسي نيب ًادحاو ًارسع تقلخ : ىلاعت هللا لوقي : سابع نبا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 رسع تلغي نل ه لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع لتاقم ىورو ؛ نيرسي رسع بلغي

 جلا قالب او داارملا الانام لؤاللا) نايبنو للا »نعل, اروقتأ قوتي آل ةهده لوزا( ارزق
 رسعلاب دارملا نوكيف . ةقيقحلا ىلإ فرصنيف قباس دوهعم كانه سيلو : ماللاو فلالاب رركذم

 هركالا عاطل ناكفا ا يكشلا رن لع قاوكاتط هنافعرسنلا !امأرو : دعا ايش نيظفللا: ىف

 نأ مزلي « ًافيسسرافلاعم نإ . ًافيس سرافلاعم نإ : لجرلالاق اذإ : لاقو اذه ىتاجرجلا فيذو
 هجولا ) ةيبرعلا عضو نم مزال ريغ كلذ نأ مولعمو « نافيس هعمو دحاو سراف كانه نوكي

 نوكيو ( نيبذكسلل كوت لوزا ادار ماكل للري زرككج اهلك كانت [نرؤكت نأ, اغلا
 كديز ذي ز ىف ءاجت»: كلاوق'ىادوفملا ززك اك !؟كولقلا ف اهنيكتم ز (ىنومللانا قة اعاتحم !ةرارقت نطوعلا

 باوث وهو ةرخآلا رسيو « دالبلا حاتفتسا نم رسيت ام وهو ايندلا رسي : نيرسيلا نم دارملاو

 ؛«باوثلان س>و رفظلا نسح امهو ( نيينسحلا ىدح>إ الإ انب نوصيرت لهلق ) ىلاءت هلوقل « ةنجلا

 ةاقدلا املا لا ةعسنلا, انناذلةردعا نإل كلذوبءاتتس: راسب وسع 35 نل » هلوق نم دارملاف

 نالاؤتس انههو : ليلقلا رومغملاكةرخاآلا رسيو
 « ًارسي رسعلا عم نإ : ليق هناك« ريخفتلا ( هباوج ) ؟ رسيلا ىف ريكسنتلا ىنعم ام 4 لوآلا ل

 . رسي ىأو ءامظع ًارسي رسعلا عم نإ

 امل ( باوجلا ) ناعمتحي الف نادض امهنآل ؛ رسعلا عم ن وكي الااؤبسلا (( ىناثلا لاؤسلا ١
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 »ك5 كَ اننفكرَو

 دخلا نم سمشاا رح الإ هظق وب ملف هنذأ ىلع هللا برضف . عمسيل ةثعبلا لبق ريما نمو فد ايف

 هتذخأ نيح ؛ مالسلا هيلع ليربج ةاقالم لوأ ىف عزفلاو ةبيهلا نم هباصأ ام رزولا ( امسداسو )

 ةدشل لبجلا نمهسفنب ىري داك ةلاكراصو هفلأ ىتح ىوقت مث . لبجلا نم هسفن ىري داكو ؛ ةدعرلا

 , ةدعرلاهذخأ:و هرهظ ضقني داك ىتح متشلاو ىذالا نم هقحلي ناك ام رزولا (امعباسو) هقايتشا

 ([2ما0) : قرقدها ميلاد لقب [راعتإ ون بح زنون د لونك تلك راصد لاو قل ها
 عضوف 5 امظع رزو هيلع امهقارف ناك دّلف ؛ ةخدخو بلاط أ توم دعب ةروسلا لوزن ناك نأل

 كل انعفرو ) لاق كلذلف : ركذلا هل | عفت راف هايحو كله لك هيقل ىتح ءامسلا ىلإ هعفرب رزولا هنع

 لاكب هنأ كلذو « ةثعبلا لبق هل تناكىتلا ةريحلا لّقثلاو رزولا نم دارملانأ (اهعساتو) ( كركذ

 ةايحلا هاطعأو دوجولا ىلإ مدعلا نم هجرخأ ثيح « هيلع ىلاعت هللا معن ميظع ىلإ رظن امل هلقع
 نأ ىري ناك مالسلاهيلعهنأل « ءايحلا نم هرهظض ني داكو هللا معن هيلع لقث ؛ معنلاعا واو لعلام

 فيلكتلاو ةوبنلا هتءاج اءلف «هبر عيطي ناك فيك هنأ فرعي ناك امو . عطقتت ال هيلع هللا معن

 ميئللانإف «لاوحالا كلت هيلعتابسو هؤايح لق ذيل , هبر عيطي نأ هل ىغبني فيك هنأ فرعو
 هيلع ماعنإلا رثك اذإ سفنلا ميركلا ناسنإلاو ؛ ةمدخلاب اهتلباقم نودي معنلا ةدايز نم ىحتسي ال

 هفاك اذإف . ءايحلا هتيم ثيح . ًادج هيلع كلذ لقثي هنإف . ةمدخلا عاونأ نم عونب اهلباقي ال وهو

 . هيلق باطو هيلع كلذ لهس همدخ عوذب مهنملا

 4 كاك 3ك انتفارو 0 ىلاعت لاق مث

 ىلع بوتكم هما . تاومسلاو ضرالاىف هترهشو  ةوبنلا نم هورك ذاملك ىف ماع هنأ ٍلعاو

 قمة زانمتنا و,« همادقتملا تكلا قاهرك :ىلاغت هنو ةلييعتلاو ةذابشلا ىف هعمرك اب هنو ل 1

 لعجو محلا دنعو ّ لئاسرلاحيتافمو ناذاللاو بطخلاىف انبهنأو « ةوينلاهب تمتخ هنأز ,قافآلا

 اوعيطأ)و (هلوسروهللا عطي نم)و ؛ (هوضرينأقحأهلوسروهتلاو) هركذب انورقم نآرقلا درك ذ

 ًاضيأو « ىسيعأي ىسومأي مسالابه ريغ ىداني نيح ؛ ىنلاو ل وسرلا مسابهيدانيو (لوسرلااوعيطأو هللا

 ىلاعت هن اك(ًادو نمحرلا مه لعجيس) ىلاعت هلوق ىنعموهو هرك ذ نوبيطتسي ثيحن بولقلا ىف هلعج

 نءةضيرفنماملب ؛ كتةسنوظفحتو كيلعنولصي و كيلعن وني مهلك كعابتأ نمملاعلا لمأ : لوقي

 كتعاط تلعجو كرمأ ةنسلا فو ؛ ىرمأ ةضيرفلا ىف نولثتمب مهف ةنس هعمو الإ ةالصلا ضئارف

 (هللا نوعيابي امتإ كنوعيابي نيذلا نإ ) ( هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم ) ىتعيب كتعيبو ىتعاط

 نيلتنق ريغ نم ةفيلع بنلي, نأ كولملا 'لبجالل ةزا رج الل لب .كلعابتا نك ىطداعلا كفنان

 كظعو نوغلبي ظاعولاو , كناقرف ىناعمزنورسفي نورسفملاو ءكروشنم ظافلأ نوظفح ءارقلاف



 ةيآلا(.كرزأو كنعاةضوو : للاعت/ةلاوق 1

 سو س تس باس اس ا

 كر َضقنَأ ىذأ 10 َكرْزو كنع انعضوو

 ا 12سل كلفلا نق تكا 1 0 كلا 0 ل ةبيه مهتقحلو بلقلا ىوق تنأو ةلاسرلا

 . مهف ا كا ا ؛ مهف ًانيج كيلق ةوق لعج نم ناحبسف ؛ كنم

 : لئاسم هيفو « ك ل كرزو كنع انعضوو ل ىلاعت لاق مث

 ملأ لوقت ال كناآل . هظفل ىلع ال حرشن ملأ ىنعم ىلع لوم اذه دربملا لاق ( ىلوآلا ةلأسملا ١)
 هنألل ؛ ظفللا رهاظ ىلع ال لوألا ىنعم ىلع ىناثلا لم  انحرش دق حرشن ملأ ىنعم نكلو انعضو
 . كرزو كنع عضنو لاقي نأ بجول هرهاظ ىلع و را ناك و

 (ممرازوأ نوامحممو) هلوق دنع هريسفت سم دقو « بنذلا لهث رزولا ىنعم (ةيناثلا ةلأ سملارإ

 . ( رخأت امو كبنذ نم مدقتام هللا كل رفغيل ) ىلاعت هلوقك وهو

 ضيقن هل عمس لملا هلق:أ اذإرهظلا نأ هيف لصألا هغللا ءالعلاةف (كرهظ ضقتنأ) هلوق امأو

 هس مر ا هه لالا راما ترص رهو ىح تر عع
 ”هارازو م ناك

 ( باوجلاو ) مالسلا مهلع .ايبنألل ةيصعملا تبثأ نم ةبآلا هذهب 3 4( ةثلاثلا ةلأسملا 2

 ةيالا هذه اولمح مالسلا مهيلع ءامدن للا 7 رئاغصلا نوزو#< نذلا نأ ) لوألا ) نيهجو نم هنع

 « رئاغصلاب كلذ قيل فيكف . امظع هنوك ىلع لدب (كرهظ ضقنأ ىذلا) هلوق نإ لاقيالء اهبلع

 هنم هعوق وب يام ىذلا مامتغا ةدش] ةروفغم ا عم رهظلا ضاقنإب كلذ فصو امإ : لوقن انآ

 زوجيف ؛ ميظع باوثلا نم هب لوزي اهف ه ريثأت نال كلذب هفصو ام] وأ « هيلع همدن عم هرسحنو

 نع وفعلا نأ وهو ؛ لاكش] هيفو ةلزتعملا لوق ىلع مالكلا ريرقت اذه . ىلاعت هللا هرك ذ ام كلذل

 « نانتمالا ضرعم ىف ةرالا هذه رك ىلاعت هللا و . ىضاقلا دنع ىلاعت هللا ىلع بجاو ةريغصلا

 «'بنذلا ريغللع كلذ لمح نأ (ىناثلا كا زئاج ريغ بجاولا لعفب نانتمالا نأ مولعملا نمو

 دقو لا ةداّتق لاق ( ا

 اهرمأب_مايقلا نم رهظلا لقثت ىتلا ةوبنلا ٠ ءاعأ فيقت تدازلا نأ ( اهيناثو ) هل اهرفغف هتلقثأ
 أهرس 0 اهلقث هنع طحو . هيلع كلذ ىل ىلاعت هللا 0000 اهقوقح ىلع ةظفاحلاو | متايجوم ظفحو

 ىلع ردقي ال ناكو ؛ ليلخلا ةنسا مهر ييغت نم ههركي ناكام رز 4 اهثلاثو ) هل ترسيت ىتح هيلع

 تراص هتمأ بونذ اهنأ ( اهعبارو ) ( ميهارإ ةلم عبتا نأ ) هل لاقو ؛ هللا هاوق نأ ىلإ مهعنم

 ةيرطبلا كي ا ذ (مهف 53 ميذعيل هّللأ 0 3 أ ل ] ميقح ف عاصي اذام ؛ هيلعرزولاك

 ضقني ىذلا رزولا نع كانمصع هانعم ( اهسماخو ) لجالا ىف ةعافشلا هل دعوو . لجاعلا ىف

 ةيلو رضح هنأىورام كلذنف . ازا ًاعضو ةمصعلا ىمسف ؛ الصاح بنذلا كلذ ناك ول ؛ كرهظ



 ْ ةيآلا . كردص كل حرشن ملأ : ىلاعت هلوق

 ًاهوجو هيف اوركذ مث . ةعاطلاو ةفرعملاىلإ عجريامردصلا حرش نمدارملانأ (ىناثلا ل وقلاوإ

 شرار نجلا ةعزانم نع هردص قيضي ناكذف نسال نجلا ىلإ ثحعل 1 مالسلا هيلع هنأ(اهدحأ)

 .ىث لك هدنع رغصو هلمحام لكل عستاام هتايآ نمهللا هاثآف « هللا ىوسدوبعمو دباع لك نمةءاربلاو
 ناكاف . دحاولا ىلا اذهالإهيف كرتامو مومحلا عبمج هبلق نعجرخ أن أب كلذو :قاشملا نم كدتخا

 بابذلا نود هنيع ىف اوراص ىت> « مهئاذي ]نم هيلإ هجوتيامب ىلابي الو : لايعلاو ةقفنلام هلابب رطخم

 ايندلا ةراقح هيلع نع ةرايع املا حرشف ةلمجاب و ظ ملام لإ لع موا مهديعو نم م نب مل

 لعجيهلضي نأ درب نمو . مالسالل هردصح رشي هيده نأهللادرب نف) هلوق هريظنو ؛ ةرخآلا لاكو

 ؟كلذ ةمالعامو اولاق ؛ معن لاق ؟ ردصلاحرشن,أ هللا لو سراي : اولاقمنأ ىورو اج اها
 لوقلا قيقحو « هلوزن لبق تودلل دادعإلاو . دول اراد ىلإ ةبانالاو ؛ رورغلا نع ىفاجتتلا » لاق

 ةرخآلا ىف ةبغرلاو ايندلا ىف دهزلا ناسنالل بجوب هديعوو هدعوو هّللاب نامإلا قدص نأ هيف

 حرشلاو 24ب فلك اهدادأب لغتشم ردصلاحرشنم حرفلاو سؤبلا ىااح فوه لب 3 ريغت الو رجضإ

 كنأ ءندقلو) هل 4 ردص قيض

 الو قاقيال تامهملا عيمج عستي ناكدنأ ىتح هردص متتفنا هنأ ( اهناثو ) توبلل دادعتسالاو

 || ىمسلا برعلا

 :.تالاوس ابههو كوري ندع
 ىلع ردصلا وه ةسوسولا ل نال (باوجلاو) ؟ بلقلا ركذي ملو ردصلا ركذ ل4 ل وألا ١

 الف « حرشلا ىه ريخلا ىعاودب احلادبإو ةسوسولا كلت ةلازإف (سانلا رودص ىف سوسوي) لاقام

 لقعلا لحم باقلا : ىذمرتلا ىلع نب دمم لاقو : بلقلا نود ردصلاب حرشلا كلذ صخ مرج
 دجو اذاف: بلقلا نصح وه ىذإاردصلاىلإ ءىحيناطبشلاف ؛ ناطيشلا هدصةيىذلا وهو . ةفرعملاو

 الو ذئنيح بلقلا قيضيف صرالاو مومغلاو مومهلا هيف ثبو « هيف هدئج لزنو هيف راغأ اكلسم

 لوزيو نءآلا لصحو عنم ءادتبالا ىف ودعلا درط اذإو ؛ ةوالح مالسالل الو ةذل ةعاطلل دحي

 . ةيدوبعلا ءادأب مايقلا هل رسيتي و ردصلا حرشنيو قيضلا

 ١) باوجلاو ) ؟كردص حرشن ملأ لقي لو (كردص كل حرشن ملأ) لاق مل( ىتاثلا لاؤسلا (

 لاق اك ىلجال تاعاطلا عيمج لعفت امنإ تنأف ؛مالب مال لوقي ىلاعت هناك( امهدحأ ) نيهجو نم
 لضاس اههانأ ماطاش ) كلجال هلعفأ ام عيمج ًاضيأ انأف (ىركذل ةالصلا مقأ « نودبعيل الإ)

 ىلجاأل ال كلجأل كردص انحرش اميإ لاق ىلاعت هنأاكء مالسلا هيلع هيلإ ةدئاع ةلاسرلا عفانم نأ .

 نون ىلع هانلمح نإ (باوجلاو) ؟ حرشأ ملأ لقي ملو ( حرشن ملأ ) لاق ل( ثلاثلا لاؤدلا )ل

 لصتال ةمعن حرشلا كلذنأ لع كلذ لدف ؛ ةمعنلا ةمظع لع لدت معنملا ةمظع نأ ىنعملاف « مظعتلا

 ىدحو هحرشأ مل: لوقي ىلاعت هناك ىعملاف  عيمجبا نونىلع هانلخ نإو ؛ اهتلالج هنك ىلإ لوقعلا
 تدأف ٠ كيلق ىوي ىتح كيدي نيبو كيلاوح ةكئالملا ىرت تنكف 2 ىكنالم هيف تامعأ 0



 رك خلا ١

 حرش يدرس
 ( ةيكم تانآ نام 7

 ١« كردص كل حرشن ىلا

 4 ةيكم تايآ نا حرشل مأ ةرودس 0

 ةروس ىحضلا ةرومسو ةروسأا هله نال وب انا عل ريزعلا دنع نب رخو نسسوواط نءىورب

 ىذلاو محرلا نمحرلا هللا مسبب امهنيب نالصفي اناكامو ةدحاولا ةعكرلا ىف لييخأ هي انك هدا و

 سلات ( ني كدي ملأ ) هلوق ىلع فطعلاك( كل حرشن ملأ ) ىلاعت هلوق نأ وه كلذ ىلإ امهاعد

 قيضو ةنءلاح تناكف رامكلا ءاذب ]نم هنِلَي لوسرلامامتغا لاح هلوزن ناك( لاوآلا)ن ال كلذك

 . ناعمتج ىنأف ءبلقلا بيط ردصلا حرشنم لوزنلا لاح نوكي نأ ىضتقي ( ىناثلاو ) ردص

 انح رش : ليق 57 هباجاو حرشأا تانثإ دافأف ؛ راكنإلا هجو ىلع حرشلا ءافذا َنَع مهفقتسا

 هاقنأو هلسغو هلق جرخأو هردص قشو هأنأ مالسأا هيلع لب ربج نأ ىورام © لوألا ١)

 .هردص ىف هعضوو اناعإو ابلع ءألم مث ىصاعملا نم

 ةعقاولا هده نأ ةياورلا نأ ( مد / 5 هوو ند ةياورلا هذه ْق نءط ىضاقلا ل ملعاو

 (اهناثو) هلا ومل مدهتت نأ زوج الف 2 تأ زجعملا نم كلذو مالسأا هيلع هرعص ل8 تعفو اكن

 ( اهتلاثو ) رثأ ايف لسغلل نوكي الف ماسجأب تسيل ىصاعملاو « ماسجألا ةلازإ ىف لسغلا ريثأت نأ
 ميدقت نأ (لوآلا ) نع (باوجلاو) مولعلا هيف قلخي ىلاعت هللا لب . ًايلع بلقلا ال نأ حصيال هنأ

 هيلع لوسرلا قد َْق كر 8 صاهرإلاب ىلا وه كلذو 8 05 اج ةثعبلا نامز ىلع زجعملا

 . ريثك مالساا

 بلق نم هواسغ ىذلا دوسالا مدلا كلذ لوصح نوكي نأ دعبيالف ( ثلاثلاو ؛ ىناثلا ) امأو

 ةرلازأ اذاف « تاعاطلا نع مجحنو ىصاخملا ك ل ىذلا باهل ةمالع مال_سلا هيلع لودرلا

 ةمالعلاك كلذ ناكف « تائيسلا نع ًازرت< تاعاطلا لع ابيظاو» هيحاص نوكل ةمالعكلذ ناك هنع

 ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي ىلاعت هللا نآلن 32015 م رصعم هكا نورك لع ةكتالبلل



 نادال ا ذل

 الا سب

 دجال اهوا



 ىراشلا 0

 درس نال 7 ]فت

 9 سين 2

 أءزج ١١

 دلاومو نبواود

 | : هنعهللا ضر ىخرملا ديسلل تك ةيناع

 | . رظنملا دقعلا .بئارغلا مج .ىنلا دلوم
 ضاير . لوسرلا حتف . جارعملا ةدق
 أ .قاربلارونلا . داروألا عومج. حيدملا

 ١ مانالا كفارشأ# تاريخا لولا

 . يروج دل ر» . يعربلا دلوم

 ىعبدلا دلوم .ىجيزربلا دلوم

 دلاوم ثالث وانما دلوم

 . ىعربلا ناويد

 ! . ضرافلا نب رمع ناويد

 أ .ىريص وبلا ةدربلا سيمخت.يدملاةدرب
 هيرذلا فل اًوكلا

 ةداعسلا . بيج تاريخلا لئالد

 ا ا ريغصلا ايؤرلا ريبعت . ةيدبالا

 . ( ةيزمملا ) ةديصق. نيريس

 ىراغتبلا
 ىنامركلا حرشب

 نأ لوقصمقرو ىلععوبطم ءزج"

 دلجم ١١ ديج تر فاديلجت دلجم معان

 ا

 .هقفلا ىف : عامجت وبأ نتم

 . ةغللا ف : ةيرهزالا د

 . ةغللا فق بهذلا روذش »

00 

 . ةءارقلا ماكحأ ىف ةيبطاشلا د

 .ةيرزجلاو ديوجتلا »

 . هقفلا ىف : ةيمرضحلا ةمدقملا

 . ةكرابملا ةعومجلا . فيرش ماعنإ

 . ( ردكلا ةيلاج ) ردب لهأ

 ىنابقلل م١ د

 0 لهأ قارشتلا فس

 . اهاعدو :سي ةروس .ىدبملابتار

 .اهاعدو :فيكلا .اهاعدو:ةعقاولا

 .ريعصو 2ك ا : نيصحلان صحلا

 رد شدا يل نإ. د.( مالظلا دونر د.إ :(اس الا ردعسق )

 3 دعم 1 نود 0 5 نشمافاب ردا مجح

 0 لئامشل )ب ىسأ ) دكا لانا تالا يلا قاوم قش 1 00
 . ىروجابلل . ضئارفلا ىف



 ك6 نم 2 ل

 ( دمحم نمحرلادبع )
 رصخ ةيقدانصلا لواب رهزالا عماجل انادي

 و ا و ب حسسسسمو

 ”كلاةناشا 0 |
 ريبكشلا ريسفتلا

 رخفلل ) بيغلا حيتافمب رهتشملا وه
 عوبطم وهو . ءزج 8 وهو ( ىزأرلا

 : لوكشم لوقصم معان ضساأقرو ىلع

 نزارقلا ماكحأ
 لم

 1 7 سو و ل هجم

 ا نامل حل 21 ع ىلع ىوتح

 ا ليا اغا

 1 1 لو مت قرو ء ةدو ءازجأ ؟

 نيلسرملا ديس مالك نم

 نب ايركزىنأ نيدلا ىحمدتلاب فراعلل
 مزايام عيمج ىلع ىوتحب و ىووالا فرش

 ماكحأ نم هيلإ نوجاتحام ىف نيملسل
 لوقصم قرو ىلع عوبطم نيدلا

 رارسالا رس

 ىناليجلا رداقلادبع ىديسل راونالا روظمو

- 

 ع واضيبلا ريسفن

 . ىربكلا فراعملا سمش

 . ةمكحلاو بطلا ىف ةمحرلا

 . ىلازغلل قافوآلا ء ربل | ةعاس

 .ىتابرلا ضيفلا : ةعاللابك اوكلا
 . نانملا ةمه ؛« نيعماسلا ةجم

 كمل ( م راد لاا

 ا ةداحر كك



 ىزارلا رخفلا نم نوثالثلاو ىداحلا ءزجلا تاس رهف 1

 ةحفؤص ةحفص

 ٠ اهاوةتو اهروُجخل اكمأو )ىلاعت هلوق )وم كأن ناسنإلا زد ذدكموي) لاعت هلوق (.

 2 ( اهاكز نم حلفأ دق ) 2 1١5 . ( ىركذلا هل

 » (اهاوغطب دوم تبذك) » ردم . ةيآلا ىف ضقانتلا نم صلختلا
 2 (هللا ةقانهللال وسر 0 لاقف) 2 ا نام تاودحو ّى ةئسلا لهأو 0 كَ

 .(اهابقع فاخيالو) ١» ودب هناحبس هللأ ىلعةبوتلا لوبق

 4 ليللا 5ةروس ريسفت ١ اة (ىنايحل تمدق ىنتيلا» لوش) ىلاعت هلو ١

 . ( ىثغي اذإ ليللاو ) ىلاعت هلوق 8 .(دحأهباذع بذعيال ذئمويف) » 07
 .تاياآلا (ىتشل كيعسنإ) » و . ( ةنثمطملا سفنلا اهتيأ اي) » اب
 2, ( ىدابع ىف ىلخداف) » دو

 « دلبلا ةروس ريسفترل ٠
 5 كلذ مسقأ زلات هكر

 هيلع ردقب نإ نأ تسحات) لاعت هلوق

 » (ىدرت اذإ هلام هنع ىغيامو) » م.

 » (ىواآلا.ةرخآلل انل نإو) » ٠

 0 ( قالا اهبتجيسو ) ا

 5 ه (ىلعالا هبر هجو ءاغتبا الإ) ٠ ١»
 ( ىحضلا ل ست . تايالا ( دحأ

 ىعاذإ لالا سلا ورب كامن هلوق 5 , (نينيع هل لمحت مأ) 1/4 ١»

 0 0 امو كبر كعدو ام ءالرقت ازال ٠ . ( ةبقعلا ام كيردأ امو ) » 01ه

 (لوالا كل رح ها اللورد 0 1 (ةيغسم ىذموي ىف ماعطإ 6

 .(ىضرتفكب ركيطعي فوسلو) » » (ةبرتءاذانيكسموأ) » رد
 . ( ىوأف امتي كدحب ملأ ) 7 111 ١ 1 ( 1 ادعأ كع كئلرأر هسا

 .( ىدهف الاض كدجوو)ر » 5ع ظ 0 ةروس ريسفت ل
 ا[ وخأت كئاع كد موز ا يعور » «( اهاكو سمشلاو ) ىلاعت هلوق 6

 .تايآآلا ( رهقت الف ميتيلا امأف) ١» د 2 ماهداج اذا تاكو ىذ يأ لك

 .( ثدخ كبر ةمعنب امأو)» »و » (اهادطامو ضرالاو) » ووجع

 4 تس رهفلا ىهتنإ 0
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 ةحفص ةحفص

 . داصرملا ىنعم ىف نرسفملا لاوقأ 4

 (هبر هالتبااماذإ ناسن إلا امأة)ىلاعت هلوق ٠٠
 ١6 ىرس ىف ةءارقلا هوجو .

 . زجل ىدم

 . ديك أتلا مابفتسالا'نم ذؤصقملا “|
 ؟ مسقلا باوج نبأ

 . ( كبر لعف فيك رت ملأ ) ىلاعت هلوق

 : مع دع انهوئأز

 . كلذ مع نم لكل ماع باطخلا د

 . رجزلا ترك ذ ةياكحلا

 . ةروسلا ف صصق ثالث جامدإ

 . صوع نب داعل ةبسن ةليبقلا داع

 . ( داعلا تاذ مرإ ) ىلاعت هلوق

 . امارعإو مرإ ىنعم
 . اماني ةصقو مرإ ةنيدم )8

 : ( ةالبلا ىف اابلثم"ىلت ل لا ) ىلاعت هلت
 ؟ اهلثم ىف ريمضلا دوعي م ىلإ

 رد ؟اناكع سمع سبا سم
 .( داولاب

 . بوجلا ىنعم
 . ( داتوآلا ىذ نوعرفو ) ىلاعت هلوق

 9 كانوا اذ ىع مل

 ” ( دليلا قرد تل ازاكا ل
 . نيذلا ىف ريمضلا عنج سم

 5 دالبلا ىف اوغط ىنعم

 . ( داسفلا ابفراوزتكرأف ) لاحت هلوق
 . داسفلا ىعم

 (باذع طوس كب ر مهملع بصف )للاعت ةلوق
 .(داضرلاك كيا نار ٠

 . ايندلا ف ناسنإلا ةلاح
 انذلا ةواقشو ةرخالاو ايندلا ةداعس

 .ةرخالاو

 ١ ثعملائ ركمم دنع ةواعتشلا) ةداعسلا .

 نيعم صامت ناسنإلاب دارملا .

 ؟ءالتبا هريدقتو قزرلا طس ع

 اك ضرار ا
 ١ هقزر هيلع ردقف ) هلوق ىنعم ( .

 ( ميتيلا نوهركست ال لب الك ) ىلاعت هلوق

 : نومركش قر تاءازرقلا هوجو

 9 نوءظم نب ةمادق وه لهو مليلا

 ماعط ىلع نوضاحت الو) ىلاعت هلوق +

 1( كفل

 ؟لّوطاخ ف تاءارقلا

 ( ًالالكأ ثارتلان ولك أو ) ىلاعت هلوق

 ل نام
 1 : مللا ىزنعم

 . ( امج اح لاملا نوبحتو ) ىلاعت هلوق

 .( اكد اف ض راللا تك داذإالك) »

 . كدلا ىف دربلاو ليلخلا لوق 4/١

 .( د اكد ) هلوق ىف راركتلا هجو

 . ( كبر ءاجو ) ىلاعت هلوق

 هلا ل] ةسنلاب . حلا

 ( ًافص ًافص كلملاو ) ىلاعت هلوق له
 )مرحب ذئموب ءىجو) »
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 ةفدص

 نآرقلا مهباع ءىرق اذإو ) ىلاعت هلوق ١

 : ةنالا (نودجس ال

 6 جوربلا ةروس ريسفت ال 6
 (جوربلا تاذ ءامملاو ) ىلاعت هلوق

 .تايآلا

 .تايالا(دودخاللاتاأ لتق) ١١»

 (اونمؤي نأ الإ مهنم اومن امو) »
 اترك

 نينمؤاا اونتف يذلا نإ) » ١
 . ةيآلا ( تاتمؤملاو

 ارايع رامات ان دلازسلا كنا هلا داو

 .ةيآلا (تاخنايملا
 .تايالا(ديدشا كبر شطب نإ) » 1
 » (دونجلاثيدح كاتأ الك ) 16

 6 قراطلا ةروس ريسفتال 1٠0
 »( قراطلاو ءامسأاو ) ىلاعت هلوق

 د ( قلخ مم ناسنإلا نظييف ) » 2
 » ( رداقل هعجر ىلع هنإ)» 1١
 م» .(رئازهلا لت موارد .

 در, ( مجرلا متع ناسلاو رز ١
 ىلعألا ةوررع ريسفت 55 ١)

 .تابالا (ىلعالا كبر مسا حبس ) د

 » ( ىنت الف كئرقنس )» 140
 » ( ىرسيإل كرسنو )» 1ع

 .( ىرك ذلا تعفن نإ ركذف) » 04

 .( ىشخي نمركذيس) » 14ه

 .تايالا (قشآلااهنجتو)» 145
 م (احي الو اهف توميال مر » 507

 يللا مم للبلاد “و“و“و“و“”””””"#

 10310370 ا ت1 001005100005727: ل سس
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 هحوص

 . ( لصف هبرر مسا رك ذو ) ىلاعت هلوق ١

 .تايالا(ايندلاةاحلا نورثؤتلب) » 4

 . ( ىمومو ممهاربإ فد ) 2

 ةيشاغلا ةروس ريسفت ل ١

 » (ةيشاغلاشيدح كاتأ له) ىلاعت هلوق

6 

 مانا القا "د)» هد

 2 ( هيلا نع نما اوسقاا) | وكيت 6
 » (عوج نمهىنغي الوزهسيال) » 4
 2 (ةيضار اهيعسأ) » 1
 2 ( ةيراج نيعاهف ) » ١1ه+

 لبإلا ىلإ نورظني الفأ)» ده
 .(تقلخ فيك

 » ( تعفر فيك ءامسلا كإو)»
 د 1 اكدت كنا اع كف) 75 نادم

 : ( مهايأ انيلإ افا )اداه ك1
 ١ ) رجفلا ةأراود ريسفت ( :

 .تايلا ( رجفلاو ) ىلاعت هلوق

 لئاوغلا نم-هب مسقملا فاك .

 رجفلا ىنعم .

  1؛ ( تقف ةلابلو) كلاعتازوا ةلاوقا

 ؟امف نكمل هجوم

 ؟ رشععلا ىلايللا ىهام

 رتولاو عفشلاو ) ىلاعتو هلوق (.
 ةماعلا دنعوبرعلا دنع رتولاو عفشلا .

 رتولاو عفشلا ندم نيرسفملا فالتخا .

 رسي اذإ ليللاو ( ىلاعت هلوق (.

 ىرسل ىبحم

 ةصوصخم ةليل وأ مومعلا ليلا نمدوصقملا
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 ىزارلا رخفلا نم نوثالثلاو ىداحلا ءزجلا تسرهف

 . ( ًايضقو )ىلاعت هلوق

 .( الضو نوتيزو) ه
 : (ًايلغ قئادحو) هد

 .٠ ( ابأو ةبك افو) د
 . ( مسماعنالو مل ًاعامر.د

 5 ةخاصلا تءاج اذإف ) 2

 .ةيؤللا (هيخيأ نفءرملا وش مواز

 مهنم ءىرما لكل ) د

 ا( هيلع

 ناش دمر

 . ( ةرفسم ذئموي هوجو ) ىلاعت هلوق

 .( ةربغ املع ذئموي هوجوو) »

 . ةيآلازهذب انوا را كل
 « ريوكسلاة روس ريسفت ٍُ

 ” ( تراو) ( قبلا اذ ):لاكت فلرت

 .( تردكنا موجنلا اذإو) ه

 . ( تريس لابجلا اذإو ) 5

 .( تلطع راشعلا اذإو)

 .( ترشح شودولا اذإو) »

 : ( ترج راحبلا اذإو) 2

 .( تجوز سوفتلا اذإو )
 .( تاّئسةدوءوملا اذإو ) ىلاعت هلوق

 .(ترشن فصلا اذإو ) وه

 ة( عظمقك ءايتلااذإ ولت

 :( ترعس ميحجلا اذإو) 2,

 :(.تاوضحلأ| اه ىلع [كلع ور

 .( ىنخلاب مسقأ الف) د
 . ( سنكلا ىراوجلا) د

 .(سعسع اذإ ليللاو ) >

 ؟1/

 ةحفص

 . ( سفنت اذإ حبصلاو ) ىلاعت هلوق

 .( ميرك زامل هنإ) »
 :(نيكمشرحلا دان: ةاؤق ىذالاولا و. بع

 . ( نيمأ مث عاطم) ده

 .تايالا(نونجمبوعيحاصامو) » 4
 ١» (ميقتسي نأ منمءاش نل) » م

 «راطفنالا ةروس ريسفت ]ل 5

 » (ترطفتا ءامسلااذإ) ىلاعت هلوق
 ك]رخ م ناسنإلا اممأ 5 ( 2 //

 , ( ميركل كبرب
 » (ن.دلاب نوبذ.ك:لبالك) ىلاعت هلوق مو

 5 تايآآلا (نيظفاحل يلع نإو) 2 /

 2 ( معن ىفل رارالانإ) د /5

 (« نيففطملا رو ريسفت ))إ //

 .تايالا ( نيففطللا ليو) ىلاعت هلوق مب

 مهنأ كئلوأ نظي الأ) » وو

 2 ) نو وعبم

 ل راجفلا كانك نإ ووكر نذل ١ ف

 0 .( نيج

 2 ( معن ىل رارالا نإ ( 2 54

 نعل ازناك امرأ نذل نإ )551+

 » (نوكحضي اونمآ نيذلا

 قاقنالا ةروس ريسفت +٠١

 » (تقشنا ءامسلا اذإ ) ىلاعت هلوق
 2( حداك كنإناسنإلاابمأ اين ال5 شنو“

 هز( هنن هنانكللت أ مامات 5 00

 هر( رام اعط نفاق وأو وال61

 د ( أريصب هب ناك هير نإ ىلب ) م هيل لإ



 ( مكماعنالو ,كل ًاعاتم )ىلاعتهلوق و

 كلل

 كدر

 نذل
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 نت

 ( ىركلا ةماطلا تءاج اذإف) د
 ُ برعلا دنع ةماطلا ىدعم

 ( ىري نمل مهحجلا تذربو) ه

 . تايآلا (ىنط نم امأف) و

 ةماطلا تءاج اذإف ) هلوق باوج

 : ) ىربكلا

 (ايندلاةايحلا رثآ و ىغط)هلوةبدارملا

 . ةيرظنلا ةولا داسف ىلإ ةراشإلا

 ( هبر ماقم فاخ نم امأو ) 2

 (اهاس رم ناي أ ةعاسلا نعكنول أسي) 2

 .(اهارك د نم تنأ مك 5

 .( اهاهمنم كبير لآ (06

 .( اهاشخ نم رذنم تنأ امنإ) د

 ( اوثبلي ملاتورب موي ممناك) ة

 ( ةيشع الإ

 . ( سبع ةروس ريسفت ل

 .( ىلوتو سبع ) 2

 . ةيآلا لووؤنا تيس
 . موتكم مأ نبا وه ىمعالا

 مله بيدأتلا قحتسي ناك ىمعالا

 ؟هرجزوهبيدأت لعل وسرلا بت وع
 هفصوو ىلا ميظعت باتعلا

 . هناشلا نيقح ىعالاب

 هيادحأ ةلماعم ىف لوسرلل نذإلا

 تل جاع

 ةحفص

 تاع

 هك

 ها/

 هم

 و

6 
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 ىزارلا رخفلا نم نوبالثلاو ىداحلا ءزجلا تدم رهف

 . ءاقاكل ا نع اتنانلا ودك

 2055 ككل كل 51 "اكاو) ىلاعت هلوق

)7 

 ا

 (ىزيالأ كيلعامو) ه

 (أىعسي كااج نم امأو ) 2

 ( ولت هنع تنأف ) 2

 ( الك ) 2

 ءاش نف )و ( اهنإ ) ىف رئامضلا و
 (هرثذ

 . اهليق امب ةيآلا لاصتأ

 يالا (ماهزك د ءاش ندا و

 ( ةرفس ىديأب رك

 . عاونأ ةثالثب ةكئاللا فصو و
 ( هرفك أ ام ناسنإلا لتق ) ىلاعت هلوق

 ؟ ةريغااوأ بحل ىأأ نب ةبتع ناسنإلا

 . ( هقلخ ءىش ىأ نم ) ىلاعت هلوق
 .( هردقف هقلخ ةفطن نم) د

 .هردق ىنعم ىف لاوقالا

 . ( هرسي ليبسلا مث ) ىلاعت هلوق
 ” انه نيفتسلاب اللا

 . ةيالا ( هربقأف هنامأ مث ) ىلاعت هلوق

 .( همأام ضقي امل الك ) د

 . (هماعط ىلإ ناسنإلا رظنيلف) د
 2 2 ءاملا انيمص انأ ١

 ( ًاقش ضرالا انققش مث )
 (ًابح اهفانتبنأف) د

 (ًابعو)



 ؟و

 *6ه

 نك

 اذ

327 

55 

١ 

 ىزارلا رخفلا نم نوثالثلاو:ىداحلا ءزجلا تسروف

 ( ةفجار ذئموي بولق ) ىلاعت هلوق

 < يول ةلاب ناررايل ان

 © ةركف انما رص ال زاغ تنك

 ؟بواقلا ىلإ راصب ألا ةفاضإ تضفييك

 ( نودودرمل اننأ نولودي )ىلاعق هلوق

 ( ةرفاحلا ىف

 ( ةرخن ًاماظع' انك اذئأ.) ىلاعت هلوق

 . ةيآلا ىف ىنلا ةهيشلا لصاح

 (ةرساخة رك ًاذإ كلت اولاق) ىلاعت هلوق

 (ةدحاو ةرجز ىهاماف) » هو

 ( مم اذاف) قلعتم ام

 . ةرهاسلا ىنعم

 ( ىموم ثيدح كاتأ له ) ىلاعت هلوق

 : ايلبق امو:ةضقلا ةادهوؤي ةكااش)

 ىداولاب هبر ىدان ذإ ) ىلاعت هلوق

 ( ىوط سدقملا
 ( ىوط ) ىف تاءارقلا هوجو

 . (ىغطهنإ] ن وعر فىلإ بهذا) ىلاعت هلوق

 . نايغطلا ىنعم

 . (ىكزت نأ ىلإ كل له لَقف) ىلاعت هلوق
 .تائازرقلا ههفايو ك0
 .( كبر ىلإ كيدهأو ) ىلاعت هلوق

 . ىداطلا نم الإ نافع ل ةفرزملا

 . ةعاطلا ىلع ةمدقم ةفرعملا

 . ةفرعملاب الإ نوكت ال ةيشخلا

 . ( ىربكلا ةبآلا هارأف ) ىلاعت هلوق

 . لاوقأ ةثالمث ىربكلا ةيآلا ىف

 . ( ىصعو بذكف ) ىلاعت هلوق

 هحدحيص

 ضر

 5: قدصلا ىلع ز جعملا ةل ال دىف نعطلا عماجب 6

١ 

2 
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 ؟ ىصعو بذكف هلوق ىف ةدئافلا ام

 ( ىعسي ريدأ مث ) ىلاعت هلوق
 . ةثالثلا رابدالا ىناعم

 (قدانزرامفن) انو

 . ةادانملا ىناعم

 ؟آي رهد وإ ان عج نو عزفت اك
 (ىلوآلا وةرخآلا لاكن هللاهذخأف) د

 . لاكن تضن هوجو

 ؟ لوآللا وا نط كنار ايلملا اع

 ( ىثشخم نمل ةريعل كلذ ىفنإ) د

 ةيآلا (ءامسلا مأ ًاقلخ دشأ متأأ) د
 .لالدتسالا اذه نم دوصقملا

 (اهان) ه»

 . ءامسلا ىناب هللا نأ ىلع ليلدلا

 (اهاوسف اهكمس عفر) د

 ”ةففرإو كمل ىنعم

 ” ةيئومقتلإب دارملا

 ( اهاحض جرخأو ابليل شطغأو) وه
 . ىدعتملاو مزاللا شطغأ

 .6 اها رخأ دم كلا

 ؟ ءامسلا ىلإ رابتلا 3 لبللا فاضأ ل

 ( اهاحد كلذ دعب ضرالاو) ه»

 الخ دلا| قلم
 .ةدجسلاةي او انهةبالا نسب قيفوتلا

 .(اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ) ه

 . اهاعرم هلوقب دارملا

 ( اهاسرأ لابجلاو) ه

 «80 رن 0



 ليلا

 ةحفص

 ا ( اباتك لانطتا 22 كر لاي كلت

 (اباذع الإمكديرنناف اوقوذف) » وو

 . ( أزافم نيهتملل نإ) د 0

 ا

 . زافملا ىنعم

 : 00 قئادح) ىلاعت هلوق

 ”تاعاللاو عادلا هم

 ..( انامذ اشر ل

 : . قاهدلا ىف نييوغللا لاوقأ

 أوغل اهف نوعمسي ال ) ىلاعت هلوق

 . (ًاباذك الو

 . ؟ ( اف ) هلوق ىف ريمضلا دوعي م ىلإ

 !تادكلا 2

 (ًاباست ءاطعت كبر نمءازدجت )ا لات هلوق

 . باسحلاو ءاطعلاو ءازجلا ىنعم

 ضرالاوا#كاكؤؤدلا بر ) لاعت هلوق

 . ( اباطخ نوكل ال نمحرلا امهنيب امو
 ةكئالملاو حورلا موقي موب) ىلاعت هلوق

 . ةيآلا ( ًافص

 ذختا ءاش نفق حلا مويلاكلذ)ىلاءت هلوق

 .( بام هبر ىلإ

 . قلاب مويلا فصو ىف ىتلا هوجولا

 . (ًبامهب ر ىلإ اذختا ءاَش'نفا) ىلاغت هلق

 رايتخالا ىلع ةيالاب ةلزتعملا جاجتحا

 . ةئيشملاو

 تمدق ام ءرملا رظني موي ) ىلاعت هلوق

0 
 ؟ةلوصوم مأ ةيماهفتسا ىه له ( ام )

 ةحفص

 اا

او ىداحلا ءزجلا تنس رهف
ىزأرأا رخفلا نم نون الثل

 

 ؟ ضرصخلا وأ ءرشلا لا دارملا

 باوثلا ريخلا باحيإب نيلئاقلا كسمت
 . ةيآلاب هدضو

 (ًابارت تنك ىتتيلاي لوقبو) ىللاعت هلوق
 . ةياللا ىف ىلا ةوجولا
 صاصقلاو رشحلا دعب مئاهبلا ةدابإ

 . كلذ ةلزتعملا راكنإ

 . ةفوصتملا ضعب دنع ةيآلا ىنعم

 تاعزانملا ةرودس ريسفت / ١

 9 ددعتملاوأ دحتارو-عيشلة آلا قتافصلا ل ه

 . ةكتالملل تافص

15 

١١ 

 را

0 

15 

 تايآآلا ( ًارغ تاعزانلاو) ىلاعت هلوق

 ؟ارومأ تاريدملاف لقي ممل
 ؟ ريبادتلا ةكئالمللا تيثأ فيك

 . ةيآلا ريسفت ىف ىفامفصألا ل سم ىبأ نعط

 موجنلل تافص اهنإ ىرصبلانسحلالوق
 . حاورّألا تافصلا هذه نأب لوقلا

 . ةازغلا ليخ تافص اهناب لوقلا

 . مهسفنأ ةازغلا تافص اهنأب لوقلا

 عوجرلا ىف ةعقاولا بتارملا امنأبلوقلا
 . هللا ىلإ

 تافص ةسؤلا ةيآلا ظافلأ نأب لوقلا
 . ةفلتخم ءامشال

 ( ةفجارلا فجرت موي ) ىلاعت هلوق

 هيلع ليلدلاو ةيآلا ريدقت

 ؟ مولا بصن مل
 لونللا ىف ةفج لا ىدم

 . ةمايقلا موي لاوحأ اهنأب لوقلا



 ىزارلا رخفلا نم نوثالثلاو ىداحلا ءزجلا تدس رهف

 ا

 كتمسري

 ( ىزارلا نيدلا رفن مامالل ريبكلا ريسفتلا نم نوثالثلاو ىداحلا ءزجلا )

 انذدب

 ةحفص 2
 ا هلوق م أبنا لوس

 ! ات امت انش مانت اولاد .( مع ) ىنعم ىف ىوحن ثحب
 . تابنلا ميسقت . لؤاستلا ىنعم * . ( ًاتابنو ًابح هب جرخنل ) ىلاعت هلوق باها وسيف هني وي اي عاجتلاو تاوتمعملا يدم تاءارقلا ام معى ام
 : . فافلألا ناب نم هيف امو نولئاستملا مه نم
 . (ًاتاقيم ناك لصفلاموي نإ) ىلاعت هلوق ه :تالايختالا
 نوتأتف روصلا ىف خفني موي) » 0٠ . ( ميظعلا أبنلا نع ) ىلاعت هلوق
 . ( ًأجاوفأ . أبنلا ى ىدم
 . جاوفالاو روصلاو خفنلا ىنعم . اهلبق امب ةيآلا هذه لاصتا

 (ًاجاوفأ تناكفءامسلا تحتف و)ىلاعت هلوق ١ (نوملعيسالك مثنوملعي سالك )ىلاعتهلوق د
 . (ًاداصرم تناك منبج نر ل ( اداب طار للع رار انا , ل . تاالزعلا نم مكر تر ( ًابارس تناكف لابجلاتريسو) ه مسرة
 .( ًابام نيغاطللا) » 1 0

 1 0 ) 0 8 0 2 .(ًابارشالوأدرب اهيفذوقوذيال) » 14 0 0 3 ,  .(باقحأ اين نثبال) د 1 قرأ لاجاو ) لمت ارق .*

 (ًاباسح نوجريال اوناكمهن]) ىلاعتهلوق 7 5 50 55 ( اسال ليلا انلعجو ) ىلاعت هلوق . قاسغلاو ميلا قاتم م 0 يع
 داب اوي . ( أشاعم راهنلا انلعجو ) ىلاعت هلوق ٠ ..( ايافكنانت اهأب: ايوب كولر ىرطه امري دال 007 00



 هلوصأ ىلع هتعجا صو هوءرحصل ىلع فقو

 ىرواقطلا ار عاعما شا اهنع



 يرخأ ةاالا كافي ر هك ا : ىلاعت هلوق

 ان تدك كرر مج كار

 ةثالثىف ىارقفلا نأش قى نآرقلا ىفاهل وسر هللا تاكدقلو لئاسلا قلطمدا را نأ ( ىاثلا لوتلار )

 ىطختف ؛ ريرضلا موتكم مأ نبا ءاج ذإ «شيرق ديدانص ةلو>و ًاسلاج ناكهنأ ( اهدحأ ) عضاوم

 لزنف هبجو سعف هيلع كلذ قءثف . هللا كيلع امم ىندلع لاقو « هيدب نيب سلج ىت> سانلا باقر
 مهف ركل الع ءارهقللو العا تلعج ول شيرق هل تلاق نيح ( ىناثلاو (١) ىلوتو سبع )

 هءاخ ًاسلاج ناك( ثلاثلاو ) ؛ ( ممر نوعدي نذلا م كيفن رضا ر لرد لف كل
 ادع هللأ محر لاقف « بايلاب لئاس فقوف لكل نأ ذارأف هيدي نيد 7 رك نم قمل ناَع

 هارتشاو جرفع مالسلا هيلع ىنلا هلك أب نأ دارأ و, كلذ نامثع هاركف لئاسلا لإ هعفد ركاقاا

 لاق نأ ىلإ مالسلا هيلع ىنلا هيطعي ناكو ؛ تارم ثالث كلذ لعفف لئاسلا عجر مث « لئاسلا نم

 0 ) لزفف ؟ عئاب مأ تنأ لئاس نأ لسو هيلع هللا لص ىنلا هل

 ىه ةمعنلا كلت دهاجم لاق ( اهدحأ ) هوجو هيفو 4 كيف كل ,ةمعش امأر 0 ىلاعت لاق مث 3

 ءىرشو 2 نأ ؛ ثيدحتلاو « ماللا هيلع دمت ىلع هب هللا معنأ ام مظعأ نآرقلا نإف ٠ نآرقلا

 غلب ىأر ا ةروبنلا ىه ةمكتلا !كلاتانأ دهاج نعااضيأ ىور ( اهناثو.) مهل هقئاقح نيبيو هريغ

 قيفوتلا كلذو « لئاسلاو مبتيلا قح تيعارف هللا كفو اذإ ( اهثلاثو ) كبر نم كيلإ ل را

 مالسلا هيلع ىلع نب نيسحلا نع ىور ام هنمو . كريغ كب ىدتقيل ام ثدخ كيلع هللا نم ةمعن

 ؛ءاير نمضتي مل اذإن سحب امإ اذه نأالإ , كب 1 ةيل كناوخإ ثدخ ًاريخ تلمع اذإ : لاق هنأ

 ىثأف ةباحصلا نع مالسلا هيلع ىلع نينمؤلا ريمأ لئس امل كلذ نمو ؛ هب ىدتقي هريغ نأ نظو

 سيلأ هلل يقف ةيكزتلا نع هللا ىهن دقف , الهم لاقف كسفن نع انئدخ هل اولاقف . طاصخ ركذو ميبلع

 تكس اذإو تيطعأ تلئس اذإ تنك « ثدحأ ىتاف لاقف (ثدخل كبر ةمعنب امأو) لوقي ىلاعت هللا

 نع هةف قد لايت هللا رخآ نأ, قدكملا ام لل نان واما مج ملع حتاوجلا نيبو « تيدتبا

 جاتحملا ق> مدقتو 3 1 ىنغانأ لوقي هناك( اهدحأ ) هوجو هيف انلق ؟ لئاعلاو مبتيلا قح

 عيمج نم دوصقملا نأ ( اهتلاثو ) لوقلاب هسفنل ىضرو لعفلا امهظح ىف عضو هنأ ( اهناثو ) وأ
 معنب ناسللاو 2 ثدحت 17 هذه ةمتاخ لعل . ىلاعت هللا ركذ ىف بلقلا قارغتسا تاعاطلا
 نوكنيل  ربخم هلوق ىلع ( ثدف )هلوق راتخاو ؛ هللا ركذ ىلع تاعاطلا متخ نوكي ىت> ىلاعت هللا

 ىلعو دمج انديس ىلع هللا ٍلصو . ملعأ تاز ى]خأ دعب ةرمارتلاو هاش 0ك اح كل
 0 ملسو هيفحو هلآ

 ( نوثالثلاو ىناثلا ءزجلا هولتيو نوثالثلاو ىداحلا ءزجلا مت )
 ( حارشنإلا ةروس ريسفت هلوأو )



 ةيآلا . ربقت الف ميلا امأف : ىلاعت هلوق 12

 اني 0 ه-ذ انني م ل ل ل

 .د ربنا الك لئاس امو «*> ربقت الق ميني مأَك

 , ةداعلل الق كلذ ناك قاخلا مرك أ نيفصولا نيذهعم ؛ مالسلاو ةالصلا«يلعدراص ايلف , قلخلا
 . تازجعملا سنج نم ناكف

 ىسنيال نأ ةيكملا ( باوجلا ) ؟ءايشالا هذه ركذ هللا نأ ىف ةمكسحلا ام 6 ىناثلا لاؤسلا ال

 . بجعلا ىف عقيف هسفأ

 تددو ةلأسم ىفلر تلأس» لاق هنأ لس وهيلعهللا لص هللا لوسر نع ىور «ثلاثلا لا 0
 لابجلا دواد عم تر سو (٠ املكت را ؛ اليلخ ميهارب ]تان تلق هاش مل ىأ

 ؟ كَم , وأد متي كادحأ / لأَقف ]ذكأو اذك ًانالف ترطعأو 6 انك ازصح ناملس تيطعأو

 تلق ؟ كردص كل حرشأ ملأ :لاقف) ىلإ تلق ؟ كتينغأنالئاع كدجأ ملأ ؟ كتيدبف الاض كدجأ ملأ
 ملام كتوأملأ لاق لب تلق ؟ كرزو كتعفرصأ لاق ! لب تلق ؟ كركذ كل عفرأ ملأ: لاق ؛ لب

 حصيلبف «؟اليلخ يهاربا تذختا اياليلخ كذحتأ ملأ ؟ ةرقبلا ة ةروس ميتاوخ ىهو كلبق ابن توأ

 كلذ لكن وأيال مالا مهيلع ءايبناألا نإ لاقف ربخلا اذه ىف ىضاقلا نعط ( انلق ) ثيدحلا اذه

 ىرحب ام ىلاعت هنم نوكيو ء لاؤسلا اذه لثم لوسرلا نم عقي نأ حصي فيكف ؛ نذإ نع الإ

 . ةبتاعملا ىرحب
 ىنعملاو ؛ هيلإ كبجو سبعت ال ىأ ؛ ربكت الف ءىرقو 6 رهقت الف مهتيلا امأف )) ىلاعت هلوق

 مالسلا هيلع هلوق هنمو (كيلإ هللا نسحأ كن سحأو) هجو نمو 0 هب كتلماع ام لثمب هلماع

 دلو ىلع ملسوهيلع هللا ىلص ىنلا حاص نيح تلزن اهنأ ( ىورو ) «هللا الإ هل سيل نميف هللا هللا

 كنمتب ره نيح رك ذندأ لاق ؟تلئام تان م ىلإ لاق» نيح مالسلا هيلع ىنو٠ ثيدح هنمو ةحيدخ

 لاناملف « قلخلا ىلع أيلو كتلعج ببسلا اذولف « !هتلمحمث كسفن تبعتأ تلق الع تردق ايلف ؛ ةلخسلا

 درجمب باتعلا اذه ناك اذإو ٠ بتيلا ىلإناسح لاب فيكف ةامشلا ىلإ ناسحإلاب ةوبنلا مالسلا هيلع ىسوم

 مالسلاوةالصلا هيلعىنلا نعسنأ نع . هلاملك أو أ هلذأ اذإ فيكف « هجولا ىف ةسوبعلا وأ حايصلا
 تيداو ىذلا ميتيلا اذه ىبأ نم : ىلاعت لوقو ؛ نمحرلا فك ىف هعومد تعقو مبتيلا ىب اذإ

 5 ةنطأ هلك دكت تاكل ف هذدلأو

 ىفو ؛ هرجزي مالكب هلبقتسا اذإ هرهتتاو هرهن لاقي © رهنت الف لئاسلا امأو )ل ىلاعت لاق مث

 هريظنو معلا لأسي نم هنم دارملا نأ نسحلا رايتخا وهو ( امهدحأ ) نالوق لئاسلا نم دارملا
 ملأ ) الوأ هل لاق ىلاعت هنآل ء بيترتلا لصحب ذئايحو ( ىمعألا هءاج نأ  ىلوتو سبع ) هجو نم

 هاصوأف « بيترتلا اذه ربتعا مث ( ىنغأف الئثاع كدجوو . ىدهفالاض كدجوو « ىوآف امني كدحي

 هيلع هللا من ركشب هاصوأ مث , ةيادملاو ملعلا نع هلأسي نم قح ةياعرب مث« ميتيلا قح ةياعرب



 منو ظ الا ذاق الئاع كاجو و: لاقت ةلوق

 هللا نأ (3ز:ل1) ّوَجَوداتغالا ةيفيك افا مث 30) تاس ةئورق دلع ءئارقو (اعدع كج وو
 لتخا املو . ةحيدخلامب [هللا] هانغأ بلاطىبأ لاو>أ تلتخا املو ؛ بلاط ىبأ ةيبرتب هانغأ ىلاعت

 هرمأ مث ءراصنألا ةناعإب هانغأو ةرجهلاب هرمأ كلذ لتخا املو . ركب ىلأ لام [هللا] هانغأ كلذ

 مولعم كلذ ناك امل نكس ؛ ةروسلاهذه لوزن دعب لصح أمن ناكنإو . مئانغلاب هانغأو « داهجلاب

 لاقف.كلام هل تلاقف , مومغم وهو ةحيدخ ىلع لخدو مالسلا هيلع هنأ ىور . عقاولاكناكعوقولا

 « هللا فاخأ لذبأ ملانأ نإو . كنم ىحتسأف كلام دفني لاملا تاذب انأ نإف طحق نامز نامزلا
 عقب  ًاغلبم تغلب ىتح اهتبصو ريناند تجرخأف : قيدصلا لاق « قيدصلا مهفو ًاشيرق تعدف

 ءاش نإ هلام لاملا اذه نأ اودهشا : تلاق مث , لاملا ةرثكل ىمادق ًالاج ناكنم ىلع ىرصب

 زربا : ملسأ نيحرمع لاق ىت> ًارس هللا نودبعي !وناكهياححأب هانغأ (ىناتلا) ءهكسمأ ءاش نإو « هقرف

 انأو هللا كبسح لاقف . باحصالا رثكت ىتح : مالسلاهيلعلاقف ! ًارس هللا دبعنو ًارهج تاللا دبعتأ

 رغب كنا لاك هللا هاعأف ( نيم ولأ نم كلتتأ نمو اهللا كلش را 1[ كا

 ئوس كلف دع ال 2 ةهدلاو للا كدنع عرب لاح ترصف ةءانقلاب كانغأ ( ثلاثلا )

 لعالا ىعلا ناو  ءاش الا نع تيعتسا كتعانشب تنأو اع ل ءاش لا نع ع كيا ك5

 ( عبارلا ) رقفلا راتخاف ءرقفلاو ىنغلا نيب ريخ مالسلا هيلع هنأ كلذ نمو « هب ال .ىشلا نع ىنغلا

 . كانغأف ملعت نكت ملام كءلعو ؛ نآرقلا كيلعهللا لزنأف « ججحلاو نيهاربلا نع الئاع تنك
 مانغأف ليقو . كافكف . ةمآلا مهو لايعلا ريثك تنك كنأ 4 لئاعلا ريسفت ىف ىتناثلا لوقللا ال

 : تالاؤ انههو : كدي ىلع مهادبف « ملعلا بحاص تنأو ؛ مهلهج ببسب ءارقف مهنال كب

 نأ ( اهدحأ ) هوجو هيف (انل 5 ) ؟ مثيلا هل راتخا ىلاعت هنأ ىف ةيكحلا ام « لوآلا لاؤسلا )ل

 0 ال مالسلا هيلع فسوي ناك كلذ نمو؛ « ممرمأ حالصو موق موقيف ىئاتيلا ردق فرعي

 مسالا ىف هل اكراشم متيلا نوكيل ( اهيناث و ) عايجلا ىسنأف عبشأ نأ فاخأ لاقف . كلذ ىف هل ليقف
 فهلار ا رو د5 نياذع كلا متيم اذإ » مالسلا هيلع لاق كلذ نمو ؛ كلذ لجال مركيف

 دمتعي ال ىت> نادلولا هنع بلسف « امهملع هداهتعا ناك مأ وأ بأ هل ناكنم نأ ( اهثلاثو ) «سلجلا

 مالسلا هيلع ميهاربإ ًايشنم هتياوفط, ىف ريصف هنا ئوس دحأ |2 2 را لا هال
 . (هللا دنع نم وه تلاق ءاذ- ه كل ىفأ) برم باوجكو اكو ىلاوس نم ىسح : هلوق ىف

 راتخاف دوجوملا ىلع اوداز امبرو . رهظت لب هبويع خت ال ميلا نأ راج ةداعلا نأ و2

 هراتخا اذإف . هتهازن ىلع نوقفتيف ابيع هيلع اودحال مث« ا يع لك لمأتيل « متيلا هل ىلاعت
 ءادتبا هللا نم لضف هتليضف نأ دحأ لكملعيل اهي هلعج (اهسهاخو ) ًانعطم هيلعاودجب مل 1 ال هللا
 قح ىف صقن رقفلاو متيلا نأ ( اهسداسو ) ةيسدات و ةميلعت ىف ىعتسي هابأ لاف ؛ تأ هل يذلا نال

 ىلاعت هلوق ىف كلذك ( تاحيس ) .ىرق اك اهرسك عم ءايلا ديدمتتب ( اليع كدجوو ) ءيرق نأ ىنعي هلعلو لصآلا ىف اذكه )١(

 ( يواصلل ) ملعأ هللاو . ( تاحئاس )



 ةيالا . ىنغأف الئاع كدجوو : ىلاعت هلوق ور

 سه ل

 ىنغاف الئاع 2

 ىمس هن أكف (اهاضرت ةلبق كنيلونلف) هلوقب هللا هادرف ءال مأ هل لصحي له كلذ نأ فرعي ناكامو
 ناكام هرمأ لوأ ىف مالسلا هيلع ليربج هل رهظ ني> هنأ ( رشع ثلاثلا ) لالضااب ريحتلا كلذ

 « هادهف لبجلا نم هسفن ىقلي نأ دارأ امبرو « ًاديدش ًافوخ هفاخي ناكو ؛ ال مأ ليربجرهأ فرعي

 ىنل كنإ ) هلوق ىف اك ةبحنا ىنعمب لالضلا ( رشع عبارلا ) مالسلا هيلع ليربج هنأ فرع ىت> هلل
 ةمدخ ىلإ برقتت اهم ىتلا عئارشلا ىلإ كتيدهف بح كنأ هانعمو ؛ كتبحت ىأ ( ميدقلا كلالض

 ىتح كتتيده مث ءاهوتو ةراجتاا فرعت ال ايندلا رومأ نع الاض ( رشع سماخلا ) كبوبحت

 « ايندلا لع فوقو كل ناكام هنأ ىنعملاو . كيف ةجيدخ تبغر ىتح كحر مظعو « كت راجت تحير

 كدجوو )( رشع سداسلا ) كلذ دعب ايندلا حاصم لإ كف ديف 2 قرذلا ىروش كقرذنا هه

 كادهو كرمأ ىوقف «ةيعر كب نوضري الو . كنوذؤي اوناك؛ كموق ىف ًاعئاض ىأ ( الاض

 تاومسلا قيرط لع ىدنم تنك ام الا تنك (رشع عباتسلا ) مماعأبلاو أرمآ ترص نألإ
 هلوقل اسان ىأ الاض كدجوو ( رشع نماثلا ) جارعملا ةليل تاومسلا ىلإ كب تجرع ذإ كتيدهف
 ببسي لاقي نأ بجبام ىسن جارعملا ةليل هنأ كلذو . كترك ذىأ كتيدبف (امهادحإ لضت نأ) ىلاعت

 نإو هنأ ( رشع عساتلا ) ( كيلع ءانث ىص-أ ال ) لاق ىتح ءانثلا ةيفيك ىلإ ىلاعت هللا هادهف . ةبيحلا
 لالضلاب كلذ نع ريعف « ًافالخ مهل رهظي ال رهاظلا ىف فتاك هنأ الإ هبلقب هللا ًافراع ناك
 كاكاع : 2 267 لاف رك انا سلل لا هيلع ىلع ىور ( نورشعلا)

 تممف أم مث« كلذ رف كارأ ام نيبو ىنيب هللا لوح كلذ لك « نيت رد ريغ هب نولمعي ةيلهاجلا لهأ

 , كم ىلعأب ىعم ىعري ناك« شيرقنم مالغل ةليل تلق ىنإف ؛ هتلاسرب هللا ىنمرك أ ىتح ءوسبامهدعب
 الوز ا كلذ دينا تح رش نانملا امشي 6 ان رعأف كم لد فضيل تالكفتقل

 تسلل« ةنالفب جوزي نالف نبا نالف اولاقف ( 002 55

 لاقف . ىحاص تئجل لاق «سمشلا سم الإ ىنظقيأ اف تمنف ىنذأ ىلع هللا برضو مهل] رظنأ

 برضف ؛كلذ لم ىرخأ ةليل هل تلق مث لاق . ربخلا هتربخأ مث . ًائيش تعنص ام تاقف ؟ تلعف ام

 . كالا لاك درك أ قع 00 امهدعي تممهام مث . سمشلاسمالإ ىظقيأ اف ىنذأ ىلع هللا

 اسم هيفف ( ىنغأف الئاع كدجوو )ل ىلاعت هلوق امأ

 هيلع لّديو ( اواوعتالزأ ) هلوق دنع 1 8-5 « ةليعلا وذ وه لئاعلا « ىلوآلا ةلأسملا ١
 ريسفت ىف انههو ؛لايع هل نكي مل نإو « ريقفلا ىلع لئاعلا قاطأ مث ( ةليع متفخ نإو ) ىلاعت هلوق

 : نالوق لئاعلا

 هللا دبع فحصم ىف نأ ىورام هيلع لديو . ريقفلا وه دارملا نأ روبشملا وهو 4« لوآلا ١)



الاض كدحاوو.: كاعت هلو
 ةيآلا . ىدهف 

 عر

 الو باتكلا ام ىردت تنك ام ) هلوق نم دارملا وهو : الإ كادهف اهنع الفاغ ةعيرشلا ماكحأو

 ني> ةميلح هتعضرم نع لض ( اهناثو ) « ( نيلفاغلا ن هلبق نم تنك نإو ) هلوقو ( نامإلا

 تعمسو . مانصالا تطقاستف هيلإ كلذ تكشو لبه ىلإ تلخد ىتح هدج ىلإ هدرت نأ تدارأ

 هلع هنأ ًاعوفرم ىورام (الاث و) ةليوط ةياكح هيفو « ىصلا اذه ذيب انك اله اننإ : لوقي وص

 ىتادهف « ىنلتقي عوجلا داك. عئاض ىص انأو بلطملا دبع ىدج نع تللض و لاق مالسلاو ةالصلا
 :.هلوفو كلا ناتتأب فلكر 15 تنور كل اكفملا يكاد لاننا

 أدي ىدنع عنطصاو ىنر هددرا ان يللا دال تكلا اذ

 ئّردنإ اللوق وهو دمع هيذن نيب و ةقان لع لج وبأ هاتأ ىح كيتلا دنغ اذه ددرب لاز اف

 نأ ةقانلا تبأف ىفلخ نم هتبكرأو ةقانلا تخنأ ىنإ لاق ؟ لو بلطملا دبع لاف ؛ كنبا نم ىرن اذ ام

 فلخ موقي فيكف مامإلا وه قمحأ اي لوقت ةقانلا ناك. ةقانلا تماق ىمامأ هتبكرأ املف ء موقت
 هودع دب ىلع هظفح ني> ىسوب لعف 5 هودع ديب هدج ىلإ هللأ هدر سابع نا لاقو ! ىدتقملا

 . لض ىتح هريعب مامزب رفاكذخأ ةرسيم ةحيدخ مالغ عم جرخ امل مالسلا هيلع هنأ ( اهعبارو )

 جرخ بلاط ابأ نإ ليقو « ةظاقلا ىلإ هادهف ؛ ىمدآ ةروص ىف مالسلا هيلع ليربج ىلاعت هللا ل زنأف
 راض اذإ ناللا ىف, ءاملا ,لض لاقي ( اهسماخو ) ىلاعت هللا هادهف قيرطلا نع لضف مأشلا ىلإ هب

 (اهسداس و ) هنيدترهظأ ىت> ىلاعت هللا كاوقف ةكعرافكلا نيب ًارومغه تنك ةيآلا ىنعف ؛ًارومغم

 اف سيل ةزافملاكدالبلا كلت تناكل وب ىلاعت هن اك ةلاض ةالفلا ىف ةديرفلا ةرجشلا ىمست برعلا

 كتادجوذ لهجلا ةزافم ىف ةديرف ةرخيث تنأف  تنأ الإ هتفرعمو هللاب ناممإلا رمت لمحت ةرجيت
 كدجوو ( اهعباسو) «نمؤملا ةلاض ةمكمحلا» مالسلا هيلع هلوق هريظنو . قلخلا كب تيدهف الاض

 نوملعتال كتاهمأ نوطب نمكجرخأ هللاو) لاق اي, ًايصالفط تنكن يح ىلاعتهللا ةفرعم نع الاض
 داقتعالاب فوصوملاال للعلا نع ىلاخلا لاضلانم دارملاو . ةفرعملاو ةيادهلاو لقعلا كيف قلخ( ًائيش
 « كبلق ىف كلذ نم ءىث رطخ الو كلذ ىف عمطت تنك ام ةوبنلا نع الاض تنك ( اهنماثو ) أطخلا
 كيتك اانا ىلا ةوتلا7 ل 'كتنانهف لما ىف ىف هولا نأ نويعر اون ى استلار دال د

 ( الاض كدجوو ) هلو هموق دارملا نوكيو . ديسلا بطاخم دق هنأ ( اهعساتو ) ةتبلا اهيف عمطت

 مهنع ًادرفنم نيلاضاا نعالاض كدجو (اهرشاعو) كعرشب وكب مهادهف . الالض كموق دجو ىأ

 م كللتخا نأ ىلإ كادهف ؛ دشأ مهالض ناك دش مهنع كدعي ناك املكف مهنيدل 0

 كا ًاريحتم ؛ ةرجحلا نع كاَص كدر ( رشع ىداحلا ( نيبملا نيدلا هللا مهتوعدو

 قيدصلا هقفاوو هل نذأ املف  ىلاعت هنذإ نودب جورخلا كنكمم ال ناكو مهقارف ًاينمتم شيرق

 كلذ ناك نيدلا ىف ةوقلا روهظو « ةقارس ثيدح نم ناكام ناكو . دبعم مأ ةميخ ىلإ هادهو هيلع
 هل ةلبق ةبعكلا لعجت نأ ىنمتي ناكهناف  ةلدقلا نع الاض ( رشع ىفاثلا ) . ( ىدبف ) هلوقب دارملا

 قرف كك -س- 2



 ةيآلا . ىدهف الاض كدجوو : ىلاعت هلوق كل

 م دايس وساع

 ل: ىدبف 1 كدجوو

 طقست ىلا لماحلا نأ تملع امأ ( مكيلع ىتمعن مالو ) لاق اء ةمعنلا كتمأ ىلعو كيلع ممتأ نأو
 «مذلا قحتستو ةرغلا بحت جالعب !منعطقسأ لجرلا وأ تطقسأ ولو . درت ةبيعم ماعلا لبق دلولا
 م" نفد اوفا نام نيو هنلا؟ىق' نام“ نير قوفلا ظعأ | انف « مويقلا ىلا نم كلذ نسحب فيكف

 ىاوجا نم نكت ام دمح ةمأ ىفو ؛ةماللا كلت 07 ثالث ) مبضعب هلاق ام هريظنو

 : ع مهعبأر ةمأ نيبو مهلك موعبار ةمأ نيب ناتشف ( موبار وه الإ ثالث

 هجو اف .هبر ةمعن رك ذي نأب هرمأ مث .ءايشأ ةثالثب هيلع نم ىلاعت هنأ ( را لاؤسلا ١

 ناعون نيدلا مث ء بج او نيدلا ءاضقلوقن نأ ةبسانملا هجو ( باوجلا ) ؟ءايشألا هذه نيب ةبسانملا

 «لاويإل اراك" اعرب (1ىاشلا وار ءاننإلابا ءطقش؟ قل املا! نال «ابوجكو ىتوقأ (اىاثلاو )'ىامت] ولاَ
 رذعت اذإ مث ءكرمع لوط هؤاضق كيلع بحب ( قاتلا وره ناطنإإلا ازجتف هر قضشا(ءلانلاو

 دبعلا ن اكف ميظعلا معنملا نم ةميظعلا ةمعنلا لاح فيكف . كوامم وه معنم نم ةليلقلا ةمعنلا ءاضق

 ناشي ها نطابلا ان رهاظلا ءاطأ ناز الرش دوج ولا ىلإ .مدنعلا نش: تجرح قحإ لَو
 ءاضق: ىننكمي فيكف « رهاظلا دلجلاب ىتساجت ترتس اك. كوفع رتسب .ىبونذ ىلع رتست كنأ كنم
 ا كسل يدل وك لك ل را ك1 ل و رطلا لاقت ل هنو رص الاوان انجألا لكس
 قدح ىف لعفاف كيدهف الاض تنكو. كلذ ماتياألا قح ىف لعفاف كتيوآف امتي تنك .ء كح

 كنأ ملعاف كلذ لك تلعف اذإ مث كلذ ىديبع قحف لمفاف كتينغأف (الئاع) تنكو ؛ كلذ ىديبع
 فاطلالاو معنلا هذهل ًاركاذ اديأ نكف «ىداشرإو طلو كل قيفوتب اهتلعفا ام

 ىف ًارفاك ناك هنأ ىلإ بهذ سانلا ضعب نأ ملعاف ( ىدهف الاض كدجوو ل ىلاعت هلوق امأ

 كادهف لال موقف ًارفاكى ع (الاض كدجو) ىلكلالاق ابن هلعجو هللا هاذه مث مالا لوأ
 ىدهلا نع ( الاض كدجو ) دهاجم لاقو : ةنس نيعبرأ هموق نيد لع ناكىدسلا لاقو ؛ دي وتلل

 ( نا لال و تانككلا اكل ئردت نك 4.5: هلؤق "امرخأ "فايا كلذ كا زيك داتا

 ةمص ىضتقي اذهف ( كلمع نطبحيل تكرشأ نّئا ) هلوقو ( نيلفاغلا نمل هلبق نم تنك نإو ) هلوقو
 روهمجا امأو : هيلع (الاض كدجوو) هلوق لمح بجو ةجصلا ىلع ةيآلا هذه تلد اذإو « هنم كلذ

 زئاج ريغ اذه ةلزتءملا تلاقم# ء ةدحاو ةظحل هللا, رفك ام مالسلا هيلع هنأىلع اوقفتادقف ءاسلعلا نم

 صخشلا نوكي نأ لوقةعلافزئاج هنآل الع عنتم ريغ اذه انباحصأ دنعو « ريفتتلا نم هيف امل القع

 وهو عقي مل زئاجلا اذه نأ ىلع ماقىعمسلا ليلدلانأ الإ « ةوبنلاب همركيو نامإلا هللا هتزريف ًارفاك

 (اهدحأ ) ةريثك اهوجو ةبآلا هذه ريسفتىف اورك ذ مث ( ىوغ امو مكبحاص 00

 ةودنلا ماعم رح ) الاض كدجو ) بشو> نب " روش و كاحضلاو نستحلاو سابع نب : ءأ نع ىور أم



 دلل ةالابإ ب امتي كدحي ملأ : ىلاعت هلو

 . ككاو كا ةلاثبا هم دع | نأ كالفألا انقلخ ام كالبول كلل" اًنلقاو !ككردلا "فورم

 دجو الوعفم نابوصنملاو 0 ىدع - دوجولا نم ( كدحب مأ ( 14 ةيناثلا ةلأسملا 0

 (لوالا ) نيرمأ م ديلا ريسفت ىف او كور اناا هللا كلمت ملأ ىندملاو ؛ هللا نم دوجولاو

 لماح 0 هّللأ لوتس زماان راسا لهأ هرث ذ |مف بلطملا دبع نب هللا دبع نأ

 تيم ناروهو هنمأ همأ تكللهن : هما همأ عمو بلطملا دبع هدج عم ناكف هللا لوسر دلومث : هب

 بلطملادبع ناك. نيبس نام نبا هللا لوسرو نيتناب 1 دعب هدج كله 3 هدج عم ناكف نيس

 لفكي ىذلا وه بلاط وبأ ناكف ؛ ةدحاو مأ نم اناك بلاط ابأو هللا دبع نآل هب بلاط ابأ ىصوب
 كلذ دعب بلاطوبأ ىفوت مث . ةديدم ةدم هترصنب ماقف ةوبنلل هللا هثعب نأ ىلإ هدج دعب هللا لوسر

 هيخال اموي بلاطوبأ لاق هنأىور « ةمعنلا هذه ىلاعت هللا هرك ذأف ةتبلا متي هللا لوسر ىلع رهظي ملف
 ةعاسي هقرافأ ال تنكف ىلإ هتمهض نإ لاقف ىلب لاقف ؟ هنم تيأر امب دم نع كريخأ الأ : نمانعلا

 هبائث ملت نأ ةليلز هعرملف اخ ]ز ىافم وأ كانك نخل ىدراذج ةلغ نق اجلك انام لارا دلاا
 ةنع فاهم ةلفل ما ءادعإل :لاقو ٠ ىنفلاخ نأ هرك هنكل ههجو ىف ةهاركلا تيأرف ىعم ماني و

 ىد ىرصل تفرصصو هلوق نم تءجعتف « ىدسج ىلإ رظني نأ دحال ىغبني ال ذإ ىبايث ملخأ ىح

 ةياغ ىف وه اذإف ىشارفهتلخدأ ام هللاو بوث هنيبو ىنيب اذإ شارفلا هعم تلخد الف شارفلا لخد

 ل ا تنك اف هدسج ىلإ رظنأل تدهخ ؛كليسملا ىفآنضغ هناك ةحغازلا ثبيطو نعلللا

 عمسأ ام ًاريثك تنك دقلو ٠ , عجرأف معاي انأ اه ىفادان هبلطأل تق اذافىثارف نء هدقتفأ تنك ام

 ءهدعل دمحم ال و كا رعقلاو ماعطلا ىلع ئمناشال | 5 ليللا ضعب ىضم دنع كلذو ىن.جعي ًامالك هنم

 مث , هنم عبجعتف . هلل دخلا : لاق هماعطنم غرف اذاف ؛ دحاللا هللا مس : ماعطلا ايفا فن لوقت نك

 . نوبعلي نايبص عم فقو الو ةيلهاج الو اك الو ةبذك هنم رأ م

 ..ةروهشم هريغو بهارلا ىئريخحم ثيدح نم هِّح ىف ةيورملا ٍتئاجعلا نأ ملعاو

 مبدع شار ة ف مك كر : لأ ىعملاو ؛ ةممدي ةرد موق م 0 فيات راسم 0

 امإ : نيينعم ىلع وهو ىوأف ءىرقو ؛ بلاط وبأ وهو هيلإ ىوأت نم كل لعج ىأ ؟ كاوآف ريظنلا

 : نالاٌوس انههو ء همحر اذإ هل 00 نه رامل و كةاوأ قععاوا وأنك

 ؟( ىوآف اهبتي كدحي ملأ ) لوقيف , همعنب نمي نأ داوجلا نم نسحب فيك 4 لواآلا لاؤسلا ال

 ضرعم ىف (أديلو انيف كبرن ملأ ) لاق هنأ نوعرف نعىكح ىلاعتهللا نأ لاؤسلا اذه دكؤي ىذلاو

 اذإ نسح كلذ نأ ( باوجلا )؟ هللا نم نسحب فيك نوعرف نم ًامومذم ناكاف , نوعرفل .مذلا

 نانتما نيبو نانتمالا اذه نيب قرفلا رهظي اذه. و . ةمعنلا ماودب هدعيو هبلقىوقي نأ كلذب دصق

 ,همعن ةدايزب هللا نانتماو ؛ ىنمدخت ال كلاب اف ضرغلا نآل . طب نوعرف نانتما نآل ؛ نوعرف

 دلال لب. .يسممتس ا اكرات [ىدظتأ . كتيبات, اا كعرش كابل أونا ءامعر نع عطقت كلام : لوقي هبااك



 ةيآلا . ارح الو اهيف تومي ال مث : ىلاعت هلوق 6

 ىناوثو ىتازجي د ىأ 5 ىف ىسفن : ءايبن آلا 0 ثنىح كاذ نمو ؛ كسقفن 0 حرقت اع

 مهللا» تلق « كبجو ار نيح مهنإف ؛ ةنسح ةلماعم ىن 0 0 و) معاوش نير نارا نأ

 رأت مهنوطب الما مهللا» تألق ؛ ةالصا!نعقدنلا موب كولغش ني>و «نوءاددال مهنإف ىوق دهأ

 هجو ناف 5 كد هحو ُْى ةلصاحلا ةدشلا كل امو ٠ ل هج>و ُْق ةلصاخلا هجشلا تامدتف

 وأ : نينس ةالصلا كرت نم تلقف ؛ كتلضف مرجال ؛ كنق> ىلع قح تحجرف . ةالصلا وه نيدلا
 نه رو ١ كتاردش نه ةرعش ىذا نهيو © ا دل نيس ةولتملا نع هريغ سدح

 رمل كلل

 كلو ىلا ) ؟ كبر كم طع.سو : لقب ململو (فوساوز هلوق ىف هدئافلا ام 6« ىناث |! لاؤسلا

 نأ ( اهناثو) 0 كاذ دعي سشدعإ لب 3 1 د اما ىلع لد نافل م 3 هَ

 كعدو ام ) لاقف ةظفالا كلت نيعب ماع اك هللاف و , هالقو هير هعدو : اولاقامل يد

 ل... ٠ ةظفللا هذه كلذ مهلع هللا درف ؛ دمحم تومي فوس : نوك رشملا لاق مث ( ىلق امو كبر

 . ( ىضرتف كبر كيطعي فوساو )

 هذه ( باوجلا ) ؟ (ىضرتف كبار كيطعي فو 3 0 لوقي فيك ( ثلاثلا لاؤسلا ١)

 كا هلإ قف انشالا ديدش تاكل ( ه4عم مالسلا 4 3 لب ربج مالك اه خا لإ اهلوأ نم ةرودلا

 : تاّزاشبلاهذب'ةل بطاذملا:وه 0 نأ لاقت ذلاكافا؟ انك ح اك سكك

 ١) قف اتيكتلا بحاص لاق ) تاوجلا) ؟فوس ىلع ةلخادلا ماللا هذه ام ( عبارلا لاؤسلا :

 ل تيسر لفرق كال ل 401 كود ةغللاو ةةلخأ نمش ةذك وللا ءاذتآلا مال ىه

 ىلع لخدت ال مسقلا مالو :ءادتبالا مال وأ « مسقلا مال نوكت نأ امإ اهنأ هانلق ام لع ليلدلاو

 ةلملا ىلع الإ لخدتال ءادتببالا مالو : ءادتبا مال نكد نأ قش نيك لا عم الإ عراضملا

 كيطعي 0 كنا ا ناوكي نأو 5 رب>و ا ريدعت نم لد الق ريلاو دخلا نم 2

 ارعأ) نو ؛ هلاعجل تاكا !اظنلا كة هان لقب ؟نيحاأتلاو اك للا قدك كب عما ىنعم ام لبق نإف

 ةءاراشا للك ةعاتلاوو اخ

 : لئاسم هيف 4 ىو 5 امني كدحب م ُر ىلاعت هلوذ

 لوسرلا لاقف ( امتي كدحي ملأ ) لوقي ىلاعت هنأوه مدقت ام هلاصتا نأ 4 ىلوألا ةلأسملا 2

 ةعاسلا لب لاقي نأ ن مدب الف ؟ ةعاسلا مأ مرك أ تقولا كلذ ىف كتتاعاط تناك[ أ ] رظنا : لوقيف « براي لب

 ىلع ان ترص ثيح ىلإ كانيقرو كانيبر لب هاك َظ افيعض ًايبص منك لن هللا لوقيف



 م١ 0 ل ا الا امال

 هيضتربولوسرلا هانمتي ام ةياغ ىلإ ىهتني هنأ وهو « توافتلا كلذ رادقم ةيآلا هذ نييف . نوكي

 صاآلا نإ تلق لو ليقف ( ىلوآلا نم كل ريخ ةرخآللاو ) لاق امل ىلاعت هناك( ىتاثلا هجولا )
 نم هل ريخ ةرخآلا نأ تبثف ء هل ايندلا عسقتال ام كلذو هديري ام لك هيطعي هنآل لاقف « كلذك

 هلمح نكمي دقو « عفانملا ىلع هلمح نكمي دّقف ةرخآلا ىلع دعولا اذه انلح نإ هنأ 3 و" لولا

 انذار كسلا نارا ضسأ زارا نهد فاقت كلا اع كاش. « عفانملا امأ ميظعتلا ىلع

 وه اذه نأ « سابع نياو مالسلا هيلع 0 ىورملاف ا

 ىتمأ نم دحاوو ىضرأ ال ًاذإ لاق ةيآلا هذه تاز امل مالسلا هيلع هنأ ىورب . ةمألا ىف ةعافشلا

 اكذلا فاءرما لاث هلأ صدا هرج و هلع 00 ةعافشلا ىلع لما نأ ملعاو «رانلا ىف

 رافشتس لاو "نافعتسالاب هاف (تانموملاو نينم ومللاو كينذل ”رفغتساو )' لاقفز رافع الا

 ىضر اكع] و ةباىح رت لو درلا در يال هنأ كش لف "ايش تلط نمو" ءفارفكملا للطن اع

 هذه تلدو ؛ درلا ال ةباجإلا وه ملسو هيلع هللايبص لوسرلا هاضري ىذلا نأ تبت 3 ؛ ةياجإلاب

 نيبنذا قح ىف ةعافشلا ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ انيلع : هيصتربام لك هيطعي ىلاعت هنأ لع ةبآلا
 بضغأال لب كضغبأ الو كعدوأال لوقي ىلاعت هناك كلذل ةيسانم ةيآلا ةمدقمنأوهو ( ىاثلاو )
 قفوأ ريسفتلا اذهف « كيلقل ًايبطتو كتاضرمل ًابلط كعايشأو كعابتأو كباحصأ نم دحأ لع

 ةالصلا هيلع لوسرلااضر نأىلع ةلاد ةعافشلا ىفةدراولاةريثكلا ثيداحألا (ثلاثلاو) ةيآلا ةمدقمل

 لصحتف لوسرلا هاضربام لكل عفي ىلاعت هنأ ىلع تلد ةيآلا هذهو  نيينذملا نع وفعلا ىف مالسلاو

 دج ءاضر؛ لاقافنأ مالسلا هيلع ا || رفعج نعو . ةعافشلا لوصح ربخلاو ةنآلا عومج نم

 أآوفرسأ نيدلا يدايعاي) هلوقرةبآ ىجرأ ناولوعب نارقلا لهأ «رقازلا نع . دح وم راتلا زخات ال نأ

 اهنإ هللاو ( ىضرتف كبر كيطعي فوسلو ) هلوق ةيآ ىجرأ لوقن تيبلا لهأ انإو ( مهسفنأ ىلع
 ؛ ةرخآلالاوح أ ىلعةيآلا انلمح اذإ هلكاذه ؛ تيضر لوقي ىت>هللا الإ هلإال لهأىف اهاطعيل ةعافشلا

 موب هئادعأب رفظلا نم ىلاعت هللا هاطعأ ام ىلإ ةراشإ وبف ايندلا لاوحأ ىلع دعولا اذهانلمح ول امأ

 ثبو ممالجإو ريضنلاو ةظيرق ىلع ةبلغلاو . ًاجاوفأ نيدلا ىف سانلا لوخدو ةكم حتف مويو ردب

 « , نئادملا/ نه قضرالا«ر اطقأ ىف نيدشارلا هئافلخ ىلع حتف ايوا كيرشلا ةاالئاىف'ةاءاوشا و كا

 اقراشلا' رع ف ةكفانم !اه و ل هو كن أ ؛ ةربابجلا كلام نم مهيديأب مده [ام]و

 تاريخ ىلع ةيالا لمح ىلوآألا هع ملعاو ؛ ةوعدلا وشفو مالسإلا بييهتو بعرلا نم برغلاو

 لاوس انيماو“؛ ةارحالا ]اهلا
 (باوجلا)؟ ًاضيأ نينمؤءلل تاصح تاداعسلاهذه نأ عم كيطعي لقي مل مل ( لوألا لاؤسلا إ)

 ىف كاذف كباصأ تءركحأ اذإ ىنأ ( اهناثو) عابتأ مو دوصقملا هنأ (اهدحأ ) : هوجول

 قوف مهمارك إب حرفت ثيح ىلإ مهبلع ةقفشلا ىف تغلب كنأ لعأ ىنآل .كل مارك! ةقيقحلا



 ةىآلا.. كليطعي فولتنلاو: : لاغتا هلوق لت

 هل هنأ هدكو ىلاعتي هن 5 ةيضاملا زم, كلا يح ,ةئدالا كلو اللو ىدملا نوكي نأإ وهو, ىلإ
 ىإف قأي مويلك ن وكس لب كتيلق ىنأ نظتال : لوقف « بصنم ىلإ ًايصنم ٠ زع ىلإ ًازع موي لك
 : نالاؤس انههو. الالجو سا 0

 ( باوجلا ) ؟ ىلوآلا نم ًاريخ هل تناك ةرخآلا نأ فرعي قيرط ىأب 4 لوالا لاؤسلا 0
 نكلو دير ام اهف لعفت كناأل ريخ لع ايندلا ىف كنإ هل لوي ىلاعت هنأ( اهدحأ )هوجول

 هل ةماللا ذإكتمأ كدنع عمتجم كل ريخ ةرخآلا ( اهيناثو ) ديرن ام ايف لعفت ا ا

 « ةنجلا ف هدالوأ نكن وكيف ةنجلا ىف هتمأو : مهل بأوهو (مهتاهمأ هجاوزأو) ىلاعت لاق دال آلاك
 ( اهثلاثو ) ( نيعأ ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انل به ) مهنع ىكح ثيح « نيعأ ةرق دلولا ىمس مث
 نم لقأ ةرخالا تناكول نأ ريدقت ىلعف ,. كل تسيل هذه امأ , اهتيرتشا كنال كل ريخ ةرخآلا

 هن الو فيكف اكل اكولق نوكيا, اع كلب رييخ ككوامت ناآلا كل اريخ ةرخآلا تناكل انتانلا

 نونعطي رافكلا ايندلا ف نآل ىلوآلانم كل ريخ ةرخآلا ( اهعبارو )لضفلا ىف ايندلا ىلإ ةرخآلل
 ىتاذ لعجأ مث «ءايبنالا ىلع ًاديهش كلعجأو ؛ ممألا ىلع ءادوش كّتمأ ليحاف ةردحلا قانا
 ةبوشم ةليلق ايندلا تاريخ نأ (اهسماخو ) هللا لوسر دم (ًاديهش هللاب ئكو) لاق يكل ًاديهش

 . ةمئاد ةصلاخ ةريثك ةرخآلا تاذلو , ةعطقنم

 ىف ناك هنال (باوجلا) ؟ كل ريخ لقي ملو ( كل ريخ ةرخآللو ) لاق مل( ىناثلا لاؤسلا )ل

 01 ا تطل مسخ ولورا نك ناكذل مم هناحبس هنأ ولف « هل رش ةرخآلا تناكن م هتعامج
 ( نيدبيس ىبر ىعم نإ الك).مالسلا هيلع ىموم لاق ببسلا اذغو « نوقفانملاو نوينذملا عي

 نكي مل ذإ(انعم هللانإ) لاق مرج ال . ًاعطق ةداعسلا لهأ نم ناك املهعم ناك ىذلاف للك دمع امأو

 ملف مايأ ةثالثفولالا هعمو. ءاقستسالل جرخ مالسلا هيلع ىسوم نأ ىورو ؛ قيدصو ىن الإ مث

 مادام كيبجأال :لاقف . ةباجإلا الا بيينلا تع ءالبتلاد لع يره لأن .ةباجإلا ودك
 ةليلق ةدم تضم اف : هلمع لمعأ فيكف هضغب أ[: لاف ؟وه نم ىنوم لاقف « ةميعلاب عاس عم

 مالسلا هيلع ىسوم بهذف اذك « لصم ىف هتزانج هذهو : تام دق ماعلا كلذ نأب ىحولا لزنىتج
 لمأت مث . هئايلوأ لع فيكنف هئادعأ ىلع هرتس اذهف « زئانجلا نم نوعبس اهيف اذإف « لصملا كلت ىلإ
 هذه ةليضف 3 : ةراشإ هيفو «عكر خويش الولد لاق مالسلاهيلع هنأ ىهو « ةفيطل ةقيقد هيفنإف

 >او عييطمل نيينذملا محري انههو ءدحاو بنذمل فولألا درب ناك ىلاعت هنإف ؛ ةمآلا

 (لو الار نيهجو نم مدقت اب هلاصتا نأ معاو 54 ضف: كبار كتطعت' ف وظلاو رب ىلاعت ةلوق

 دح ىأ ىلإ توافتاا كلذ نأ نيس ملهنكلو.( ىلوآلا نم هل ريخ) ة رخآلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ وه



 فلو ٠ ةيآلا . كبركيطعي فوسلو :ىلاعت هلو

 هيضتربولوسرلا هانمتي ام ةياغ ىلإ ىهتني هنأ وهو ؛ توافتلا كلذ رادقم ةيآلا هذ نييف . نوكي

 ملا نإ تأق ملو ليقف ( لولا 36 ك ] ريخ ةرخآلاو ) لاق امل ىلاعت هن 3( ىناثلا هجولا )

 نم هل ربخ ةرخآلا نأ تبثف ؛ هل ايندلا عسنتال ام كلذو هدب رب ام لك هيطعب هنأل لاقف ؛ كلذك

 هلمح نكمي دقو ٠ مفانملا ىلع هلمح نكمي دقف ةرخآلا ىلع دعولا اذه انلح نإ هنأ 3 ؛ لوألا

 ايدو كسلا نار ضنا وار نس ملا قضت كلا" اع كلاش « عفانملا امأ ميظعتلا ىلع

 وه اذه نأ ٠ سابع نباو مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع نع ىورملاف مبظعتلا امأ 3 فيلا |

 ىتمأ نم دحاوو ىضرأ ال ًاذإ لاق ةبآلا هذه تازز امل مالسلا هيلع هنأ 0 ةماللا ىف ةعافشلا

 انذلا فاهم لات أ 2 هوجو هيلع لدي و « نيعتم ةعافشلا ىلع لملا نأ لعاو « رانلا ىف

 رافتتسالااو "نافغتسالاب هرمأف (تانفوملاو نيم ومللو كنذل فختملاو ) لاقف انهت

 ىضرب اكعإو هلاىصر لور درلا دارا هنأ كت ذل كيش انلط نمو" ؛ةرفقملا كلط نع ةداش

 هذه تادو ء درلا ال ةباجإلا وه ملسو هيلع هللايبص لوسرلا هاضرب ىذلا نأ تبث اذإو « ةباجإلاب

 نيبنذملا ق- ىف ةعافشلا ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ انيلع : هيصتريام لك هيطعي ىلاعت هنأ ىلع ةبآلا

 كمال لب كس أ الر كغ در أ أل ل 1ك هن كل ذل هيمان الا هدم ناره( 0 (

 قفوأ ريسفتلا اذهف « كءلقل ًايبطتو كتاضرحل ًابلط كءايشأو كعابتأو كباحصأ نم دحأ لع

 ةالصلا هيلع لوسرلااضر نأ ى ع ةلاد ةعافشلا ىفةدرا ولاةريثكلا ا (ثلاثلاو) ةيآلاةمدقل

 لصحتف لوسرلا هاضرام لكل عفي ىلإ هنأ ىلع تأد ةنآلا هذهو نيينذملا نع وفعلا ف مالسلاو

 ائدج ءاضر): لاقافلأ مالسلا هيلع ةداما رفعج نعو . ةعافشاا لوصح ربخلاو ةيآلا عومجم نم

 اوف تا .ذلا ىدابع اي) هلوق ةبأ أ :نولوعي نآرقلا ل هأ ؛ رقايلانعوو .. دحوم رانلا لخديال نأ

 اهنإ هللاو ( ىضرتف كبر كيطعي فوسلو ) هلوق ةبآ لوح لوقن تيبلا لهأ انإو ( مي ىلع

 ؛ ةرخآلالاوحأىلعةيآلا انلمح اذإ هلكاذه ؛ تيضر لوقي ىت>هللا الإ هلإ ال لهأىف اهاطعيل ةعافشلا

 موب هئادعأب رفظلا نم ىلاعت هللا هاطعأ ام ىلإ ةراشإ وبف ايندلا لاوحأ ىلع دعولا اذهانلمح ول امأ

 ثبو ممالجإو ريضنلاو ةظيرق ىلع ةبلغلاو . ًاجاوفأ نيدلا ىف سانلا 0 5 مويو ردب
 « :نئادملا/ نم قضراللا«ر اطقأ ىف ندش ارلا هئافاخ ىلع حتف امو "كروغلا دال" انا شو ةركاراشط

 ىررشلا لمآ قف ودم! ام ور ةرقاكاللا درو كك نم يهنأ او يكل انا اكلاعلت ديلا مده [ام]و

 تاريخ ىلع ةيالا لمح ىلوألا نأ ملعاو « ةوعدلا وشفو مالسإلا بييهتو بعرلا نم برغلاو

 الاؤس انبهو , ةرخالاو اينذلا

 (باوجلا)؟ ًاضيأ نينمؤملل تاصح تاداعسلاهذه نأ عم مكيطعي لقي مل مل ( لوآلا لاؤسلا إ١)
 ىف كاذنف كباصأ تمركحأ اذإ ىنأ ( اهيناثو) عابتأ مو دوصقملا هنأ (اهدحأ ) : هوجول

 قوف مهمارك إب حرفت ثيح ىلإ مهلع ةقفشلا ىف تغاب كنأ لعأ ىنال ؛كل مارك إ ةقيقحلا



 ةءالا. كيطعي فوشاو : ىلاعت هلوق نوت

 ماس © لس لس 2-2 مس © رس ل ]ذأ

 «» ىَصْرَك كبر كيطعي فوسل و

 هيا لأب هلع لات كن هيض ال ومب كلل ارتح .ةنداألاا كلو قلبو ىعملا نرك نأ وهو للإيب

 ىنإف أ, مويلك نوكت لب كتتيلق ىنأ نظنال : لوقيف « بصنم ىلإ ابصنمو ؛ زع ىلإ ازع موب لك
 ؛"نالائش انيه و« الالجو اصنما كديزأ

 ( باوجلا ) ؟ ىلوألا نم ًاريخ هل ثناك ةرخآلا نأ فرعي قيرط ىأب « لوألا لاؤسلا ل
 نكلو ءديرن ام اهف لعفت كناأل ريخ لع ايندلا ىف كنإ هل لوي ىلاعت هناك( اهدحأ )هوجول

 هل ةمآلا ذإكتمأ كدنع عمتجت كل ريخ ةرخآلا ( اهيناثو ) دير ام ايف لعفن نال كل ريِخا ةرخألا

 لل ةدالوأ نك ف هللا 1 5 م كر (مهتاهمأ هجاوزأو) ىلاعت لاق دال وأللاك

 ( اهثلاثو ) ( نيعأ ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انل به ) مهنع ىح ثيح , نيعأ ةرق دلولا ىعس مث

 نم لقأ ةرخآلا تناكول نأ ريدقت ىلعف « كل تسيل هذه امأ « اهتيرتشا كنا كل ريخ ةرخآلا

 ةبسن الو فيكف , كل اكوامت ناوكمب الل. ام كلل رييخ ككولم نآللا كل ًازيخ ةرخآلا تناكل انّدلا

 نونعطي رافكلا ايندلا ف نآل ىلوألانم كل ريخ ةرخآلا ( اهعبارو )لضفلا ىف ايندلا ىلإ ةرخآلل

 ىاذ لعجأ مث « ءايبنألا ىلع ًاديهش كلعجأو ؛ معلا ىلع ءادهش كتمأ لءعجأف ةرخآلا ىف امأ كيف

 ةيوشم ةليلق 1 دلا تاريخ نأ (اهنسساخو ) 1 لوسر دمع (ًاديهش هللاب ئكو) لاق يكل ًاديهش

 "هلأ هلا ةاك تاذلو « ةعطقنم

 ىف ناك هناآل (باوجلا) ؟ كل ريخ لقي لو ( كل ريخ ةرخآللو ) لاق مل ( ىناثلا لاؤسلا ١)

 11 ل يطل رمح راما دك ناكذل مع هناحبس هلأأ ولف هال رع ةرخألا تناك نو ةغاع

 ( نيدهيس ىبر ىعم نإ الك).مالسلا هيلع ىمرم لاق ببسلا اذ و « نوقفانملاو نوبنذملا حضتقال

 نكي ملذإ(انعم هللازإ) لاق مرج ال . اعطق ةداعسلا لهأ نم ناك املهعم ناك ىذلاف لكم دم امأو
 ملف مايأ ةثالثفولالا هعمو . ءاقستسالل جرخ مالسلا هيلع ىسوم نأ ىورو ؛ قيدصو ىن الإ مث
 مادام كيبجأال : لاقف . ةباجإلا مدعل بجوملا ببسلان ع مالسلا هيلع ىسوم لاين ياجإلا اودي
 ةليلق ةدم تضم اف . هلع لمعأ فيكف هضغبأ[ىإ] : لاف ؟وه نم ىنوم لاقف « ةميعلاب عاس عم

 مالببلا هلق لقرب 0 اذك ٠ لصم ىف هتزانج هذهو « تام دق مالا كلذ نأب ىحولا لزنىتج
 لمأت مث . هئايلوأ ىلع فيكنف هئادعأ ىلع هرتس اذهف « زئانجلا نم نوعبس اهيف اذإف . لصملا كلت ىلإ
 هذه ةليضف ةدايزملإ ةراشإ هيفو « عك ر خويش الولد لاق مالسلاهيلع هنأىهو « ةفيطل ةقيقد هيفذإف

 .دحاو عييطمل نيننذملا محرب رب انههو ءدحاو بنذل فولالا درب ناك ىلاعت هنإف ٠ ةمآلا

 (لو الار نيهجو نم مدقت امب هلاصتا نأ معار 14 ىضربق كبر كريطعي فوساو 2 ىلاعت ةلوق

 دح ىأ ىلإ توافتاا كلذ نأ نيبي مل هنكلو ( ىلوآلا نم هل ريخ ) ةرخآلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ وه



 نضل . ةيأآلا . ىلوآلا نم كل ريخ ةرخآللو : ىلاعت هلوق

 - هدم 2 اس دس مكئو ل رثاش اكول ل

 «؛» ىلوالا نم كل ريخ ا

 هدوصقم ناك 1 ىلع لمح كلذ ع نإ 3 4 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب قئال ريغ مالكا

 ىف.اوفلتخاو ءاهيلع ردق سانلا فرعيل وأ ء اهملع ردق فرعيل ارحب نأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 لاقو 4 نق رشع هك ىلكلا لاقو 4 6 رشع انثا حرج نبأ لاّقف 1 ىحولا عاطقتنا ةدم ردق

 سايتحا ببس ىف اوفلتخاو . ًاموي نوءبرأ لتاقمو ىدسلا لاقو « ًاموي نورشعو ةسمخ سابعنبا
 حورلا نرغ هبي هللا لوسر تلأسس دوهلا نأ نيرسفملا رثك أ ركذف « مالسلا هيلع ليربج

 5 ىحولا هنع سيتحاف « هللأ ا نإ لهي مو ع رام 2 لاذ ) فيركلا تاكأأو نين لا ىذو

 2 مالسلا هيلع ليربج لون أدلف « نيسحلاو ندمحلل هندي ُْق ورج نو هيف يقل : كيز نبا لاقو

 «ةروص الو بلك هيف أديب لخدن ال انأ تملع امأ» لاقف « مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر هيتاع
 : لاقف ؛ هعيصإ ف رجع ةالصلا هيلع ىلا ب نايفس ن تدذج لاقو

 ثيل ام هللا ليبس قو تثدءمد عبصأ الإ كن له

 :نالاؤَد انههو 5 رافظالا ملقيال 0 مف 0 فاوابز ىحولا هنع أطبأو

 انلق ) ىلق نع ناك ىحولا سابدخا نأ ىلع لدت مرك ذ ىتلا تاياورلا « لوآألا لاؤسلا إل

 "اهلا مرقم ن رك ال بهل انحلال لص ولل كرت ناك كلذ نأ[ بانلا لان 01
 ا ليربج لاقت ) كيلإ تودع ىد قلمج |[ 2 لي رجل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىودردو

 1( كب مايل ل 15 اموأر لتر هرازمأت 312 قلو روان

 كضغبأ الق“ هالتك هر قاخلا ظعال لوي نأ ناطاسلا نم نسحب فيك (ىناثلا لاؤسلا ال

 ناطاسلا نأ ةنسلالا ىف اوقلأ اذإ ءادعالا نكل . ءادتبا نسحال كلذ نأ ( باوجلا ) ؟ هل افي رشت

 الو كضفبأ ل ىإ 5 هل لوقي نأ نم هقب رشل ىلإ كرف لفل دلو تنردملا كلذ كك 39 0 هضغم

 . ىدنع كتلزنم رس فودسو 2 كعدأ

 : عنتما 0 ناك ول ذإ ؛ هللادنع نمنأر هلا نألع لد: ةعقاولا هذه 42 ةعااعلا ةلأسملا زر

 ( ىلوآلا نم كل ريخ ةرخآللاو ) ىلاعت هلوق
 نأزو<ال' ىحولا عاطقنا نأىنعملا نوكي نأ ( اهد>أ ) ًاهوجو مدقت امب هلاصتا ىف نأ لعأ و

 3 ةلاقرلا 6 ءانغتسالا لصد هنال كالذ نر نأ 3 بايلا ىفامىعقأ لب 8 5 لزع هنا نوك

 . كل ريخ توملا نكنل ؛ توملا ىلع لد لصح ىتم ىحولا عاطقنا لاقي هنأاكف توملا ةرامأ كلذو

 ( كبر كعدوام ) لزن امل ( اهيناثو ) ايندلا ىف كل اه لضفأو ريخ ةرخآلا ىف هللا دنع كلام نإف

 (ىلوآلا نمكل ريخ ةرخآللو) هل يقف فيرشتلا اذه مظعتسا هن اكف ٠ ميظع فيرشت اذه هل لصح

 رطخي ام ) امتااثو) مظعأو ري ةرخأآلا قهللا داع كلام نأ الإ امظع ناكنإو في رشكلا انو ىأ



 ل هلام كلو كا قالو :.كافشادا وأ 50

 2 ا صاع هه |

 ١« لق امو كبر كعدوام

 را تراصف مهفراعتو ا انلا ةكرح تقو ىحضلا 57 ( اهئلاثؤ )رداقنو

 ةايحلل ةليضفلا نكل ةمعنو ةكح امهالكف ء روبقلا ةلظ ىف سانلا نوكس ريظا نكس اذإ لالاو
 (اهعبارو) ليلا ركذ ىلع ىحضلا رك ذ مدق ببسلا اذباف « هلبقام ىلع توملا دعب املو « توملا ىلع

 . هركم نم نمآلا لص ال 0 ا ا

 ؟هرعشب ليللاو دم هجوب ىحضلا رسف نركذ لا رم دحأ له م« سماخلا لاؤسلا )

 لدار م كرك رود“ يملا 7:لاقف هلل ا نم مهنمو هيف داعبتسا الو معن ( باوجلاو )

 لضخ لوزؤنلا لاخ ىف 5 ىحولا سايتحا نامز لللاو هتلاسر ىحضلا لمتحو ؛ مهئانإ

 فرعي هب ىذلا هملع رون ىحضلاو لمتحي و ؛ شا>يتسالا لصح سابتحالا نمز فو سانئتسالا
 مالسإلالابقإ ىحضاا نأ لمتحيو « بوعلاعيمج رتسي هب ىذلا هوفعليللاو ؛ بويغلا نم روتسملا
 لاك اللا 0 ادقلا لاكيعتلملاو قطو 016 رقما نال راش عائل اليا نان أدار
 ًابع بيغااملاءهيلع ملعيالىذلا كرسبو ؛ ًاببع قلخلا الع ىريال ىتلا كتينالعب مسقأ ل متحو : توملا

 : لئاسم هيف 4 ىلق امو كبر كءدوام ل ىلاعت هلوق

 ءىرقو ؛قرافملا ه0 مك عيدوتلا نم كعدو : دربملاو ةديبع وبأ لاق 14 ىلوآلا ةلأسملا 2

 . كلكرت ىف غلاب دقف ًاقرافم كعدو نم نآل . عادولا ىف ةغلابم عيدوتلاو . ككرت ام ىأ فيفختلاب
 فذح ىفو ؛ كالق امو ديرب : ءارفلا لاق . هضغبأ اذإ ةياةمو ىلق هياقي هالق لاقي . ضغبلا لقلاو

 كابالا تاور نادر“ كحد قل راو تاكل كانك نادال دف دع (اطرك زها جلوب ىفاكبلا
 [الق] الو كالق ام هنأ قالطإلا ةدئاف ( اهناثو ) فاكلا فذح لصاوفلا قافتا بجوأف ءايلاب
 . «بحأ نم عم ءرملا» هلوقل ًاريرقت . ةمايقلا مارق ىلإ كبحأ نمم ًادحأ الو . كباحصأ نم ادحأ

 نوكرشملا لاقف « ملسو هيلع هللا لصونلا ىلع ليربج أطبأ نورسفملا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 ةليل نيعي رأ هلع أطبأ ::ىدنسلا لاقو «ةنآلا هذه“ هءلع ىلادعت هللا لزتأف,,هعدو و هنأ هالق دق

 بهل ىبأ ةأرما ليمج مأ نإ ليقو , كالق وأ كيسن كبر لعل تلاقف : ةحيد ىلإ كلذ اكشف
 ىلص لوسرلا ىلع أطبأ لاق هنأ نسحلا نع ىورو ؛ ككرت دق الإ كناطيش ىرأام دمحاي : هل تلاق
 كثعب ىذلا والك تلاقف الإ و كش :ىلالقو ىعدو فر نإ» ةحي دخل لاف . ىحولا ملسو هيلع هللا

 ( ىلق امو كبر كعدو ام ) لزنف «كل اهم نأ ديرب وهو الإ ةماركلا هذه هللا كأدتبا ام قحلاب

 0 نظي نأ هِي لودرلاب قيليال هنإ اولاقو . ةياورلا هذه ىف نويلوصالا نعطو

 اد لا لاول ملعيو :ىلاعت هللا ةمكح ىف زئاج ريغ ةوبنلا نع ىنلا لزع نأ ملعي لب ؛ هالقو

 اذه نأ تدثف ؛ كلذ فاللخ ناك اميرو ١ ب حالصلا ناك ا جرو . ةحاصمألا بس نوكي



 ال ةيألا. ىضرت«فارالا عيل اق دلو

 . لجأ و ىلعأ ركب ىبأ ماقم ناكف ؛ باقع نم ةبهر وأ

 نأو دب الف ؛ لاحت وهو هتاذ ءاغتب ا ىنعمب هللا ءاغتبا : لاق نم سانلا نم « ةسماخلا ةلأسملا ال
 هذه ةقيفحو « راعضالا اذه ىلإ ةجاح ال لاق نم سانلا نمو ٠ هما 5 هبأو" ءاغتبا دارا نوكي

 ؛هتمارك و هباوث ةيحةحملا هذهنمدارملا وأ . هللاتاذدعلاا تحب نأ نكع له هنأ ىلإ ةعجار ةلأسملا

 . ( هلل ًابح دشأ اونمآ نيذلاو ) هلوق ريسفت ىف ةلأسملا هذه ىف مالكلا مدقت دقو
 ىف ام لوقي نم ةغل ىلع عفرلاب (هبر هجو ءاغتبا الإ) باثو نب ىحي أرق « ةسداسلا ةلأسملا ل

 : هلوق « نيتغللا ىف دشنأو رامح الإ دحأ رادلا

 ١ سيعلا الإو ريفاعيلا الإ سينأ اهب سيل ةدلبو
 هلوقك وهو.« هباوثب ةرخآلا,ىف هيضري نأ ركب ابأ,دعو هنأ ىتملاف:( ئترب فوسلاو ) هلؤق امأ

 نأ وهو ؛ رخآ هجو ىدنع هيفو ( ىضرتف كبر كيطعي فوساو ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرل
 لواألا نم مظعأ ىدنع اذهو « هنع هللا ىضري فوسلو « هللا ناوضر بلطا الإ قفنأ ام هنأ دارملا

 ىلع نيرماللا لوصح نم دب الف ةلخجابو ٠ 3 نع ةاضارز نم هعلل لق أ ىديع نع ةللاراطر نإ

 هلأ ىلعو «دمح_ اندشس لع. هللا لصو. معأ ىلاعتو هناحبس هللاو ( ةيضرم ةيضار ) لاق ام

 : مسو هيك و

 نا : ىه اظفحأ ىلا ةياورلا )١(



 ةيآلا . ىلعألا هير والغم الز للغت ا ا

 ه1 طر فولو ٠١ لعْألَا هر هنر هجو اغتبأ الإ

 امأو : ةمالا لضفأ ركب ابأ نأ ىلع أضيأ ةيآلا هلالد تبثو . هنع هللا ىضر ركب ىنأ ىلع اهلمح
 نوكرشملا هيلإ اكشف مانصأإلا ىلع حلسف « ناعدج نب هللا دبعل [ًادبع] لالب ناك هنأ ىهف ةياورلا
 ءاضمرلا ىف هنويذعي اولعجو هوذخأف « مهتهلآال اهنورحني لبإلا نم ةئامو . مه هبهوف . هلعف

 هللا“ لاوس -نيخأ مث . دحأ 0 هيجرف عيدنا لوقا وهو

 لدا نارك زيقلل] لاهل 4 عاذلاة بعد نن دلط ركل ريأ لمفت لنا قدمي ادالالل# نأ ركتالأ
 هيرهجو ءاغتبا الإ 2« ىز# ةمعن نم هدنع دحالامو) لزنو ء«هدنع لالبل تناكديل الإ 10 1 كإذ

 هل لاقف . مهقتعيف ديبعلا نم ةفعضلا ىرتشي ركب وبأ ناك: رينملا لع وهو ريبزاا نبا لاقو ( ىلعألا

 .:ةقالاا هذه تلّزَتق !ادي رأ ئرهظ عنم : لاف ٠ كرهظ عنمي نم عاتبت تكتبو عربات بهؤرأ

 ىو نم الدب هتلعج نإ : ناهجو (ىرتي) لح ىف فاشكلا بحاص لاق < ةيناثلا ةلأسملا إب
 ىف ريمضلا نم الاح هتلعج نإو . اهل لحم ال تالصلاو . ةلصلا 5 ىف لخاد هنالل : هل ل الف

 . بصنلا هلحف(ىفؤي)
 لئاسم هيف ( ىضري فوساو ؛ ىلعالا هبر هجو ءاغتبا الإ ره ىلاعت هلوق

 (هدنع دحأل ام ىأ ) ةمعنلا وهو هسنجريغ نم ىثتسم ( هير هجو ءاغتبا ) «ىلوألا ةلأسملا

 وهو رخآ أهجو هيف ءارفلارك ذو : أرامحالإ دحأ رادلا ىفام كلوقك ( هبر هجو ءاغتبا الإ ) ةمعن

 ءاغتبا الإ نوةفنت امو ) هلوةك « ىلعألا هبر هجو ءاغتبا الإ قفنيام : ريدقت ىلع قافنإلا رمضي نأ

 . ( هللا هجو

 هيتي ال ( ىرتي هلام نوي ىذلا قتآلا) اذه نأ نيب ىلاعت هنأ ٍلعا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 قاقحتسا ف لخد هل نوكيالف . نيدلا ءادأ ىر<ىر<كلذ نآل , ةفلاس ةمعنوأ ةيدهىلع ةأفاكمو

 هني اهخ داب ةامازتا نأ عال داق ]رانا تأ نكت كاان ب كارلا يؤم

 نإو ( ىلعالا هبر ) ةظفلب اوكسمت ةدحلملاو هجولا ةظفلب اوكسمت ةم-جلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 . كلذ لك ىلع مالكلا مدقت دقو ؛ رخآ بر دوجو ىضتقي كلذ

 ىف ةدراولا ةيآلا : لاقف ؛ ةمامإلا باتك ىف ىتالقابلا ركبوبأ ىضاقلا ركذ ( ةعبارلا ةلأسملا)

 ام انا: نما اضانإ او كلوديا زج مكنم ديرنال هللا هجول كهعطن امعإر مالسلا 0

 تلدف (ىضري فوسلو : ىلعأألا هبرهجو ءاغتباالإ) ركب ىنأ ق>ىف ةدراولاةبآلاو ( ًاريرطق ًاسوبع
 هجول لعفام لعفهنأ لع لدت ىلع ةبآ نأ الاهتلا هجول لعفاملعف امن امهنم دحاو 0 ىلع نانيآلا

 ىبأ ةيآ امأو ( ًاريرطق ًاسوبع امو انبر نم فاخت انإ ) لاق امىلع ةمايقلا موي نم فوخللو . هللا
 باو ةبغرىلإ عجريامف عمط هبوشي نأ ريغ نمهللا هجو ضخحل لعفاملعف هنأ لع تلد اهنإف ؛ ركب



 3 ٠ 6 +٠ ةيآلا 7 ىقنالا أهماجيسو 5 كاع هلوق

 امم 07 سم د2 همه سر ني سر سس لح

 مدنع هتكللا مو ودعا درو لكتب م قوي ؛ ىنأأ «١1ا/» قنال | امنجيسو

 6 لم 0-8 3

 +١119< ىز همعل نم

 ىنعم (ىزجنت ةمعن نم دنع دحال امو « ىزتي هلام ىنؤي ىذلا ؛ قالا اهنجيس ور) ىلاعت هلوق

 : نتا هيفإو. دنع ةتبدج او هتددعب ىإ : ىقلا هتينج لاعب بن اج ىلع اهنملعجو اهدعبيس ىلا

 ملعاو . هنع ىلاعت هللا ىضر ركبوبأ هنم دارملا نأ ىلع انم نورسفملا عمجأ ( ىلوآلا ةلأ ةلأسملا

 مالسلا هيلع بلاط أ نب ىلع قح ىف تازن اهنإ نولوقيو ؛ ةياورلا هذه نوركني . مرسأب ةعيشلا نأ

 (ىزتي هلام ف ةي ىلا 7 قالا ( هل وقف ) ةاودل 1 مثو ةاكزلا نوتٌورو ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو

 ىرضحم ىف مهضعب كلذ رك ذ الو (نوعك ار مهو ةاكزلانوتؤي) هلوقنم ةيآلا كلت ىفامىلإ ةراشإ

 وهقتألا اذهنم دارملانإ: اهربرقتوركبوبأ ةيآلا هذهنم دارملا نأىلع ةيلقعلا ةلالدلا مقأ-_ تلق

 حص ات ىتم ناتمدقملا ناتاهف٠ ا وه دارمألا نوكي نأ تجو؛ كلذك ناكاذإف قاخلا لضفأ

 ( ماقتأ هللا دنع ىكمرك أ نإ ) ىلاعت 0 جالا لضفأق تالا اذه نم دارملا نإ انلق اءإ ء دوصقملا
 ةبالا ل ف 1 نوك نأ بجو ىل ١ نك م لكذأ ىلع كدف لضفالا وه مرك 3

 انلق « مرك أ ناك ىقتأ ناك نم لك نأ ىضتقي 1 كلذو :.ىقتأ ناك مرك أ ناك نم لك نأ. لع تلد
 رايخالاو ءدهاشم الو مولعم ريغ لضفأ هنوك فصوو ؛ دهأشم مولعم ىقتأ ناس نال بسلا

 ةبمشلا تعقو هن اك ةيآلا ريدقتف . ديفم ريغف هسكع ام ١ دكا دررظلا زق مولعملا ريغب مولعملا نع

 ممركأ ماقتأ ريدقتلا ناك كلذك ناكاذإو « قتلا وه: ليقف ؟وه نم هللا دنع مرك آلا نأ ىف

 تال: لوشن نهتنإ دنع ,قاكإ لضفأ نوكأ نأَو ٍديإ اللا انهه رازك دملا قنآلا نأ, كبف (هتإ دنع

 « لغو أ ركب وبأ اها, هال ودير دعت” قلل لضفأ نأ لع ةعنعرةماألا نال ركبازأ اهب داومملا نوكيزتا»

 نكمي ال هنإ انلق امإو , ركب ىنأ ىلع اهلمح نيعتف « بلاط ىنأ نب ىلع ىلع ةيالا هذه لمح نكمي الو
 ( ىزيت ةمعن نم هدنع دحأل امو ) ىقتالا هذه ةفص ىف لاق هنأل بلاط ىنأ نب ىلع ىلع اهلمح
 نأ يي هل ىنلا ة ةيبرت ىف ناك هنأل يبل اط ىنأ نب ىلع ىلع قدصي ال فصولا اذهو

 رك ألا نأ اهؤازج بجي هم دلع يمال كلك ماب و اةقيزتنكب جلا ةيقلاا ردع ناكو

 مالسلا هيلع لوسرلا ىلع قفني ناكر كب وبأ لب « ةيويند ةمعن هيلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل نكي ملف

 هلوقل ؛ىرحي ال اذه نأ الإ ؛ نيدلا ىلإ داشرإلاو ةيادهلا ةمعن هيلع مالسلا هيلع لوسرأل ناكلب

 نأ انيلعف ٠ ىزحيت ةمعن لب ةمعنلا قلطم. سيل انهه روكذملاو ( رجأ نم هيلع مكلأسأ ام ) ىلاعت
 قالا لضفأ ناك نم ةيآلا هذهب دارملا نأ تبث اذإو ٠ بلاط ىنأ نب ىلعل حلصت ال ةيآلا هذه
 نيعت : ىلعل ةحلاص ريغ ةيآلا نأ تبثو , لع وأ ركب وبأ امإ ؛ ةمألا نم لضفالا كلذ نأ تبدو
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 كرت ىلع لدي (قتاآلا اهبنجيسو) دعب نم : ىلاعت هلوق نأ ( اهثلاثو ) كلذ نع هللا ىلاعتو . ةحابإلاك

 بكت ريزمو . ىوقتلا ىف ةغلابم كلذ نآل , قتأب سيل هنأ « قسافلا لاحنم مولعم هنال رهاظلا اذه

 اذبف ءرانلا لخدي ال قسافلا نأ ىلع لدي لوألا ناكنإذ « قتأ هنأب فصوي ال رئابكلا مئاظع

 «ابلهأ نم نوكي نأو دب الف « رانلا بنحيال فاكم لكو ؛ رانلا بتجي ال قسافلا نأ ىلع لاني ىاثلا

 (ىلغلت ًاران) هلوقب دارملا نوكي نأ (لوألا) ناهجو هيف : لوقنف : ليوأتلا نم دب ال هنأ تبث املو

 (رانلا نم لفسألا كردلا ىف نيقفانلا نإ ) ىلا عت ةلوقل تاكرد امل « نارينلا نم ةصوصخ أران

 ريغو قسافلا نأ ىلعلدت الو «قشالااذه ىوس اهالصيال ةصوصخلارانلا كلت نأ ىلع لدت ةيآلاف

 نارينلا ( ىظات ًاران ) هلوقب دارملا نأ ( ىفاثلا) نارينلا رئاس لخدي ال رافكلا نم هتفص اذه نم
 ةدايزلا هذه تويث و « قحأ هب قشآألا اذه ىأ (قشالا الإ اهالصبال) هلوقب دارملا نوكيو : عمجأ
 . فيصل ضاعلا ه وح تأ ملعاو . قشالا اذهل الإ لصاح ريغ قاقحتسالا ىف

 نوكي نأو دب الر فاك لك نأ (هباوجخل) رانلالخديال نأ رفاكلا اذهريغ ىف مزاي (الوأ) هلوق امأ
 قشأ هنأ هيلع قدصيف « ىنلا كلذ قدص ةلالد ىف رظنلا نع ًايلوتم نوكيو ؛ هاوعد ىف ىنلل ًابذكم
 . ىضاقلا هلاق ام طقس ةيآلا ىف الخاد رفاكلك ناك اذإو ( ىلوتو بذك ) هنأو . ةاصعلا رئاس نم

 ةيصءملا نع رجزلا ىف ىنكي هنال . ًاضيأ فيعضف ةيصحملاب ءارغإ اذه نإ ( ًايناث ) هلوق امأو

 «باوثلا هيطعي الو همظعي الو همركي ال هنأ ىنعم هللا بضغ لوصحو لجاعلا ىف مذلا لوصح

 . رانلا لاخدإ ىف بيذعتلا قرط راصحتا ىلع ليلد لدي ملف ءرخآ قيرطب هيذعي هلعلو

 نك ضنوزا و132 نعول اكون موتا اهعيمزاو (اتلاجر »هلو انو
 اذه نأ اذه دكؤي ىذلاو ؟هب كسمت فيكف كلذ ركن وهو باطخلا ليلدب كسقلاو « موبفملا
 . لطاب كلذو رانلا اولخدي نأ نيناجناو نايبصلا ىف مزايف ءرانلا لوخد قتأب سيل نميف ىضَتَعي

 هلوق نآل . ًاضيأ فيعضف ىظانت ىتلا رانلا ىهو . ةصوصخم ران هنم دارملا ( ًاعبار ) هلوق امأو
 ىلاعت هنكل . ةصوصخرانل ةفص نوكي نأو « نارينلا لكل ةفص كلذ نوكي نأ لمتح (ىظغات ًاران)

 . ( ىوشلل ةعازن ىظل اهنإ الك) لاقف ؛ ىرخأ ةيآ ىف فصولا اذهب منهج ران لك فصو

 فعض تبثف « ليلد ريغ نمرهاظال كرت هنال فيعضف هب ق>أق شالا اذه نإدارملا : هلوق امأو

 ديعو مدع نوعطقت ال مناف ملوق ىلع هنع باوجلا اف ليق نإف ىضاهلا اهركذ ىلا هوجولا

 ( اه دلهت لزز ىبم نا رهو ىدحاولا رك ذم( لوالل1) تتيح ر نت ( ؟ناوشللا) ؟ قامعلا
 هذه نأ اندنعو : اهرحواهتدش ًايساقم اهمزل اذإ رانلا رفاكلا لص: لاقي « ةخالا ةقيقح ىف اهمزليال
 نأ ( ىناثلا ) اتم ,صلخت ابلخد نإ وأ .ابلخدن ال نأ امإف قسافلا امأ «رفاكلا الإ تبثثال ةمزالملا

 ' ملعأ هللاو « قاسفلا ديعو ىلع ةلادلا تايآالاب رهاظلا اذه مومع صخب
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 امب فاكيال ىلاعت هنأ تبثف , هتقاطو هعسو ىفام الإ فلكملا فلامو راذعألا حابأ ىلاعت هنأ

 ( اهئلاثو ) .ىث هللا ىلع دبعلل بحي دق هنأ ىلع لدتف ٠ بوجولل ىلع ةملك نأ ( اهيناثو ) قاطيال

 لثم نع انبامصأ ةبوجأو . ةدئاف لئالدلا عضو ىف ناك امل داحيإلاب القتسم دبعلا نكي ملول هنأ
 ىلا ايك* نإب :!-ةقملا.لافف الغلا“ نع لهنا هاا اهكو ىكحلألا يو !ءالررفل رح م
 ىنعم اذهو ؛ دربلاو را ىقت ىهو ( رحلا يفت ليبارش )لاق ام؟ لالضإلا كرتف ؛لالضإلاو

 نأ ن انعاثد. كوحأ و يعاط لمعلا لإ ىانلز ده رأ ك2 لاو :ءاطخ هناك ىف نتابع[ ] ل

 هللا ىلعو ) ىلاعت هلوقل طقاس ليوأتلا اذه ةلزتءملا تلاق . لالضإلا ىنعم ركذف ىتءاطب اولمعي

 هللا ىلع سيل هنأ نيبف ليبسلا روج امأو . هللا لع ليبسلا دصق نأ نيبف ( رئاج اهنمو ليبسلا دصق

 .ةيآألا كلت ىف قبس دف ءاصقتسالا نأ ملعاو « هنمالو

 ايندلا ىف ام لكانل 11 ,الاو ةرخآلا انل نإو ب ىلاعت هلوق امأ

 هرضو كلذ عفن لب ٠ مك ءادتهاب اًدكتلم ا اناده ا سيلف ةرخالاو

 اذهل قد كسنمألا| انك و هز هلاروءانابل اها: 81 رحل طالبا قم مك انعنمل امش ولو مكلَع نادئاع

 نأ (ىتا ؛!) ديعولاو 0 نكسب لو كتل !ا ل هجولا

 ءاةلزتيملا لاقل قفوأ لزوالازو:اانمنيرادلا ةداعس كلظيلف ٠ ءاشتب نم ءايقنام نظعن نيراذلا كامات

 الوم قفيبأ قالب

 ىأ ىظات (ىلوتو بذك ىذلا ؛قشالا الإ اهالصيال « ىظات زان مكترذنأف) ىلاعت هلوق امأ

 1, اهنأ نيبب مث.« ىلفل منهج تيمس .هنمو ٠ ًايظات رانلا تظات لاقي : جهوتتو ببلتتو دقوتت
 ًادمم اوبذك نيذلا هلاثمأو فاخ نب ةيمأ ىف تلزن : سابع نبا لاق (قشالا الإاهالصي ال) هلوقب

 ىعملا» : كحاوب كأ جرا ايف تول“ 00 3 قع نإ .ليق زم هليف ماين الللو

 . هللا ةعاط نع ضرعأ ىأ ىلوتو“ هللا تايآب بذك هنآل قش وه ىذلا رفاكلا الإ اهلخدي ال

 نكم الو ؛ ىضاقلا لاق ؛'رافكلا لع الإ دنعو ال هنأ ىف ةيآلا هذه نوكسمتي ةئجرملا نأ ملعاو

 رانلا لخدي ال نأ ىضتقي هنأ ( اهدحأ ) ةجوأ ةثالث كلذ لءلديو ؛اهرهاظ لع ةالاهَدَه ءارجإ
 رانلا لخدي ال نأ لوتي لو بذكي مل ىذلا رفاك-!ا ىف بجوف ( ىلوت 0

 حلو هلوسرو هللاب قدص نمله ىلاعت هللا لوقي نأ ةلزنع هنال . ىصاعملاب ءارغإ اذه نأ (اهناثو)

 ريصي نأ ىلإ ءارغإلا دح زواجتي اذهو , كرضت نلف « اميلع ثمدقأ ةيصعم ىأ : لوتي / اند



 ةلالا 00 ىلاعت هلوق 6.6

 لل رت سس سس حس س0 رار 12 و

 ١١< 1 انيلع تالا 7 اذ هلآم هنع ىنغي 00

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع السا هيلع 1 0 3 ةيآلا هذه 0 7 0
 ال : لاق ؟ ليكتن الفأ : اذلق « رانلاو ةنجلا نم اهناكم هللا لع دقو الإ ةسوفنم سفن نءام » لاق هنأ

 لاق يك. هللا اودبعيل اوقلخ مهلك سانلا نأ, هنع لافقلا باجأ « هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا

 اذه ركذ امن مالسلا هيلع هناأل فيعض اذه نأ ملعاو ( نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو )

 هردقام نأ انلوق ىلع لدي اذهو ؛ هللا مولعم قفاو امل رسيم لكف اولمعا ىنعي . ملا نع ًاباوج

 : ملعأ هللاو رييغتلا عنتم هناف هنم هيلعو ديعلا ىلع هللا

 ليبس ىلع هنأ ( اهدحأ ) هوجو ( هرسينسف ) هلوق ىف نيسلا لوخد ىف « ةسماخلا هلأسملا )ل

 مكلعل - هلوق ىلإ - مكبر اودبعا ) هلوق ىف امك «نيشقيو عطق ىلاعت هللا نم وهو فيطاتلاو قيفرتلا

 هللا اسلاك ساعلا و انماعا ريصت ذك 1 لع "كلذ المخ نأ ( امناث) و( ن ع

 ل تار كلا قتال تارنلا نأ (ازتلان )اال اع رستلا ناك هنتلا ؟دهلف + اعيطم

 نيسلا تلخدأف « خارت هلخد مرجال « هللا الإ هتقو لع دحأ فقتي الو ؛ هنقو تأي مل ام كلذ ناكو

 : ملعأ هللاو « رضاخ ربع لجأ دعولا نأ“ ىلع:كلذي 'لدتل ىعاّرتلا فرح اهل

 اك وكلا نأ لمع انه ام لأ ملعاف « ىدرت اذإ هلام هنع ىنغي امو إل ىلاعت هلوق امأ

 كلذ لوك نأ لولا ) ناهجتو هيف ('ىدرت) امأو ؟ انفن"ناوكت نأ لهتكو ؟راكتاالا ىدع

 ىدرت : ىنعملا نوكيف ( ةحيطنااو ةيدرتملاو ) ىلاعت هللا لاق : لبجلا نم ىدرت : كلوق نم ًاذوخأم
 رانلا ىهو « ىرسعلل هانرسي اذإ انإ :ةيآلا ريدقتو , منهج رعق ىف ىدرت وأ ؛ زق اذإ ةرفحلا ىف

 ىهىتلا ؛ هترخآ ىلإ هنم هبحصي ملو , هثراول هكرتو هب لك ىذلا هلام هنعىنغي اذا : بج ىف ىدرت

 متكرتو ةرم لوأ م ري انةلخ اك ىدارف انومتتج دقلو ) لاق م. ءىش هتجاحو هرقف عضوم

 ناسنإلا عفتني 9 نأ ربخأ ( ًادرف انيتأيو لوقي ام هثرنو ) لاقو.( مكد هظ ءادو مك انلاودنعلم

 ىلع هفلخم ىذلا لاملا نود . اهقوةح ىف لاومآلا ءاطعإو ربلا لامعأ نم ناسنإلا همدقي ام وه هب

 . توم لا ديري كالا وهو ىدّلا:نم لقت ىزت نأ (.ىناثلا) ةتثدو

 بقاوعلا ىف ىتش مهيعس نأ مهفرع امل ىلاعت هنأ لعاف < ىدبلل انيلع نإ )ب ىلاعت هلوق امأ

 ةلالدلاو نايبلا نم هيلعام ىضق دق هنأ مهربخأ , ىرسعلا نم ءىسللو ىرسيلا نم نسحيللاه نيبو
 ىف انيلع بحي ىذلا نإ ىأ ( ىدبلل انيلع نإ ) لاقف ةادحلاو داشرإلاو بيهرتلاو تيغرتلاو

 ام ًاعيطم هب ديعتملا نوكي ام حرشو دبعتلا هوجو محل نيبن نأ ةدابعلل قلخلا انقلخ اذإ ةمكحلا

 ناك اناا دقن“ مقمل ميعنلل مهضرعتو مهمحرنو مهعفتتل مانقلخ اعإ انك ذإ أ ًايصاع هب 00
 ( اهادحإ ) لئاسم ىف مههذم ةعح ىلبع ةبآلا هذم اوجتحا ةلزتءماو. ةكحلا ىف انيلغ أ كملعك



1 0 

 3 ىصاعملا لك فصو كلذو 2 ىرسملا نم وهف بعلو

 دارملا نأ (اهذسأ)ر هرج و هف ىرعلا طفلر ؛ 2 ردتلا اظقلا ف كيناتلا ((/ ةيناثلا ةلأسملا (

 عجردحا و المع دارا ناك نإو' رهاظ كين أَلا ةجاوف 2 لامعإللا ةعامج ناكنإ وكما لا نم

 نمد ناسنإلا هلعق | كل [ة]دوعلا ريسلل وه ىرسل لعج نم اذه ىللعو 5 ةلعفلا أ ةللا لإ ثينأتلا

 نوكي نأ (اهناثو) اذك ىه ىتلا [ة]د وعلل هرسينسف لاق هناأاكو ٠ [ةزدوعلا ىلإ كثينأتلا عجر ةعاطلا

 رومأ تادانعلا لآ( اهنلاثوأ) ىرسلاو ىرسنأا ةقنرطلا لاق هن احق اةقي رقلا كل فتنأتلا عجرم

 ىرسيلاهذهم كاعاطلا ءاذأ لق ىردنلا لوصح للع مش 3 كرس هللا لاعت هللأ ىمسف , ةنجلل هعقوت

 . كلذ نم دضلاب ( ىرسيلل هرسينسف ) هلوقو

 ىرسيلا رسف نم نآل كلذو : هوجو ىرسعللو ىرسلل ريسيتلا ىنعم ىف 4 ةثلاثلا هلأسملا ١)

 ىلاعت هللا ربخأام ىلع « مارك |و ةلوبب ةنجلا ىف مهايإ ىلاعت هللا لاخدإب ىرسيلل ريسيتلا رسف ةنجلاب

 ) نيدلاخ اهولخداف متيط ( هلوقو ) يلع ماللس بأب 0 مهيلع نولخدي دكمالملاو ( هل وشب هنع

 ل ريستلاة ريخلا لامعأب فرصا رسف نه انآ ) رادلا ىقع معنف مر بص ادع مكلع ماللس هلوقو

 لاق 2 نيككلا نه نيقفانملاو نيئارملا ىرتعي ا لقاثتلا نم هب رثعل ال قى دارأ نم ىلع اهلءهست وه

 لاقو (ىلاسك اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإو ) لاقو ( نيعشاخلا ىلع ةريبكل اهنإو ) ىلاعت هللا

 . طيشنتلا وه ريسيتلا ناكف ( ضرآألا ىلإ متاقاثا هللا ليبس ىف اورفنا كل ليق اذإ كل ام )
! 

 ,نالذخلاو قيفوتلا ىف محلوق ةح ىلع ةبآلا هذه. باححصألا لدتسا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 هنأ وهو : قيفوتلا اذب نما صخ ىلاعت هنأ ىلع لدي ( ىرسيلل هرسينسف ) ىلاعت هلوق نإ اولاقف

 رفاكلا صخ هنأ ىلع لدي (ىرسعلل هرسينسف) هلوقو ؛ةيصعملا نم حجرأ هيلإ ةبسنلاب ةعاطلا لعج

 ىلع ةيآلا تلد اذإو « ةعاطلا رم حجرأ هيلإ ةبسنلاب ةيصعملا لعج هنأ وهو ؛ نالذحلا اذهب

 لاح نأ مولعمو ؛ كرتلاو لعفلا نيب ةطساو ال هنأل بوجولاب لوقلا مزا ناحجرلا لوص>

 لوص-ح بجونيفرطلا دحأ عنتما اذإو . عانتمالاب ىلوأ ةيحوجرملالاخ : ناحجرلا عنتم ءاوتسالا

 كسلا هجو نع هللا همحر لافقلا باجأ .ضيقنلا فرط نع جورخال هنأ ةرورضرخآلا فرطلا

 ءازجو) ناك لاق 2 روهشمزاج رخآلا مسأب نيدضلا دحأ ةيمسل نأ ) اهدحأ 0 هوجو نم ةيالاب

 تاعاطلا ىلإ ةيعادلا فاطلالا لعف هللا ىع الف ( يلأ باذعب مهرشبف ) لاقو ( ابلثم ةئيس ةئيس
 ةفاضإ ةبج لع كلذ نوكي أ (اهناثو) يويسعلا د فاطلاللا هذه كا كولا ىئردرلا نيب

 ) ساشا نم يك نللضأ نع بر ( مانصالا ف ليق 5 لعافلا و هل كلسملا 0 لعفلا

 لودع أ لكلا رع( تاووجلاو / هنع رايخالاو هب محلا ليبس ىلع كاإذ نوك نأ ) امتلاثو (

 م. مطاقلا ىلقحلا ليلدلاب دك أتم انبناج نم رهاظلا نأ انيب انأ اسال , زئاجريغ كلذو « رهاظلا نع

 6«م) رخو



 ةيآلأ . ىارمسلاب ه7 كتزبف - 5 ندع

 :ىرت هلام ىنؤي ىذلا قا الا امدجيسو) ةروسلا هذه ا 2 لاقو ( م 5 |: م ةهبح

 ( ىطعأ ) هلو# نأ (امهناثو ) ٠ ( ىلعالا هبر هجو ءا مكارم ىزجي ةمعن نم ةدنع نال امو

 ةعاطلا ىطعأ ناللف : لاقي « ىلاعت هللا ةعءاط ىف سفنلا قوقح ءاطعإو لاملا قوق ءاَطَعِ] لوانتي

 نم له هنأ انرك ذدقو ؛ ىغبني الام لك نع زارت>الا ىلإ ةراشإ وهف (قتاو) 0 ةعسلا ىطعأو

 00 ىذه زيا ال قع ىف ال مأ رئاغصلا نع 2 نوكد أ افنم هنرك له 2

 ىطعأ نم اهأف.:.ىمملاو : هللا الإ هلإال لوق اهنأ (اهدحأ) هوجو اهيف ىسحلاف( ىسحلاب قدصو )
 لام ءاطعإ رفكلا عم عفني ال هنأل كلذو « ىنسحلا هل تلصح ةوبنلاو ديحوتلاب قدصو قئاو

 ( اونمآ نذذلا نم ناك مث ) هلوق ىلإ ( ةبغسم ىذ مو. ىف ماعطإ وأ) هلوقك وهو ؛مراحم ءاقتاالو

 ليق هن اك لاومألا فو نادبآلا ىلع تادابعلا نم ىلاعت هللا هضرف امع ةرابع ىنسحلا نأ 0

 ايف امل الإ اهعرشي مل ىلاعت هنأ ملعف « عئارشلاب 7 مراملا قئاو هللا لبس ىف ىلطعأ

 مقفنأ امو ) هلوقف هللا هدعو ىذلا فلخلا وه ىنسحلا نأ ( اهئلاثو ) نسحلاو حالصلا هوجو نم

 فلخلا نم هللا هدعو امب ًاقدصم هللا ةعاط ىف هلام نم ىطعأ : ىنعملاو ( هفاخي وهف .ىش نم

 ناكح امل فلخلا ناكف ( هللا ليبس ىف مهطاومأ نوقفني نيذلا لثم ) لاق هنأ كلذو ؛ سسحلا

 قدصي مل ىأ ( ىسحلاب بذكو ) ىنملا اذه ىلعو ؛ هيلع ىسحلا ظفل قالطإ حص ًادئاز
 « دوبعملاب _.رظ ءوس . دوجوملا عنم : مهضعب لاق اك« دوبعملاب هنظ ءوسل هلامب لخبف . فلخلاب

 قاخ امهعمسي نايداني ناكلمو الإ سم هيف تب رغموي نم امد لاق هنأ ءادردلا 5 نع ىاورر

 «باوثلاوه ىنسحلا نأ (امعبارو) «ًافلت كسم لكو ًافلخ قفنم لك طعأ مهللا . نيلقثلاالإ مهلك هللا
 :لافقلا لاق ؛ دوعوملا كلذل لمعف هللا دوعومب قدص ةداتق لاق ء دحاو ىنعملاو « ةنجلا هنإ ليقو

 ىدحإ الإ انب نوصيرت له لق ) ىلاعت هللا لاق ؛ ةنسح ةلصخ لك عست ةظفل ىنسحلا نأ ةلخجابو

 ىمسف كي كت قع ةنسح فرتةي نمو ) ىلاعت لاقو ٠ ةداهشلا وأ رضتلا ىعت ( نيينسملا

 . ( ىسحلل هدنع ىل نإ ) لاقو ؛ ىنسح رجأللا ةفعاضم

 : لئاسم هيفف ( ىرسيلل هرسينسف ) هلوق امأو
 ريلي (ايعاثيو لتسجل اع وع ةظفللا هذه ريسفت ىف ( ىلو آلا ةلأ- اص

 لاعفاألا. نم هب :فلك ام لك هيلع“ لبسي -نأ هنم دارملا ( اهثلاثو ) كرشلا اهنإ ءريسعلا ىف اولاقو

 ىتلا ةعاطلا ىلإ دوعلا ىه ىرسيلا ( اهعبارو ) هيلع كلذ لكريسعت ىرسعلا نم دارملاو ؛ كورتلاو

 دض ىرسعلا ىف اولاقو « هللا ليبس ىف ءاطءإلا ىلإ دوعي نآل هرسينسف لاق هن أكف أ م َقَأ

 هذه لكلو لافقلا لاق ء هيلاملا قوقحلا ءادأ نم عانتمالاو:لخخبلا ىلإ دودي نال هرسنن ىأ كلذ

 ةحارو رسي ىلإ هتبقاع تدأ ام لكف . بقاوعلاب لامعألا نآل كلذو « ةغللا نم زاجم هوجولا
 رسع ىلإ هتبقاع تدأ ام لكو « تاعاطلا لك ف صو كلذو « ىرسيلا نم كلذ نإف , ةدومع 1



 اؤف ةيآلا . ىتشل محد نإ : ىلاعت هلوف
- 

 سو رتوريع مس ني ل ساهي دص ل سد هو رعد هر 26 |

 فلن ىسخلاي قد 662 قناو لطعأ ن 1 «:د يع ميعس نإ

 ا 8-2 س مىنوز رز سرور

 ىنسحلاب 0 0١( ىنغتساو لخ - 5 6/7 للا
0 - 

 4-5 15 مس ني م2 6 ل 6 دق اس

 مل ها ا ا

 60 عل 6 رسيسملا

 نسم رسل ةستسلا لبابا لوك كك كاع عَ ىتلا | رق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 امو ) ىنعم كو « نأ ا . رجلاب 0 0 ل داخ امو) 0 ا نحف دا ركل ١

 قولخعو ىأ ؛هنم الدب ىثآلاو رك ذلا لعجي مث . هللا قولخمو ىأ «ىلاعت هللا هقلخ امو ىأ ( قاخ
 هم الإ ] قلاغ ال هنأ مولعم هنآل هللأ مسأ راضإ نارا هك لا هللا

 فرشأ مثنيذلا حاورألا ىوذ عيمجت مسقلا لوانتي ىثنالاو رك ذلاب مسقلا 6 ةثلا لا ةلأسملا ١

 18 0 أو دب ال هسفنىف وهف ىثتخلاو ىثنأ وأ رك ذ امإ وهف ناويح لك نآل . تاقولخلا
 قا دق ناكو ؛ ىثنأ الو أرك ذ ال مويلا اذه ىف قلي مل هنأ ؛ قالطلاب فلح ولاهلأ للدإا

 . هلي َّق ثدذعح هنإف ىثنخ

 اعلا اعازأ ءامآلا هذع ىلاعت مسقأف . مسقلا باوج اذه 4 هر مكيعس ن 3 | ل ىلاعت هلوق

 دعابتل « ىشفلتخملا لوق امبإو . ضيارم و ىضرم لثم تيقش عمج ىتشو ١ رجلا ىف ةفلتخم ىأ ىتشل

 ند هضنل دعاشمل مكلع نإ ليق هن 1 قارتفالاو دعايتلا وه تاتششلاو « هطعبو هضعب نبب ام

 ناتمشف « نارينلا بجو» هضعلو ٠ نانجلا بجوب هضعبو ؛ ىده هضعب و لالض هضعب نآلل ضع

 نفأ ) هلوقو ( ةنجلا امو رانلا تاححأ ىوتسي الا) .هلوق ةيالا:هذكه نم برش و: اميذيا

 0 نأ تائيسلا او>رتجا نيذلا بسح مأ ) هلوقو ( نووتسي ال ضد نك

 (رورخلو لل لو لاو( وكم ماس مهتاعو ماع ءاوس تاحلاسل اولمعو اونمأ نيذلاك

 .ناطسىأوأ ركب ىأ ىف. ةيآلا ,هانهاتلازنو راسفللا لاق
 باوثلاو ةمومذملاو ةدومحملا ة ,قاعلا نم هانلق امف ل امعاللا ىفالتخا 0 نيب هنا>.س هنإ مش

 قيل ان ىف نقيل :ئاظنفا دنا ؛قتاو طعأ نم امأف) لاقف « باقعلاو

 6مل هرسيخفسف« ىسحلاب فانك

 نم ريخلا هوجو عيمج ىف لاملا قافنإ دارملا نوكي نأ ( امهدحأ ) : ناهجو ىطعأ هلوق ىفو
 3 ناكءاوس ركب وبأ هلعفي ناك اك ممودع ىلع نيملسملا ةيوقتو ئرداساللا كفو !نتاقزلا َقّتَع
 امام لك هنمدارملا نإف ( نوقف مانقنر ام و) هلوقىف قالطإلاكاذه قالطإو . الفن أذ جاو

 0 ماعطلا نومعطيو ) لاقف اعيق هللأ حدد دقو ؛الفنو أ ًايلعااو ناك ءاوس هللا لبيس ىف -



 ليللا ةروس ١3

 ( ليللا ةروس )
 4 ةيكم هنآ نوربتعو ىدحإ ل

 هده هي

 » شالو نادم مد لجن اَذِإ راب أو تن نتح :اذإ لذلاو

 ىفو « نيماسملا ىلع هقافنإو ركبىفأ ىف ةروسلا هذه تلزن هللا هحر ”لاققلا لاق (ليللا ةروسإإ

 هاررسراا ننال عام ابوك افرك طئاكن زو اهنادلز ةدقاب ءاطك ولع فرغ نكن

 لاق هنأمالسلا هيلعىلع نع ىوريو (ىظظلت أران مكترذن أف) لاقو : (ىتشل مكيعس نإ ) لاق ىلاعت هللا

 سفن مكنم ام : لاقف هلوح اندعقو تلي هللا لوسر دعتف ةزانج ىف عَقلظ هللا لوسر عم انجرخ 2

 ّلكف اولمعا لاف ؟ لكتت الفأ هللا لوسراب اناقف . راذلاو ةنجلا نم اهناكم هللا ملع دقو الإ ةسوفنم

 ثيدحلا اذهب نايف (ىرسيلل هرسينسف ىسحلاب قدصو قتاو ىطعأ نم امأف) هل قلخ امل رسيم

 . ةروسلا هذه مومع

 6 ميحرلا نحرلا هللا مس )
 ١ رامنلاو « ىشغي اذإ ليللاو | 2 7

 بارطضالانع قلخلا نكسيو هاوأم ىلإ ناوي> لك هيف ىوأي ىذلاليللاب مسقأ ىلاعت هنأ ملعا
 ؛ لجي اذإ راهتلاب مسقأ مث . مهحاورآل ءاذغو مهنادباآل ةحار هللا هلعج ىذلا مونلا مماشغيو

 قر اللا وز تتار يق اوشا تايرلا نا قرع ان دعو كب لكما ا اذ تاجا 5

 شاعملا رذعتل اليل هلك رهدلا ناك ولف . اهنماكم نم ماوملاو اهراك وأ نم ريطلا كرحتتو مهشاعمل

 ىذلا وهو ) هناحبس لاق ام ىلع امهبقاعت ىف تناكةحلصملا نكل : ةحارلا تلطيل ًاراهن هلكناكولو
 م ىلاعت هنأ لعاف (ىثغي اذإ ليللاو) هلوق امأ (راهنلاو ليللا كل رخسو)« (ةفلخ راهنلاو ليللا لعج

 ىثعي ) هلوق نم راهنلا امإ و ( اهاشغي اذإ ليللاو ) هلوق نم سمشلا امإ ورف . ىْتْعِي لوعفم رك ذي

 أ ( لحت اذإ راهلاو ) هلوقو ( بقو اذإ) هلوق نم همالظب هيراوي ءىث لكامإو ( راهنلا لإللا

 سمشلا عولطب فشكناو رهظ وأ ؛ ليلا ةءلظ لاوزب 7

 : لئاسم هيف ( ىثنآلاو رك ذلا قالخ امو ل ىلاعت هلوقو

 ىلع ردق ىذلا ةردقلا ص رداقلاو ىأ ( اهدحأ ) هوجو هريسفت ىف 0 لوألا ةلأسملا ١)

 ىثالاو ركذلا هقلخو ىأ (اهناثو ) ءاوحو مدآ امه ليقو دحاو ءام نم ىثنالاو ركذلا قلخ

 نال لكك نلا نا لااا, قد نقلل ون اننا قات نمو 00 ام ( اهتلاثو )



 0١ا/ ةيالا ٠ اهابقع فاخ الو : ىلاعت هلوق

 اس س7 ابك هذ

 «١ه» اهايفع فاخن الو

 ةحيصلا كلتو : مالسلا هيلع لي ربج ةحيصب"ناك بك اله نأ كلذو ء ام مهععو مهلع ةيدمدلا

 ىوسف دارالا ناك « ةيوسنلاب اهانرسف نإو . مريبكو ممريغص ىلع توتساف . ًاعيمج مهتكلهأ

 لس وللا مييلع

 وه ذإ ىلاعت برلا نع ةيانك هنأ ( اهوأ ) هوجو هيفف 4 اهايقع فاخ الو ) ىلاعت هلوق امأ

 ؛ ءاوس ةبقاعلاو ىقعلا ذإ ةبقاعلا ىف ةعبت فاخم ال مهضعب لاقف اوفلتخا ملا 7 للا برقأ
 . هلعق ةبقاع فاخي ال هنإف ا ةكح نوكم ام لعف نم لكو . قح< كلذ لعفي ىلاعت نأ نب د

 5 وه ىأ «لعفلا اذهل ريقحتلا هجو ىلع نكل قيقحتلا هجو ىلعال كلذ ركذ موضع لاقو

 هنأ ىلع هيبنتلا هنم دارملا لاق نم مهنمو . كلذب فصوي تأ لحب ىلاعت هللاو . ةيقاع هيف ىشخت نآرصم

 ايش فخني مل امل ىلاعت هللاو . ءاقتالا ضعب قش هناف « ةيقاع ىثخ كلم لك نإف ء بيذعتلا ْق ِ

 ل ىلا للا عن حلاص نع ةيانل ىكدنأ مانينات وز ادع قنا ام مرج ال . بقاوعل

 كواح ول  هنع راك ما عفد دو ةترصتالدعولاككلذو م لزني ىذلا باذعلا اذه ىقع اص 2

 م مدقأ اف. دوق حا رد ىذدلا قشألا كلذ ن نأ دارملا (اهثلاثو) كلذ لجالل هيذؤي نأ لواح

 ع ف را اذه لغ انكل ا تناكذإو ةبآلا هذهو ( اهايقع فاخن ال ) ةقانلا رقع

 وهواهرةع ىلع مدقأ هنأ , كلذب دارملاو (اهابقعفاخب الو . اهاقشأ ثعبنا ذإ) لاق هناك مدقتملا

 بسنف ؛ ةتبأأ فاخي ال نم لعف ديدشلا فوذلا اذه عم لعفف هموقبو هب كالا لوزن نم نمالاك

 ةنيدملا لهأ فحاصم ىفو (فخي لو ) مالسلا هيلع ىنلا ةءارق فو , قجاو لهجلا ىلإ كلذ ىف

 نذلا ةعستلا لاق .٠ ثالث دعي باذعلا 3 ١١ ا اع نأ ئود مع ءأ هللاو (فاخم الف) ماشلاو

 . هتقان ه | اةاكناكنإو انلق هأن اأو ًافذاض ناكنإف كتنلع لتقتلف اوله. ةقانلا اورقع

 دق مودجوف « اص لزنم 7 ميباتحأ ىلع اوأطبأ ايلف  ةراجحلاب ةكئالملا مهتغمدف هوتيبيل هوتأف

 ١ 7 , حالسلا اوسيلو هنود هتريشع تماقف هب اومه مث مهناتق تنأ ملاصل اولاقف ةراجحلاب اوخضر

 .ًابضغ يلعب مت 5 ًامداص ناكنإف « ثالث ىف مكب لزان باذعلا نأ ىدعودق هنولتهتال هللأو مل

 اونقيأفةرفصممبهوجو اوحبصأف ةليللا كلتهنع اوف رصناف « نوديرئام ء ءارو نمومتنأف ًايذاك ناك شإو

 ةينعف اكرشفاناكو د و نط ضع: دنسىل] أجتلاو اص برهف هولتقمل اكلاض اويلطف باذعلاب

 ملعأ هللاو (اهابةع فاخيالو) هلوقوه اذهف.باذعلانممهب لزنام هنع مهلغش مث هيلع اوردقي لف مهنع
 . ملسو هبحصو هل أىلعو دم انديس ىلع هللا لصو . مكحأو



 ل ل اى عا يم 621-2 ه2[ اع

 اهورقعف هيل ه1 انقل 1 71 هنآ ل مهل لاقف

 20-1  ا

 164١© اموسف مهنذب 0 ميهلع مدمدف

 : لئاسم هيفف ( اهايقسو هللا ةقان هللا لوسر مهل لاقف ]) ىلاعت هلوق امأ

 امل اهيلإ راشأ هنأ ىأ ( هللا ةقان ) مالسلا هيلع اص لوسرلا نم دارملا ( ىلوألا ةلأسملا ١
 ىللعو هديحوت ىلع ةلادلا هتيأو ( هللا ةقان ) ىه مه لاقو . هيلع اومزع ام هغلبو اهرقعب اوم

 ىف اكييبس راهاعسا نمله رشد ادا ] ايرارتحاو ءاءزمب العار مادع نأ ارد اهنء واو
 نورضتسي اوناكو ٠ موي برش مهشاومو مهلو موي برش اهل ناكهنأ باتكلا اذه نم عضاو»

 باذع نم لاح دعب الاحمثرذحب مالسلا هيلع حلاص ناكو ؛ اهرقنب اومهف . مهشاود سأ ىف كلذ

 مهل لاق نأ ىلع كا « مهسوفن ىف ةروصتم ةلاحلا هذه تناكو ؛ كلذ ىلع اومدقأ نإ مهم لزني

 انرك ذ ىلا ةمدقتملا رومألا عم ةيفاكةراشإلا هذه نآل ( اه هايقسو هللا ةقان )

 ىصلا ىصلاو ٠ 8 دسأألا كلوقك . ريذحتلا ىلع بصن ( هللا ةقان ) 6 ةيناثل ١ ةلأسملا ١

 : الماما ورنا ست الو ءابنع اهوعنمم الف ؛اهايقس اورذعاو 00

 ىذلا باذعلا ببسي ةقانلا رقع نعو « اص بيذكتت نع اوعنتمي مل موقلا نأ ىلاعت نيب مث

 رقعلل رشابملا نوكي نأ زو مث ( اهورقعف هوبذكف ل هلوقب دارملا وهو هب ىلاعت هللا ممرذنأ

 ىلإ لعفلا فاضيو ( رةعف ىطاعتف ) لاق اك ٠ ةرشابملاب هبلإ لعفلا فاضيف ءرادق وهو ًأدحاو

 مث ريغص هعياب ىتح اهرقعي نأ ىنأ هنااا هوان لاق د>اولا كلذ لعف اع مهاضرأ ةعامجلا

 . نينثا اناك امهنإ ليق : ءارفلا لاقو . نيرسفملا رثك أ لوق وهو. ماثنأو مهركذ مه ريبكو

 (اهدحأ ) اهوجو ةمدمدلا ىف نأ ملعاف ( اهاوسف مهذب مهبر مهلع مدمدق )ل ىلاعت هلوق امأ

 لاقيو ؛ هيلع تقبطأ اذإ ءىثلا ىلع تمدمد لاقي باذعلا مهبلع قرطأ مدمد ىنعم : جاجزلا لاق
 : ىدحاولا لاق . هيلع تمدمد تلق قابطإلا تررك اذإف ؛ رحشلا ادا < ةحوال ةقان
 اذه نم مدمد جاجزلا لعجل : امد محشلاب مد امنأاك نيمسلا ءىشلل لاقي و ؛ خطالا ةغللا ىف مدلا

 مهمعو باذعلا مهنلع قبطأ : مهيلع مدمد ىنعم اذهىلعف .هباب و اوبكيك وح فيعضتلا ىلع فرحلا

 كيروس ىأ . هيلع تمدمد نفديءىثلل لوقت (ىاثلا هجولا) بنا جلا عييمج نم هب خطلي ىذلا ءىئثلاك
 بارتلا تحن مهلعجل مهكلهأ نأ, ضرأألا مهيلع ىوسف « مهلع مدمدف ىنعم نوكي نأ نوجيف . هيلع
 (اهعبارو) لجرلا جعزيىذلا مالكلا ةمدمدلاو ؛: بضغ مدمد : ىرابنالا نبالاق (ثلاثلا هجولا)

 هلوق امأ ؛ءارفلا لوق وهو « ىنارعألا نبا نع بلع هاور مهب ضرألا فجرأ مهلع مدمد
 :(ىوسف) ىعملا ناك« مومعلاوق ايطإلاب ل ايفا نإ انالكلذر نيهجو لمتحي ( اهاوسف )
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 ا مو 2 رد هام وق

 «١١؟» اش 5 د -- دو 5-5-0

 قسفلا لهأ و موسفنأ نورهظي حا الصلا لهأ نأ ) 7 مهل وق ا م | 2 هلوتمملا

 مق ارا نولي برا زل 1 سلا ضياس مرطب

 كوفخم مهنإف ماثللا امأو 5 نيقراطلل ناكللا 0 نارينلا نودقويو 0 نوجاتوملا ممددصعيو مهنك 6

 مهنم سيلو نيحلاصلا ةلج ىف هسفن سد ىأ ( اهاسد نم باخ ) ( اهيناثو ) نيبلاطلا نع مهنك امأ

 َّى سد نم ) اهاسد نه) ) اهعبارو 0 اهف سمغنا ىح ىصاعملا َْق ) اهاسد نه) ) اهثلاثو (

 نع 6 نم نأ ) اهسماخو / اهلهأ 2 هتسلا#عو اهلع هتيظاوم بال كلذو 3 روجفلا ةهيس#ل

 :لاواطا و ءامتخالاق مسالا: ققلاك راف« [سنما كورت لاما راض ىضاخملاب لدتا فاعلم

 اهلاقت او ارق أ اها رغاوب للاهل ابلغأ قف“ تريح «تاعاردلا نام اناكاطللا

 كوارع مسق أ هنأحيس هن كف : هللا همحر ىدحاولا لاق (اهاسد) ريسفت ىف مهظا انلأ ةانه"ءايككفاو

 2 هسقت ريوطت كود 0 ىذلا وه هب 1 نظال ىد هاذخ نم مراسخو هروط نم حالف ىلع هتاقولع

 9 قا أب ءاضقو مدهتم ردق ريغ نم ةيصخملاب 7 الهإ

 نأ الإ ناردص» ىوفطلاو نايغطلا ءارفلا لاق 4 اهاوغطب دوم تبذك  ىلاعت هلوق امأ

 : نامجو ريسفتلا ىفو ءاعدلا نم ىوعدلاكو هو كلذل ريتخاف تايالا سوؤرب هبشأ ىوغطلا
 كأ يذلا« نا هر لك ةفاوعت كل الازلس ا امال ىوكتم كرش لا
 ىذلا مهاذءل مساىوغطلا دأ ( ىناثلاو ) روهشملا لوقلا وه اذه هب بي ذكستلا ىلع مهلمح مهايغط
 دعبيالاذهو «باذعلا نم هب مهرذنأ ايفمهوسراوقدصي مل ىأ اماذعب تبذك ىندملاو : هب اوكسلهأ

 هنال ىوغط مءاج ىذلا باذعلا ىمسي نأ زوجيف داتعملا ردقلا ةزواجم ةغللا ىف نايغطلا ىنعم نآل

 ىوغطلا ىذ باذعلا نم هب تدعوأ امب تبذك ريدقتلا نوكي وأ داتعملا ردقلل ةزواجم ةحيص ناك

 ءامع لح ىذلا باذعلاب ىأ ( ةعراقلاب داعو دوم تبذك ) ىلاعت هلوق ليوأتلا اذه لع لديو

 0 ةيغاط باذعلا نم هب اوكلهأ ام ىمسف (ةيغاطلاب اوكلهأف دومث امأف ) لاق مث
 2 هل ثعننأف رمالا ىلع اال تّدعل لاقي ثحعل عواطم ثعبننأ ( اهاقشأ ثعننأ ذإ) لاق هلوق

 (امههدحأ) نالوق هيفو ةقانلارقاع وهو اهاقشأ ثعبنأ نيح مهنايغط 2ظظ0 تيذك هنأ ىدطااو

 ىوتفبنياوآلاّق شأو هو ناد نممأشأ : لاقي لث ا هب برضو فلاس نب رادق همسا و نيعم صفت هنأ

 نادحولا ظفل ىلع ءاج امبإو . ةعامج اونوكي نأ زو ( ىاثلاو ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 الصفا نان الاوت كتاقلااو ةركذللاو عمجاو دحاولا نيب هتفضأ ”اذإ لضفالا لعفأ' ىف كتاولتل

 . مهلضافأ لاقي اك
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 (ل سس ن1

 ا 5 نيرا كو <« مرنم حلفا دق 7

 ماه ع 2 أ ان

 هنادمس هيئقا ةيراي 0 داو ىلا ل اعقاللا وهو هردقو هئاضّ#ب وه له هنأ كلفنا 0 ها

 نأ تبث ذئئيحو . هردقو هئاضقبو هبو هنم ًاضيأ كلذ نأ لع ( اهاوقتو مي م

 ىلعالقع لدي ىذلأ مث . هفرصت و هداحبإ كتب ا عقاو رهف هللا ىوسام يك

 لاعفآلا نأ ًارارم انركذام قيفوتلاو نالذخلا وه ( اهاوقتو اهروج اهمهأف ) هلوق نم دارملا نأ

 نع ثدحما ىنغتسا دقفلعاف نعال ناك نإ اط وصخ :« تارايتخالا لوصح- ىلع ةفوقوم ةبرامتخالا

 .دوصقملاو رف هللانع ناكنإو « لسستلام زل ديعلا وه لعاف نع ناك نإ و٠ 00 ىن هيفو « لعافلا

 , ةعفد هبلق ىف هتروص عقتف ءىث نع الفاغ ناسذإلا ناك امبر هناف . هسفن لقاعلا برجيلف آضيأو
 ءاهمتإلا هكر دكا لا كلذ لق كتاباو ديل "هلم باقلا ىف ةروصلا كل عوقو ىلع بترتيو

 . ةلزتعملا 112/0 كا 12 ) هلوق نم دارملا نأب عطقلا ديفي كلذو ؛ لعفلا رودصو
 ١ كلا علا نييظقأا نع ةارانغ ةيكزتلا أ ملعاف اهاكز نم حلفأ لق 02 ىلاعت هل وة امأ

 1ع 3 لعفب بوئذلا نم 01 نأت ع 55 نم هبولطم 3 لق هنأ ( ما )نالوت ةيآلا

 هنم دارملا لاقو « ليوأتلا اذه ىضاقلا لبقو : هللا اهاكز نم حلفأ دق 0 5 0 محلا هناعر

 رجال لاق مث انالف ىري الف نإ ”فردلا ف لاه 52 كلذ اع امتيكزتب كح هللا نأ

 مكح ىف وه ام ىلع هدر نم ىلوأ هيلع ريمضلا درف « ًارهاظ مدقت 37 0 عفا تر

 لك رو "ذأ

 . هيلع ظفللا لمح بجوف هانرك ذ ام اممهمأب دارملا نأ عطاقلا ناه 1 انالد دق انأ لعاو
 مث« نيوكستلا ىلع تاليعفتلا ءانب نآل « فيعض وهف ةيمستلاو هلا ىلع لوم اذه نأب هلوق امأو
 نم مكحلا ريفغت مزاتسي هب موكحما ريغت نآل . هريغت عنتمي هب هللا كح ام نكل كلذ انملس نإ

 دل فااهأ .لاحم لاخلا ىلإ ىتعفللا و ,لاع كلذو لهجلا لإ للعلا ريغتو « بذكلا ىلإ قدصلا

 ىلإ ريمضلا دوع نأ ىلع اوقفتا ةغللا لهأ نإف . ىلوأ سكسعلاب اذه انلق « مدقت دق سفنلا ركذ

 (سفن و) هلوق ىلإ هنم (ام) هلوق ىلإ برقأ ( اهمهأف ) هلوقو « دعب الا ىلإ هدوع نم ىلوأ برقاألا
 نر ا لط للاى يلا ولا د[ ررأع ليراتلا انهشك و اعد هد حيجرتلا ناكف

 ىسفن تآ مهللا » لاقو فقو ( اهاكز نم حلفأ دق ) أرق اذإ ناك مالسلا هيلع هنأ لاله ىنأ نا
 ' اهاكر م رخ تنااك زو ءاهالا د تأ دال و, تنأ ء اهاوقت

 وهو « سيسدتلا نم اهسسد هلصأ ( اهاسد ) اولاَةف ( اهاسد نم باخ دقو ل ىلاعت هلوق امأ

 ىضقت للغأ نأ 000-5 سف ءاب تائيسلا ىدحإ تلدبأف «ءىش هلا ف ءىشلا هاف ]

 امأ : لوقت مث *2بسبلم لصالاو ىلمو «تببأ لصالاو تيبلا اولاق اكو ؛« ىزابلا ضضقت ىزاللا



 ١+ ةيآلا .اهاوقتو اهروجل اهمملأف : ىلاعت هلوف

 هاك ودام رح ايم

 مل ليق نإف 0)سفنلا لع هب دبشي ام ىلع ؛ ةرك ذملاو ةركفملاو ةليخللاو ةرصايلاو ةعماسلا ةوقلاك

 سفنلا ىهو , سوفنلا نيب نم ةصاخ ًاسفن هب ديري نأ (امهدحأ) ناهجو هيف انلق ؟ سفنلا تركن

 سنج تايك َرملاف« سيئرلا وه نوكي دحاو نم اهيف دب الف . ةرثك لك نال كلذو . ةيوبنلا ةيسدقلا

 عاونأ ناسنإلاو « ناسنإلا اهسيدرو عاونأ هتحت سنج ناويحلاو , ناويحلا اهسيئرو عاونأ هتحت

 تش رلا رد نوكت كارو كاتم نوك نأرو نبأ الق ء نا كك | ناكءاسن لاو ىلا سر فاح

 (ىناثلا) تاذلاب ةساير تايك رملا ملاعل ةسيئرىه ىلا سفنلا كلت ىلإ ةراشإ 6 هلوهف , قلطملا

 سفن تملع ) هلوق ىف روك ذملا هجولا ىلع ريثكتلا ريكنتلا نم دارملا نوكيو « سفن لك ديرب نأ

 ضعب ركحذ دعب لاقام ىلع هللا الإ اهددع ىصح ال عاونأ ناويحلا نآل كلذو (ترضحأ ام

 لصفلاب اهرئاس نع ةزيمتم ةصوصخم سفن عون لكلو ( نويلعت الام قاخنو ) تاناويحلا

 سن صاوخ نم ليلقلاب هلقع طيح ىذا 067 لصفلا كأإذل ةمزاللا نطاولو ) هتيهامل موقملا

 : ناس هللاراّرسأ راح .ىف لغوتلا نع الضف «ض َوِعَتلاَو ىلا

 ماهإ نأ ( لوآلا ) ناهجو هيف لص#لا ىنعملاف 4 اهاوقتو اهروجل اممهلأف 9 ىلاعت هلوق امأ
 رايتخا نم هنيكمتو حنيبق رخآلاو نسح امهدحأ نأو . امهلاقعإو امبماهفإ « ىوقتلاو روجفلا

 لدي.و اولاق « ةلزتءملا بهذمل قباطم ليوأتاا اذهو ( نيدجنلا هانيدهو ) هلوةك وهو ءامهنم ءاش ام

 سابعنيا نعىورم هجولا اذهو ( اهاسد نم باخ دقو . اهاكز نم حلفأ دق ) كلذ دعبهلوق هيلع

 رفاكلا مهأو هاوقت قتلا نمؤملا ملأ ىلاعت هنأ ( ىناثلا هجولاو ) نيرسفملا رباكأ نم عمج نعو

 اهايإ هقيفوتب كلذ اهيف لعج ديز نبا لاقو ؛ اهاوقتو اهروجل اهمزلأ :ريبج نب ديعس لاق . هروجخل
 فيرعتلاو مياعتلا ىدحاولا لاق « كلذ ىدحاولاوجاجز لأ راتخاو ,«روجفلاباهايإ هنالذخ وىوقةتلل

 ًانق"ةنلقو عق وأ: اك ديعلا تاقلاد هللا مقوي نأوه ماهلإلا نإف ٠ ريغماهلإلاو ريغ . نييبتلاو

 .ىثلا كلذ هتمهأو : هعلتبا اذإ همهتلاو « ءىثلا محل : مهلوق نم ماهلإلا ىنمملضأو . هايإ همزلأ دف
 , غالب إلاك هنآآل ,دبعلا بلق ىف ىلاعت هللا هفذقي اف كلذ لمعتسا مث لصاألا وه اذه . هتغلبأ ىأ
 . هاوقت نمؤملا ىف قلخ ىلاعت هللا نأ ىف حيرص وهو . ديز نبا لوق لصألا اذهل قفاوملا ريسفتلاف

 ريمج نب ديعس نع ائوارملا ل فيعضف (اهاكز 0 حلفأ دق) هلوقب كسلا اما هروُجخ رفاكلا 5

 , اهرهظو اهحلصأ و ىلاعت هللا اهاكز سفن تدعسو تحلف أدق ىنعملا نأ ىلكلاو لئاقموةمركعو ءاطغو

 ةثالثلا تايآلا نأ انركذ دق لوقأو . مات وهو ىدحاولا مالكر خآ اذه. ةعاطلل اهقفو ىنعملاو
 قبب مل انههف . ةيكرملاو ةطيسبلا ةيلفسلاو ةيولعلا ماسجألل ًاريدم هناحبس هنوك ىلع ةلالدلا تركذ
 ءىش ىب ؛ هريبدتو هقيلختب عقاو هنأ هيبنتلا كلذ ىضتقم تبث دقو الإ تاسودحملا ملاع ىف امم ءىث
 ء هركذ ام لوانقيناكن إو نآلا هفرعن يذلا ىنعملاب سفنلا ملع الد. رش لك اطبق 0510151 1

 ع8 - رخخ ؟هو
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 ا 0 ا هآ6 هادصر

 «ا/د» اهموس 1 5 061 ص امو نيرألاو

 لقعلا بذج ىلإ قيرطلاك كلذ ناكف . هيف هعزانيال سحلاو ءهب قيلي ام ىلع هتمظعو هللا لالج

 تمظعنم ناحبسف « ةيدمصلا ءايربك ءاديبو « ةيبويرلا ملاع عافي ىلإ تاس وسحلا ملاع ضيضح نم

 .هتملك كلكواةتكحل

 فصوامل هناحبس هنأ (باوجلاو) ؟ (اهانب امو ءامسلا و ) هلوق ىف ةدئافلاام «ىناثلا لاؤسلاإ)

 عيمج ثودحو امثودح ىلع لدي ام نايبب هعبتأ ؛اهتمظع ىلع ةلادلا ةعبراألا تافصلاب نيدكقلا

 لكو « ةيهانتم ءامسلاو سمشلا نال كلذو « ةلالدلا كلت ىلع ةيآلا هذه هبنف ؛ ةيوامسلا مارجألا

 ردع الركب د مظعأ وه ام دوجو لقعلا ىف زوحي ناك هنأ عم . نيعم رادقمب صتخم هنإف هانتم

 ريئانزو ندعم ,دعنل نوكر | نأزوب ليال 4 نيخللا ىاذقملاب.اخايؤاككلا ئاسؤ:سمسقلا نصاضتخاف ءهنم

 اهردق تايواعسلا رئاسو نسمشلا ربدم اذكف .هتئينقم بسح هينبي تيبلا قاب نأ اكو ء ريدم

 رئاسو سمشلا ثودح ىلع ةلادلا ةقيقدلا هذه ىلع هيبنتلاك ( اهانب امو ) هلوقف « هتئيشم بس

 . تانوايسلا

 (لوالار نيهجو نم (باوجلا ) ؟ اهانب نمو لقي ملو ( اهانب امو ) لاق مل« ثلاثلا لاؤلا])

 ءااهانيإ ىذلا رداقلا ميظعلا ثلا كللذاو,ءاعشلا وأ: ليقزةن اك ءةفصؤلا لإ ةزاشإلا: وه ذاوملا نأ

 هلوةك نم عضوم ىف لمعتست ام نأ ( ىناثلاو ) اهاوس ىذلا ةمكحلا رهابلا ميكحلاو سفنو

 ٠ لوآلا ىلع دامتعالاو ( ءاسنلا نم ركؤابآ حكنام اوحكستت الو )
 ءامسلا ىهو ةثالثلا ءايشالا هذه ىلاعت هللا تاذ فيرعت ىف ركذ م6 عبارلا لاؤسلا ١

 دهايشلاو ؛ دهاتلاب الإ نعم ال بئاغلا ىلع لالدتسالا نال (قاد+لالو از ؟سفنلاو ضرالاو

 هوبا ةراع الاراهلإ و ةيواعلا ةنامبق اظبسلاو هةةك سرا طعما ناطقا هاو قاتتسمجلا ماعلا الإ سيل

 كار انهزشأالب ماسقأ اوه ٍككارللاو ((ضاراآلاو ) هلوةب ةراشالا هيلإو ةيلفسلاو ( ءامسلاو )

 .( اهاوس امو سفنو ) هلوقب ةراشإلا هيلإو سفنالا

 : ناتل أسم هيفف 4 اها>ط امو ضرأللاو 0 ىلاعت هلوق امأ

 طنب لسانا !اويرادل ول.( اهنا اهروزن كلا و ):هلبوق نع ااذهءرخأ الإ ( لوألا ةلأسملا 2

 . ( اهاحد كلذ

 « زئثاج لادلا نم ءاطلا لادبإو ءطسبلا وهو وحدلاك وحطلا : ثيللا لاق « ةيناثلا ةلأسملا 2

 . ءاملا ىلع اهطسي : ىلكلاو ءاطع لاق . ابعسو قخملاا

 اهئاضعأ ليدعت اهتيوستف . دسجلا ىلع سفنلا انلمح نإ ( اهاوس امو سفنو ل ىلاعت هلوق امأ
 ةريثكسلا ىوقلا اهؤاطعإ اهتيوسةف ؛ ةريدملا ةوقلا ىلع اهانلح نإو حيرشتلا مع هب دهشي ام ىلع



 ل ةلازلا يللا اذإراغلاو ا: لاش ءلووأ

 | خذ

 00 .(مسلأو ١ 97 ١ اذإ ! ليللآو هايل جاد راما

 , هتكرح ملاعلا اذه ملاصم طابترا ىفو « سحلا بسحب مرجلا ربك ىف اهولتي هنأ (امسءاخو) ضيبلا
 ! اهويغ نييؤ,ل ابغا نيا لايلءام ةدساذملا وم امينا نأ هروكتلا ملع ىف ربظ دقلو

 ىلإ اهالج ىف ريمضااو فشكلاو « رابظإلا ةيلجتلا ىنعم « اهالج اذإ راجنلاو ب ىلاعت هلوق

 ةرامع راهنلا نآل كلذو سمشلا ىلإ دئاع هنأ جاجزلا لوق وهو (امهدحأ) ناهجو هيف ؟ دوعي اذام
 هلاكو ثلا ةوقا نال أر وهظأ لجأ نسمتعلا تناك اناورظ لجأ زابنلا ناك |لكف:."نبتمتقلا رون نع
 ( وه الإ اهتقول اهلج ال )ىلاعت هلوةك , اهربظيو سمشلا زربي ر 0 د
 . ضرألا ىلإ وأ ءايندلا ىلإ وأ ٠ ةملظلا ىلإ دئاع هنأ - روبمجا ب وذو ( ىتاثلا ) اهجرخم ال ىأ
 :ءاما نوار تاع ةادغلا نوديرب ةدراب تحبصأ : نولوقي خا رجب نإو

 ةيآلا هذهو . أاهءوض ليزيف سمشلا ليللا ىشغي ىنعي 4« اهاشغي اذإ ليللاو ١ ىلاعت هلوق

 سمشلا ىشغي ليللا لعج امل هنأ ( لوألا ) نيهجو نم اسهلبق ىتلا ةيالا ىف لوالا لوقلا ىو

 ىف ريمضلا نأ ( ىتاثااو ) ليللا ىف رك ذام دض ىلع . ابهلحي راهناا لاقي نأ نسح اهءوض ليزيو

 ىف ريما وكلا: تحي نقلا, نوكأ نأءايحي املج ىف !ذنكف ؛ افالخ حابب وسلا (اهاقلي
 الإ تسيل ةعبرالا ماسقأللا هذهو : لافقلا لاق « سمشلل انهه ىلإ ةووسلا لوأ نم لصاوفلا

 . راهنلا عافترا دنع اهنم لصاحلا ءوضلا ( احلاوأ ) ةعئازأ ف اطوأ انس نكشف هعيتلل نب ىققلا]
 اهل رمةلاولت اهنمو ء شاعملل سانلا بارطضاو ناويلا راشتنا هيف لمكي ىذلا تقولا وه كلذو

 كلذ فالخ دوجو اهنمو ؛ راهنلا ءىجع اهزوربو اهعولط لماكت اهنمو ؛ اهنع ءوضلا هنو

 ةيقواخللاو ةيعونصملا انما مف هلقع نيعب نها 3 المع ةمظع ىف اليلق لفت نمو. للللا ءىج

 . هنأش مظعأاس هناحبسف : !مةلاخ ةمظعىلإ هنم لقتنا ءازجالا نم تكامل: نفاملا 2 57
 ْ : تالاؤس هيف ( اهانب امو ءامسلاو ل ىلاعت هلوق

 ناكل ب ردضم كتاكزول انهن (لم) نأ م[ تفاطكلا علا هركذ.ىدلا نأ «لوآلا لاؤسلا)

 اذه ناكول هنأ نم ىضاقلا 0 ىذلاو « قح مظنلا داسف بجوي هيلع ( اهمهلأف ) فاعد

 رطخ ىذلاو ؛ ديج لاكشإ بف.( (نسمقلا رك 2 زوج ناك امل « ءامساا قلاخ امسق

 ةعبرالا اهفاصوأ عم هناحبس اهركذف ؛ سمشلا وه ت اسوسحلا مظعأ نأ ( هنع باوجلا ) ىف ىلأبب

 هناحيس' هريبدت: ىهو .ةثالث تافصي اهفصوو كلذ دعب ةسدقملا هتاذ 0 امتمظع ىلع ةلادلا

 اذه نم ضرغلاو لإ سفنلا ,لقآلا ابن زشأ وكذب كابكزملا لع هبنو., تابكارللو نضرالاو ءازتلا

 , سمشلاب جذاسلا لقعلا جتح مث سمشلا مرج ةمظع ىلع سحلاو لقعلا قفاوتي لادم لوقبلا
 كا ردإبانهه لّقعلا ىظحت ذئنيخ ءاهط .ىدبم تايثإ ىلع تابك راو تايضراألاو تايوامسلا عيمج لب



 ةيالا . اها و سمشلاو : ىلاعت هلوق اه.

 كل 2 اال انللك ةلاسللا كتي وم هنو امأدورن ءانلا جرم تاك اهتقلامإ ل وناكتشا اك

 رسوما ىف واولا نأ فلالل ةلاكإلا كرا ئرشو « ءالا رح اف نوحني الو تاملاإلا هذه نولعال

 لدي ام هيف لصحب نأ كلذ نم مزل ملو واولا نع ةيلقنم نازبمو تاققيم ىف ءايلاو « ايلا نع ةبلقنم

 اأو كالا رع 1 2 ار كلام رع فلالا كرت نأ نبأ انيه |ذكتف ؛ دامت الا كلذ لع
 هلا 2 لاه [!فلالل 1 كادر . اضرأ نا ل ةرمك لق كيو كمل ةلاإ كنتو -ضعدلا هلام
 امن] ءايلانع ةبلقنم فلأ اهاحدو اها>طو اهالت ىف نكي ملو ءايلا نع امالقنا ناكاذإ ءايلا ىلع لدتل

 . تو>دو تولت ةلالدب واولا نع ةيلقتم ىه

 باوج وهو ( حلفأ دق ) هلوق ىلإ ءايشأ ةعبسب مسقأ دق ىلاعت هللا نأ 00 ةلأسملا ١
 1 ها 2 لاط مالكلا نآل تفذح ماللا نكل . حلفأ دقل ىنعملا : جاجزلا لاق , مسقلا

 دهاجم َلاَق :لاوقأ ةثالث اهاحض ىف”نوّرسفملا" رك ذ 0 نسمفلاو 0 هلوق

 رح يعي لداقم لاف اهةيلتق قار ]ملا اتخا اه هاكر اكيلا العن ةداَنق' لاق زر هاهاوأوضإ ىلكلاو

 قيوف ىحضلاو ؛راهنلا عافترا.وحضلا :.ثيللا لاق « لوقن نأ ةغللا بسح كلذ ريرقتو «٠ مشا
 لظلا ضيقن حضلا : مثيهلا وبأ لاقو . فصتني نأ برقو ءراسهنلا دتما اذإ ًادودمم ءاحضلاو . كلذ
 اهويلقف ءاحلا نروكس عم ءايلا اولقثتساف « ىحضلا هلصأو ضرالا هجو ىلع سمدشلا رون وهو

 قامىلع سمشلا هيف قرشت ىذلا تقولا هب ىعم مث اهرونو سمشلا ءوض وهىحضلاف ؛ حض اولاقو

 اذك و ؛ لصألا ىلعومف اهؤوض اهاحض ىف نيرسفملا نملاق نف (اهاحض وأ ةيشع الإ) ىلاعت هلوق

 سميشلا رح هنإ ىحضلا ىف لاق نمو . سمشلا رون نم وه راهنلا عيمج نال , هلك راهناا وه لاق نم

 يس اد ىلإ كفل انور قلو وح انساب قاف اهلج كيش ا قا نا ادام لهو ونت ءاهاوجم ناذلف

 لهأ نإف ء حلاصملا نم اهب قلعت ام ةرثكلل اها-ضو سمدشلاب اب مسقأ اك لاعت هنأ ٍلعاو ؛لاوقألا

 ةوقخفني ىذلا روصلاك كلذ راص قرشملا ىف حبصلا رثأ رهظ اءلف ؛ ليللا ىف تاومالاك اوناكملاعلا

 نوكياويع ماكتلاو .ةؤقلا وداي دنآلا قل هاطكللاا كلت لاارتبالدو هءايحأ المال: تلراطف تانج
 لهأ رارقتسا .هبشي .ئحضلا  تقوو «ةماتقلا لاودحأ هيشت ةلاخلا هذرف « ةزوؤضلا "تقؤاهلاك ةياغ
 اناييرلعلا نك فوا اكلع عسبت اذإ ولتي الت : ثيللا لاق ( اهالت اذإ رمقلاو) هلوقو ٠ ايف ةنجلا

 نم لراإلا اكيسالا ني تكي اكل كلذ.( لمشلا كوارع بدع ًاعيااظ ماعلا, ماغي :(اه دجأ )هزوججو
 نيلبع نبا! نع ءاطعو لروقيو هو 4 ةءاضالا ل ىف اهبضيتت-شقلا :نافد نيطيقلا كيرغراذإ ربغلا ن

 ىلكلاو ةداتق لوق وهو ؛ بورغلا ىف لالم ا ةليل اهعبتي رمقلاف تبرغ اذإ سمشلا !:نأ ( 5

 ب نتلف لاا نآمقلا نكرر كال دجتأب اعلا نأ وه ولتلا اذه لورد رمل ءاووغلاونا قا( اعل امو:

 سمشلاو تي هناكف ؛ لكو رادتسا ني> اهالت جاجزلا لاق ( اهعبارو) هنم ذخأي ىأ اذك ىف ًانالف

 ىلايللا ىف كلذو ؛ ةرانإلا ف سمشلا ما ا قاف لك اذإ ب [تاروتلا و نايطلاوف



 ١4 نالفعلا ةراوق

 ( سمشلا ةروس

 (ةيكم ةبآ ةرشع سمخ)

 2 لس لس 6 دف سس ا ه دن دم

 ملل ذإ رمقلاو 2٠١ ابو سمشلاو

 ١) ميحرلا نمحرلا هللا مس ©

 : لئاسم نم ديال ريسفتلا ف ضوخلا لبق 4 اهالت اذإ رمقلاو اها و سمشلاو 2

 . ىصاعملا نه ريذحتااو تاعاطلا ىف بيغرتلا ةروساا هذه نم دوصقملا ( ىلوآلا ةلأسملا إل
 ةميظعلا عفانملل ةنمضتملا هتاقولخم عاونأ مسقلا ىف رك ذي نأب ًامئاد هدابع هبني ىلاعت هنأ ملعاو

 نوكستف . بلقلا ىف عقو هل صحي هب ىلاعت هللا مسقي ىذلا نآل ءاهيلع ركشي واف فلكملا لقأتي ىتخ
 . ىوقأ هلمأت ىلإ ىعاودلا

 برو سمشلا برو ردقتلا : اولاق لوصآلا لهأ نم ةعامج نأ تفرع دق (ةيناثلا ةلأسملا))
 مسقلا اذه ةلج ىف نإ اولاقف « بهذملا اذه نالطب ىلع موق جتحاو ٠ مسقلا مات ىلإ بك ذاغلاس

 ارو ءامسأ برو ؛ دارا نوكي نرأ مزلف ىلاعت هللا وه كلذو ( اهانب امو ءامسلاو ) هلوق

 هللا وه هنم دارملا نوكي نأ زوال ( اهانب امو ) هلوق نأب هنع ىضاقلا باجأ . ضقانتملاككلذو

 مدبب نأ ىلاعت هنمز وجال ةناللإو ا ند ىلعالإ ءامسلا قلاخ لف لمحة الاه نال كانتا

 نم دبال ًاذإف . هجولا اذه ىلع هريغ عم رك ذب داكيال ىلاعت هنآلو , هسفنب همسق ىلع هريغب همسق

 بحاص ضرتعا « اهتانبو ءامسلاو : ريدقتلا نوكيفردصملا كح ىف هدعبام عم (ام) نارها لاول
 . مظنلا داسف هيلع (!ممهأف ) هلوق فطع نم مزل هجولا اذه ىلع رمألا ناكل لاقف هيلع فاشكاا

 ؛ ىثغي اذإ ليللاو) ون اههيشأ امو ةروسلا هذه لصاوفىف نوفلتخم ءارقلا ( ةثلاثلاةلأسملا ١
 ؛ ميخفتلابامضعب وةلامإلابامضعب ةراتو ميخفتلابت راتوةلامالابةرات اه وأرقف (ىجساذإ ليللا و ىحضلاو

 اهاحطو .اهالت : وحن واولا ابضعب لصأ ناكنإو اهدعب ىتلا تايآلاو . اهاحض رسكب ءارفلا لاق
 نالا'ئازلا قمااؤهاالغ اهسبتا .اهنلا افرح :ةنوزاقلا كتدتبا "امل هانز ااذصأ !كياتكتا# مالم
 اههوُكو توحطو تولت نأ ئرتالا , ايلا نعاةلقنملا:قئاوث ادق وااولا نع ةبلقتملا تفلآلا

 هتلامإ اوزاجتساةقفاوملا هذه تلصح ايلف ؛ ىحدو ىلت : وهن ءايلا ىلإ بلقنت نأ اهلاعفأ ىف زو دق
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 تاك مم انت 1 ار َنِدلَأَو »١9« ةنمللأ باَدكأ كتلوأ

 ماس د هه مخل ع © 7 ها هربع

 0٠0١ ةدصؤم ران مهيلع 215١ ةمئشملا

 ةرهزلا هذه 0 ةيقعلا محتقم نوكي ىنعي (ةمحرملاب اوصاوتوريصلاب اوصاوتو ايم 0 نيذلا ناك

 ربصلا ىف نيغلابم اوناك مهناف  مهريغو ةعبرآلا ءافلخلاكةباحصلا رباكأ مه ةفئاطلا هذهو . ةفئاطلاو
 سها ميظعتلا ىلإ ةراشإ ( ربصلاب اوصاوتو ) هلوقف ةلمججاب و ؛ قلخلا ىلع ةمحرلاو نيدلا دئادش ىلع

 الإ ضل تاعاطلا لعأ رادمو 0 هللأ قاخ ىلع ةقفشلا لإ ةراشإ ) ةمح رملاب اوصاوتو ( هلوقو 0 هللأ

 ؛قملا عم قدص: نر فوصتلا ف لصأألا نإ :نيةقحملا ضعب هلاق ىذلاوهو نيلصألا نيذه ىلع

 .قلخلا عم ق اخو

 : لاقف ةمايقلا ىف مه نم مهنأ نيب نينمؤملا ءالؤه فصو امل 00 هس هنإ مث

 مم أو ةعقاولا ا قولا ىلاعت هنالل كلذ 2 مك 4« ةنميملا باص مصأ كنل لم

 وأ ؛لاهشلاو نيهلا . ةمأشملاو ةئميملا : فاشكسلا بحاص لاق (دوضنم حلطو . دوضخم ردس ىف)

 . اهيلع ريئاشملاو مهسفنأ ىلع نيمايملا ىأ . مؤشلاو نها
 هلاك هباتك قوي نم كالرإلل ليقف 4 ةماشملا تام مش انتانأ 0 نيذلاو ( ىلاعت لا 32

 كلذ ريغ ىلإ (مومحي نم لظو « يمحو مومس ىف ) مهنأب مل هللأ م الار أ

 ثان ةيفو 4 ةدص وه رات : مهلع ل ىلاعت لاق مث

 نف. هتقلغأ اذإ هتدصوأو بابلا تدصآ لاقيدربملاو جاجزلاو ءارفلا لاق (ىلوآلا ةلأسملا)
 دك مازال 8 نوكي نأ زو#و' لوعفملا مسأ زمهف تدضأ ن "م م ةزمهلاب ةدص وم أرق

 : نيرمأ أاضيأ لمتحازمهم مل نمو ؛ ىمؤه وحن ةمض اهلبق ناكاذإ و اولا زمهبنم ةغل ىلع زمه هلأ
 .٠ دعوم تدعوأ نم لاقي أَ لوعفملا مسأ زد ملف قاطو لاق نم ةغا نم نو نأ ) 1 61ه نأ (

 ارد رولا ويك ةقليزم !اننا7 :ةيفرد# جالا زا دن نت 16103( رغالاا)

 ؛ قيطملا بايلاوهو ديصولاو ديصألا اذه 6 لاقيو ءارفلا لاق ؛ وا فيفختلا ف املقيف سو»و

 بأب مهل حتفي لف ةقيطم اجاوب ىدعبب ) ةددص ٌوم ران ماع ( لتاقم لاق : لوقف انكم تفرع اذإ

 طاحأ) هلوةك؛ مم نارينلا ةطاحإ دارا ليقو٠ دابآلاا دبأ حور اهبف لخدي الو مغ اهنمجرخنالو

 . ( اهقدأرس مه

 ران مهلع : : ريدقت ىلع راث انال ةفص تاررج دقو 0: تاؤزاؤل اذ م ( ةدصؤملا ( 2 ةيناثلا ةلأسملا ر

 لعأ لاغتو هنأد يس هللاو « نابقاعتي امال نيونتلا ايدل وايل مم باوالا ةدص ٌوم



 ا١ما/ ةيآلا . ةبرتم اذ ًانيكسم وأ : ىلاعت هلوق

 ه نت دع هه آ  آ هر سس و ه ه8

 0 امس 0 نم ناك مث 6١7 ةيرتم اذ 5 وأ

 ناد ةمح را رم

 ر_- -

 . بسنلاب برقلا هيف لخدي اء راوجلاب برقلا هيف لخدي ليقو « لضفأ هماعطاف ؛ ةبارقو متي

 سيلف « هرضو هرقف نم بارتلاب قصل دق ًانيكسم ىأ 4 ةبرتم اذ آني انيكسم وأ ) ىلاعت هلوق امأ

 ىذلا ادد : - لَه 2 بارتلاب قال نيكس 0 سايع نا نأ ىور 2 هئط ورام هتحالو ةرتسام هقوف

 ثيحب نوكي دق نيكسملا نأ ىلع ةيالا هذبب ىعفاشلا جيتحاو (ةبرتم اذ ًانيكسموأ) [هيف]ىلاعت هللا لاق

 (ةيرثم اذز هلوقب هدييقت ناكل , ةتبلا ًائيش كلمال هنأ ىلع اليلد نيكسملا ظفلناكول هنأل  ًائيش كلع

 ا ريغ وهو أريرك 2

 نإ هناف ءاونمأ نيذلا نم ةبقعلا محتقم كك 4 اوتمأ ,نيذلا نم ناك مأ 7 ىلاعت ةلوق امأ

 نامإلا 23 اكل ) لق نافذ ( ةبقعلل (حتدم الو 0 تاعاطلا هده نم ءىشل عفتلا م مهم نكي

 هلوَةب اهنع هرخأ ىلاعق هللا نأ ىف ببسلا اف ؛ اهيلع ًامدقم هنوك بجو تاعاطلا هذهب عافتنالل ًاطرش
 ىف ال رك نلا ىف ىخارتلا اذه نأ ( اهدحأ ) هوجو نم ( باوجلاو ) ؟ ( اونمآ نيذلا نم ناكمث )

 : هلوقك ٠ دوجولا

 هدو كلذ لق ذا دق مش هوبأ دا م دا نم نإ

 ىف كلذك :هؤبأ داس هنأ رك ذا مث , ىنعملا امت]و « دوجولا قرخأتلا هوبأ داس مث  هلوقبدري مل

 نإذ ناميإلاٍلع تومي نأوهواونمآ نيذلا نم هرمأ ةبقاعف ناك مث  دارملا نوكي نأ (اهيناثو) ةيآلا
 دمحم هنا ] لبق ىلاعت هللاىلإ اب رقت برقلا هذه ىتأنمنأ ( اهلاثو) تاعاطلاب ؛ عافت الاطرش ةافاوملا

 اولاق' تاعاطلاك لت ىلع كات هنأ 0 كدخف] مالسلاو ةالصلا هيلع هيجي لاذ دع قم 3 * دللي

 أ انك 8 مس و هيلع هللا ىلص هلئأ كولر لاق ملسأام دعل ماز> نب م 35 نأو» فاورإم هيلع لدبو

 « ريخلا نم تمدق ام ىلع تيلسأ مالساا هيلع لاقف ؟ .ىش اهنم انل لهف ةيلهاجلا ىف ريخلا لامعأب
 ةيترلا ىف هدعابتو نامإلا ىخازت (اونمآ نيذلا نم ناك مث .) هلوق'نم دازملا نأ( اهعبارو )

 لامعألا رئاس باو ةجردنم ريثكب م ظعأ ناميإلا باوثث ةجرد نآل ةقدصلاو قتعلا نعةليضفلاو

 5 مبضعب ىصوب ناكهنأ ىنعملاف 7 ةمحرملاب اوصاوتو ربصلاب اوصاوتو ل ىلاعت هلوق امأ

 نمؤملا اهم ىللتبي ىلا نملاو تاعاطلا ٍلعو ىصاعملا ىلعربصلا وأ هيلع تابثلاو ناميإلا ىلع ريصلاب

 0 وأ مولظملا محري نأ ىلع اضعب مهضعإ ثحب نأ وهو ةمحر أب , ىصاوتلا هيلإ مض 2

 ناكيرملا ىلع ب4 2 ىلع 4 اذه. 'ةمح رلا ىف لخاد كاذ لكنا هنم هعئمبف 1 م ىلع مدقملا

 0 نأ ملعاو ٠ هنكمأام لطايلاو رّشلا ندزطإ كرولس نم هعنعو قا قب رط ىلع هريغ لدب



 ةيآلا . ةيغسم ىذ موي ىف ماعطإ و أ ىلاعت هل ١5

 0 ص 6 مل سم 0

 641١١ ةيرقم 5 1 6212 ةيعسم ىذ مو 9 ها |

2-2 2-7 2 

 هاك كان هر ايمو لاق. 21 :انرالطوا دقت كاكف ة 1 لإ 1 ًاناكم

 هللا لوسرا» لاق ةيقرلا كفو ةمدنلا 505 ةنللا 0 ىلع لدز هللا كير اا كاف قل

 رووا نعول كا نأ 17ه زل !كفاوا لي ةتعيذ هنت نأ ةمسبنلا وت هل لاق © ادخل! او:اشيلاوأ

 ىهف ةئجلا ىلإ اهم ريصي ىتلا' ةدابعلا نم هفلكت ام هسفن ةبقر ءرملا كفي نأ دارملا نوكي نأ وهو

 . رانلا نم ام صلختي و « ىربكلا ةيرحلا

 ءىرقو ماعطإ وأ ةبقر كف ىه ريدقتلاو ؛ ماعط] وأ ( ةبقر كف ) ءىرق < ةئلاثلا ةلأملا ١
 لاق . ضارتعا (ةبقعلا ام كاردأ امو) هلوقو « ةبقعلا محتقا نم لادبإلا ىلع ( رعطأ وأ ةبقر كف )

 «لعفا قاك ةلازتأو "اكن معطأ و كف نآأل (ناك مث هلوقل ةيبرعلا ميحصب نيهجولا هبشأو هو : ءارفلا

 هامل ا كلذ لك 00 ناك مث : ليقول امأ ؛ العف لعفلا هيلع فطعي ىذلا نوكي نأ ىغشو

 ' مسالا ىلع مسالل افطع نوكي هنآل مفرلاب ( ةبقركف)

 ةقدصلا هيبحاص دنعو , تاقدصلا عاونأ لضفأ قتعلا ةفينح ىنأ دنع ( ةعبارلا ةلأسملا 1

 . اهيف ةقدصلا ىلع قتعلا مدقتا « ةفينح ىلأ لوق ىلع لدأ ةيآلاو ؛ لضفأ
 : لئاسم هيف ( ةبغسم ىذ موي ىف ماعطإ وأ إب ىلاعت هلوق

 فاشكتلا بحاص لاق نايغسو بغاس وهف عاج اذإ ًابغس بغس لاقي ( ىلوآلا ةلأسملا 2
 ىبارق وذ نالف لاقي « بسنلا ىف برقو عاج اذإ بغ-س نم تالعفم ةبرثملاو ةبرقملاو ةبغسملا

 لاك لا نال لالا كاوا امأاو ا (تاكرتلابىشقلا#ةالطرو ةلاعتف ا ةأذإ كاتو يوت وذو

 0 1 ارو راب ررا نوح قلت راطسا ول 1( يا سة ثكتلا ىف بآرتلاك
 ؟كاّزتلالا قنطلاىد نقتفا١ا3]

 موب هنأ وهو نسحلا هلاق ام ( ةبغسم ىذ موي ) ريسفت ىف لوقلا لصاح 4( ةيناثلا ةلأسملا ا
 مئاص راهنومتان ليل : مطوق ىف نويوحناا لوقيام هانعمو : ىلع وبأ لاق ؛ ماعطلا ىلع هيف صو رح

 . موصو مون وذ ىأ
 وهو ؛ رجأألل بجوأو سفنلا ىلع لقثأ ةرورضلاو طحقلا تقو ىف لاسملا جارخإ نأ ملعاو

 اذ ) نسحلا أرقو ( ًانيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطيو ) لاقو ( هبح ىلع لاملا آو ) هلوةك
 ؛ ةلخاذما|ذ مايألا نم موب َّق مم اعطإو ا هانعمو ماعطإب هيصل 6 ةيخسم

 ديزو ؛ ىتبرقهوذوىبارقوذ ديز لوقت ةبارق اذ جاجزلالاق «ةبرقم اذ امقيرإل ىلاعت هلوق امأ

 ناقح هيف عمتجا دف ةف ء ةبارق هئيبو هيب متي ىنعي لئاقم لاق ؛ ردصم ةبارقلا نآل ميبق ىبارق

 . ةيطرش ةيعسإ ةلمج ىهو ( ناك نإ ) فوطعملا نوكي ىأ )0(



 امو ش ةيآلا . ةبقعلا محتقا الف : ىلاعت هلوف

 را ه- 1 ل

 ه1 ا 1١١« ةبقعلا أم كاكا

 اومحتمي م هريغوناسنإلا اذه | ىب ؛] نأ م ولعملانم نال رظن هيف ريسفت اذهو ىدحاولالاق ا

 امو) لاق امل هنأ هيلع لديو ء ت 0 اضيإنوكي هيلع ةبآلا لم اهوزواج الو منهج ةبقع

 انهه ةيقعلا ركذ نأ وه ةبقعلا ريسفت ىف (ىناثلا هجولا) ماءطإلاب و ةبقرل' كفب هرسف (ةبقعلاام كا ردأ

 ةيقع نسحلالاق لتاقمو نسحلا لوق اذهو ؛ ربلا لامعأىف ناطيششلاو سفنلا ةدهاجل هللا هبرض لثم

 اذه كوفر ناو نفيا نيطايش نم هودعو هاوهو ةقن ناسإلا ةدهاجم ىهو ةديدش هللا

 ةيهلإلا راونالا ملاع عافي ىلإ لايخلاو سحلا ماع نم ىرتي نأ ديرب ناسنإلا نآل قالا وه ريسفتلا

 .تيدنم الإ قرتلاو ةيعبض اهتتزرواحجو «ةماحي قعاربم ل ,ةوذ ةيماكلا تايعع اهنرسس نأ كدا
 ؛ ةرركم الإ ىضملا ىلع ةلخادلاال دجوت يلق هنأ وهو الاكشإ ةيآلا ىف نأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ريركتلا ءاج ام اا ( لص الو قدص الف ) ىلاعت لاق ىبدعب الو ىنبنج ال لوقت

 ضي ل يل ايف كا جاجزلا لاق ( لوآلا ) هوجو نم هنع بي بأ 5هض يسال

 هلوقو. كلذب ةبقعلا ماحتقأ رسف 0 ىررشلاا انك ممطأ ١ الو ةبقر كف الف ( ةبقعلا محتقا الف )

 ىلعويأ لاق ( ىناثلا 0 ةبقعلا محتقا الف ) ىنعم ىلع ىلع أضيأ لدي ( اونمآ نيذلا نم ناكمث )

 اك بجاو ريغ ريركستلا ناك مل ىنعمب ال تناكاذإو ؛ اهمحتتقي مل( ةبقعلا محتقا اله ) ىنعم ىسرافلا

 ون ؛ملو رركتك وهف ( لصالو قدص الف )وحن عضوم ىف ترركتت نإف ؛ ل عم ريركتلا بحال
 .(اورتقي مو أوفرسي 0(

 ماحتقا هيف اهيف هلام قفنأ اله ىأ ( ةبقعلا محتقا الف ) هلوق لافقلا لاق « ةثلاثلا هلأسملا ل
 . ةبقعلا محتقا ام هنأب رابخإلا وهو هرهاظ ىلع ظفللا اورجأ مهنإف نوقابلا امأو ؟ ةبقعلا

 كف نوكت ال ةبقعلا نآل ء,فوذحم ريدقت نم دب الف « ةبقعلاام كاد 02 ىلاعت لاق مث

 . نيدلا مازتلا ىمأل ميظعت اذهو . ةبقعلا ماحتقاام كايزذأ, اهو تالاف

 : لئاسم هيفو . ماعطإلا وأ كفلا وه ةبقعلا ماحتقا نأ ىنعملاو « ةبقر كف ل ىلاعت لاق مث

 نيبو اهنيب قرف ةبقرلا كفو « لغلاو ديقلا كفك عنملا ليزي قرف كفلا « ىلوآلا ةلأسملا ١
 ءىت لكاوو نهارا قلغ ةلازإ وهو نهرلا كف هنمو « ةيدوبعلا لاطيإو ةب رملا باحبإب قرلا ةفص

 ىف ءافلا ممتفب اكاكف اهكسفي ابكف رداضملا ىف ءارفلا لاق «باتكسلا كف هنمو ٠ هككفدق لل

 كلذ ىرجخل مهيديأو مهباقر دش ىراسالا ىف برعلا ةداع تناكلاقيو . اهرسكب لقت الو ردصملا

 : لطخاألا لاق .اكاكف ريسالا قالطإ ىمس مث . ددشي مل نإو مهبف

 الداغاالا لككتفرواك وائل رالف رادللا رووعة فإ) كلكم أ

 ىطعي نأب ن وكي دقو ؛ قرلا نم ةبقر لجرلا قتعي نأب نوكي دق ةبقرلا كف 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 «ىمر-رخ- ؟؛4د»



 ةيآآلا:) نيئيع هل لمحت لأ :.ىلاعق هوت 0
 هام هويامه راسو ل صال 21-24-81 هموم رثش ةهسور 1

 ٠١١« ن.دجنلا هان دهو 44 نيتهشو أنانبن 3 2/2 يك هل 0-00 ملا

 هس لس © مقا سس سس لس © مقتل لس

 فكلالال ةقعلا محتق | الد

 لاقف « ايش قفني مل ًايذاكن اك ىلكلا لاق ( ىناثلا ) هقفنأ ميفو هبسقتك | نيأ نم هلام نع هلأسي ملو هرب
 هنم معو هآرلب «قفني ملوأ قفنأ ؛ لعفي مل ءأ لعف , هنم كلذ ىآرامىلاعت هللا نأ نظيأ : ىلاعت هللا
 . لاقام فالخ

 ةلالدلاماقأ ( د>أ هيلع ردقي نل نأ بسحأ ) هلوق رفاكلا كلذ نع ىكح امل ىلاعت هنأ معاو

 هذه ٍبئايو (نيدجنلا هانيدهو « نيتفشو ًاناسل وءنينيع هل لعجن ملأ ) ىلاعت لاقف هتردق لاكىلع
 تحضو امل هن اكفعافترا ىفقيرطلا دجنلا : ةيب رعلا لهأ لاق « خيرشتلا بتكىف ةروك ذمءاضعألا
 «راصب الل ىلاعلا قيرطلا حوضوك لوةعللةحضاو اهمأ ببسب ةيلاعلا ةعفت رملا قي رطلاك تلعج لئالدلا

 ه1 لانو هرشلاو يحل السب اع ا وهو نادجلا نب نيريلفملا ةماع بهذ ليؤأتلا اذه ىلإ و

 كدحأ ىلإ بحأ « رشلا دحن نكب الو « رشلادجنو ريخلادجن . نادجنلا امه امنإ» لاق مالسلا هيلع هنأ
 , ًاريصب ًاعيمس هانلعخ ) هلوق ىلإ ( ناسذإلا ىلع ىنأ له ) ىف ةيآلاك ةيآآلا هذهو «ريخلا دحين نم

 ىدلا نف ( أدبل الام تكلهأ ) لاق . نسحلا لاقو ( ًاروفك امو ًارك اش امإ « ليبسلا هانيده انإ
 نع ىورو ٠ كتبساحم ىلع رداق ءاضعألا هذه كل قلخي نأ ىلع ردق ىذلا ليقف 0-5
 دلولا ةايحل_ نيقيرطلاكامهنأ ىلإ بهذ كلذ لاق نمو : نايدثلا امهنأ « بيسملا نب ديعسو سابع ن

 مث ءلوآلا وه ليوأتلاو : لافقلا لاق ٠ امبعضترا ىتح ريغصلا لفطلا ىده ىلاعت هللاو ,هقزرو

 هل رواناسلور ال ودجر الق نيقملا ءاملا نمي قل نأ ملع دق, نمي نإ لاقف ب لالدتس الا هجو رز

 هحوضو عم اذه نع باهذلا ىف رذعلا اف : ملاعقولخلا هيفخ امبو ؛ رداق قلخ ام كالهإ ىلع وبف

 لالال هيد راصنأ/ لغو هلل لع زرعتلا ىف .ةلحلا اهو دمعت ) رهاظت عم هاب ادكلا ىلا

 . هب عافتنالا جرم نكمملا|وهاو خ13 عملا وهو

 أذه فرعو. لاومالا اهف قف قى ح١١ ةلضافلا هوجولا ىلع هدابع 2ع لد لاك هنأحبس هنإ مث

 ظ لئاسم هيفو « ةبقعلا ,حتقا الف ) ىلاعت لاقف ءديفم ريغو ًادساف ناكهقافنإ نأ رفاكلا

 ا محقي محق لاقي ديدشلا ىمآلا ىف لوخدلا ماحتقالا كوالا ةلأسملا

 رعو لبجلا ىف قيرطةبقعلاو ماظعلا رومألاو كلابملاىهو ؛ محقتلا ه5 ل محقتو ًاماحتقا

 لاق ةرخآلا ىف اهنأ ( لوألا ) نيهجو انهه ةبقعلا ىف نورسفملا ركذ مث « باقعلاو بقعلا عمجاو

 «مهجىف لالز لبجىه رمحنبا لاقو « رانلاو ةنجلا نيب ةبقعىه ىلكلا لاقو « هج ةبقع ديرب ءاطع
 ةنجلا نيب ةبقع ان ىلكلا لوق (قعم وهو: ماهج ىلع برضي طارصلا ىه كاحضلاو دهاجم لاقو



 0 ةيآآلا .دحأ هيلع ردقي نل نأ بسحتأ : ىلاعت هلو
 نإ 207 نال هت هان ه3 2 همه الع

 يدهاد آلام 8 اها وعل 1 0 نأ. نا :تسحا

 مثاج رتس سوم ه2 ريتا هد

 فش دحا هرب مل نا بسحنا

 تاماركلاو تاذللاو تاداعسلا راد رادلا كلت نوكتل ؛ ىرخأ راد نم رادلا هذه دعب
 ًاماَق ىأ , دبك ىف : سابع نبا لاقف : ءاوتسالاب دبكسلا رسفي نأوهو (ىناثلا هجولا) ىلع امأو

 . ةقلخلا هذه هيلع نانتما اذهف . ةسكنم ىثمت رخاآلا تاناويحلاو . ابصتنم

 ةيآلا هذه تازن': ىلكلا لاقدقف . ةقلخلا ةدمشب دبكسلا رسفي نأ وهو (كلاثلا هجولا) ىلع امأو
 نم هنوبذتجيف ؛ لضكنلا مدالا هيمدق تع لعجي ناكو ٠ كشكل أيأ كك بح ]مج ن لالا 5

 لواألا هجولا وه ةنآلاب قئاللا نأ ملعاو :هامدق لزت و مدالا قزمتيف هيمدق تح

 ىف تنأ امهإو ء بصنلاو ءانعلل تنأ است لوقت «نابراقتم ماللاو ففرح 4( ةيناثلا ةلأسملا)
 ةطاحإ هب طاحأ دق دبكسلا نأ ىلع لدي ( ديك ىف ) هلوق نأ وهو رخآ هجو هيفو ؛بصنلاو ءانعلا
 : ةنحلاو دكلا الإ ايندلا "ف سيل هنأ .اناركذام ىلإ ةراش] هنفو::فورزظملاب فارظلا

 , ةوقلاب هانفصو ىذلا وهو  نيعم ن اسنإ ناسنالاب دارملا : لاق نه مهن ةثلاثلا ةلأسملا 0

 لعف دنع درو نوكي نأ نم عنمب ال اذنك فنرإو دحأ لك هيف لخدي ماع هنأ ىلع نورثك اآلاو
 . لجرلا كلذ هلمف

 ىنعملاف . ةوقلا فةدشلاب ديكلا انرسف نإ انأ معا (دحأ هملع ردقي نا نأ بسحأإ ىلاعت هلوق
 ىنحملا ناك ءالبلاو ةنحلاب هان رسف نإو 0 هيلع ردقيال هتدشا هنأ ثانردنعلا ناسنالا"كزذ لا
 كالت 3 لأ نظيفأ ٠ ةردقلاو ةمعنلا ىف ناك ناسنإلا نأ فهو ودي هنن 6 كلا ىلع كلذ ليهت

 م باطخ هن اكف هتازاجمو هثعب ىلع ردقي نأ مهضعب لاقف اوفاتخا مث ؛ ؟ دحأ هيلع ردقي.ال ةلاحلا
 روما لع ىوق هنأ هنم 1م يعم نمارس لادازللا :,نوزكا قاف كنا ركل

 : راكنإلا 1 ىلع ماهفتسا ( بسحبأ ) هلوقو ؛ هدارم نع عفادي.ال
 لاملا وهو ديتلتلا نم لعف“ دبل : ةديبع وبأ لاق 4 »9 لزم غكلظلا لس إل ىلاعت هلوق

 لاق . مطحلا ريثك ناك اذإ مطح لجر لاقي ةرثكلل لعف جاجزلا لاق . ضعب ىلع هضعب ريثكلا
 ًاعيمج ني 20000 ءادحاو موضعل هلعجو عمج ديلو ةدبل هتدحاو ٠ ءارفلا

 هلوق دنع فرخلا اذه ريسفت انرك ذ دقو . هترثك نم هٌوانف فاخنال دبل لام ثيللا لاق ؛ ريثكلا
 دارملاو ,ًاريثك الام دمع ةوادعفف تكيلشأ/ لاؤتب ةرفاكللا اذه. نأ" 14 أذل ةيكذا كير
 . رخافمو ىلاعم هنوعديو ؛ مراكم هنومسي ةيلهاجلا لهأ ناك اهيف هقفنأ ام ةرثك

 لهل نأ نظيأ ةداتق لاق ( لوألا ) نابجو هيف 6 دحأ هري مل نأ بسحأ ]ل ىلاعت لاق مث



 ةيآلا . ناسنإلا انةلخ دقل : ىلاعت هلوق ا

 هنأل نينمؤملا ميهاربإ دلوب عقاو مسقلا اذه نإ انلق امنإو . نيملسملا برعلاب كلذ صخ نم مهنمو
 ىور (اهعبارو) نونمؤملا مثو «ميهاربإ ل ميهاربإ ىلع تيلص امو لاقي نأ دهشتلا ىف عرش دق

 ديال اذهىلعو ؛ ىنال نوكيانهه اف ؛ دليال ىذلا دلو امو دلي ىذلا دلاولا : لاق هنأ سابع نبانع

 ىنعي ( اهسماخو ) نييرصبلا دنع زو ال كلذو ؛ دلو ام ىذلاو . دلاوو ىأ لوصوملا رامضإ نم
 . مالكلا اذه ىف لخاد مهلك ق اخلا ةمرح نال . بسانم اذهو ؛ دولومو دلاو لك
 : لئاسم هيفف ( دبك ىف ناسنإلا انةلخ دقل )ىلاعت هلوق امأو

 نال لصديق ةذز ءانكلا !كحاضأ لاف, ماما زهر دكلا اذت/ لولا هلأللا 3
 بعت لك ىف لمعتسا ىتح هيف عسناف تخفتناو دكا تعجو اذإ دك وهف 0 لجرلا ديك كلو

 ل1 لش ركل نو ردها رى مذيك كاصأ اذإ هدك ةاأ واةةباكلملا فتش هتماؤ,«اةعتجفو

 نأ نيلوقلا نيب قرفلاو . دتشيو ظاغي مد هنآل دبكلا هنمو . دتشاو ظلغ اذإ نبللا دك ا ةيعإو

 ًاعوضوم ظفللا لعج ىناثلا ىفو . ةددشلا هنم تقتشا مث ,دبكلل ًاعوضوم دبكلا مسا لعجلوألا
 ةماقتشالا و ءاوةمالا ره ديكلاإ 9 ىناثلا هجولاو ) وضعلا مس ةنم قدما مش ,طظلغلاو ةدشلل

 لوألا هجولا ىلع امأ لوقنف اذه تفرع اذإ ؛ةوقةلاو قلخلا ةدش دبكلا نأ ( ثلاثلا هجولا )
 كك نإ طف ىلاكتلا كان دا رطلإ نوكي نو 2 طمف انذلا دادس دارملا نزكي نأ ليف
 كلذ لك دارا نروكت نأ و . طقف ءارخال | دئادش دازملا

 ةرات,ءةقشمو ةدش ابلك ًاراوطأ هانقلخ ىأ ( دبك ىف ناسنإلا,انقلخ دقل ) هلوقف (لوآلا) امأ

 . توما كلذ دعب م شاينا ليش ف دكلا ىفف غلب اذإ 7 و عاضرإلا نامز مشا مالا نطب ىف

 «ءارضلا لعريصلاو « ءارسلا لعركشلادب كي : نسحلا لاف : نيدلا ىف دبكلا وهو (ىناثلا) امأو

 !"تاداشلاب ءادزا قر نا انناكيو

 هللا ٍلع ضرعلاو ثعبلا مث . ربقلا ةلظو كلملا ةلءاسمو ترملاف ؛ ةوعالا:ارهرو (تكلانلارااعأو

 «يراثلابىفب اطاوزةنللا داش .كازرقلا يفت نأ

 وهو ءرخآ هجو هيف ىدنعو ؛ قحلا وهف لكلا ىلع الوم ظفالا نوكي نأوهو (عبارلا) امأو

 ليختي ام نإف , لالا نع صالخ وهف ةذل هنأ نظي ىذلا كاذ لب . ةتبلا ةذل ايندلا هذه ىف سيل هنأ

 صالخ وهف سبللا دنع ةذللا نم ليختي امو : عوجلا ملأ نع صالخ وبف لك آلا دنع ةذللا نم

 هلوق ىنعم اذهف ء رخآ ىلإ لاقتناو ملأ نع صالخ وأ ملأ الإ ناسنالل سيلف  دربااو رحلا ملأ نع

 مّيكح لا نآلل «ةمانقلاو ثعبلا نم ناسننآلل دبال هنأ هنم رهظيو ( دبك ىف ناسنإلا انقلخ دقل )

 نأ هبولطم ناك نإو . ةمحرلاب قيليال اذهف : ملأتي نأ هنم هبولطم ناكنإ ناسنإلا ةقلخ ربد ىذلا

 انيب دقق ءذتلي .نأ هبولطم ناك نإو:+ ٍبواظملا اذه ىف ةيافك مدعلا لع. هكرت قف ؛اذنلي؛الو ملأتي.ال

 دبال ًاذإف , ةنعو ةقشمو دبك ىف ايندلا هذه ىف ناسنإلا قلخ هنأو  ةذل ةايحلا هذه ىف سيل هنأ
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 خت, ملاةعافتلا مارقتبت| كإ مارك ىهن ([ىشرال ]و تارا قلم وب كليو نإ كرر ل
 ىلتخي الو ؛ اهرج دضعي الف . راهن نم ةعاس الإ ىل لحت ملو , ىدعب دحال لحت نلو لبق دحال
 هللا لوسر اي رخذإلا الإ : سابعلا لاقف . دمشنمل الإ اهتطقل لحن الو ءاهديصص رفني الو ءاهالخ

 . « رخذالا الإ لاقف ءانروبقو انتويبل هنإف

 مكرك ذ ىتلا ةعقاولاو ؛ لاملا نع رابخإ ( ل> تنأو ) هلوقو « ةيكم ةروسلا هذه ليق نإف

 لاحلل ظفللا نوكي دق اناق ؟ نيماللا نيب عملبا فيكسف ؛ ةنيدملا ىلإ هترجم ةدم رخآ ىف تئدح امبإ

 مركما كنا“: ارك وأ ما رككإلا يعن ءنلن تلف اذإ كون م ها كن] ) ىلاثت ةلوقك اذا قتلس نسللاو

 عام هدعو نع هعنم ال هنأ بيس رصاخل كب هددتع اذعتسملا نال مسح اهات اذهو دود

 هباكترا كيلع مرحب ام دليلا اذه ف بكترم ريغ تنأو ىأ ( دلبلا اذم لح تنأو ) (ابعبارو )

 لسرلا بيذكتو « هللاب رفكلا هيف ._:روبكت رب نيذلا نيكر شملاكال « تيبلا اذهل كنم امظعت

 لح تنأو )لاق مث ؛ دلبلا اذه لضف ةياغ لع كلذ لد دليلا اذه مسقأ امل ىلاعت هنأ ( اهشماخو )
 كلصأ نوفرعي دلبلا اذه لهأو . ةمركملا ةمظعملا ةدلبلا هذه لح نم تنأو ىأ ( دلبلا اذه

 وه ) ىلاعت هلوقب دارملا وه اذهو « ةحببقلا لاعفالا نع كرمع لوط كتءاربو كتراهطو كبسنو
 مكيفشبل دقف) هلوقو ( ىكسفنأ نم لوسر مك اج دقل ) لاقو ( مهنم الوسر نييمآلا ىف ثعب ىذلا

 الا راو) هلونامأ نزلا اذه م هن وكب هلي هللا لوسر بصنم حرش ضرغلا نوكيف ( هلبق نمر مع

 ضرتعم(دلبلا اذم لح تنأو) هلوقو (دلبلا اذه مسقأال) هلوق لع فوطعم اذه نأ لعاف (دلو امو

 م مسقأ م45 دارو مدآ دلاولا( اهدحأ) هوجو هيفن رسفنللو ؛ هيلع فوطءملاو فوطعملا نيب

 مولعلا جارختساو رييدتلاو قطنااو نايبلا نم مهبف امل« ضرألا هجو ىلع هللا قاخ ٍبحيأ نم مث ذإ

 دكئالملا حَأو مهل قول ضرأألا ىفام لكو « هنيدل راصنألاو ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلاو ءايبنالا مهيفو

 مسقلا نوكيف ( مدآ ىب انمركح دقلو) ىلاعت هللا لاق دقو « ابلك ءامسالا هلعو مدآل دوجسلاب

 ليا ةيكرتلا راهينللا هذه ف كف احشلاا و رولا نم انك ذ 1 مهحلاطو مهحلاص نييمدالا عيمجب

 .متاهب مهناكو هدالوأ نم اويل مهن اك نيحلاطلا نأ ىلع ءانب ءهدالوأ نم نيحلاصلاو مدآر مسق وه

 دلاولا نأ (اميناثو) (نوعجري ال مف ىبع مب مص) « (اليبس لضأ مه لب ماعنالاكالإ م نإ) لاق اك
 امهيلع دمحو ليعامبإ و ابيناب يهاربإو ةكمب مسقأ هنآل كلذو قلي دم دلو امو ليعامجإو ميهاربا

 لقي لو (دلو امو ) لاق اميإو «؛ بجعتلاو حدملاب لقتسملا مامإلا ةناكسلا ةدعافو ناين اكست مالا

 كل ا ل ملعأ هللاو) هلوق ىف ةدوجوملا ةدئافلل . دلو نمو

 ٠ مجعلاو برعلا لمتحي ثيحي ميهاربإ دلو عيمج دلو امو ميهاربإ دلاولا ( اهثلاثو ) نأشلا بيجي

 ضرأو سدقملا تيبو ء رصمو .ماشلا ضرأ نم ةلضافلا عاقبلا ناكس مث ميهاربإ دلو ةلمج نإف

 برعءلا نم ميهاربإ دلوب كإذ صخ نم مهنمو ؛ قح] نب وصيع دلو مهنال مورلا مهنمو برعلا



 دلبلا ةروس ١/٠

 ل د ذأ هدم 2١ ُّ سلس ه8 م مد تما 21د

 فض تاروت د كلا هوا اك نع 0

 ١« ديك ىف َناَسنال ا افلح دقل

 «( ديلا نحل ةليرع
 ١ ديك ىفناسنإلا انقلخ دقل داو امو دلاوو ؛دلبلا 00 ا تنأو ءدلبلا اذ مسقأ ال «(

 اهلعج ىلاعت هللا نإف « فورعم ةكم لف نأ ملعاو . كم ىه دلبلا كلذ نأ ىلع هيليغاانبأ
 لهاآل ةلق نكس كد لعجو 0 ناك 0 )اه ىذلا دجسالا ىف لادف انمآ أ امرح

 هلوقب ميهاربإ ماقم فرشو ( هرطش مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو ) لاف « برغملاو قرشملا

 ) (تيبلا جح سانلا ىلع هلو ) لاقف تيبلا كلذ جحب سانلا رمأو (ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو

 نأ تيبلا ناكم ميهاربإل انأوب ذإ و ) لاقو ( انمأو سانلل ةباثم تيب ا ذإو ) تيبلا ىف لاقو
 لعجو ؛ديصلا هيف مرحو ( قيمع جف لك نم نيتأي رماض لك مياه افاق )تخل

 ني تيا اكس مط كبك أوان ئا فلا, هنهف أ بلش اوم :اننادلا.تطخ 3و ادا ام ىئشا كيلا 0

 تنأو (اهدحأ ) رومأ هنم دارملاف ( دلبلا اذ لحتنأو ) هلوق امأف اهب ىلاعت هللا مسقأ مرجال
 ا ميقم مالسلاو ةلقلا هيلع 0 ةبج نم 2ك مظع للاعت 1 5 هل لاح هيف لّزأت دليلا اذه معقم

 هاتاهرحلا هللقان زكعبتت .الزؤتدلبلا, اذا نوم ؤتك راغكسلا نأ أ ؟ كالملا اقيم .لحخلا#( ل
 , كولتقل كنم اونكمت ولو كءاذيإ نولحتسي ةوبنلاب كلايإ ىلاعت هللا مارك ] عمو كلذ عم مهنإ مث
 نأ !نونارخ“ ليخار فر كك كولحل اناوزإ ام 51 نم كل نوري ال'مداقتعا ىف مل لح تنأف

 « مكس هللا لوسرل تيت هيفو . كلتقوأ كجارخ] نولحتسيو ةرث اهب اودضعي وأ أديص اهاولتقي

 ( اهئلاثو) هل مهتاودع ىف ملاح نم هل بيجعتو : ةكم نلهأ نم دباكيب ناك اه. لامتجا لع تعفو
 حتفىلاعت هللانأكلذو . تش نمةكمب لتقت نأ كل لالحو « مث آب تسل ىأ (ل تنأو ) ةداتق لاق

 هللادبع لتقف ؛ ءاشام لعفوءاشاممرحو ءاشام لحأف « هلبق دحأ ىلع تحتف امو ؛ هل اهلحأو ةكم هيلع
 مث ,نايفس ىف ىبأ راد مر>و « امهريغو ةبابص نب سيقمو « ةبعكلا را قاعتم وهو لطخ نبا



 ١/4 ةنآلا . 11١ يدابع قريات لاب 3 كس

 رتل قرص ل رث ةردعر

 3 ” ىتتج ج ىلخدأو 64 ىدأب أبع 0

 (هلاوجور ةاملاءاهال لإ هيطو ( كبر ىلإ ) هلوقب اوكسمت ةمسجلا « ةسماخلا ةلأسملا (

 ةدعاقلا ىلع عرفملاقيةلا ( باوجلاو ) كبر ناسحإ ىلإ وأ كبر باوث ىلإ وأ ٠ كبر مح ىلإ

 نمو « رخآ دوجوم ىلإ دوجوم نم قرتت لقعلا اهريسب ةيلقعلا ةوَقلا نأ « اهان ررق ىتلا ةيلقعلا

 « تاكرحلا عاطقناو تاياغلا ءاهتنا كانبف دوجولا بجاو ةرضح ىلإ ىهذت ىح بيس ىلإ بيس

 ىف اهلتع ىلا قلاع اللا1ق كنع هيصر تاوثلاب ضال ىدملاب (ةيضرم ةيضار رز لات هك

 لاقف ؛ تابآلا هذه اص ىنلا دنع أرق الجر نأ ىورام « ريسفتلا اذه ةحص ىلع لديو ءايندلا

 ا ارصسف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ! اذه نسحأ ام : ركب وبأ

 عع هيفو ( ىتنج لبخداو « ىدابع ىف ىبخداف ل ىلاعت لاق مث

 هبلص ىذلا ىدع نب بيبخ ىف ليقو . بلطملا دبع نب ةزمح ىف تلزن ليق « كرآلا ةلأسملا 0
 ؛ كتدلبو< ىهجول رخل ريخ كدنع ىل ناك نإ مهللا : لاقف ؛ هنيدملا ىلإ ههجو اولعجو ؛ ةكم لهأ

 ظفللا مومعب ةربعلا نأ تفرع دق تنأو «هلو< نأ دحأ عطتسي ملف ؛اهوحت ههجو هللا لوخ

 . بيسلا صوصخم ال

 ةلاح هذهو : نيبرقملا ىدابع ىلإ ىمضنا ىأ ( ىدابع ىف ىلخدا ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 ىلإ امعب مضنا اذإف ؛ ةلوةصملا ايارااكن وكت ةيسدقلا ةفيرشلا حاورآلا نآل كلذو « ةفيرش

 ةعشاألا ساكعنا نم ةلوقصملا ايارلا لباقت دنعةلصاحلا ةلاحلاب ةمبش ةلاح اهنيب امف تاصح ضعبلا

 عاتضن الا كلدتنا وكف ةلهااب و ارك قرع اوكا لاا هكر ررطام ضر ااربعلا
 ىلاعت هلوق نم دارا وه اذهو ؛ةناحورلا تاجردلا كلت مظ اعتو «تاداعسلا كلت لماكتل د

 مث . ةيناحورلا ةداعسلا وه كلذو ( نيهلا باعصأ نم كل مالسف ؛ نيهلا بادكأ نم ناكنإ امأف -

 ةيخارتم ريغ ةيناحورلا ةنجلا تناك الو. كل ةداعسلا لإ ةاراشإ 5 (ىنج لخداو ) ل

 تناك املو « بيقعتلا ءافب ه كانك ) ىدايع لخداف ( لاق مرجال «,ءادعسلا ق> ْق كوالا 2

 ( ىتتج ىلخداو ) لاق مرجال , ىربكلا ةمايقلا مايق دعب الإ اهب زوفلا لصح ال ةينامسجلا ةنجلا

 . سو هبحصو هلآ ىلعو دمج انديسىلعهللا ىلصو ؛ ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ءافلابال واولاب هرك ذف
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 1 0ك ل كال نر الترا ذل ىادحلا جاع لاقكف دكا مات
 انف فنا كيلو ؛ نايت 2 ورف هللا "ريغ ءىتل هللا هف رعم نت 1 نم لك تأ تدثف رار قتتسالا

 لك تللدك لك 16 0 ل 6 ل اس تلال هللا ةهقرعم رأى نأ < هلم

 هلوقب ايندلا ةقرافم دنع بطاخم مرج الف . هللا عم همالكو هللاب هؤاَقب و هللا ىلإ هقوشو هللاب هسنأ

 ةوقلا ىف الماكن اك اذإ الإ هب ناسنإلا عفتني ال مالك اذهو ( ةيضره ةيضار كبر ىلإ ىعجرا )

 :”ديارفتلاو ايدل "قرأ طولا ركفلا

 (اهاوس امو سفنو ) لاقفنآرقلا ىف سفنلا قاطمركذ ىلاعت هللا نأ ملعا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ( نيعأ ةرق نم مل قخأ ام سفن ملعت الف ) لاقو ( كسفن ىفام لعأ الو ىسفن ىف ام لت ) لاقو

 لاقف هلاول ا رو هزار (رالاب ةرامال سفنلا نإ ز لاف", ءودلاب# ةرامأ توك اهقصاوبةازاتو

 ىهو كتقيقحو كتاذ كسفن نأ ملعاو . ةيآلا هذه ىف ايةنئمطم اهنوكي ةراتو (ةماوللا سفنلاب)

 تبضغو تعمسو تيأرو تلعف كلوقب كسفن رع ربخت نيح(انأ ) كلوقب اهملإ ريشت ىتلا

 (كو ار ناو ل ةنلاةده ره زل ةراشإلا هدم ةيلإ ناتمملا نأ الإ ترك ني و تكبح ر تيهتشاو

 "يروا ع ةمار هلا ةيبلا هذه نوذيت ام لاج امولعم .نوكي .دق ( انأ ) كلاوقب هللإ .راتعملا نأ
 (انأ) كلوب هيلإ راشملاو ءازجألا ةلدبتم ةينبلا هذه نأ ( ىتاثلاو ) مولعم ريغ وهام ريغ مولعملاو

 لدبتملاو« ةنسزيرشعب مويلا اذهلبق ًادوجوم تنك ىذلا انأ نأ ةروزضلاب ملعأ ىفاف « لدبتم ريغ

 تسيل سفنلا نإ موق لاق : لوقتو « ةينبلا هذه نع ةرابعسفنلا تسيل ًاذإف ,« لدبتمريغوهام ريغ

 صتخلا هتةيقح ىذلا مسجلا نع الفاغ نوك أ ام لاح (انأ) ىلوقب هيلإ رامثملا لقعن دق انال مسحب

 ةضراعملا باوجو « مولعمب سيل امل رياغم مولعملاو . قمعلاو ضرعلاو لوطلا ىف بهاذلا زيجلاب
 كفالطل ناي + هر وه لي نورا لاقو. « تاراشألا بالي يلا اناتك فار ركدم نقلا

 , ةيلفسلا ماسجاألا هذهل ةيهاملاب فلاذع ىوامس ىنارون ةبرصتعلا مارجالا ةماشم نع ديعب فاص

 ريدقتلا ٍلعو ؛ ًاتيم ندبلا راص هتقرافزإو أح ندبلاراص فيثكلا ندبلا اذهل ةكبامشم تراص اذإف
 كلذ نوكي ىناثلا ريدقتلا ىلعو , هكرتو رييدتلا ىنمع عوجرلاو .ىجملاب اهفصو نوكي لوألا

 أ.ةيقح فصولا

 هلوق ىهو ةبآلا هذهب اوجتحاو « ةيازأ سوفنلا نأ معز نم ءامدقلا نم « ةعبارلا ةلأسملا 2

 . نديلا اذه لبق ًادوجوم ناك امل لاقي امإ اذه نإف ( كبر ىلإ ىعجرا )

 ( لوآلا ) ناهجو هيفو ؟ دجوي ىتم باطخلا اذه نأ ىلع عرفتي مالكلا اذه نأ ملعاو
 هنأ الإ . داسجاللا ىلع حاورآلا مدقتب نيلئاقلا ةجح ىوقت انههو ؛ توملا دنع دجوي امنإ هنأ

 ىلإ ىعجرا : ىنعملاو ؛ةمايقلاو ثعبلا دنع دجوب ام هنأ ( ىتاثلا ) اهمدق اهيلع اهمدقت نم مرلي ال

 .هنم تح وح ىئذلا دشحلا ق لخداائأ 1: ىدانع لخداف . كبر باوث



 ااا ةيآلا ةخيطملا ىشفتلا انك اا ىلاغث ا ةلوك

 مد ةيضم ةيضار كبر لإ ا ىلبد ةئئمطألا ل 1
-_ 

 ىدحاولا لاق (ىرخأ رذو ةرزاو رزت الو ) هلوقكء رفاكلا باذع سانلا نم دحأ بذعبال هنأ

 + .ك) زفالا ل

 ىنعم ءاطعلاك« قاثيإلا ىنعمب قاثولاو بيذعتلا ىنعمب نيتءارقلا ىف باذعلا « ةيناثلا ةلأسملا ١
 اعاترلا ةئاملا كئاطع دعبو ([ نع توملا در دعب ًارفكأ] : هلوق ىف ءاطعإلا

 . « ةيضرم ةيضار كب ر ىلإ ىعجرا « ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي ل ىلاعت هلوق

 قل ]نام 0 لاح تصور“ اكن كلا لإ نانلطأ ارم لاح تقصو اكل ىلاك كلا معا

 :”لكاسم ةف (شفنلا ابسأ اي لاه ةكدر 2

 هملكي نأ امإف ( سفنلا اهتيأ اي) نمؤملل هللا لوقي . مالكلا اذه ريدقت ( ىلوآلا ةلأسملا إل

 رغاظلاىف ًارمأ ناكن إو اذه : لافقلا لاقو ؛ كلم ناسل ىلع وأ مالسلاه يلع ىسوم ملكايهل ًامارك |

 لخداف ) اهل هللا لاقو ؛ هللا ىلإ تعجر ةنثمطم تناكاذإ سفنلا نأ ريدقتلاو « ىنعملا ىف ربخ هنكل

 حتست مل اذإ : مهوقك« مهمالكىف ريثك ربخلا ىنعمم سمآلا . ءىجبو ل لاق ( ىتتج لخداو ىدانع ف
 ا ا عنصاف

 هوجو رارقتسالا اذه ةيفيك ىفو . تايثلاو رارقتسالا وه نانئمطالا ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 ( يلق كئَمطنل نكلو) هلوق نم دارا وهو : كش اهجلاخ الف :قحلاب ةنقيتم وكت نأ (اهدخأ)

 قا ةءارق تطل هاد بمال أ نوعا لوا ورك دس ا
 اوفاخت الأ) هلوقعامسدنع توملا دنع لصحتدق ةصاخلا هذهو . ةنئمطملا ةنمآلا سفنلا اهتيأاي بعك

 وهو (اهثلاثو) ةلاال ةنجلا لوخد دنعو « ثعبلا دنع لصحتو ( ةنجلاب اورشبأو اونزحت الو

 لح ال نانئمطالا اذه نأ ىلع اقباظت ناهربلاو نآرقلا لوقنف : ةيلقعلا قئاقحلل قباطم لبوأت
 نهج و«نف“ ناهازللا .انأو (تواقلا 7 تفطت تا 5 نب لاهو 'نازقلا نأمل

 ىلإ لصو الكف“. تاببسملاو تبابسالا ةاملس ىف قزتت تذخأ اذإ ةلقاعلا ةوقلا نأ ('لَوآلا)

 لكنملقتتي لازيال لب « هدنعلقعلا فقي ملف ء رخآ ًاببس هل لقعلا بلط هتاذل انكم وه نوكي ببس

 . تاجاحلا عطقم هتاذل دوجولا بجاو ىلإ قرتلا كلذ ىف ىهتني ىت> ؛ هنم لعأ اوهام كيت

 هنع لقتني حلو « هيلإ نامطاو هدنع لةعلا فقو هنود ةجاحلا تفقو اءلف « تارورضلا ىهتنمو

 رقتست, نأ لاحتسا. ةيلإ .ةتفتلم تادكمملا نه. ىلإ ةرظان ةلقاعلا:ةوقلا'تناك اهلك ذاف «( هريغ ىلإ

 , هنعأ لقتنت.نأ لاحتساهنه. لكشا,نأ "تفرع" دوجأولا ٍتجازو لالج :ىكإ:[ترظن اذإ و.« هدسنع

 ةيهانتم ريغ دبعلا تاجاح نأ ( ىناثلا ) دوجولا بجاو ركذب الإ لصح ال نانئمطالا نأ تيثف

 [ ولج ريشي ال رعابجلا ,ريغاو د, هللا هامان الإ: ةأؤقلا او !الاقبلا قهاتتم ووقف" كات" هللا ىاوساف لكو

 «؟١ ا رثخئغا عد



 ؟ 1 فب ذفا ةيدتني ةلردكمآيفا : قات هلوت دله

 م سهلا رس سل رول ع رع ا 0-20 - ذآ 3

 «05» دحأ هقاثو 2 الو »٠«( دحأ هباذع بذعب ال ذئموف

 : تاليوأت ةيآلل ( ىوألا ةلأسملا ل
 ىه ىلا هذه نايل, ةعطقنم اهيف ىنايح تناك ىتلا ايندلا ىف ( تمدق ىتتيلاي ) ( امهدحأ ل

 رك 0 نأ 7 ىلع ةايحلا هذهل لقي ملو ( ىنايحل ) لاق امتإو « ةعطقنم ريغ ةمئاد

 الا ىل ىأ (نآويملا ىهاةّرخالا رادلا: نإو) ىلاعتا لاق : ةرخآلا رادلا ىف ةامحلا

 ناف) لاقو (تيمب وهامو 1 لك نم توما هيت ا ؟ وز ةقاكلا قح ف لاف ل اكفنا « اناث وز

 تومال مث' : ىرتكلا رانلا ىلصي ىذلا قش وا 6 :جتيو ) لاقو ( ىحب الو مف تومي ال مهج هل

 ىتيلايف ىنعملاو « مل ةايحال هناك ة را قرانا 0 نأ ىلع تلد ةيآلا هذهف ( ىحب الو اهف
 اح لال نو ىد نأ || نم ا ا الع تمدق

 يسع هدو كلوقك انندلا َْق اناا 8-3 تقو تمدق قىدتلاتق : ىعللا نوكي نأ ( اهثلات دو 2

 . مجر نه نولخ ل ايل

 مدصقت ًاقلعمو مهيديأ ىف ناكر ايتخالا نأ ىلع ةيآلا هذهب ةلزتعملا تادتسا 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)
 ًاقلعم ناك مهلعفنأ (هباوجو) ىصاعملا ىلع نيئرتب تاعاطلا نع نيب رجح اوناكام مهنأو مهتدارإو
 . لازتعالا لطي دقف هللا دصقب 8 ناكنإو ٠ ؛ لسلستلا مزا رخآ دصقب اقل ناكذإ |ممدصقف ؛ مهدصقب

 : ناتلأسم هيفو ( دحأ هق اثو قثؤي الو ةدحأ هباذع بذعيال ذئمو.ف : كاك لاق ٍّ

 ذئمويف : هانعم لتاقم لاق (١)امهيف نيعلا سكب قثويو بذعي ةماعلا ةءارق ( ىلو آلا ةلأسملا ال
 نم دحأ غلبي ال ىنعملاو . قلخلا نم دحأ هللا قاثو قوي الو قاخلا نم دحأ هللا باذع بذعيال

 ةمايقلا موي سيل هنال فيعض ريسفتلا اذه ةديبع وأ لاق ؛ قاثولاو باذعلا ىف هللا غالبك قاخلا

 .نرم ضارتعالا اذه نع بيجأو . هباذع لم دحأ بذعيال لاقي فيكف هللا ىوس بذعم

 ىف دحأ قثوي الو ؛ ذئموي رفاكلا هللا باذع ايندلا ىف دحأ بذعيال ريدقتلا نأ ( لوآلا ) هوجو

 ىنعملا نأ (ىتاثلا ) ةغلابملاو ةدششلا ىف هقاثوو هياذع لثم ىنعملاو ذئموي رفاكلا هللا قاثو ايندلا

 لوق وهو ( فللاثلا ) هريغل هرمأ الو هرمأ ذئموي رمآلا ىأ . دحأ هللا باذع ةمايقلا موي ىلوترال

 هياذع ىف ريمضلاف « هنوبذعيام لثم ةينابزلا نم دحأ بذعيال ردقتلا نوكي نأ ىسرافلا لعاوأ

 نعو ؛ ةديبع وبأ هراتخاو امهيف نيعلاحتفب قثوي الو بذعيال ىئاسكلا أرقو : ناسنإلا ىلإ دئاع

 حتفلاب امهأرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىور امل ؛هرمع رخآ ىف اها] عجر هنأ ورمع ىنأ
 بذعيال (امهدحأ) ناريسفت ةءارقلا هذلو فلخ نب ىلأ وهليقو ء؛ فوصوملا ناسنالل ريمضلاو

 (لاثلاو.) هداسفو هزرفك .ىفآ هيهانتل , هقاثو. لّثم.لالغالاو لسالسلاب قثون:الو هباذع لم دحأ

 . © يواصلا إل لوعفللل ال لعافلل ءانبلاب قثويو بذعي ديرب . لعفلا نيع امهف ءاثلاو كاذلا انه نيعلاب ديرب (1)
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 014+ ىنآيحل ترمدق -- لو

 قاهلاك كلثم . هناطلط و هروق ناث ١ نيب ر هلا تانازر رولقل نايتع اذه نأ ) امتار ر كرتتفلا

 رهظي الام ةسايسلاو ةبيهلا راثآ نم هروضح درجمب رهظي هنإف  هسفنب رضح اذإ كلملا لاح كلذ

 ىنرم وه ةكت الملا مظعأ وه اكلم لعلو٠ ىنرملا وه برلا اسلم اهلك هرك أاسع روضح

 ( كبر ءاجو) هلوق نم دارملا وه ناكف . ءاج قلتم ىنلل

 كس دس افص نرفطضف ءاعت طك داع ل دمنا .ءلاف/(افصراغص كلما رداد
 . سنإلاو نجلاب نيقدع

 هلوق هريظنو ( منه< ذئمو, ءىجو ) ىلاعت هلوق مويلا كلذ تافص نم 6 ةثلاثلا ةفصلا ل
 نيعبس) ةم وه نه ةمايقلا موب أم ءىجج : نيرسفملا نم ةعامج لاق ) نيواغلل ميحجلا تزروو) لاك

 ةدرش درشتف شرعلا راسي نع بضنت ىت> اهنورجب كلم فلأ نوعبس مامز لك عم مامز فلأ
 دارملاف ءاهناكم نع كفنت ال اهنأ مولعمو . نويلوصآلا لاق . عمجلا لهأ تقارح ل تكارت زل
 ركذتي ذئموي ) لاق مث ؛ اهيلإ هريصم نأ رفاكلا معو . قاخلا اهآر ىتح ترهظأ ىأ ( تزربو)

 ركذتي ذئمويف اذكو اذك لصحو ءضرآألا تكد اذإ : مالكلا ريدقت نأ ملعاو ( ناسنإلا

 تناك ايندلا ىف ناك نيح هنآل هيف طرف ام ركذتي هنأ( كوالا هرجو هر ل قوتك

 نأ هيلع بجاولا ناكو ٠ الالض ناك كلذ نأ ركذتي ةرخآلا ىف هنإ مث  ايندلا ليصحت هتمه
 ريصيف ايندلا ىف ظعتي ناك ام هنأ ىنعملاو . ظعتي ىأ رك ذتي ( ىناثلا ) ةرخآلا ليصحت هتمه نوكت
 1 (ثلا كا) ء(انير تائأب كدكتالو هر انلا) لوةيف م ةرخآلاىف

 . (نيبم لوسر مهءاج دقو « ىرك نلا مهل هل ىنأو) ىلاعت لاق مث . نسحلا نع

 فاضملا راهضإ نهدي اف اضفاتت ( ىرك دلا هل ناو ) هل 1 ( رك ذتي ) هلوقنيب نأ ملعاو
 . رك ذلا ةففنما ل أ و حلنو

 .المع هللا لع بجاو ريغ اندنع ةبوتلا لوبق نأ ىهو ؛ ةيلوصأ ةلأسم ةيآلا هذه ىلع عرفتيو
 ىف ملي ناسنإلا نأ ىلع انهه تلد ةبآلا نأ انلوق ىلع ليلدلا لوقنف . بجاو وه : ةلزتءملا تلاقو

 كلذ فرع امهمو هل حلصأ ناك كرت ىذلا نأو هل حلصأ نكي مل ايندلا ىف هلمعي ىذلانأ ةرخآلا
 هلوقبةعفان ةيوتلاكلاتنوك نىلاعت هنإ مث ءةبوتلا تلصحدقف مدنا لصح اذإ و : هيلع مدني نأ ودءال

 مهلاعفأ ىلع اومدن است موقلا ليق ناف ؛ ال وبق القع بحيال ةبوتلا نأ انملعف (ىرك ذلا هل قأو)
 نأ ا اودع امل موقلا انلق ؟ ةحرص ةبوتلا تناكام مرج الف . اهيلع باقعلا بترتل لب اهحبق هجولال

 0 اهقاو موه نوكأ توها ناؤكرل عكفامق تكلا نازك نأو دبال حبب هلا ىلع مدنلا

 ىورم وهو بودر

 :الانلاوو حصف لوبقلا مدع عم ةحيحصلا ةبوذلاب نيتآ نون وكي ذئنيُخ ءهجولا اذه

 ناتلأسم هيفو 46 ايل تمدق ىتيلاي لوقيإل : ىلاعت لاهو ناسنإلا اذه هلوقيام ىلاعت حرش



 ةيالا . مرحي ذئموي ءىجو : ىلادت هلوق 6/١

 لس هس اس هيل سس هس ه6

 فضول ىركذلا هلق ناَسنالآ د ا مو نيمو ءىجو

 ىركذلا لأ ىأو نإدتإلا 5 1 17

 اذكه مالا نوكي نأ ىغبني ال ىأ مهلعفا راكنإو كلذ نع مل عدر ( الك ) هلوق نأ ملعا
 اهعمجو اهنم ةاساوملا كرتو اهبلع لاكتالاو اهليص< ىلع دهجلاو ةمهلا رصقو ايندلا ىلع صرحلا ىف

 نيدح مدني هلاح اذه ناك نم نإف ؛ ءازج الو باسحال نأ مثوتو؛ مارحوأ لح 0 نق ثمح نم

 كلانا نم د[ هاوار للكل: كايع الاب زلنومللا فاه زع ىقأ ناكازل أ 1طن وا ةماظنلا ةط فت ال
 . ةمادتلا كلتو ىلا كلذ لصحب هنإف ةثالث تافصب فوصوم موي ءاج اذإ هنأ نيب مث . ىلاعت هللا

 ليلخلا لاق ( اكد اكد ضراألا ت كد اذإ )هل وق مويلا كلذ تافص نم م4 إلا ةفصلا 02

 لاقو.« ضرالا لع .ظولا ديدش كذم لجرو ءدبلتم لمر كادكدلاو لمجلاو طئاحلارسك كدلا
 تناكاذإ ءاكد ةقانو «هربظ ىف شرفنا اذإ ريعبلا مانس كدناو طسبلاب عفترملا طح كدلا دربملا
 هجر لعل لشن 2 ىلك ؟لئلتلا [كوق لع كدلا ليحف قع ردا .ى اةئااوتنم>ل هن اكد ايمتقي كارد
 توتسا اهنأ هانعم دربملا لوقىلعو ؛ ءىث اهربظ ىلع قبي ملف تلزاز نيحرجت را لبا نارا
 لوق ىعم!اذهوا«ءانلللا ةرخضلاك زيصتىت> اهتينبأ رئاسو اهزَوضقو اهزود تبهذف شارفنالا ىف
 . ةمايقلا موب ضرأألا دمت : سايع نبا

 ار لعرب انياب ابد كا كا ميكا كقول اكد هانعم (اكد اكد) هلوقف ناركجا نأ 0 2

 نوكي نأو ديال كدكدتلا اذه نأ ملعاو . ًاروثنم ءابه تراص ىتح كدلا اهلع رر " اع َ

 1 ا 1 داك ورع رقع نيت قل واق سبا ةلول 2 32و كل اق رد انزل هلو لوكا ]خأ
 ال1 كل نيك كادو اتاك تاناظو الا ودل كدا وكلت [ةيماقبناو اهلغا للا 0

 كد اتك دف لابجلاو ضرآلا تامحو ) لاقو ( ةفدارلا اهعبتت ةفجارلا فجرت مو. ) ىلاعت لاق دقو

 ٍ (ًاسب لايجلا تسيو ؛ اوفا تجر اذإ) لاقو (ةدحا_

 ( ًافص افص كلملاو كبر ءاجو ) هلوق مويلا كلذ تافص نم 4 ةيناثلا ةفصلا

 امسج ناككلذك ناكام لك نآل لاحم ىلاعت هللا ىلع ةكرجلا نأ ىلقعلا ليلدلاب تبث هنأ معاو
 ةماقإو فاضملا فذ> باب نم اذه نأ وهو «لي وأتلا نم هيف ديالف 53 نك ا لمحت ةسب مسجلاو

 ةازاجلاو ةبساحلاب كبررمأ ءاجو (اهد>أ) هوجو هيف ؟ وه ام فاضملا كلذ مث« هماقم هيلإ فاضملا

 نال كبر تايآ لئالج ءاجو ( اهثلاثو ) مهر بق ىأ ةيمأ ونب انتءاج لاقي اككبر ربق ءاجو ( اهناتو)

 |معفتادل اتينا اهب لدغ« كابالا لت الجو مئاظعلا رهظت مويلا كلذ ىفو . ةمايقلا موب نوكي اذه

 مويلا كلذ ىف ريصت هللا ةفرعم نآل ل /!كبز زؤهظ ءاجو (اجيارووز,ظايآلا كلم نآسل

 تعفتراو ةهشلا تلاز ىأ ( كبر ءاجو ) ليقف : قاخلل هيلجتو هروهظك كلذ راصف ةيرورض



 ١ .. ةيآللل ىلا هك ياذا كيلوت
 راس سه دق ل

 هج امص فلما ايدل ربا را اكد ضرألا تكد اذإ الك

 الاوز هلو ةرامشإلا نيم كر ) اة 0 دل مآ 5 كن ملعاو

 ةزاشإلاهللإ و كنةلام لكأ و تناريللا فدل كاران كش الق قا 5 (نيكسملا ماعط ىلع نوضاحت

 نوب و) هلوقب ةراشإلا هيلإو هنم هلامذخأ ( ثلاثلا )و ( امل الكأ ثارتلا 0 ) ىلاعت هل وقب

 ىلع نوضحت الو ) هلوق امأ « كلاومأ ىلإ امنومضتو ىئاتيلا لاومأ نوذخأت ىأ ( امج ًابح لاملا

 هنإ ) ىلاعت هلوقك هماعطإب نورمأت ال ىنعملاو : ًانيكسم نومعطت الو لتاقم لاق ( نيكسملا ماعط
 نوخاكت دانا نرخاكا الط أوت نمو ( نيكسملا ماعط ىلع ضح الو. ميظعلا هللا 1 نأ

 مضب ( نوض ات الو) دوعسم نا ةءارق ىفو ( ع مكضعب ضحمال) 0 نولعافت: ءات قَدْ

 . ةضاحملا نم ءاتلا

 : لئاسم هيفف ( امل الكأ ثارتلا نواكأتو ) هلوق امأ
 هاجوو هاجت ون ةمومضملاواولانملدبت ءاتلاو «ثارو ثارنلالصأ اولاق (ىلو آلا ةلأسملا ٠

 . تهجأو نه
 ١ لك آلاو « مودلم نجحو ةمدم 5 هنمو  ديدشلا عمجلا مللا ثيللا لاق « ةيناثلا ةلأسملا '

 ةغللا ىف مللا ىنعف . عمجأ هتلكأ ىأ هملأ ناوخلا ىلع ام تممل لاقي هلكأي مث اهقل هلعجيف ديرفلا لب
 الكأ ) هلوق ىف نولوقي نورسفملاو ىدحاولا لاق ( اهدحأ ) هوجو هيفف ريسفتلا امأو « عملا

 دارملاو « لكألل ًاتعن لعج ردصم مللا نأ هريسفتو « ريسفتب سيلو ىنعم لح وهو ًادّيدش ىأ (انمل

 .لكألا هلوبعوتسي مهن 16 اكماجتى أ امال داك ىأ !لعافلا ٠ كارم نوكأ 6-2 لاق

 نويت لأ اكلبا رماتبلا ثازتاعأ ( الاقل أ (كلورتلا نوولك انو راها ,كاعم ا! انراذن را اذا لا

  0موبيصل ىلإ 1 مث ريغ بيص) نوعمجيف ؛ مهحاص بيصنو مهيصت نو اكأب ىأ نسحلا لاقو؛

 لإ ثداولاف ؛ مارح هضءبو ةمبش هضعبو « 7 هنعلب تملا ,قمرود ئذلا لاملا نأر( اهنانرر

 ذوو ؛ تفاشكلا: بح اضلاق:/ءاهئااثوءر !ةلكأبأو 1 ةخايروا نضنلا| هل نكعلا مضي ىأ لكلا
 هنيبجي هيف 'قرحي نأ. ريغ نماالهمأ الط لانملاب !ارهظائذلا !ةحازازولا لإ اكوا ءانلا كاوكجذ]

 ةنرشالا و .ةمعظالا, نم :تايهتشملا ناولأ نيب اما ايوا امل الكأ كليو هقأ 1 نق فرشتف

 نولاطيلا ثارولا هلعفي ا؟ءهك اوفلاو .

 كافتام محي .ىثلا رجلاقي ةرثكللا وه مجلا نأ معاذ (ًامج ًابح لاملا نوبحو) ىلاعت هلوق امأ

 نوب و : ىنعملاو راك فأ مك مج ورم وبأ لاقو ماجو مج ءىش وهف .هريغو لاهلا ف كلذ

 .:ةررخالا نأ نع تازلداع مهنأو طقف ايندلا ىلع مهصرح نأ نينا اهنيك ايل اكليل

 دقه اذ جو! اغلع, افلغ ذر تارا ا تك د اذإ الك ل ىلاعت هلوق



 ةيآلا . ميتيلا نومركتال لب الك : ىلاعت هلوق 5/١

 ه هرم ا ا م سم اس سودقعرب رثا هارت اس هل هل

 18١« نيكسملا م ط ىلع نوض الو 010 مني نو ركن ال لب الك

 طاعه د

 4٠0١ امج : ا نونو 2«( 20 ثارتلا 1

 ىناثلا مسقلا ىفو (ةمر كا اه نر هداجالام اذإأ) ملا لاق مل( عبارلا لاؤسلا إل

 هللا ةمحر نال (باوجلاو) ؟واولاب ىناثلاو .افلاب لوألا رك ذف(هقزر هيلع ردقف هالتبا ام اذإ امأو)

 مسقلا كلذ ةرثك ىلع لدن ءاقلاف ؛ مالالا لازبإب هثالتبا ىلع قباس معنلاب هءالتباو هبضغ ىلغ ةقباس

 . ( اهوصخنال هللا ةمعن اودعت نإو) لاق ام ىلع ىناثلا هلبقو

 لوقي نأ بحي ( نمرك أ بر لوةيف همرك أف ) لوآلا مسقلا ىف لاق ا 6 سماخلا لاؤسلا ل

 كرك ىف هال (كاوطاو ) كلذ لع 0 هنكل ( ناهأ فد ز 0 ( هناهأف ) ىناثلا 0 َق
 لهج اذهو « ةءاهإ اهريتقتو ايندلا ةلق نظ وهف ق قداص ريغ ( نئاهأ ) هلوق ىفو قداص نمرك 1)

 . هنع كلذ هناحبس هللا كح فيكف ٠٠ 0 داقتعاو

 ىلع هلعج 00 لا ) ؟ هقزر هيلع ردقف هلوق ىنعم ام ( سداسلا لاؤسلا ل

 اف اظل] نكس نئاهأزوا وك 191 ىأ ديدشتلابو فيفختلا ىلع رد#ف ءىرقو . ةغلبلا رادقم

 يلا اال 5 جردلا ىف ءايلا كرت نميف فقولا

 ثارتلا نواكأتو , نيكسملا ماعط ىلع نوضاخحت الو ؛ « متيلا نومركتال لب الكل ىلاعت هلوق

 © آج بح لال 1و لات داكأ

 لاق « ةلاقللا كلت نع ناسنالل عدر وهو ( الك) لاق ةهشلا كلت مهنع ىكصانل ل اقاننأ ملعاو

 بهذم ىلع امإ كلذ لب « ىلع هناوط رقفلاب هلتبأ ملو « ىلع هتماركل ىنغلاب هلتبأ مل ىنعملا سابع نبا

 ىلع امإو « للعلاب ليلعتلا نع هزنت ىذلا مكحلاو : ةئيشملاو ردقلا وأ ءاضقلا ضحم نف . ةنسلا لهأ

 ؛ةتما ركل ال رفاكلا ىلع عسوب دقف ءوه الإ | اهلع علطي ال ةيفخ 0 تيسيف ةلزنعملا بهذم

 لعف مهل لب لاق هن اكف ةييمشلا كلت مهلاوقأ ن 1 اكدت لاغ دإ6ااسل قولا نكاحمياو
 نم هيف مهمزأي ام نودؤي الف ؛لاملا ةرثكب ممر 5 هلل 7 وهو« لوقلا اذه نم رش وه

 لئاسم هيفو ( ميتيلا نومركي ال لب ) لاَقف مهتيلا مارك |

 هنأ كلذو ؛ تحن نم ةطوقنملا ءايلاب هدعب امو ( نومركي )و روبأ أرق ( ىلوألا هلا ١
 نومركحي, لمح ةيبغلا طظفا ىلع وهو ةريكللا سا هب دارت ناكو « ن انفنالا#ر 5 مدقت 1

 . كلذ دمحاي مهل لق ريدقتلاف ءاتلاب أرق نمو . هيلع نوبحيو

 هعفدي. ناكف , فلخ نب ةيمأ رجح ىف اتي نوعظم نب ةمادق ناك لئاقم لاق (ةيناثلا ةلأسملا اف



 ١/١ .. ااتنالا عةيفقن ةيركلال  ةلاكتيا و

 دك انو هلا دكر لا هلق ربك نا لاا ) تاداعسلا مظعأ ىلإ لئاسولا مظعأ
 اهل هتبحم تناك مودأو رثك أ ايندلل هنادجو ناك نم لكف . قارفلا دنع ملآلا دك أتل ببس ةبحما

 تنس ايندلا تال وصح نذإف : دضلايفدضلاب ىذلاو « دشأ توملادنع اهتقرافع هلا ناكف نأ

 نادج ونإ لاقي فيكف :؛ توملادعبةديدشلا ةداعسلل بيس اطل وصح مدعو : توملا دعب ديدتشلالآلل

 5 ةاراعش اعاده ره اعسااقذدلا

 نم امأف « انامسج وأ ناك ايناحور ثعبلا تايثإب لوقلا عم حصت ام هوجولا هذه نأ ملعاو
 نأب مطقلا همزلي لب ٠ هوجولا هذه نم ءىث هلوق ىلع مهقتسي الف هوجولا عيمج نم ثعبلا ركتي
 ناكاعر هلأ هو ى جا ةفضد هف كلو . ءراقشلا ره اياذعفو ةداعتسلا رغم انا ناك
 ايس نامرحلا ناك امبرف . باذعلا عاونأ ىف عوقولاو ببنلاو لتتقلل ًابس ةريثكلا ايندلا نادجو
 بحاص ىلع ىضقي نأ هوجولا عييمج نم ثعبلا ركل ًاضيأ زوال ريدقتلا اذه ىلعف  ةمالسلا اقبل

 ىفو ءدضلاب كلذ دعب' لاحلا نأ هل فشكني امبرف ؛ناوملاب اهدقاف ىلعو ؛ ةداعسلاب ايندلا

 : تالاؤس ةيآلا

 نالوق هيف(باوجلا) ؟سنجلاوأ نيعم ص هنم دارملا(ناسنإلاامأق) هلوق« لوألا لاؤسلا 2

 نبا ةفيذح وبأو « ةعيبر نب ةبتع هنأ سادع نبا نع ىورف . نيعم صد هنم دارملا نأ ( لوآلا )

 ((قاثلا]لوقلاو زو تاي نيو.ةضأ ىفا؟تلز: لتاقم لاق و .فاخ, ن ىأا وه ىلكلا لاق 1

 .نارخلا ميول دج املا ناكل وه صولا | اة ىبضرع ناك سا
 امهنم دحاو لكنا (باوجلا) ؟ءالتبا هريدقتو قزرلا طسب ىمس فيك ( فاك كاد 0

 ريصيأ هلاح ربتخا دقف هيلعردق اذإ و ء رفكي مأ ركشيأ هلاح ريتخا دّقذ هل طسب اذإف  ديعلل رابتخا

 . ( ةنتف ريخلاو رشلاب كولنو ) ىلاعت هلوق هوو ؛ ةدحاو امبيف ةمكحلاف ؛ عزي مأ

 ىح امل هنإ مث كلذ تبثأو . همرك أ هنأ ححص دقف ( همرك أف) لاق امل ( ثلاثلا لاؤسلا ١

 هلوق ىه راكنإلا ةملكنأ (باوجلاو) ؟ امهنيب عملا فيكف هيلع همذ ( ىنمرك أ بر )لاق هنأ هنع
 هنفيةوكشلاو اعلق اميبل] تاز اكنإلا تأ اةبامإ(قءاهأ ىبر) هلوقب ةصتخءاهنإ لاقي نأز وال ملف (الك)

 ىلاعت هللا معن نأ ( ىناثلا ) مارك لا كلذ ىف قاقحتسالا لوصح دقتعا هنأ ( اهدحأ ) ةثالث هوجو

 ةمعنلاب فرتعي مل ايلف « نيدلاو لقعلاو ندبلا ةمالس ةمعذ ىهو ؛ لاملا نادجو لبق ةلصاح تناك
 رثكتلاكو ايندلاب#كفلئصتلا الب 6 ّثنأ محن ركش كلذ نم هضرغي ىلتل هنأ !انالع ل اناملاثا كج كفنلا

 ىلع لدي ةرخآلا ةمعن رك ذ نع هضارعإو ايندلا ةمعنب هفلصت نأ ( ثلاثلا ) دالواأللاو لاومألاب

 وهو هتنج لخدو ) لاّقف «كلذ ىلاعت هللا ىح ام ىلع مذلا قحتسا مرج الف ؛ ثعبلل ًاركنم هنوك

 ىذلاب ترفك أ ) هلوق ىلإ ( ةمئاق ةعاسلا نظأ امو . ًادبأ هذه ديبت نأ نظأ ام لاق ء هسفنل ملاظ

 .( بارت نم كقلخ



 ةنالأ هالتبا ام اذإ نامنإلا امأف : ىلاعت هلوق ١

 ساساهه تمام اد رستم دعب اسما فساع هن: عقم هوز

 50500 010 رك اف هبر هيلتب | ام اذإ ناسنالا امك

 ء«1>١ نأ بَ ُلوُبت هكر هلع 6 1 مَ

 ان للا رانا لاه را !نادعو يصلنا 2( لاق (ابيناثو) مدآ ىنب لامعأ 005 لاق

 كيال ام ا اصعلاديعوب نأ نافكلا دعرب م 4 هذه صخم نمنيرسفملا نمو . نيرفاكلاو

 لهل دصرب كاحضلا لاّقف ىناثلا امأو ؛ باذعلاب هتعاط نع لدعو هب رفك نم دصري جاجزلا لاف

 . ةبراقتم هوجولا هذهو ٠ ةيصعملاو

 اذإ امو «نمرك أقر. لوةيف «ةمعنو همرك اق هبر'هالثبا ام اَذِإ ناسْنألا امأف ر) ىلاعت هلوق

 7 ناهأ ىنر لوقيف هقزر هيلع ردقف هالتبا ام

 ىف داصرملابل ىلاعت هنإ لق هن اك(داصرملابا كبر نإ) هلوقب ناكتف (ناسنإلا امأف) هلوق نأ معا

 دجونإف  اهتاوبشوامتاذلو ايندلا الإ همهال هنإف ناسنإلااهاف ةرخالل ىعسلاالإ ديرب الف « ةرخآلا

 ىلاعت هلوةهريظنو , ىنناهأ ىلر لوقي ةحارلا هذه دحب هل ىفر لوي ايندلا ىف ةحارلا

 سانلا نمو) لاقو (نولفاغ م م ةرخالا نع مهو ايندلا ةاحلا نم ًارهاظ نود رافكلا ةفص ىف

 اذهو ( هبجو ىلع بلقنا ةئتف ا نإو هب تانيا ريخ هباصأ نإف ء فرح لع هللا دنت نه

 ةاوافملاو هذاشنلا نم ةزدلالا قافةلباقم ق'اهتواعتتو انادلا ةذاعس نأ ( هدأ ) هوجو نا أطخ
 ملأتللاو . ةداعسإ سيل معنتلا كاذف ةرخآلا ىف يقم ناكول ااتنانلا ف معنتملاف « رحبلا ىف ةرطقلاك

 زوحيال ايندلا ىف معنتملا ذإ :ةواقشالو ةءاهإب سيل كاذف رخآلا ىف ًاديعس ناكول ايندلا ىف جاتحما

 ةواقشلاب هسفن ىلع كحي نأ هل زوحي ال ايندلا ىف ملأخلاو , ةماركسلاو ةداعسلاب هسفن ىلع كحي نأ هل
 قاقحتسالا ىلع لديال ايندلا ىف مالالا لوصحو ايندلا ىف ةمعنلا لوصح نأ ( اهنناثو ) ناوهلاو
 مكحب امإو ؛ ديريام مكحيو ءاشي ام لعفي هنأل امإ « ةرفكلاو ةاصعلا ىلع عسوي ام ًاريثك ىلاعت هنإف

 الف ءان رك ذام دادضال نيقيدصلا ىلع قيضي دقو « ركملاو جاردتسالا ليبس ىلع امإو . ةحلصملا

 نإذ « ةبقاعلا نع لفغي نأ ىغبنيال معنتملا نأ ( اهئلاثو ) ةازاجم كلذ نأ نظي نأ دبعلل ىغبني
 نم احل دحال ىتلا معنلا نم هيلع هللامع لفغي نأ ىغبني ال جاتحماو ريقفااو : اهميتاوخ رومالا
 ىضقي نأ ىغبني الف ءرصحالو امل دحال ىتلا مالالاو تافآلا عفدو نيدلاو لقعلاو ندبلا ةمالس

 هذه تلصح ىتف « تاسوسحلا هذه تفلأ دق سفنلا نأ ( اهعبارو ) ًاقاطم ةناهإلاب هسفن ىلع

 ناسنالل لصحي مل اذإ امأ ءاهذ قارغتسالا مدعو اهنع عاطقنالا اهيلع بعص تاذلااو تايهتشملا

 نادجو ناكف هللا ةيدوبعب تلغتشاو « هللا ىلإ تبأ مأ تءاش تعجر تاسوسحا هذه نم .ىش

 كلذ نأ عم ءايندلا مدع دنع ةناهإلاو ةواقشلاب ءاضقلاز و< فيكف . هللا نم نامرحلل ًابس ايندلا



 ١34 ديالا داتاوالاىخالل زعردإ ادانلامق الرف

 . ىرقلا ىداوب لت اقم لاق (داولاب) هلوقو ؛ ةراجحلا نم تاك يدمة نمط افاد تو ء دوك

 كروقنو عض ةر ود قرأ ننذق ءاصقتسالاف ( داتوألا ىذ نوعزفو ) ىلاعت هلوق انو

 اذإ امتوبرضي اوناكىتاا ممراضمو هدونج ةرثكل داتوآلا اذ ىمعس هنأ ( اهدحأ )هوجو هيف نآلا

 نوءرف نأ ةريره ىنَأ نع ىور «اوتومي نأ ىلإ اهب مدششيو سانلا بذعي ناكهنأ ( اهيناثو ) اولز

 لإ "ان1ز كفرت ؟رسفلا نع لقت ارااغر اه ردع لع لجو دانوأاةفرأ ناس

 ىذ ( اهثلاثو ) هتأرف ةنجلا ىف اهتيب نع هللا جرفف . ةنجلا ىف ايل كدع ل نأ ب تكف
 :رعامشلا لاق ١ ؛ لاجرلاو :كلملا ىذ ىأ. دان وألا

 داتوآلا خسار كلم لظ ىف

 علم, تناك اذان قالا, كلت ,نأ سابع نبا نع نحب ني دعس نع هداتق:ىوار.( ابهازو)

 امم كلذ لك نأ هلوسرل ىلاعت هللا نيبف « كلذ لكل لمتحم مالكلا نأ ملعاو : هلجأل اهتحت نوبعلي

 اوغط نيذلا) ىلاعت لاق كلذلو ٠ مم ميظع كاله دورو نم عنمي مل ةرثكلاو ةوقلاو ةدشلا هب مظعت

 : لئاسم هيفو ( دالبلا ىف

 عجري نأ لمتحيو ؛هيلي هناأل ةصاخ نوءعرف ىلإ ريمضلا عجري هنأ لمتحي ( ىلوالا ةلأسملا إ)
 .برقألا وه اذهو « مهركذ مدقت نم عيمج ىلإ

 نوكينأ زو<و ٠ مذلا ىلع بصناا لح ىف نوكينأ هبارعإ فر ةوج ىلا ندا 4 ةلأسملا)

 ..نآوعرفودومثو داعنبر وك دذملا فضصو ىلعا ان وأ اوغط نيذلا مث ى أ ءرابخإلا] لع ًاعوفرم

 رسف مثنينمؤملاو هللاءايبنأ ىلع اوربجتو ىصاعملا اولمع ىأ . دالبلا ىف اوغط 4 ةثلاثلا ةلأسملا
 ماسقأ عيمج لوانتي حالصاا نأ انكف حالصلا دض ( داسفلا اهيف اورثك أف ) ىلاعت هلوقب مهنايغط
 السفم وهف مظلاب , هدابع ىف مكحو هللا أ ريغب الع لف مثإلا ما اسقأ عميمج لوا د >2 د

 ءاةيقزوز ءاصغإو طولا هيلع بص لاقي نأ ملعاو (باذع طوس كبر مهياع - ىلاعت لاق م“
 ف 0 ةعاااس ل اضابقلاب ميظعلا باذعلا نم ايندلا ىف مهب هلحاامرنأ/لا قواشإر ط وقل

 اا وشم[ ذلا طولا بصر ةيشو (ىضاقلا لاق ءاهبهبذع ام ئاساولا نسق اذإ 2 ةيحلا

 مذخأف ريكا اطار أ هللا دنع نإ لاق ةبآلا 55 ارقءاذإ قسملا:ناكواءهكلبيف ةيوونضملا ىلع

 اهرهظ ىلع ك 0 أم مهملظي سان داا هللا ذخاوي ولو ) ىلاعت هلوق نايس: ليق نإف ءاهنم طوس

 ةيآلا هذه انلق ؟ نيد آلا نيتاه نيب عما 55 ةرخآلا ىلإ باذعلا رهخا|ت ىضتقي ) ةياد ط

 لاق مث ” . هئامدقم نماةمدعمو كلذ نف ءىفق اننادلا ف مقاولاو ة ةرالا ىلإ ءازجلا مامت دخت ىطتقت

 هيف بقرتي ىذلا ناكملا داصرملا : لوقنو ( أداصرم تناك) هلوق دنع (داصرملابل كبر نإ) ىلاعت

 « هنوتوفيالمنأو باقعلاب ةاصعلا هداصرإل لثماذهو « هتقو نم تاقيملاك هدصر نم لاعفمدصارلا
 (اهدحأ ).هوجو هيف نيرسفمللو , داصرملاب لاقف ؟ كبر نبأ :هل ليق هنأ برعلا ضعب نعو

 م - رغد



 2 داليلا ىف اهلثم دعما لاعت هلوق ادي

 ( داعلا تاذ ) ىلإ ( مدإ ) ةفاضإب ( داعلا تاذ مرإ داعب ا 17 ) ءىرق 5” فيفختلا

 لعج داعب كبر لعف كك مأ : ريدقتلاو ٠ كبر لعف نم الدب ( داعلا تاذ مرإ داعإ ) ءىرقو

 : ناتل أسم هيفف ( داعلا تاذ ) هلوق امأ  اممر داعلا تاذ

 مهنأ ىعملاف ةليبقلا مسا ( مرا ) انلعج نإ اناآل كلذو ناهجو هبارعإ ىف < ىلوآلا ةلأسملا ١
 القبو 1. دؤمفلاىنغم ؟داعلا و''"1ذازعلا نش انف ننال ءايخلا و مايخلاَو ةحالا نوتكشو نيوتن اَوناك

 ةد_عالاب مثدودق هيبشت ىلع مأ اكل 0 ط مهنأ داعلا تاذب دارملا نوكيا و اد عمج نوك

 ةعوفر. ةينبأ تاذ ىأ نيطاسأ تاذ اهنأ ىنعملاف  دلبلا مسا هانلعج نإو « عييفرلا ءانبلا تاذ ليقو

 تونبت أر مرفصو ىفىلاعت لاق. روصقلااهقوف نونبيو !متوبصنيف ةدمعالا نوجلاعي اوناكو دمعلا ىلع

 : ًاعيفر ءانبو ةمالع ىأ (نوثيعت ةيآ عب ر لك

 صالا صاخ و ديدش تاممث ارهقو اكلفديدشودادشنانبا داعل ناكهنأ ىور 4( ةيناثلا ةلأسملا)

 ضعب ىف مرإ ىف . ابلثم ىنبأ لاقف ةنجلا رك ذب عمسف ؛ابكولم هل تنادو ايندلا كلف دادش

 ةفقلا لو لصانإا نمااهروضق' هميظع ةنادم هو ةنس ةثاعملت هامع/ناكو ةنسةثاثث ندع ىرادك

 لهأب املإ راس اهؤانب مت الف ؛ راهنآلا وراجش ألا فانصأ اهفو توقايلاو دجريزلا نم اهنيطاسأو

 هللا ددع نعو : اوكلهف ءاهسلا نم ةحبص مولعهللاشعب ةليلو موي ةريسم ىلع اهنم ناكاسلف : هتكللمم

 غلبو كانه ناك امن هيلع ردق ام لمح دادش ةنج ىلإ لصوف هل لبإ بلط ىف جرخ هنأ ةبالق نب

 داعلا تاذ مرإ ىه لاقف ! ةلأدتف ا 1131 تقل نطق وإل لفات قا :ةبآواعلا هريخ

 جرخم ؛لاخ هقنع ىلعو لاخ هبجاح ىلع ريصق رقشأ رمحأ كنامز ىف نيملسملا نم لجر اهلخديسو
 . لجرلا كلذ وه هللاو اذه لاقف ةبالق[ىلا] نبا رصبأف تفتلا مث « هل لبإ بلط ىف

 (لوآلا) : هوجو هيف ؟ دوعي اذام ىلإ اهلثم ىف ريمضلاف ( دالبلاىف اماثم قلخم مل ىتلا ) هلوق امأ

 ةثاعبرأ مهنم لجرلا لوط ناك ؛ ةوقلا ةدشو ةثجلا مظع ىف دالبلا ىف داع لثم ىأ ( اهلثم قلخم 0(

 عيمج ىف دادش ةنبدم لثم قاخ (ىلاثلا) ميكلهف مار اهقليف ةميظعلا ةرخصلا لمح ناكو عارذ

 داهعلا ىلإ ةدئاع ةيانكسلانأ (ثلاثلا) املثم هللا قاخضمل ىأ (املثم قلخ مل) رييزلا نبا أرقو : ايندلادالب

 رجز ةياكحلاهذه نم دوصقملاو ؛ دمع عمجداعلاف اذه ىلعو « دالبلا ف نيطاس آلا كلت ”لثم قا مل ىأ

 هذه نم هب اوصتخا ىذلا عم« لسرلا ١ - اورفك ام مهكلهأ هنأ نيب ىلاعت هنإف رافكلا

 لك مكفعض عم شعل ىلع م - أ اذإ انك مل كلذ لثم نم نيفئاخ قاع نآللف هوجولا

 ةهيخلا كعطق قراوتللا: كيلا "الاقت ا ةضلا 1 نيذلا دومثو ) ىلاعت هلوق | ا لاف

 2و واللا م بيحب ءارفلا دازو . ًابوج بو باج لاقي بيجلا باحب اك

 اودازأ امو اضاؤحأو اتويي'اهنم نواعجتق دالبلا نوب وحي اوناك سابع نبا لاق ؛اهتعطقو اهف تلج

 ماخرلاو روخصلاو لابجلا تحن نم لوأ لبق ( اتويب لابجلا نم نوتحنتو ) لاق اي ةينبألا نم



 0-5 ةيالا . داعلا تاذ مرإ : ىلاعت هلوق

 ىف ةيؤرلا ىرجم راج ىرورضلا ملعلاو ء ىرورضاا ملعلا ديفي رتاوتلا ربخو برعلا ضرأب ةلصتم

 . لمت ملأ ىنعمب ( رت ملأ ) لاق كلذلف . ةهبشلا نع دعبلاو ءالجلاو ةوقلا

 هنكل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ًاباطخ رهاظلا ىف ناكنإو ( رت ملأ ) هلوق 4 ةيناثلا هلأ أسملا ل

 ةماقإلا نع رافكلل ًارجز نك مهني اكحىلاعت هللاركذ نم دوصقملاو . كل ذ مع نم لكل ماع

 ىلع تابثلا ىلع نينمؤنلل أ بعل ا .هموقو نوعرفو دومثو داع كاله ىلإ ىدأ ام لدم ىلع

 . نامإلا ىلع
 : لئاسم هيفف ( داعلا تاذ مرإ . داعب ) ىلاعت هلوق امأ

 داع ىهو نيمدقتملا رافكللا رم قرف ثالث ةصق انبه ركذ ىلاعت هنأ ( ىلوألا ةلأسملا ١

 نيس ملو ( ( باذع طوس 0 مهلع بصف ) لاق ثيح لامجإلا ليبس ىلع نوعرف موقو دومثو

 اوكلهأفدومث امأف) لاقف ةروسلا هذهىف مهمأ ام نايب ةقاحلا ةروص ىف ركذو , باذعلا كلذ ةيفيك

 تاكفتؤملاو هلبق نمو نوعرف ءاجو - هلوق ىلإ رصرص حيرب اوكلهأف داع امأو « ةيغاطلاب
 . ةيآلا ( ةئطاخلاب

 داع ةظفل اولعج مهنإ مث ء حون نب ماس نب مرأ نب صوع نب داع 1 داع 4 ةيناثلا ةلأسملا (

 ىلوآلا داع ةليبقلا هذه نم نيمدعتملل اولاق مث 2 مش مب مم ىبل اماما ىنيل لاقي ام ةلي.قلل امسا

 ىفو . داعدجل مسا وهف مرإ امأو « ةريخآلا داع نيرخأتمللو 1 ًاداع كلهأ هنأو ) ىلاعت لاق
 ىلوألا داعب نومسي اوناك داع ةليبق نم نيمدقتملا نأ ( اهدحأ ) لاوقأ ةيآلا هذه ىف هنم دارملا

 لبق مث اهيف اوناك ىتلا مهتدلل مسا مرإ نأ ( ىتاثلاو ) مدج مسإب مهل ةيمست مرإب نومسي كلذلف
 ىلع امنونبي اوناك داع موق مالعأ مرإ نأ ( ثلاثلاو ) قشمدأ ليقو ةيردنكسالا ىه ةنيدملا كلت

 : دشنأو ء داع روبق مورآلا : شيقدلا وبأ لاق  روبقلا ةئيه ىلعو ةرانملا ةئيه

 تيحلا عدا نكي يرانا

 داع لزانم نآل لاقع قششمد وأ ةيردنكسإلا ىه. مرإ نإ لاق نم لوق ىف نعط نم سانلا نمو

 ردنأ ذإ داع اخأ ركذاو ) لاق 5 ؛ فاقحاألاو .لامرلا .دالب ىهزو تومرضخ ىلإ نابع نيب تناك

 لامرلا دالب نم اتسيلف قشمدو ةيردنكسالا امأو ( فاقحالاب هموق

 . ثينأتلاو فيرعتلل ًاضرأ وأ تناكةليبق فرصنتال مرإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا,)
 (مرإ) هلوق ناك ةليبقلا مسا هانلعج 1 نال كلذو ناهجو (مرإ) هلوق ىف 4( ةعبارلا ةلأسملا ١

 ريدقتلا ناك مالعألا وأ ةدلبلا مسا هانلعج نإو ةميدقلا ىلوآلا داع مهنأب ًاناذيإو داعل نايب فطع
 لديو ( ةيرقلا لأساو ) هلوق ىف ا« هماقم هيلإ فاضملا بقأو قام فذح مث مرإ لهأ داعب

 ٍ ةنأإلا ىلع مرإ داعب رييزلا نبا ةءارق هيلع
 ىلع ءارلا نوكسب (مرإ داعب) ءىرقو نيحوتفم ( مرإ داعب) نسحلا أرق ( ةسماخلا ةلأسملا 0
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 «140 داصرأ ابل كبر نإ باَذع طوس

 نإ رجح وذل هنإ لوقت ثرعلاو ءارفلا لاق 3 طرضلا وهو ءاصحإلا نم ةاصحو علو لمعي هيا

 ًارجح لقعلا ىمس اذه ىلعو « لجرلا ىلع ترجح مهلوة نم ذخأ هن اكامل أطباض هسفنل أرهاق ناك

 : هيف قييضتلاب 2 نم عنملا وهو رجحلا نم حيبقلا نم عتم 1

 ةجح ركذ نك ديك أتلا هنم دارملاو مابفتسا ( مسق كلذ ىف له) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 نمد 4 ىلاعت هللأ مسقأ م نأ مَع كل اذ ناك نم نأ ىنعللاو 9 ه>> هتركذ امف له لاق مش 3 ةرهأب

 . هفلاخ ىلع هتلالد]هب مقل نأ قم 2 ورش 3 ةسودرلاو 0 !ا ىلع للدار بئا هيف ءانقرألا هده

 ةلاد ةيآلا ا رومالا هذه بر عقاو ميك نأ : انلقام ىلع 06 ةنآلا هذهو ىض املا لاق

 ىهنلا نآلو ؛ هللاب مسقلا ىف الإ لصحتال مسقلا ىف ةغلابملا ن 1 مولعمو . مسقلا ىف ةغلابم اذه نأ ىلع

 او واللا هدم لقاعلا فاح نأب درو دق

 دوو 5 داليلا قالتم قا م عل 2 داعلا تاذ مدإ 25 5 5 لعف مك مأ 1 لا عل هلوق

 فاشل اقرار ركلات ةةلالا ف ءااوعط ؟ناذلا «اداتاوالا نعد نوع رهو دااولاب كسلا! وناج ندلا
 14 داص رم ايل كلر نإ 2 باذع طوس كير مهلع بصف

 (داصرملابا كبر نإ ) هلوق وه مسقلا با وج نأ ( لوآلا ) نيبجو مسقلا باوج مقا ملعاو

 وهو فوذحي هيلع مسقملا فاشكلا بحاص لاق ) ناقل ( امني ض رثدم نيءعضوملا نيب امو

 اذهو (باذع طوس كبر مهيلع بصف  هلوق ىلإ رت ملأ) ىلاعت هلوق هيلع لدي : نيرفاكلا نبذعنل

 ىف لخدأ ناكف ؛ بهذم لكىلإ مولا بهذ هيلع مسقملا نيعتي مل امل هناآل لوآلا هجولا نم لو

 .كلذوه الوأ هيلع مسقملا نأ لع لد نيزفاكلا: تاذغ نابب هدعب ءاجااملف.6 فيروختلا

 : ناتلأسم هيفف ( رت ملأ ) ىلاعت هلوق امأ
 لعفلا قلطأ انعإو لاس ذا نأ حصيال ام كلذ نآل لعت ل رتملأ ( لوألا ةاالمللا م

 ذوو 0 امأ 3 رباوعلاب ةلوقنم تناك نوعرفو دوو داع رابخأ ند كادر 2 ملعلا ىلع انبه ةيؤرلا

 انفيأا ا ردت ةلباو | ناتكشلا يطأ زيدي وهات داك دقق: نوعا اهل ةضرشلا دالي قااناكدقف



 ١و ةيآلا . رسي اذإ ليللاو : ىلاعت هلوق

 عوك رلا رتولاو ناتدجسلا عفشلا ( رشع عساتلا ) ( نيتفشو ًاناسلو ) ىلاعت لاق ناسالا رتؤلاو

 لدن ىذلا نأ ملعاو ؛ ةعبس اهمال رانلا باوبأ رتولاو ةينام اهنآل ةنجلا باوبأ عفشلا ( نورشعلا )

 ىتااؤ ودجولا هذه كو انت للاخت لإ مسقأ . نافيرش نارمأ رتولاو عفشلا نأ ؛ رهاظلا هيلع

 انه ءئىت.ى تبث نإف « نيعتلا لع ءاش لإ هذه نه . 1 هل راعشإ ل هاظلاو ؛ رمت اعل 5

 نأ بجيف ؛ تبثي مل نإو « دارملا وه هنأ مكح ليوأتلا لهأ نم عامجإ وأ علي هللا لوسر نع ربخ
 ماكشلا لما" ىإا انفي) لوشن نأ لئالر ١ عطقلا هجو ىلع ال زاوجلا ةقيرط ىلع مالكلا نوكي

 (رسي اذإ ليللاو ) ىلاعت هلوق امأ « مومعلا ديفت رتولاو عفشلا ىف ماللاو فلآلا نآل لكلا ىلع

 : كالا هيفف

 اهارسو(سعسعاذإليللاو)هلرقو (ربدأاذإ لبللا و) لاقاك ىضمب آذإ ؛ رسياذإ «ىلو ألا ةلألا 0

 " لبقأو ءاجاذإ ىأ (رشسب اذإ ) ةدانق لاقو اف رّيساا وه اهارس لاقي وأ اه واضقنا و انضم

 ليادب مومعلا لب ةصوصخم ةليل هنم دارملا سيل هنأ ىلع نيرسفملا رثك أ ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 كداتحاو راملاو 1 لذللا فاحت هللا "هيعن نآلاو ا( 2ع 15] لللاو  رفسأ اذإ للا

 ملاع ميكح ريدم ريبدتب امهبقاعت نأىلع ًاهينت هيف نآل هرسقي نأ حصف ؛ ةميظعقلخلا ىلع امهريداقم
 ليل لاقي ام هيف راسي اذإ ىأ ( سي اذإ ) هلوقف ةفلدزملا ةليل ىه لتاقم لاقو ؛ تامولعملا عيمج

 نمعفدلادنع الوأ ىف ىرسلا عقب ةليل ىهو « هيف رهسلا عوقول رهاس ليلو ؛ هيف مونلا عوقول منا

 هذه ىف هلهأ ةفعض مدقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور اكاهرخآ ىفو . ةفادزملا ىلإ تافرع
 . ليللا فصن دعب هللا هحر ىعفاشلا دنع كلذ زو امعإو ةليللا

 |منالىلإ بحأ اهفذحو لاقمث «ءايلا تابثإب (ىرسي اذإ) ءىرقجاجزلا لاق «(ةيلاثلا ةلأسملا)

 ءايلا فذحن لق برعلاو : ءاّرقلا لاق :تارسكلا اهللع لديو ثاءاملا اهنم”كفذح لص [ؤلاوا ةللعاف
 انشاءات درك ىقتكتو

 امدلا فيسلا» طعت ئدرخأاو 5 امهرد قب ام نفح كافك

 اذإ ءاملا فذحت نأ رايتخالا ناكمل ليق نإف ؛ ىلوأ ةلصافلا ىفوهف ةلصافلا ريغ يف اذه زاج اذإف

 ملو فورحلا رئاس تيثأ 5 ثيثي نا .بجوف  ةملكلا سفن نم فرالاو  ةيفاق وأ ةلصاف ىف ناك

 عضوم فقولاو فقو عضوم ىفىفاوقلاو لصاوفلانأ كلذ ىف لوقلا لاقف ىلعوبأ باجأ ؟ فذحيب

 اههف ةكرحلا مورو ناكسإلاو .فيعضتلاب ةحيحصلا فورحلا 'هيفا ريخت ؛فقولا ناك الف نيشت

 كفقدولازو ل ضاولا ف. ئزرتس: قيءابلاا ترث لزم ام نأ, عل دما اةدايرالاةساعملا تفرز ا ذه ك2

 ىضقي وه لوقت ءزاغو ضاق و ءامسالا ىف فذحت مفقولا ىف هنم فذح ال لعفلا لوقي هنإف

 . فدل ومالا كرنفت ليقف انزل

 : ناتل أسم هيف ( رجح ىذل مسق كلذ ىف له ) ىلاعت هلوفو
 ةيهنو القع ىمس كىغبني ال اهيف عوقولا نع عنمي هنآل هبىعس لقعلا رجحلا « ىلوآلا ةلأسملا ١



 ةيآلا . رتولاو عفشلاو : ىلاعت هلوق ل

 ع لا ديفي اذهيلع ظفالا لمح « مايالا هذه ىف لصح امإ جحلا لامعأ ضعب نأ ( ىناثلا )
 ءاوحو مدآ عفشلا ىرخأ ةياور فو ٠ هتجوزب عفش مدآ رتولا ( اهثلاثو ) كسانملا لامعأ مايأ

 ايش ناكاذ عفشلاو ترغملاك تاولصلا نم ازتو ناكام رولا ([| ممبارو ) ىلاعت هللا وه رتولاو

 امإو « رتو اهنمو عفش اهنم تاولصلا ىه د لاق هنأ هت ىنلا نع نيصحلا نب نارمع ىرو ءاهنم

 عفشلا (امسماخو) تادابعلا نم ابلحو اهردق قي الو , ناميالل ةيلات ةالصلا نآل اهب هللا مسقأ

 000 انقلخ قالك جم" ىلاعت 0

 هلوق نأ انيب انأ (لوآلا ) ةوجول هللا وه رتولا لاقي نأ حمصي ال نيماكتملا ضعب لاقو « ىلاعت هللا
 هولاق ام لطيف بوبرملا 0 دارب نأ .بجيف ءارتؤلاو د رتولاو عفشلاو )

 ؛ هريغ نم زيمتي ىتح هركذ مظعي لب هج ولا اذه ىلع هريغ عم رك ذي ال ىلاعت هللا نأ ( ىفاثلا )

 6 ةلوشر مث هللا لق ه لاقو : هاهنف هلوسرو هللا لوقي نم عمس مالسلاو ةالصلا 0

 (اهسداسو) هب عوطقمب سيل «رتولا بحيرتو هللا نإ د لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور امو اولاق

 نم جوزلاو درفلا بزي مسقأ لاقي هنءاكفلا رو انه نوكأ نع كفن ال تاقواخلا نئياتم نأ

 (اهايو ) (نورصتعإل امو نوؤرص اديه مسقأ الف ) هلوق هريظنو . هتحت قلخلا لك لخدف هقلخ

 قالا تافص عفشلا (اهنماثو) ةعبس ىهو رانلا تاكرد رتولاو « ةينامت ىهو ةنجلا تاجرد عفشلا

 [ ا هه ريف انوا امأزء تاومللاو قابلا و ةيعإ كتلارو ةدارالا واوحتلا ورةردقلاو لبحلاو ملعلاك

 دارا ( امعساتو ) لذ الب زع ء زم الب ةردق ؛ لبج الب مَع « توم الب ةايح « مدع الب دوجو

 باتكلا ةلزامب وهو هنم قلخلل دب ال ىذلا باسحلاب مسقأ هناكف ددعلا سفن  رتولاو عفشلاب

 .( نايبلا هلع ) لاقو ؛ (لعي ملام ناسنالا لع« ملقلاب لع) لاق ذإ دابعلا ىلع هب هللا نم ىذلا نايبلاو

 ردقلاو  سملا ) ىلاعت لاق: ثوهنقلاو مايالاو (تادابغلا تقاوم فوزغي .كبادسملاب كيتكوو

 لاق ( اهرشاعو ) ( قحلاب الإ كلذ هلل 00 ايلا كرو نعلا عى يا ولله م0142
 (رشع ىداحلا) ةمايقلاءوي وهو هدعب ليل الىذلا مويلاوه رتولاو ىلايللاو مايالاوه عفشلا لتاقم

 مسا هل ىن لكرتولاو نونلا ىذو سنوي وىسيعو حييسملاو دمحأو دمم لثم نامسا هل ىن لكع فشلا

 ( رشع ثلاثلا) مجرم رتولاو ءاوحو مدأ عفشلا ( رشع ىناثلا ) رم د امد

 ىلا عستلا تاينآلا ءرتولاو مالسلا هيلع ىنومل ىلاعت هللا اهرخل ىلا . ةرشع اتنثالا نويعلا عفشلا

 رتولاو داع مايأ عفشلا (رشع عبارلا) ؛ (تانيب تايآ عست ا يدل لاق 00

 رشع انثإلا جوربلا عفشلا ( رشع سماخلا ) ( اموسح مايأ ةينامو لايل عبس ) ىلاعت هلوقل مهيلاي

 روشلا عفشلا ( رشع سداسلا ) ةعبسلا بك اوكلا رتولاو (أجورب 3 ىف لعج ) ىلاسعت هل 0

 ءاضعالا عفشلا( رشع عباسلا ) ًاموي نيرشعو ةعست متي ىذلا ربمشلا رتولاو ٠ ًاموب نيثالث م 7

 ناتفشلا عفشلا (رشع نماثلا) . (هفوج ىف نيبلق نم لجرل هللا لعج ام) ىلاعت لاق ؛ بلقلا رتولاو



 لاو ةيالا . رشع لايلو : ىلاعت هلوق

 (رشع لايلو ) هلوق هب نرق هنآل ةجحلا ىذ رِخ دارأ ( ىناثلا ) ( ريظع حبذب هانيدفو ) ىلاعت لاق اك

 ةنس: لك نم موي لأ هنآل هن مسقأ , مر#لا رِخ دارملا (ثلاثلا) ةمظعملا ةدابعلا هذه رهش لوأ هنآلو

 زوهشب تاسحلا فانئتساو ةاكرلاو موصلاو جحلاك نينسلاب ةطركح اع ةريثكر ومأ ثدح كلذ كنَعاَو

 مرحا وه ةنشلا رج لاق هنأ. سابع نبا. نعو ؛ مرا هللا دنع روهشلا مظعأ نأ ربخلا ىفو . ةلهألا

 , قلخلا ةايح اهفو « هايملا امنم رجفنت ىتلا نويعلا رجفلاب ع هنأ ( اهعبارو) ا مر#لا ةلمجج لم

 : ناتلأسم ةيفف (رشعلابلو) ةلوقامأ

 لئاضفب ةصوصخم لايل اهنال هب هللا مسقأ ام نيب نم ةركنم تءاج اسنإ 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 . ةميظعلا ةليضفلا ىلع لأد ريكنتلاو اهريغ ىف لصحن ال

 لاغتشالا مايأ اهنال ةجحلا ىذ رشع اهنأ ( 0 هيف اوركذ 4( ةينا ا ةلأسملا ١

 ( اهيناثو ) رشعلا مايأ نم لضفأ هيف حلاصلا لمعلا مايأ نمام ربخلا ىفو « ةلما ىف كسلا اذهب

 هموصلو ءاروشاع موبافو مايالا كلت فرش ىلع هيبذت وهو ؛ هرخآ ىلإ هلوأ نم مرحلا رشع اهنأ

 ىلاعت هللا مسقأ ؛ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلا اهنأ ( اهئلاثو ) رابخألا هب درو ام لضفلا نم
 ةالصلا 0 ناكو ء؛ ناضمر نم ريخاللا ريثعلا ىف اهورلطا را قاذإ"رذقلا'ةليلا اعقاو اهفرشلا أم

 صأو عاملا نع فك ىأ هلهأ ظقيأو : رزتملا دش ناضمر نم ريالا رشعلا لخد اذإ , مالسلاو
 : ناتلأسم هيفق (رتولاو عفشلاو) هلوق امأو : دجهنلاب هلهأ

 جوزلا ةماعلاو اكرلاو اسخلا برعلا هيمست ىذلا وه « رتولاو عفشلا « ىلوآلا ةلأسملا ١

 ميعو لحذلا ىف رسكلاب رتولاو ددعلا ىف حتتفلاب رتولا نولوقي ةيلاعلا لهأ سفوي لاق « درفلاو

 ةالصلاهيلع هلوق م و هتلفجائأا اراب هارتلا هحنرأ كلوش ف تايد مك
 لهأ ناز كتفلاو» نئابع ناز لمعالاو نقحلا اوه رطعلاو مرتان اولاستسلا ما لكلا

 . ةيزاجح ةغل ىهو ةئيدملا

 نقرا عفو ةيفااو تكلا !لاعولأأو عفشلا ريسفت ىف نو رسفملا ا ةلأسملا 0

 اًهنارقل امو هللا مسقأ اعإو «ةفرع موب رتولاو رحنلا موي 0-3 أ( اهدحأ )برفآلا وهام

 ناب رقلا هيف عقيفر تامر ا رع جحلا ثيدحلا فاك جحلارمأ رودي هيلعىذلا وهف ةفرع موي امأ

 ربك الاجحلامويوهرحنلاموي نأىوريو ؛ ىرلاوقلحلاو ءضورفملا فاوطلانمجحلارومأرثكأو

 مايأ قيرشتلا مايأ نأ ( اهناثو ) امهم هللا مسقأ مرج ال لئاضفلا هذه نامويلا ناذه صتخا ايلف

 لجعت نف « تادودعم مايأ ىف هللا اورك ذاو ) ىلاعت هللا لاق . ةفي رمش مايأ ىهف جحلا لامعأ ةيقب
 بهذ نمو . ثلاثلا مويلا وه رثولاو : رحنلا موي دعب ناموي وه عفشلاو ( هيلع مث الف نيمو» ىف

 نيبجو: .نم ةفرعو ديعلا ىلع امهلمح. نم ىكوأ اذه لع رتولاز عفشلا لمح لاق لرقلا اذه ىلإ

 امهريغ رتولاو عفشلاب دارملا نوكي نأ بجوف ءرشعلا ىف الخد ةفرعو ديعلا نأ (لوالا )



 رجفلا ةرودس اا

 9 ةاكمسسفتا «نيونحلل 0

 6 ”. ندنهصت
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 هرب اذ ليَ «هرولاو عفشلاو فش رشع لايلو ماسلا

 م ترم! ل

 رجح - ىذل 1 كلذ َى 1

 6 ميحرلا نحرلا هللامس )ل

 ١ « رجح ىذل منق كلذ ىف له . رسي اذإ ليللاو ١ رتولاو عفشلاو 2( ردع لايلو :رجفلاو زر

 !منوك لثم ةينيد ةدئاف امإ اهيف نوكي نأو دبال اهب ىلاعت هللا مسقأ ىتلا ءايشآلا هذه نأ معا

 ال اكع ربجفا وأ كشلا لغ انني بح تاه ردد ةدئاف وأ , دحوتلا لع ةرهاب لئالد

 ةجرد مظعأ هآر امب هرسف دحأ لكف « ًاديدش ًافالتخا ءايشالا هذه ريسفت ىف اوفلتخا هانركذ ام

 .انندلا ىف ةعفنم رثك أو. ندلا ىف

 (00 21 نإ اع نبا نع ىورر ام( اهدحأ ) اهوجو هفاو ر ذف ( رجفلاو ر ءاوث امأ

 نم هب لصحي امل هب ىلاعت هللا مسقأ « بذاكلاو قداصلا حيبصلا راجفنا وهف. فورعملا حبصلا
 للك قا ير لاو رودظلا نه تاناودحلا باسو سانلا راشتناو وعلا روبظو للا انفقنا

 اذإحبصلاو)هلوةك اذهو : لمأت نمل ةربع هيفو « مهروبق نم ىنوملا روشنل لك اشم كلذو : قازرألا
 قلاف) لاقف . هل ًاقلاخ هن وكب ىرخأةيآ فدو « سفنت اذإ حبصلاو ؛ رخآ عضوم ىف لاقو (رفسأ
 ( ىحضلاو ) هريظن « عيمجا ىلع ءادتبالاب لد هنأ الإ راجلا عيمج هب دارملا لاق نم مهنمو ( حابصإلا

 امنالرجفلا ةالصب مسقأ امنإو رجفلا ةالص سفن دارملا نأ مانا 7( لعاذإ ناكلاو ردا

 ناك رجفلا نآرق نإ ) ىلاعت لاق كليللا ةكئالمو راهنلا ةكئالم اهل عمتجتو راهنلا حتتفم ىف ةالص

 موي رْخ هنأ (اهثلاثو ) حبصلا ةالص ىف ةءارقلا راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم دبهشت ىأ ( ًادووشم
 كسانملا رمأ نال هل اكل ىف أ | لوالا) افارحو ار رك د كدا اك اعوم نيم
 هيف ناسنإلا فأي ميظع موي وهو جحلا عدتال برعلا تناكو؛ ميهاربإ ةلم صئاصخ نم

 , نابرقلا كلذب هسفن ىدف كلذ نع رمت املف , هسفن حبذب برقتي نأ دب رب جاحلا ناك ناب رقلاب



 ادا | ةيآآلا . مماي] ان انيل] نإ : ىلاعت هلوف

 مرت ل ل 3 527 -أ

 6« مهاب تدلع 01 مث 2 0 انيلِإنِإ

 لوقلاو . لاومألا ةمشعو'ةيبرذلا ىسو لتقلاب كلذو ؛ ايندلا ىف الصاح ربك الا فادعلا نك

 ش :©ءاهلوا لل
 هبذعيف ) هلوق ةلص نم هناك اذهو « مهباسح انيلع نإ مث « مهبايإ انيلإ نإ )ل ىلاعت لاق مث

 : لاقف « مرفك ىلع هنزح ٍمَكِلَي ىنلا بلق نع هب ليزيل كلذ ىلاعت رك ذ امبإو (ربك لا باذعلا هللا

 نإف . اندعو ىذلا دعوملا ىلإ مبعجم نإف اودحجو اوبذكو اودناع نإو : مهيلع آسف (فلط

 كلذو مهلإ باقعلا لاصيإل نوكت امنإ رافكلا ةبساحم نأ وهو ( لاؤس هيفو ) مهباسح انيلع

 هبلع:بجاو كلذ نأ ( تاوجلاو ر هشفن قح ىفوتسي نأ كلاملا لع بحب الو : ىلاعت هللا ق>

 ملاظلا نم مولظللا مق ذي مل ول هنإف ٠ ؛ ةمكحلا ىف امإو : هيف فلخلا عوقو عنتمب ىذلا دعولا مح امإ

 ها 0 اذهلف . هنع هللاىلاعتو ملظلا كلذب ًاضار ىلاثت هنوكت ًاينش كلذ لا

 :ناتلاسص ايش

 ١ فاشكلا بحاص لاق . ديدشتلاب ( مهاي] ) ىندملا رفعج وبأ أرق ( ىلوألا ةلأسملا :

 بوأ نم الاعف ًاباوأ هلصأ نوكي وأ : بايإلا نم لعيف بيأ ردصم الاعيف نوكب نأ همجو 3
 ديس لصأب لعف ام هب لعف مث . ناود ىف ناويدك ًاباور] ليق .

 رابجلا ىلإ الإ سيل ( معاي] ) نإف ؛ ديعولاب ديدشتاا فرظاا حدقت ةدئاف 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 ريقنلا لع بساحي ىذلا وهو ء هيلع الإ بجاوب سيل مءاسح نأو ؛ ماقتنإلا ىلع ردتقملا

 . ملسو هيمو هلآ ىلعو دم اند.س ىلع هللا ىلصو ٠ ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ؛ ريمطقلاو

 ونياكرطادع هو



 ةيرالل] ١ كاذما تيناااعإ ارك فدل كاعت هل ارق 0

 35 طاسا ربلاو لا © اسست تا و ع مث تلا سما ع 0 دس هاد

 كيوت, نمل 41 يطرصع مولع يمل 50 رار نم كلا اع ١ ف

 مل ه ةخةهدعه مس مس ههدع رماه جرت ررعال ا
 ٠

 «؟ه» رك ل تالا هللا هبذعيف 245 رفكو

 :( اركذ كنأ اما رك ذف إب ىلاعت هلوق

 :ل عل اطول هتِلَي هلوسرل لاق « داعملاو ديحوتلا ة# ىلع لئالدلا نيب 1 ىلاعت هنأ معا

 ريدختلاو 'اهف رظنلا لع ثعبلاو اهاثمأو ةلدالا هذه رك ذي نوكي امن] لوسرلا ريكذتو ( رك ذم

 هنأ'نابباو'« همم ضَراغ لك لعّزتصلاو "ني ذتلا ىلع لوسرأل ىلاعت هنم ثعب كلذو . كلت كرت نم

 . ( ركذم تنأ امإ ) لاق اذهلف « هريغ نود كلذل ثعب امتإ

 هلؤقك ٠ طلسع:( رطيسع ) فاشكللا تحاص لاق « رطيسع مهلع تسل إل ىلاهت هلوقو

 ميت ةغل ىف وه ليقو ( نينمؤم اونوكي ىتح سانلا هركنت تنأفأ ) هلوقو ( رابحي مهلع تنأ امو )

 .نروكت نأ امأف : ريكذتلاب الإ ترمأ ام كنأ ىنعملاو « مهدنع دعتم رطيس نأ ىلع ءاطلا حوتفم

 عيمجلوق اذه ؛ لاتقلا ةيآ اهتخسن مث اولاق ؛ الف نامإلا ىلع مههركست وأ « مهلتقت ىتح مهللع ًاطاسم

 . ( نورطيسملا م مأ ) هلوق دنع مدقت دق فرحلا اذه ريسفت ىف مالكلاو «نيرسفملا

 : لئاسم هيفف 4 ريك هللا باذعلا هلل هبذعيف ؛ رفكو ىلوت نم الإ 2 ىلاعت هلوق امأ

 اذه ريدقتلا اذه ىلعو ؛ قيقح ءانثتسا هنأ ( امهدحأ) نالوق ةيآلا ىف ( ىلوأالا ةلأسملا 0

 1و ل ملا دف يتعلم لاقي تأ( كيو لأ ) نالامتحا هيف.« اذامع ءانثتسا « ءانثتسالا

 . ىلوت نم ىلع الإ رطيسمب مهيلع تسل : ريدقتلاو ( مهيلع ) ىف ريمضلا نع ءانثتسا هنأ ( ىتاثلاو )

 راصن ل كنأ دارملا لعل (هباوجو) لاتقلاب ار ذئئيح ناك ام مالسلا هيلع هنأ هيلع ضرتعاو

 اندمق : مالكلا ىف لوقت ام. هلبق امع عطقنم ءانثتسا هلأ ( ىاثلا لإ هلا رى نم لعادل كم

 اكل ل ل للا ايه اكو اع رال سانلا نم اريك نال ؛ معلا ركذتت

 ءانثتسالا نوك ةمالعو اولاق « منمج باذع وه ىذلا ربك آلا باذعلا هبذعي هللا نإف مهنم ىلوت نم
 كل[ فر لا كاد راع ل دامس ءامنسالا نك اذإو «٠ ىتنسملا فانا لرخد نسح انطق

 نم نأ الإ لوقت كنإف « نأ نسحب انههو « نأ هيلع لخدت الف . امهر د الإ ناتئام ىدنع لوقت

 . هللا هيذعيف رفك و ىلوت

 2 هب ذعل هنإف ) دوعسم نبأ ةءارق فو٠ هيبتلا ىلع ( ىلوت نم الأ ) ىرق 14 ةيناثلا ةلأسملا 02

 رفكلا باذع دح غلب دق هنأ“ رطل وذل أ قبك الا باذعلا ءامناا] ي« ةثلاثلا ةلأسملا 0

 باذعلا نم مهنقيذنلو ) ىلاعت لاق اذهلو ؛ هنود قسفلا باذع نم هادع ام نآل ؛ ربك آلا وهو

 دق هنأ (اهثلاثو) رانلا ف لفسالا كردلا ىف باذعلا وه ( اهناثو ) . (ربك آلا باذعلا نود ىندالا



 أوه ةنآلا .هيطستلا ولالا : لا هلوق

 و تناك اذإ ةركللا نال.« عفرعض غو ف رب اسدالا نأ عا سا عرم نماثلا

 تحطس و تيصنوتعقرو تقل فيك مالسلا هيلع ىلع أرقو « حطسااك اهنم ةعطق لكن اركي ةقطقلا

 . لوعفملا فذ .اهتلعف ريدقتلاو . ريمضلا ءاتو لعافلل ءانبلا ىلع

 ليلا سف نما سانللا 0ك 0 هيضانملا ناسا هذه: نب امانا 0 املا ١

 نزااو ماهغلاك « باحسلا ءامسأ نم لبإلا ن 5 هلثلو: قانقكلا تحاض لاق تالا

 زوج « مهراعشأن م ريثك ىف 1 مشم باحسلا ىأر امتإ و. كلذ ريغو نيغلاو ميغلاو بابرلاو
 انلمح اذإ امإ . ةرهاظ ةبسانملاف ردقتلا اذه ىلعو « زاجلاو هيبشتلا قيرط ىلع باحسلا اهب داري نأ

 (لواآلا)نيهجو نم ضراألاو لابجلاو ءامسلا نيبو اهنيب ةيسانملا هج وف ؛رووشملا هموهفمىلع لبإلا
 تناكو ؛ عرزلا نع ةيلاخ ةدلب مهتدلب نال ؛ ًازيثكن وزفاس اوناكو برعلا ةَغل لعل نارغلا نإ

 نيم دهم نافقلا و هماهملا قاع دا نوزريشاب اوكا :اكف ؛ لبإلا ىلعرمآلا رثك أ ىف مرافسأ

 نيل هن ال ,ىاش الا ىف ركسفتلا لع ليش نأ رشا اذإ ناسنإلا نأش نمو «سانلا, نع ل

 نإ نمي انيازدل نك ل كلذك ناك 0 « هرصبو همم“ ه. لغشي ”ىش كانه سيلو . هثداح نم هعم

 ىريف . هيكر ىذلا لمجا ىلع صالال وأ هرصب عقو لاحلاكلذ ىف ركف اذإف , ةركسفلاب هلاب لغشي

 اذإو « لابجلا ريغ ري مل الامشو انيمي رظن اذإو « ءاهسلا ريغ ري مل قوف ىلإ رظن اذإو . ًاببحي ًارظنم
 رع دارفتالاو ةولخلا تقو رظنلاب هرمأ ىلاعت هن اكف « ضرأ الا ريغ ري مل تحت ام ىلإ رظن

 ةديعبلا ةزافملا ىف ةولخلا تقو ىف هنإ مث ءرظنلا كرت ىلع دسحلاو ربكلا ةيعاد هلمحت ال ىتح . غلا
 عيمج نأ ( ىناثلا هجولا) ةيآلا هذه ىف ابنيب هللا عمج موج الفا« ءايشألا هذه (ئونم انش ئاراال

 ؛ اعم بيصن اهيف ةوهشلل و ةمكحلل نوكي ام اهنم : نيمسق ىلع اهنأ الإ عناصلا ىلع ةلاد تاقولخلا
 كبتمت اه ةاوزيشلل كيلا ؟ كيفن ابن" هكشلل نآزكيل اك يو

 ءاهريغو ةضفلاو بهذلاو . ةهزنلا نيتاسبلاو , هجولا نسحلا ناسنإلاك« لواالا مسقلاو إل

 ,سفنلا ةبولطمو ةورششلا قاعتم اهنأ الإ ؛ كلا عئاصلا ىلع اب لالدتسالا نكمي ءايشأالا هذهف

 ةيعاد ىلع ةبلاغ ةوهشلا ةيعاد ريصتنأ اهيف واهلا رظنا دنع نمؤي لهنا هيف رظنلاب لاعت سا مف

 . هتحم ىف سفنلا قارغتسال أبسو ركفلاو رظنلا ماعإ نع أءنام كلذ ريصيف ةمكحلا

 ىف نوكي نكسلو ؛نسح اهتروص ىف نوكي ال ىلا تاناويحلاك وهف 4 ناثلا مسقلا امأ ١

 رثك أ ام برعلافلإ نآأل ىلوأ انهه لبإلارك ذ نأ الإ  اهريغو لبإلا لثم ىهو ةغلاب كح اهبيكرت

 نوكب ام اهف سيلو : ةرهاظ اهيف ةجاحلاو ثودحلا لئالد نإف ءضرألاو لابجلاو ءاهسلا اذكو

 ا 0 نم نمآألا عم هيف ةمكسحلا بيصن ليكي ثيم مسقلا اذهناكاملف ؛ ةوهشلل أب ًاريصن

 قيفوتلا هللابو عضوملا اذه ىف انرضح ام اذهف اهبف ريدتلاب هللا نم



 ةيآلا . تعفر فيك ءاهسلا ىلإو : ىلاعت هلوق 6١م

 2-0-2-2 0 تهلسع >2 هنيه .؛ عآلا 2 2-6 0 اس يت مه لس 1

 ]و «50» تبصن فيك لابجلا ىلإو يراكحا فيك ءاهسلا ىلإ

 «؟١١5» تحطس فيك ضرألا

 ةلصاح اهرسأب عفانملا هذهو لامجو ةنيز هب هل نوكيل ةراتو دلب ىلإ دلب نم ناسنالا ةعتمأ لقنيل
 ًاماعنأ انيديأ تلمع امم مهل انقلخ انأ اوري ل وأ ) هلوقب كلذ نع لجو رع هللا نابأ دقو ؛ 5

 ءفد اهيف مكل اهقلخ ماعنالاو ) لاق « ( نولكأي اهنمو مهوكر اهنف مهل اهاتللذو ؛ 3 !ام اهل م
 اونوكتمل دلب , ىلإ ؟لاقثأ لمحتو « نو> رست نيح و نو رتزي>لامجاهف مكلو « نواك اتارنمو عفانمو

 عامتجا ناكف لاصلا هذه هبف عمت دال تاناويحلا رئاس نم ع نو( ليضالا وشو لا سيعلاب

 انا زذلبا نم ماكفأ ةللاصخللا' هده قدما رو الك قيمنا( هنن اثو ).كئاججحلا نم“ هيف الان [ةذه
 كل كلو كلا توررأو كفيزتي را تاعج ناك اهنزالا ةليضتللا نكات الإ ةميق اد طرالا ىلذلا

 هادا افا نول ملكش نإ نكمل لوا هن تلعقج نإ تكلا كيفشنا ور ايفسطأ تيك أ

 ريصلاو ريسلا ىلع 7001 ةوق نم اهف كك الياكللذإو ةرخا ناورحن هعطق ا الأم

 تلغتسا ةلومح تلعج نإو ؛ رخآ ناويح ءىزتح ال امي تافولعلا نم ءازتجالاو شطعلا ىلع

 اكو تاناويحلا مظعأ ناك ناورحلا اذه نأ اهنمو .اهاوس اهب لقتسيال ىتلا ةليقثلا لاحألا لمح
 دارأ اذإ 1 ولم نم.دجاولا :ناكو ءالبإ ناسنإلا لتق ةيدا 2 مهناف كلذلو برعلا بلق ىف

 نم دشأ هتمنيعلا ءالتما نأل « ريعب ةئام هاطعأ ديعبلا ناكملا نم هءاج ىذلا رعامشاا ءاطعإ ىف ةغلابملا
 ىأ اهنمو (نوح رت نيححو نوت رت قيح لام ايف كلو ) ىلاعت لاق اذهلو ؛ هريغ نم نيعلا ءالتما
 لت نم فطعني لمجا كلذ ناكف هوءبتو المج اومدقف قيرطلا انالضف ةزافم ىف ةعامج عم تنك

 ]ب و . كامز دعت قب رطلا | ىلإ لح وب >> ةتاوعد انك عيمجاو بناج ىل ا[ كا رم ور ل لإ

 كلت ةروص هلايخ ّق كلنا يك ةنساولا ف هللا هنأ ناودجلاب كلذ ليخ ةوق نم أنيجعتف

 اهنمو . هيلإ ىدتهانا ورملا كلذ ناف هيلإ ءادتهالا ىلإ ءالقعلا نم عمجرحي نيذلا نأ ىتح فطاعملا
 0 ههنا اق اهل ريحل "عبايه .نلمجلا لع هرقل اكق 0 ا
 5 رفا هررقكلا تافضلا هدف" موقت مث ةكراب ىهواهيلع محب اهنأ ىف 0 ايو فلا

 5 هنأحيس ريكحلا عن اصلا دوجو ىلع كلذ لدحت رو اهكوتواب 1 قوظح نأ كا عا ف

 فكاابل ول ءانيلفأو 1 ايسفاتم راهنت وايسك قنازبإلا لاؤخ ا نامانلا ف 0 برعلا نإ مث

 اعمال أ هت ميك- لا نم نسح

 3ديع دعوا كانصإ الز عاملا سير افقر 3 6 تعقر فيك ءاهسلا ! 3 ىلاعت لاق مث

 لولاك لما ةخسأر ىهف ايات اضن 4 تدصأ كك نرخ كار ور

 نمو ؛ اهلع بلقتالل داهم ىهف  ةطوتو ديهمتب ًاحطس ( تحطس فيك ضرألا ىلإو )



 ١ ها/ , ةيآلا. تقلخ فيك لبإلا لإ وراعي كلف“ لاش هلوق

 «لؤد تلح فكل الآَلإ 208 يي

 .( تقلخ -_ 1 ىلإ نورظني الفأ ) ىلاعت هلوق
 ءادعسلاو ءايقشالا نيمسق ىلإ ةمايقلا لهأ مسقو ةمايقلا موي 2ىجمب مكح امل ىلاعت هنأ ملعا

 ميكحلا عناصلا تايثإ ةطساوب الإ كلذ تابثإ ىلإ ليبسال هنأ ٍلعو نيقيرفلا لاوحأ فصوو
 ' كلذب لالدتسالا هجو ( لبإلا ىلإ نورظنب الفأ ) لاف ةلالدلا هذه ركذب كلذ عبتأ م رجال

 . داعملا ةحصي لوقلا تبث دقف كلذ تبث ىتمو 0 ذاصلا دوج و ىلع لدت اهنأ داعملا ةح

 ىذلا فضولاب اهتم دحااو لك صاصتخاف همر قا ةياراننم ماسجاللا نآلف ) لوالاامأ)

 ماسجاللا هذهانيأر املو ء رداق داجإو صصخم صيصختلن وكي نأو ددال« رخآلا لع زاتما هلجاأإل

 ديال عئاص صلا كلذ نأ انيلَع املو ؛ىلاع عناصلا كلذ نأ انرلع ماك-إلاو ناقتإلا هجو ىلع ةقولخم

 نأ ىلع لدي :اذبف؛ 0 هلع ناكمإلاو ودنا جالا كمن. قى: ةقلقخ اهلا عانركوألاو
 موضعي ساسنلا ىرن انإ مث . ةمكجلا ةباغ ىف نوكي نأ بجوق ًاننغ املاع ارداق ًاعناص ملاعلل

 لك نوكي ةدلب نم 00 لب «هسفن تامهمب مايقلا هنكمبال دحاولا نآسنإلا نإف "ضعبلا ىلإ ًاجاتحم
 ماظتنالا كلذو 0 دحاو لك ةحاصم مهعومج نم مظتني ىت>(١)رخآ مهمال وغشماماهأ نمدحاو

 قلخو ةمايقلاو ثعبلاب الإ لصحال كلذ « ديعولاو دعولا لع لمتشلا فيلكتلا عم الإ نسحيال

 ادله, ةمايقلاو تلعبلا ةحضو لوقلا بجوت 0 لا عناصلا ىلع ةلالدلا ةماقإ نأ تبثف رانلاو ةنجلا

 ءايطلا و لب ال نير هلو انك ئأف ذ ليق نإف ؛:ةروسلا هذه رخآ ىف ديحوتلا ةلالد هللا ركحذ بسلا

 هيو استم تاقولخم ا عيمج نأ (لوالا) : : ناهجو هيف انلق؟لبإلا كن | دب ملم ) ردا لا.جلاو

 لاؤملا اذه ناكهريغ نود رك ذ اهنم دحاو أو اترثكل نكمرتغ ابعيج رك ذو ةلالدلا هذه

 هذه رك قف ك2 لعلف 56 ءريداقتلا عنيمج ىلع 3 اذه طوقس 50 بجوف 0

 38 4 عب صنت ريغ لالدتسالا نم هجولا اذه نأ ىلع هيبفتلا ةيسانتم ريغ ىه ىلا اس د

 آلا نكي مل اهريغ رك ذ ولو ( هدمحب حبس الإ ءىث نم نإو )لاق ام ىلع كلا ىف ماع وه لب
 دعا عسيمج نأ ىلع ًاهيبلت , اَذج ةدعابتم لب ةبسانتم ريغ أَن ومأ ىلاعت هللا رك ذ 'ءرجال كاَذك
 ىلا مك 4 عناصلا ىلع ةلالدلا ىف ةيواستم اهحيبقو اهنسح اه ريبك و اهريغص ةيلفسلاو ةيولعلا

 ءاقالا“ هن 2 كا افانزا وقاو (نانلا هعولا زاد كل لوم

 اك امضعي سن < تك هنإ نيبن مث * , ريدملا عناصلا ىلإ ة ةجاملا ىلع ةلادلاص اوخلاو عفانملا 0

 دفا عدلا "نازي ا ا اممم صاوخ هل لبإلا لوقنف « لوألا ماقملا امأ)
 1 و رافشالا ىف ناسالا ]مخلل ناتو ةيدبل قارا ةاران هيلا وأ "يقي را ل افايعأ

 هريغو مه الوذشم ابلهأ نم دحاو لك نوكي نأ ةدلب لك ى دب ال لب : هباوصو ءىث ظقس هلعلو , لصألا ىف اذكه (9)

 ال نحأا مب« الوغشم



 ةيالا . ةيراج نيع اهمف : ىلاعت هلوق ١ نا”

 مي“ مى ها يللا 652 مت مج نإ سارا يللا ع 00

 16١« ةعوضوم باوك أو 149 ةعوف م ررس اهيف »1١« ةيراج نيع ف

 ملل ثول 4 ب. 2 ا ما 11

 «117» ةناوثم ىلارزو »١5<« ةفوفصم قراعو

 اهف عمستال ديرب سابع نبا نع ( كلاثلاو ( مئادلا مي دنلاانِم مهقزرام ىلع ىلاعت هللا ىلع ءانقلإاو

 فاحلا ضءب نم مهضعب عمسيال : لتاقم ل لاق ( عبارلاو ) امتشال و كتاب اوك الاو ناب الو بانك

 لاق( يلانلك از انلافتلا هءكرق أ ةودشتولا نا كأ ىاارنحلا:اؤبارش 1 ذإ' ايدل :نهأ:الفلخي كت ازشلا هنغ

 .ىلوألا قيرطىلع هعماس ىذؤيام هيف جردني و كلذ مهنع ىنن ىلاعت هتلاف : هيف ةدئافالام وغالا ىضاقلا

 ان ريغ ا ديريك ايفكللا ةرحانط هلا ( ةيراج نيع اهيف )) ىلاعت هلوق 4 ةنجلل ةثلاثلا ةفصلا ل

 قازخزالا"ةجنو ىلع ةيراج بارش نيع اهيف : ا ع ف هك ةرثكلا ةءاغ ىف

 . هريغ وأ ءا ىردأ ال : ىلكلا لاق اودارأ مهل ىرجتو دودخأ ريغ

 نأ لجالل كلذو .اوملا ىف ةيلاع ىأ 6 ةعوفرم ررس اهف ل ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةفصلا ل
 بءصم نب ةجراخلاقو , كلملاو ميعنلا نم ةنجلا ىف هبر هاطعأ ام عيمج الع سلج اذإ نمؤملا ىري

 ىوتسا اذاف هلتنماطت اهياع سلجيل هللا ىلو ءاج اذاف هللا ءاشام عفت ريف ضعب قوف أهضعب عاطل

 ايعارا فاذا نإل كتم نع اهانوانلا ناك روس دار كر ن1 ها حال نإ كوابل

 دلاو دجرلاب ةللكم بهذ نم اهحاولأ ررس ىه سابع نبا لاق فلكملا رورس ىف مظعأ ناك
 ؟ءاعلقلا قافعفت ر ةدج وفاتلااو

 اهل ىرعال ىتلا نازيكلا باوك آلا «ةءوضوم باوك أول ىلاعت هلوق ( ةسماخلا ةفصلا ١
 لجرلاك ابلهال ةدعماهنأ ( اهدحأ ) هوجو ( ةءوضوم ) هلوق ىفو . قيراباألا نود ىبف ةداتق لاق
 نويعلا ةافاح يلع ةعوضوم ( اهنا ) دعم ىنعم عوضوم انبه وه لوقيف اتق ارسلان

 مهديأ نيب ةعوضوم (اهاثو) بارشلا نم ةأولمم اهودجو برشلا اودارأ املك ةيراجلا

 (اهغبارو) اهنم بارشلاب هذذلتو ءرهوجنم وأةضف وأ بهذ نم اهنوك بيسي اهايإ مهناسحتسال

 اهوركساز ادلارقك اكللاوندلظلا ني كءاسرأ م *ئأ”ةركللا دع يفق[ 2!وم دارا انزوكينأ

 . ( ًاردقت

 عيمجا لوق ىف دئاسولا ىه قراها . « ةفوفص» قرامو  ىلاعت هلوق 4« ةسداسلا ةفصلا زل

 ايناس ىلكلا لاق :«نونلا رسكب ةقرع برعلا نع اعامس ءارفلا دازو : نونلا - ةقرع اهدحاو

 حا لإ دسار داو لك لسلغا نمل نأ داو نبأ ضغزابضن اك ]نإ :ابتجر اقف اوافصم

 ةيبرز اهدحاو سفانطلاو طسبلا ىنعي « ةثوثيم ىلارزو 0 لاكت هلوق ةعئاسلا ةفصلا )

 سلاجلا ىف ةقرفموأ ةرونم ةطو.بم ةثوثبم ريسفتو : ةغللا لهأ عينج لوق ىف ىازلا رسكب فدزو



 امو نال حاز انكم كاعت لوك

 م 1 - اما اسال هو نع 5 مش 2 2

 2« ةيغا ايف 0 : ال ١٠« ماج ى ا ةمضار ان

 مهنأ ( اههدحأ ) ناليوأت هيفو ( ةيضار اهبعسل > ىلاعت هلوق وهو مهنطأب ىف ( ىناثلاو )

 باوصلل تفقو دقلو « تلمع ام نسحأ ام , لوقيف ةدوم ةبقاع هنم هلرهظي و . ليم اب هيلعىزجيف
 اذإ ةيضار .ايندلا ىف ابيعس باوثل دارملا( قاثلاو) هاضريو هسفن : لمع لع ىئيف تعنص امف

 اضرلا دحغلبي ميظعلاباوثلا نم هنودهاشي ىذلا نأ دارملا ذإ ىلوأ اذهو « باوثلا كلذ اودهاش

 : ةعبس رومأب !مفصو ىلاعت هللا نأ عاف ء باوثلا راد فصوامأو : هنم رثك أ اوديري ال ىتح

 لمت<و ؛ناكملا ىف ولعلا وه دارملا نوكي نأ لمتحو 4 ةيلاع ةنج ىف ١ ةلوق ( اهدحأ )
 هنجلا نال ةلاذه"ناكلبا قاولعلا امأ 1ك آو "قو قلاو ؟ةجكرذلا/اف قلعلا سدا رك نت ١

 .نطرراإلاو ءامنلا نب اماما ةجاردلا ءاطغ لاق ضعي نم لغأ اهضنن تال

 : ناتلثسم هيفو © ةيغال اهيف عمست ال ١ هلوق ( اهيناثو )

 قااسكلاو ةزمحو مصاعأر / اهدحأ ) تآ ارق ثالث عمست الهلوق ىف « ىلوالا ةلأسملا ١

 نأو ميم 5 ى لا ود لو هك ذأ نأ لمتحي ) باطخلا آذهم بطاخملاو بصنلاب ةيعال باطخلا ىلع ءاتلاي

 مث تيأر اذإو ) هلوةك باطخلا ىف عامسلا ديفي اذهو « ةيغال اهف 0 عمست ال نوكي

 لل 7 و لإ ةةتاع ءاقلا ده تركك نأ 3 ( مهتبسح مهتيأر اذإ ) هلوقو ( تيأر

 ةغال ثينأ ملا قوف نم ةطوقنملا ءاتلاب عفان أرق ( اهناثو ) ةيغال اه 3

 ريك ذتلا لع ةمومض» تحت نم ةطوقتنملا ءايلاب عمسي يم ريثك نبا أرق ( !هثلاثو ) عفرلاب

 نيب ناكو 5 هلدف مدقت اذإ ثن وما نم برضلا أله أ (لواآلا) نيهج ول نا ف كلذو 8 مقرلاب ةيعال

 9 نءاغلا لاق 2ءري ذتلا ن.سسد> لئاح مسإلاو لعفلا

 رورخل ايندلا ف كحل ىدحعل ةدحاو نك هرغ امتع نإ

 . ىندملا ىلع ريكذتلاو ظفللا ىلع ثينأتلاف وغللا ةيغاللاب دارملا نأ ( ىتاثلاو )

 وغلي اهل :لاَي هنأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث ( ةيغال ) هلوق ىف ةغللا لهآل « ةيناثلا ةلآسملا ١

 ايف انؤءمساال-) هناحبس هل وك هجولا اذه دك ايوا ءدحاو .ىع وشللاو ةعرللاف ةيعاد 1
 ىأ ةيغال شفخألا لاق ( اهثلاثو ) ةيغال ةملك عمسيال ىنعملاو ةفص نوكي نأ ( اهناثو ٠) ( ًاوغل
 هوجو ملف ريسفتلا ل احا اما . عرطلا واول رالا ةعيحلصلا كوادر ىلا كررمت 6 حك دا

 وغللابال قحلاو دجلاب اهولان امإو ىلاكت هللأ ناري 0 ف د للا نع ههزبم ةنجلا نأ ) 0 1

 ىف غلبأ ناكام لكو وغللا نع أربم نوكي هناف مركم فيرش ايندلا ىف ساجم لكاذكهو :لطابلاو

 ةكحلاب الإ ةنجلا لهأ ملكتي ال جاجزلا لاق ( ىناثلاو ) لافقلا هررق ام اذه : ةلالج رثك أ ناك اذه



 ع 0 او ىعِل 2 مس 0 ىلاعت ا +١6

 ام ياس هد محا .٠ ىف م 6 هز ما هرب 2

 622 5 ةاوجحو «م» 6 00 قنيصالال
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 تالاؤس انههو اهنم هللاب ذوعن « عطقنت الو لورت ال ةلالا هذه نأ نيبو

 نمالإ ماعط الو“ 5 انره مويلا هل سلف ١ ةقاملا ةروس ق كاك لاق 4 لإوألل] لاؤسلا 02

 نيهج ونم ( باوجلاو ) نياسغلا ريغ عيرضلاو (عي ريض نم الإ ماعط مح سيل) انهه لاقو (نياسغ

 نم مهنهو : نيلسغلا هماعط نم مهنمو « موقزلا هماعط نم رانلا لهأ نف تاكرد رانلا نأ ( لوألا )

 موسسقم هزج مهنم باب لكل ؛ ديدصلا هبارش نم مهنمو ؛ محا هنأ ريش نم منهو عيرضلا هماعط

 مث. ءامشلا نم الإ ماعط ىلام : هلوقك كلذ نوكيو عيرضلا نم نيلسغلا نوكي نأ لمتحي ( ىفاثلا )

 ءاشلا نم نبللا نال ضقانت الو « نبللا نم الإ ماعط ىل ام : لوقب

 سيل ( لوألا ) : نيهجو نم ( باوجلا ) ؟رانلا ف تبنلا دجوي فيك 4 ىناثلا لاؤسلا ١)

 وأ مهعبشيال امب نوتاتقي مهنأ ىأ ؛هلثم برض هنكلو ؛ هنولكأي رانلا ىف تبن عيرضلا نأ دارملا
 ؟رانلا ىف دجوي تبنلا نإ لاقي نأ زوحيال مل ( ىتاثلا ) عيرضلا هتوق نم بذعي اك عوجلاب نوبذمي

 اديس كم كانا نبأ[ راثلا نب ناد ااه نارك عم ناسنالا ندب ءاقب دعبتسي مل امل هناف

 ! بتايا راق العا رادار فل كلا

 فصو ىلع هرورجب وأ لح 0 رهف 2 عوج نه ىعي الو نمسي ال ُ ىلاعت هلوق امأ

 معاطم 1ك ا ل مهماعط نأ ) م 1 1-1 ةثالث هيفق ىتعملا ام 2 ؛ عي رضوأ ماعط

 هنع رفني امم عونلا اذهو « لبإلا هاعري ام كوشلاو كوشلاعاونأ نم عون اذه نآل كلذو . سنإلا

 (امناثو) ندبلا ىف نمسلاو ةوقلاةدافإو عوجلا ةطامإامهو . هنعناتمفتنم ءاذغلا اتعفنم نذإف ٠ لبإلا

 ماعطلا نال سنإلا نع الضف مئاهبلل ماعطب سيل عيرضلا نآل الصأ مهل ماعط ال ىنعملا ن رك نأ

 ديك وتلا لع لظلاىفن ديرت سمشلاالإ لظ نالفل سيل لوقت م. لزدمب امهنه وهو نمسأو عبشأ كي

 ىنغي الو نمسي ال ) تلزنف . انلبإ هيلع نمستل عيرضلا نإ تلاق شيرق رافك نأ ىور (اهتلاثو)

 نأ امإو « عبشااو نمسلا ىننب مطوق دريف ًابذك مالكلا كلذب اوتنعتي نأ امإ ولخ الف ( عوج نم

 ريغ عيرض نم وه ام ؛ مكعيرض سنج نم سيل عيرض نم مهماعط نأ ىنعملا نوكيف اوقدصي
 عفن كلذ نآل عوج نم ىنغي ال نأ مهماعط لك ىف بحي ىضاقلا لاق ؛ عوج نم نغم الو نمسم

 . باقعلا ىف زئاج ريغ كلذو . ةفأرو
 « ةمعان ذئموي هوجو | ىلاعت هلوق

 لهأ فصو ركذف ؛نينمؤملا لاو-أ حرشب هعبتأ ؛ رافكلا ديعو رك ذ ا هناحبس هنأ معا

 , مرهاظف (امهدحأ) نيرمأبف باوثلا لهأ فصوامأ اننا” باوثلاراد فصو مث ءالوأ باوثلا

 . ةمعنتم وأ (ةيعنلا ةرضأ م,ههوجو ىف فرعت ) هلوقك ؛نسحو هجم تاذ ىأ (ةمعان) هلوق وهو



 ؛ ىع ةيآلا « ةين ] نيع نم قسن : ىلاعت هلوق

 © معظ سد مرا هس ةس 7 هم اه هس مهر

 هياط مد تصب لع الإ ماعط ممل نيل « 5 ةنأو نبع نم ىعس

 م ءاتلا عف 5 مصاعو 0 وأأر هد( ميحجلا لاص وه نمالإ ) هلوق هتجحو ءاتلا بصنب ءىرقو

 لصت هن عاطل لثم هولصو ( (مهج ءالضوا) هلازقرو (ةاواط ىلا مث) هلوقل دانلا ةكفصل

 نإااوذدف 0 كاش 7 0 م 00000

 . ىصم ىمسي الف ءروذت هلا ىف وأ ةالقملا ىلعو ا نأ اقوذ ىوشي اما اما اهوسديف ةأش

 دق : كاع نبا لاق ؛ اهر> لدعي زد الف. ةليوطلا ةدملا كيحأو 5 تدقوأ دق ىأ (ةيماح) هلوقو

 كلا دااتعأ ىلع ىفانت ىبف .تبمح

 ءانيإلا نم هرح ىبتنا دق ىذلا ىنالا « ةينآ نيع نم قست 9 ىلاعت هلوقف مهبورشم امو
 هللا لص ىننلا هل لاَقف ؛ سانلا باقر ىطخت مثةعمجا روض نخاالجر نأ» تيدا قوا؟اريخأتلا
 ويس د سس 0

 . تباذل ايندلا لابج ىلع ةرطق اهنم تعقو ول ثيح ىلإ غلب اهرح نإ

 . عيرضلا نأ ىف اوفاتخاو « عيرض نم الإ ماعط مه سيل إل ىلاسعت هلوقف مهموعطم امأو
 ايش ةباحصلا نم هيف عمسأ ملو عب رضلا ام 0 31 7 لاق ( | اهدحأ ) ) هوجو ىلع وهام

 قع عيدبااو عيمس ارم عرضا ىنعمب عيرضلا : لاق هن السا يدل ع ىور (اهيناثو )

 هيف امل هلوانت دنع اولذيو اوعرضي نأ ىلع ميلمحب ماعط نم الإ هأنعمو عدبملاو عمسملاو مولا

 كوشلا نم سنج وهو . قربشلانم سبيام عيرضلا نأ ( اهئلاثو ) ةرارهلاو ةرارملاو ةنوشخلا نم
 : بيؤذ وبألاق « لتاق مس وهو هتماحت سبي اذإف , أبطر ماد ام لبإلا هاعرت

 مزضتاخنلا ةيعابد اهب اك رك داعي ى اهو داذإ يطا نايفلل(ةدلا اطر

 (اهعبارو ) ةغللا لهأ رثك أو نيرسفملا رثك أ لوق اذهو ؛ ليإلا نم لئالا ىهو صوحن عمج

 هفصو ىلاعت هنااكف : عيرضلا ىه محللا تحن مظعلا ىلع ىتلا ةدلجلل لاقي و . هباتك ىف ليلخلا لاق

 برقيو ؛ السا عيرضلا ءازوجلاوبأ لاق ( اهسماخو) عوج نم ىنغي الو نمسي ال مرج الف. ةلقلاب
 ناكني ا قش للكيو ءازوجلا 5 لاق 3 2 كوش تاذ ةر# هنأ ريبج نب ديعس نع ىور أم هئم

 ةفيجلا نموا أور ىبضلا نق أ اك اوطلارةهش قابلا نايك .ىث عي رضلا رخلا ىفو! كورشلا لكأب

 ملذ ةباهن نايب ؛ ماعطلا اذهو بارشلا اذه رك ذ نم دضقملاو : لافقلا لاق«[راتلا نس او دك

 اوةلأمث « اعايج اشاطع ةليوطلا ةدملا كلت لالغألاو لسالسلا كلت ف اوماقأ امل موقلا نأل كلذو
 0 ال ل تاينلا نم ًايشو ءام اهيف اوأرف راثلا ىف

 اوسياف ء«عوج نه: ئذياإلاو عيش ال ام تايناا اودجوو « ىوشي 1 000

 لهملاك ءاع اوئاغي اوثيغتسي نإو ) لاق مك« شطعلاو عوجللا نم مهءام ةلازإ ىف مهعاطأ تعطقناو

 عماد راد



 ةيآلا . ةيماج أران لصت : ىلاعت هلو ١

 ل اع ل

 ««0ةيماح ارا لص

 ىذلا ربكلا دضص هنالل 2 هجولا َّق لذلا رهظي اكلي ( ىفخ فرط نم نورظنيلذلا نم نيعشاخ اهلع

 . ا بوؤؤدلا صنلاىنعمو 1 لامعاللا لمعت ىتلا ىهفةلماءلاامأو . غامدلاو سأرلا هلم

 0 امإ هن ' »1 ىلع كر زب ال هب الع | تافصلا هذه َق 4 كا هوجولا 6( ةيناثل 0 كا ةلاشلا 3 7

 نا ءايندلاف داما امرأ ىهوأ 4 ةرخالا ف ةلضاخ اهرخأل تالا هده لاقي

 نامككلا نأ وهف ةرخآلا َْق ةلض اخ ا ع أ وهو ) لوالا هجولأ امأ ) ايندلا ف اهضعبو

 نيلماعو ؛ هللا ةدابع نع تربكت ايندلا ىف اهنآل كلذو « نيليلذ ىأ نيعشاخ ةمايقلا موي نون وكي

 هك ُْق ( لاقام ىلع 2 ةليعتلا لالغالاو لسالسلا اهرج وهو هيف بعتت الريع نانلإ َّق لمعت اهنال

 ةرات هنع ىقترت ثيحب لحولا 2 لبإلا ضوخم 5 رانلا ىف اهضوخو ( ًاعارذ نوعبس اهبعرذ

 لبق تاصرعلا ىف ًاشاطع ًاعايج ةافح ةارع فوقولاو هج رح ىف محقتلاو ىرخأ هيف صوغتو
 لاق لمعلا كلذ ىف نونوكي امتاد مهنال نيبصانو  ةنس فلأ هرادقم ناكموي ىف رانلا لوخد

 كلذك نكت مل ايلف « ىلاعت هللا لجال ايندلا ىف ةلصاح نوكت نأ بحي ناك تافصلا هذه نيمحلا

 ةلصاح اهرسأب اهنأ وهو ( ىتاثاا هجولا امأو ) باقعلا ليبس لع ةمايقلا موي مييلع هللا اهطلس

 الار رموا و ناثاواللا ةدنعاو.ئراصتلاو دريل نم عماوصلا باأ مه ليقف . ايندلا ىف

 امل منال كلذو :بصاولا دجهتلاو بئادلا موصلا:نم اهلامعأ ف تبصنو تامعو هلل تعشخ

 ةقيقحلا ىفمهف اهوليخت ىتلا تافصلاب ةفوصوم أتاذ اوعاطأ مهن اكف : هب قيلي الام هللا ىف اودقتعا

 الصأ تادابعلا كللت مهعفنتال مرج الف . هل دوج وال ىذلا ليختملا كلذ اودبع امو هللا اودبعام

 هيفف انذلا ىف اهضعبو ةرخآلا ىف لصاح تافصلا كلت ضعب نأ وهو ( ثلاثلا هجولا امأو )

 مل اهنأ ىنعملاو « ةبصان ةلماع ايندلا ىف تناك اهنأ عم « ةرخآلا ىف ةعشاخ اهنأ (اهدحأ ) هوجو

 فاض سلبا ذي مث . ةرخآلا فاصوأضعبب مهفصو عن الا انندلا ف ف اهبصنو اهلمحإ عب 2

 موبي 00 لاق ىلاعت هن "اكتم موبفم كلذ ُّ طخا ناكاذإ : ةرخآلا رزكذ لإ دا داعي م" ا

 َّق 3 2 ران ىلهت نذإ ىهف هللا ةعاط ريغ ُّى ةيصان ةلداع اندلا َُق تاكا ع ةمايقلا

 17 ُّق ل 0 ةردألا ّى ةيصان | كك ]و 2 5 دلا َْق ةلماع ةناح اهنأ 06 0 اثو) ةرخألا

 َق اهمصنو ابموصو امتالص وه ابلمعو » امتامطو اندلا كاكا نع ضارعالا ىلإ ل ىعادلا اهفوخ

 ةلاداع ا نوبستح< اونوكي ١ أم هللا نم مهل ادبو )ىلاعت لاق ام ىلع باذعلا ةأاساقم وه ةرخآلا

 مهناكم ةيفيك كاذ دعب حرش هن الثلا تافصلا هذه مهفصو نأ دع) ىلاعت هنأ ملعاو ٠ متشلا ىلع ةيصان

 . اهنم هللاب ذوعن مهمعطمو مه6رشمو

 اهب قرتحاو اههزا ىأ ىلصي راثلاب ىلص لاقي 4 ةيماح ران ىلصت ل ىلاعق هلوقف مهناكم امأ



 نأ ةشاغلا ٌةروس

 4 ةيكم تانآ تسو نورثع ىهو )ل
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 «+» ةيصان ماع 2622 هك كيموي هود 6١ ةيشاغلا ثم لح كيتا له

 2 2 2 2-2 ع أ

 ١) ميحرلا نمحرلا هللا مسب (
 ةبصان ةلماع « ةعشاخ ذئموي هوجو . ةيشاغلا ثيدح كلاتأ له ل ( .

 : نيتلأسم ( ةيشاغلا ثيدح كاتأ له ) هلوق ىف نأ ملعا
 مهاشغي موي ) هلوق نم ةمايقلا اهنأ (اهدحأ ) ًاهوجو ةيشاخلا قاوركذ ( ىلوألا ةلأسملا ١

 ؛ هل شاغ وبف هناهج عيمج نم ءىثلاب اخ لنيل مسالا اذهب ةمايقلا تيمس امنإو ( باذلا

 نأ اونمأفأ ) ىلاعت هلوةك وهو ةتغب قلخلا ىلع درت امنأ( لوول ) ةودحم نه كانك وفم

 .نيزرخآلاو نيل وألا نم ًاعيمج سانلا ىثغت اهنأ, ( فالاو ) «(هللا باذغ نم ةيشاغ مهّتأت
 هوجو ىشْخَت ىأ رانلا ىه ةيشاغلا ( ىناثلا لوقلا )دئادشلاو لاوهأألاب سانلا ىشغت اهنأ ( ثلاثلاو )

 ديعس لوق وهو ( شاوغ مهقوف نمو .رانلا مههوجو ىشغتو ) ىلاعت لاق رانلا لمأو ةارفكلا

 «برقأ لوألاو اهيف نوعقيو امنوشغي رانلا لهأ ةيشاغلا ( ثلاثلا لوقلا ) .لتاقمو ريبج نبا

 . ةداعسلا ف مهضعب و ؛ ةواقشلا ف سانلا ضعب نوكي ةمايقلا موي نأ ىنعملا ريصي ريدقتلا اذه ىلعنأل
 لاه ورءاهل ا نم هللا ل وشر: ف رعي مل اعني هنا كلذ او ( كاتأ له ) لاق امإ < ةيناثلا ةلأسملا )ل

 ىلع الإ لدي ال هنإف لد نإ لقعلا نال ؛ ليصفتلا ىلع هل افراع_ةماوق الو وه نكي مل ام اهيف سانلا

 هفرع ايلف ؛ الإ لقعلل ليبس الف ليصافتلا كلت ةيفيك امأف نيميطملا ولاد ةفلاخ اصلا لا

 . ( ةيشاغلا ثيدح كاتأ له ) لاق مرج ال ؛لاوحالا كلت ليصفت هللا

 :ةواقشاا لهأل فصو هنأ معاف ( ةبصان ةلماع  ةعشاخ ذئموي هوجو ) ىلاعت هلوق اهأ
 : ناتل اسم هيفو

 فصو ىلاعت هنأ ليلدب ء رافكلا مثو هوجولا باككأ هوجولاب دارملا ( ىلوألا ةلأسملا 2

 هجولا ىف رهظي عوشخلا نكل , فلكملا تافص نم كلذو  ةبصان ةلماع ةعشاخ انأب هوجولا

 مهارع دق ةليلذ ىأ ( ةعشاخ ) هلوقو ( ةرضان ذوي هوجو ) هلوةك وهو ؛ كلذل هجولاب هقاعف

 نوضرعي مهارتو ) لاقو ( مهسوؤر اوسك ان نومرجملا ذإ ىرت ولو )لاق اذ :«ناوحلاو ىزذلا
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 .ايندلا لإ تافتلالا نع رجزلا ىلإ ةراشإ وهف ( ايندلا ةايحلا نورثؤت لب ) هلوق امأو

 : ىلاعت هللا باو ىفو ةرخآلا ىف بيغرتلا ىلإ ةراشإ وهف ( قبأو ريخ ةرخآلاو ) هلوق امأو

 (ىلوآلا ف-صلاول اذه نإ) لاق ببسلا اذهلف « عئارشلا فالتخاب فاتخت نأ زوال رومأ هذهو

 امم :اننذلا ف له تلق :لاق:هنأترذ ىنأ نع. ىور ءهيلع لدن ريخلاذ لقعلاب دك ااه ولاا كهو

 ةراشإ اذه هلوق نإ نورخآ لاقو (ىرت نم حلفأ دق) رذ ابأاي أرقا لاف ؟ ىسومو ميهاربإ فدصف
 12 در تايرركاشلا بزغلا لإ. ةفجااورةراشالا نازل كلذ ((' قعبأأو اريخ ,ةرخالا وي ) كلؤق لإ

 هلوقو ( نيلوآلا ريز ىنل هنإو ) هلوقل ريظن وهف ( ىلوآلا فحصلا ىئل ) هلوق امأو « ةيآلا هذه

 . ( احون هب ىصوام نيدلا نم مكل عرش (

 فحصلا ىف) هلوقل ناب هنأ ( امهدحأ ) نالوق هيف © ىمومو ميهاربإ فحص  ىلاعت هلوقو
 (ىسومو ريهاربإ فص اهنم ىتلا ءايينالا عيمج فد ىف روكذم هنأ دارملا نأ ( ىتاثلا ) و( ىلوآلا
 ةيرأرو ةثام لاقف ؟ كانك 'نمهسا الاخ مك ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر الام ابردتد ا نعتعفد

 مههاربإ ىلعو ةفيحص نيث الث سي ردإ ىلعو ةفيحص نيسمخ ثيش ىلعو فحص رشع مدآ ىلع ءبتك

 لقاعلل ىغبفي : ميهاربإ فحص ى نإ ليقو ؛ناقرفلاو رويزلاو ليجتالاو ةأروتلاو فاحص رشع

 ىلع هللا ىلصو ء ىلعأ ىلاعتو هناحبس هللاو : هنأش ىلع البقم هنام زب ًافراع هناسال ًاظفاح نوكي نأ
 ٍ ملسو هيحصو هل | ىلعو دم انديس



 (١ ةيآلا . ايندلا ةامحلا نورثؤت لب : ىلاعت هلوف

 ك2 2 6635-2 م5622 2-2 12 نه 6م ص دج | ةرده - ا مهر ه7
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 «18> ىل والا فحصل

 ةفينح وبأ جتحاو , حاتتفالا ةريبكت بوجو ىلع ةيآلا هذه اوجتحا ءاهقفلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 فطعلاو اهيلع ةفوطعم ةالصلا نآل لاق ؛ ةالصلا نم تسيل حاتتفالا ةريبكست نأ ىلع اهب هللا همحر

 باجأو هئامسأ نم مسا لكب زئاج حاتتفالا نأ ىلع ةيآلا هذبم ًآضيأ جيتحاو , ةرياغملا ىعدتسي
 أ. فنار ىت لي ءيتمزك أ لوقت نأ نلت كل كر مسا ركذف ىلصو : ةيآلا ريدقت نأب انباأ

 ليلد. ريغ نم زوحي ال بيقعتلا ءاغب: لمعلا كرت : ليوقي نأ ةقيتح (ىآلبوأ, ىتتمرك اق, قترؤ لوقت

 ةيآلا ف سيلوهبيقع لصف هللا مساركذ نم لك حده ىلع لدت ةيآلا لاقي نأ باوجلا ىف (ىلوآلاو)

 هياقعو هباوث ركذو هبلقب هتلارك ذ نم نأ هي دارملا لعلف ؛ حاتتفالا ةريبكت وه رك ذلا كلذ نأ نايب

 . لالدتسالا عفدني ذ يح و « ريبكتلا اهئارجأدحأ ىتلا ةالصلاب أي ذئنيخل . ةالصلا لءفىلإ كلذ هاعد

 فرح هدك وو ءاتلاب ةماعلا ةءارق : ناتءارق هرفو 6« ايندلا ةايحلا نورثؤت لب ) ىلاعت لاق مث

 ؛ ترضحأ ايندلا نإ : دوعسم نبا لاق . ةرخآلا لمع ىلع ايندلا لمع نورثؤت متنأ لب أ :ىبأ

 انذخأف ءانغع تيوذو انل بيغل:ةرخآلا نإو . اهتجهجمو اهتاذإو اهؤاسنو اهماريشو اهماعطانل ليو

 . قشالا غي هائلا (ةنوّزث قي ) ىرْتع نيآ:أزقرو + لجألا انككرتو لجاعلا

 نأ :مارايف:« رثآ ىف ويأ وا ريخ ناكام لك نأ همامو « قبأو ريخ ةرخآلاو ل ىلاعت لاق مث

 (اهدحأ) هوجول ريخ ةرخآلا نإ انلق امنِإَو : ايندلا نورئْويأ وناكمثو ايندلا نم رثآ ةرخآلا نوكت

 نم ريخ ةرخآلاف , كلذك تسيل ايندلاو « ةيناحورلاو ةينامسجلا ةداعسلا لع ةلمتسشم ةرخآلا نأ

 ايدلا نأ (ابتلاثو راكاذك تيا ةرع الا مالالاب ةطواخم اهتاذل ايندلا نأ ( اهناثو ) ايندلا

 . ىنافلا نم ريخ ىابلاو « ةيقاب ةرخالاو « ةيناف

 لاق نم مهنم اذه ظفلب هيلإ راسشثملا ىف اوفاتخاو 4 ىلوآلا فحصلا ىف اذه نإ ل لاق مث
 دعولا و « هّللابرفكلا ىلع ديعولاو ةوبنلاو ديحوتاا ىلع ةلمتشم ةروسلا نآل كلذو ؛ ةروسلا عيمج

 . ىلاعت هللا ةعاط ىلع
 ريطت لإ ةراشإ ( قرت نم حافأ دق) هلوق نم وه ةراشإلا هذه هيلإ راشملا لب لاق نم مهنمو

 ةيلمعلا ةوقلا ىف امأو . ةدسافلا دئاقعلا عيمج نعف ةيرظنلا ةوقلا ىف امأ . ىغيفي ال ام لك نع سفننا

 . ةميمذلا قالخألا عيمج نعف
 (ىلصف)هلوق امأو :ىلاعت هللا ةفرعمب حورلا ليمكت ىلإ ةراشإ وهف (هبر مسا ركذو ) هلوق رك

 . ىلاعت هللا ةعاطب اهنييزتو حراوجلا ليمكت ىلإ ةراشإ وهف
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 فرصني قلطملا مسالا نأ ( ىاثلاو ) ةيالا هذه لبق هرك ذ رم ىذلا رفكلا نع ( ىكزت نم حلفأ

 اذه فرص بجوف رفكلا ةملظ نع بلقلا ةيكزت وه ةيكزتلا عاونأ لك أو « لماكلا ىمسملا ىلإ

 . هللا الإهلإال لوق (ىكرت) ىنعملاق هنأ سابع نبانع ىور امب ليوأتلا اذه دك أتيو , هيلإ قلطملا
 : لئاسم هيفق « ىلصف هب م ل رك ذو ب ىلاعت لوف انآ

 هفق ومو هداعم رك ذسابع ناالاق (اهدحأ ) : اهوجو هبف ن 1011 كذ (لوألا ةل ًأسلاإ

 (اهلوأ 7 ) ةث الث فلكملا لا امعأ بتارم.نآلكلذو نيعتم ريسفتلا اذه لدكأَو . هلىلصف هير ىدي نيب

 (املاث و) هنا »| او ادع را :اذيىلاعت هللا ةف رعمراضحتسا (اهناث و) بلقلا نع ةدسافلا دئاقعلا ةلاذإ

 . هتمدخ لاغتشالا

 . ( ىكزت نم ملفأ دق ) هلوق ىف ةيكزتلاب دارها ىه « ىلوآألا ةيترملاف )ل

 راو رعملا لا سنل كلف" 0000 اك دور هل دب ذارألا 00 12

 عوشخلاو عضاوتلا نع ةرابع ةالصاا نإد ( ىلصف ) هلوآب دارملا ىهو ةمدخلا « اهتلاثو )

 را ةكاسعأو ةَح راّوج "قا "زهظي نأ ادبالل ؟ ةتايرركو كلاكيت هنلا' لالج ”ةقاحم ' ةيلق ؟راذسا نف

 : عوشخلاو عوضخلا

 دا ا ىنعي ( قزت نم ملفأ دق ) هلوق ل اهناثو اإل

 ةمركع لوق اذهو :مامإلا عم كلذ دعب درعلا ةالص ىلص مث * ىبعي ( لصف هبر مس ا دع ءلا ىلإ

 اذهو ءملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلإ اعوفرم 1 اك ن0 كين داو ةللاعا أَو

 ىلع ةالصلا ركذ مدقت نآرقلا ىف ىلاغت هللا ةداع نأ (لوآلا ) نيهتجو نم لاكشإ هيف ٌريسفتلا

 كس مو عامجإلاب ةيكم ةزوتسلا هذه ىلعتلا لاق ( ىاثلاَو ) ةالصلا ىلع ةاكرلا 2 ءدقتال ةاكزاا ركذ

 ىلاعت هللا مولعم ىف ناك امل لاقي ن 1 ةنعل ئاتيع اولا ”تاجأ+ ظل ماكو الار ديع كك
 نم قدصت ىأ ( قرت نم حلفأ دق ) لتاقم لاق ( امتلاثو ) كلذ لعف نم ىلع ىن ا

 ةاكرلا لوانتي اذه نأ هلبق امو هجولا اذه نيب قرفلاو ؛ هل ىلصف ةالصلا ف ديحوتلاب هبرركذو

 دكا 10 حلفأ دق ( اهعبارو ) كلذك سيل لوآلا هجولاو ؛ نيتضورفملا 0

 نأ داتعملا ظفللا نال : ريصقتلاو ءايرلا نم هلامعأ ىف رهطت نم ىأ لامعاللا ةاكز لب لالا ةاكز همم
 ات ا رار علل كر كن هو ) الاعب الافات كارتر لاا 6ر1 الا لات

 ( اهسداسو ) ديعلا ةالص ىلصو ديعلا ىلإ هجورخ قر ( هبر مسا ركذو ) سابع نبا لاق

 يو لراثلاا قوارب" تتح نيقفاثملا ةالطك هةتالض "نكت الو هتالضاف هبر مسا ركذو ىنعملا

 . اليلق الإ هللا نورك ذي
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 كردلا ىف نيقفانملا نإ ) ىلاعت لاقام ىلع رافكلا بيصن ىهو . لفسلا رانلا ىه ىربكلا رانلا نأ
 ءي رانلا الفلا

 مومعب ةربعلا نأ لعت تنأو : ىنأو ةبتعو ديلولا ىف ةيآلا هذهتلزن اولاق « ةيناثلا ةلأسملا ١

 . ىلقعلا ناهربلاب بيترتلا اذه ةحح انيب دقو امال . ببسلا صوصخم ال ظفالا

 رك ذي ىذلا ( امهدحأ ) نيمسق انهه ركذ ىلاعت هللا نإ لوقي نأ لئاقل  ةثلاثلا ةلأسملا ١
 قشاادوجو ىعدتسي « شالا دوجو نكل ؛ ىربكلا رانلا 8 ىذلا شالا ( ىناثلاو ) ىشختو

 اذه لدم ىرب دق ذإ قثلا دوجو ىضتقتال قشالا ةلغفل. نأ (هبا وجو) ؟ م فلا ]ذه لاح فيكف

 لقو (ممايقم نتحلاو اره يح نتماو ةنجلا باحر قاكتتةلودك» 0 شم ريغ نم ظفللا

 :لئاقلا لوقلثمو٠ هيلع نيه ىأ (هم 5 نوه م 1 اك ىلصي ىذلا ىلا | منجي زوز عملا

 لوطأو زعأ همئاعد اين هلا ءايكلاا كس ىذلا نإ

 وه ديعتشلاه ا دناكملا و فقول و. يف ناغلا ولع 1 نأ ان ركام ىيعجتلا نكل فر ام

 ىلإ تفتليال ىذلا وه هنأ انيب ىذلا دناعملا وه قشالاو ءاقسشلا ضعب هل فقوتملاو « فراعلا

 . امنجتيو اهملإ ىغصي الو ةوعدلا

 : ناتلأ سم هيفق (/ىحي الو اهيف ترمبال مث ) ىلاعت هلوق امأ
 « هعفنت ةأيح | 3و الو ٠ حيراسي ف ترعال (امهدحأ 1 ناهجو هيف ن.رسعبلل 2 وال كانللا زر

 ْ برعلا بهذم ىلع اذهو ( اماذع نم منع ففخب الو ؛ اوتوميف مهيلع ىضقيال ) لاق اك

 ف ريصت رانلا ىف مدحأ سفن نأ هاتعم ( امهناثو ) تيم وه الو نح وهال ديدنشلا ءاليلاب ىتسلل

 . ايحيف مسجلا نم امعضوم ىلإ عجرت الو ؛ توميف جرخت الف هقلح
 ىف هنع خارتم وهف ىلصاا نم مظعأو عظفأ ةلاحلا هذه نال ( مث ) لبق امإ ( ةيناثلا ةلأسملا (

 ةةدعلا فارق

 رك ذ امل ىلاعت هنأ ( امهدحأ ) : ناهجو هيفف ( ىكزت نم حلفأ دق ) ىلاعت هلوق امأ

 كرريشلا ءنبند نمر هظتو ىكزتنمل دعولاب هعبتأ ”حملاغت هللا لئالدف لمأتلاو ىظنلا نع نشا

 هجولا اذهو , ريثكلا ىئانلا ىك ازلا ىنعم نال ىوقتلا نم رثكت جاجزلا لوق وهو ( امهناثو )

 حالفلا تبثأ ( نوعشاخ 6 ىف مثنيذلا ٠ نونمؤلا حلفأ دق ) ىلاعت هلوقب دضتعم

 امأو ( نوحلفملا مث كئاوأو ) ةرقبلا لوأ ىف ىلاعت هلوق 0 كاصتللا كالت نيعيجتتلال

 هنع ىك زتلا بحي ام ةيآآلا ىف رك ذي ىل امل ىللاعت هنأ ( لوألا ) : نيهجوب دضتعم هناف لوألا هجولا

 دق ) انبه دارملا نأ انملعف ءرفكلا وه كلذو ؛ ةبآلا لبق هرك ذ رم امع ىكزتلا وه دارملا نأ انملع
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 ا َراثلا لع ىذا قشالا| نجت و

 تطمن نإ نك دف لاق 1 لاعت 1 داق د 0 انكار لاك لاق كلذلو
 ًاينبم ىرك لاب عافتنالا ناكاملو « وه نم ىرك ذلا هعفنت ىذلا نأ ةيآلا هذهىف نيب (ىرك ذلا

 بجو هناحبس هللا الإ اهلع د>ال عالطا ال ام بواقلا تافصو باقلا ىف ةيشلا لوصح ىلع

 كاد الر رك ذبلاب عفتفي نم ريك ذت دوصقملا نإف ء دوصقللل اليصحت ةوعدلا ممعت لوسرلا ىلع

 رثك أو نيدناعملا ريغ نيفقوتمللو نيملاعلل ةلصاح ةيشخلا نإ لاقي نأ (فاثلا) 0 ممعتبالا هيلإ
 نوفراعلا ةيلغلا م نيذلا نيفقوتملا ىلإإ - اذإف ؛ ليلق مهف دراعملاو نيدناعم ريغ نوفقوتم قلخلا

 ناعما اكان نال نر كناعب امل: نيدناعملانم أريثك نإ مث « نيدناعملا ريغل ةميظعلا ةبلغلا تناك

 ناسنإلا نإ مث . ةلقلاو ةردنلا ةياغ ىف وهف ناكنإ و أ نوكيا دن اع كلذف هلق و هنيب هبلق ىف

 نب الفرقا سكنا (ىحب لوران توعال) 5( ) ىربكلا ر انلا ىلدي ) هنأب في وختلا عم اذإ

 كلا كاد لو ارداف ص رعملا كلدرامازو اال وخال تلا قلخلا لع عفتنيو عمتسي نأو

 تجوب ( ىرك ذلا تعفن نإ رك ذف ) هلو: ناك هجولا اذه نف , ريثك رش ليلقلا رشلا لجل

 :ةيكنلا مهحت

 فوسوارك ذي فوسىنعب نوكت نأ لمتحي ( ر " ذيس ) هلوق ىف نيسلا « هثل ةثلاثلا ةلأسملا ( ١

 000 هناف هللا ىشخ عيل قعملا نورك نأ نأ لمت<و (ىسنت الف كوارمس) ةلاودكلا حا رشا

 . ملعأ هتلارو أ ركآ ذب ةذملا ل وطب دعز ووف رظنلاو ريذتلا نم هلمعتسي اسع نيح دعب ناك نإو

 ريغةلاحلا هذهو هيسأمث الوأولا لضخ دف ناك اذإ اا 5 دن ىحسي ان ملعلا < ةعبارلا ةلأسملا 2

 ملعلا كلذ ن اكاهروهظو ل' مالدلاةوةلنأ (هباوجو) ؟ركذتلاب كلذلاعت هللا ىعس فيكفرا كلما

 : رك دتلاب ىلاعت هللأ ءامسأا ]ليلفا ا داكلاو د ءلعدلا همر َلاَر هنإ 5 ا

 . «ةاوتكملمأا نب أ ق تلزن ليقاو« نافع نت نامع ىف ةيآلا هذه تلزت لق ( ةعبارلا ةلأسملا)

 قلخلا ماسقأ نأ انيب انأ انأ ملعاف ىركلا رانلا لضي :ىدلا قالا اهمنجتيو ل ىلاعت هلوق امأ

 فوخ اىل نوكي ن نأو دب ال ؛نيلوآلا نيمسقلانأ | ا نودئاعملاو نوفةوتملاو نوفراعلا ةثالث

 دناعملا وه شالا نوكيف ءامب عفتنيو ةوعدلا ىلإ عمتسي نأو ننال هرقل ةطلاظ# ومحم

 راثلا لش ىذلا“ قشالا اهنجتي و) ىلاعت لاق اذهلف ءاه عفتني الو ةوعدلا ىلإ عمتسي ال ىذلا

 : ناتل اسم هيفو ( ىربكلا

 ىربكلا نحل لاق ١( هدحأ ( 6 (ىربك- 0 رانلاريسفت ىف اوركذ 4 لوالا ةلأ- ماج

 ىلا 51 امام تار د رنا هر علا قنأ ( اينانوز انك تاك ماج ران

 (اهالاثو) نارينلامظعأ ىلصي كلذك ةاصعلا قشأ رفاكلا نأ اكو « ةلضافتم :ئصاعمو ًابونذ انندلا



 ٠ ١ هيالا ؛ ىثخي نمرك قيس : ىلاعت هلوف

 سة اس ها لس ل كا هك

 6٠١9 ىسكح نم ر كيم

 نإوزئاجرصقلا ناف (متفخنإ ةالصلا نم ا ورصقت نأ حانج مكيلع سيلف) ةلوق اهنمو (نودبعت هانإ
 الف) هلوق اهنمو : ةياتكلا عمْرئاجزهرلاو (ناهرف ًابتاكاودجت مل نإف) هلوق انهو . فوخملا دجوي مل
 اذإ ؛ نظلا اذه نودب ةزئاج ةعجارملاو (هللا دودح امقي نأ انظ نإ اءجارتي نأ امهيلع حانج
 كشالف ضرغل العف رشاب نم نأ ( اهادحإ ) دئاوف طرشلا اذه رك نإ اورك ذ لوقنف اذه تفرع

 نم بجوأ لعفلا كلذ ىلإ ناك« ضرغلا كلذ ىلإ ةليسولا كلت ءاضفإ اهيف لصح ىتلا ةروصلا نأ
 ىلاعت هنأ ( اهنناثو ) ( ىركذلا تعفن نإ ) لاق كلذلف . ءاضفإلا كلذ مدع اهف ملع ىتلا ةروصلا

 نإ ركذف) ريدقتلاو ( رحلا مكيقت ليبارس ) هلوقك ىرخألا ىلع هننو : نيتلاحلا كرش
 ءرملا لوقي ع ىركذلاب عافتنالا لع ثعبلا هنم دارملا نأ ( اهلاثو ) عفنت مل وأ ( ىركذلا تعفن

 لوبقلا لع كعبلا هدارم نوكيف لقعت تنك .نرإ كل تحض ران قا هل نير اذإا

 لاقي ىرك ذلا مهعفنت ال هنأ هلو لوسرلا هنت ىرجب ىرحب اذه نأ( اهعبارو ) هب عافتنالاو
 هللا ىلإ مهاعد مالسلا هيلع هنآ عمار ركيحب «ارالامر يتلا( كنا نإ 1 عدا لجرلل
 كلذ ىلع ةرسح ©)قرتحي مالسلا هيلع ناكو رثك أ مهوتع ناكر ثك أ هت وعد تناكالكو « ًاريثك
 لوأ ىف بجاو ماعلا ريك ذتلا ذإ (ديعو فاخي نم نآرقلاب رك ذف ؛ رابحي مهلع كنا اكورد
 د رشلا اذه هدفا ىدملا اذيلف ةوصقملا ل وصح ءاجز دنع بح امإ ةاكلف ككل اك 0

 مالع امأ « بقاوعلاب الهاج نوكي نم ق> ىف نسحب امنإ طرشلاب قيلعتلا © فاثلا لاؤسلا )ل
 هل الوةف ) ىمومل لوي ناك ىلاعت هنأ تكلل 1 (باوجلا) ؟ كلذ هب قيلي فيك ف مويغلا

 طك لاو ةرعدلا مأف !ىنح الو و تل لأ 21 انأو ( شخ نادل لإ ا
 . رخآلا ىلع امهدحأ ءانب نكمي الو ريغ رومآلا بقاوعو تابيغملاب ىلاعت هملعو

 , طوبضم ريغوأ . تارمر شع مهركذي نأ ل ثمط وبضم وهل هدب رومأملاريك ذتلا( ثلاثلالاؤسلا ل
 . لعأ هللاو فرءلا وه هيف طباضلا نأ (باوجلاو) ؟ فياكتلاةدهعنم جورخلان وكي فيك ذئنيح و

 : لئاسم هيفف ( ىشخي نم ركذيس ل ىلاعت هلوق امأ

 مهنمو ؛ هتحصب عطق نم مهنم ماسقأ ةثالث ىلع داعملا سمأىف سانلا نأ معا «ىلوآلا ةلأسملا))
 عطقو هراكنا ىلع رصأ نم مهنمو ؛ تايثالابالو ىنالابال هيف عطاق ريغ هنكلو هدوجو زوج نم
 هل ةيشخ الف ثلاثلا مسقلا امأو ( 0 اشأل ةشتفللا ناوكم نالوا ناسفلا كرنك 1
 وه ىثخم ىذلا لاقي نأ ( امهدحأ ) : نيريسفت لمتحت ةيآلا نأ رهط كلذ تفرع اذ[ فرد

 داعملا ةحصب ًامطاق هنوكىضتقي كلذو , هتبكحو هيلعو هتردق لاكب ًافراعو هللاب ًافراع نوكي ىذلا

 ف

 (يواصلا) خاسنلا في رح نم وهو قايتشالا قرحتلا نعمان تاسعا يلئللارإ هك ع نا نا

 م رخل و



 ةيثلا .ىر" نلا تعفن قل رك نفاخ هلو 0
 ل0 ا0اااااااا

 د "د ىَرك ذل تق نإ و

 1 ل ل ل1 لا تموت كا وزتتس: ادشلاو ضارتل ( نع ايناروطأ

 لمعلل كلارَسدَ ىنعملاو , ةنجلا ئرسلا : دوعسم نبا لاق ) اهناثو ) نآرقلا ظفح 2 ىدعي ؛ الو

 كقفون ( اب,عبارو ) هب لمعتو هملعتو هظفحت ىتح ىحولا كيلع نوه ( اهتلاثو ) اهملإ ىدؤألا
 131 لول | ةحاولا 5 د هعمل 0 ةيفينلا ىهو ةعيرشلل

 ا ىنالفلا ل اعفلا لعج لاقي نأ ةرامعلا لوقف كاع 5 كك «ةيناثل 1 هلأ ماج

 ةرايعلا هذه أ (با وجلا) |: عه ؟ هيف ةدئافلا [ف ىنالقلا لعفلل ا نالف لءج لاقي الو « نالفل

 كلاود ف لوش لاق احا ره دك. أضيأ ليلا هدا 3 عضوملا اذه ىف نآرقلا رايتخا اهنأ اك

 ىف لعفلا كلذ نال كلذ” هيلع هفيظإ هوو“ كمل واح ل ارسدم لكف' اولمعا د مالسلا هيلع

 اهكرتو اهلعف ىلإ ةبسنلاب قي رداقلا ماد اه « ةيوسلا ىلع مدعلاو دوجولل ةلباق ةنكمم ةهام هسفن

 لصح ذئاُخ 5 ةيكراتلا بن اج ىلع ةيلعافلا بناج حجر اذإف « هنع لعفلا رودص عنتمأ ةيوسلا ىلع

 مالا نأ تبثف ءريسيتلاب ىمسملاوه نا>جرلا كلذو ء دجوي مل بحب ملام لعفلا نأ تبثف ٠ لعفلا

 هل نم ناحبسف ؛ لعافلل ًارسيم ريصي لعفلا نأ ال ؛ لعفلل ًارسيم ريصي لعافلا نأ وه قيقحتلاب
 . لوقعلا ره بيحي رسو ةيفخ ةلكح ةملك لك تحت

 ىلع ةلاد ىطعملا ةمظع نوكتل مي ٍظعتلا نونب ( ىرسيلل كرسين و ) لاق امتإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 تلد ( رثوكلا كانيطعأ انإ٠ ل انلارن'نح انإ ةءاتلوتأ'انإ ار ىلادعتاهلوق هيطن# اذ ثرح

 فيك وأ هريغ د>أ لع هدف : ملام ليبهسكلاو ريستلا تاون نم هيلع حتف هنأ 0 1 ىلع ةيآلا ل

 هلاوقأو هلاعفأ ىف هلعج ىلاعت هنإ مث ؛لاج موق ىف أشن هل مأ الو هل بأ ال ًابص ناك دقو ال

 . نيعمجأ قاخلل ًايداهو , نيملاعلل ةودق

 حاص 2 اربع 00 نك اذ[ كل اعتيمنأ ملعاف 4 اعاك1لا طفت نإ ركذف ىلاعت هلوق امأ

 هللا قالخأب .قلخختي نأ ىق,ناسنإلا لاح لاك نآل « قالا لإ قلخلا ةوعدب عا ةرخآلاو ايدلا

 (ىرسيلل كراستو) هل وة ىضتقع مات مالسلاو ةالصلا هيلع دمحراص ايلف ماعلا قرفو ًامات هناحتت

 نيصقانلا ليمكت ىضتقي ريكذتلا نال ( رك ذف ) هلوق ىضتقم ماعلا قوف هسفن لعجب نأب أ

 تاللاؤس انههو . ماعلا قوفو أمات ناكف ؛لاكلل ًاضانف ناككلذك ناك نمو« نيلهاجلا ةيادهو

 مهتعفن ءاوس مركذي نأ هيلع بجيف لكلا ىلإ ًاثوعبم ناك مالسلا هيلع هنأ «لوآلا لاؤسلاإ

 نأ (باوجلا)؟ هك نإ) هلوق ىف طرشاا ىلع هقيلعتن م دارملا اف : مهعفنت ليي, ىركذلا

 ةيآلا هذه أهنم تامأ هيلع لديو ؛ءىذلا كلذ مدع دنع مم نوكي نأ مزليال ٠ ىلا لغذأت قلعملا

 متنك نإ هلل اوركشاو ) هلوق اهب ةداراطنا ءاغيلا ىلع مكتايتف أوهركت الو:)'ةلاوق امو

 . انهبسنأ ( لفكت ) لعلو ٠ مالكلا قايس ىف اك رهاظ اييلع ىنعملاو ( لكت ) لصالا ىق (و)



 1١ ةنالا .٠ . ىرسيلا كد ىلاعت هلرق 49

 هس ورخو ل ار دبل لل رش ل

 5 كلامو

 دن ةكرشلا لاف ابنا و ) اسر كحال كلما أذ ةملكلا هذه عمالإ لبقتسملا ىف ءىش عوفو
 1 ا ناس ملا كا 0 0 دوصقملا نأ الإ 2 مالسلا هي هيلع دم ىلا 0 ناكر

 انإ مث ( كيلإ انيحوأ ىذلاب نيهذنل انّئش نئلو ) لاق اك. هيلع ردقل كلذل هيو رك كرا

 هيلع هنأ عم ( كلمع نطبحيل تكرشأ نئل ) مالسلا هيلع دمحم لاقو كلذ ءاشام ىلاعت هنأب عطقن
 ىتح هبر ةردق هفرعي ىلاعت هللا نأ ءانثتسالا اذه ةدئافف ةلمجابو , ةتبلا كرشأام مالسلاو ةالصلا
 مه ركذ امل ىلاعت هنأ ( اهئلاثو ) هتوق نمال هناسحإو هللا لضف نم نايسنلا مدع نأ معي

 ًاريثك وأ ناك اليلق ىحولا نم هيلع لزنيام لكىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زوج ه ءانثتسالا

 عيمج ف ظقيتاو ظفحتلاو تبثتلا ىف غلاي ناك مرج الف , ىنثتسملا وه كلذ نوكي . 0

 عيمج ىف ؛ ظقيتلا ىلع مالسلا هيلع هءاقب ءانثتسالا اذه ركذ_ نم د وصقملا ناكف ؛ عضاوملا

 م اسر نايتلا نت ( ةقلا ءاشامأالإ ) هلوق "نم, ضرغلا نؤكي نأ (ابعبارو)_ كارت

 لوقلا ) .ىث ءانئتسا دصقي الو .[هللا]ءاش ايف الإ كلمأ ايف ىميبس تنأ : هبحاصل لجرلا لوقي

 هوجو ديالا لمت ردعتلا اذهدزعو  ةعيدلع) ىف ءاشسا ( هللا ءاش اماألإ ) هلوق كأ ( نا
 ىسنيدق ًاذإف «كلذ دعب ركذتي مث ىسني هنإف « ىني نأ هللا ءاش ام الإ : جاجزلا لاق ( اهدحأ )

 بسغ © ةالصلا ىفإ هّلءازق قب ةيآ طقسأ) هنأ يون ام اد ايلك انايسن وشير الف ركذت هنكل
 دارملا, ث وكي اديني نأ هللا ءانشام.الإ اد لتشمل اق. (ايناثو) اهنينتن اعف هلا تحس ايان

 ءاشام الإ ىنملا نوكف ( اهنم ريخإ تأن اهلسشن وأ ةلآ:نهستنن امر) لاقاك بتحسن انه ءاسنإلا نا
 , هنامسفل انيس كلذ ريصنف هب لصت الو هأرقت ال نأ كم أيف ءابلك تاقوالا ىلع هاسنت نأ هللا
 طرتشيو . ةردنلاو ةلقلا ( هللا ءاش ام الإ ) هلوق ىنعم نوكي نأ (اهئلاثو ) رودصلا نع هلاوزو

 نم ًائيش ىبن ول هنإف . ننسلاو بادآلا نم لب ءعرشلا تابجاو نم ليلقلا كلذ نوكي ال نأ
 . زئاج ريغ هنإو ٠ عرشلا ىف للخلا ىلإ كلذ ىدأ هرك ذي ملو تابجاولا

 ماع هناحبس هنأ ىندملا نأ ( امهدحأ ) ناهجو هيفف ( ىفخ امو رهجلا ملعي هنإ ) ىلاعت هلوق امأ

 فا كنا نيوهو كلنا ق ىذلا رسلاب ملاعو . مالسلا هيلع ليربج ةءارق عم ةءارقلا ىف كرهحب
 نأ هللا ءاش ام الإ ىسنت الف : ىنعملا نوكي نأ ( ىناثلاو ) هفاخت ام كيفك أ انأف فخت الف . نايسنلا
 . خسفلا ىف ةحلصملا نأ لعي ثيح خسنيف « ديبعلا ملاصمب ملعأ هنإف خس

 : لئاسم هيفق 4 ىلا كارشت# آر ىلاعت هلوق امأ

 ١ لوقنف اذه تفرع اذإ  رسيلا ىلإ ىدؤت ىتلا ريخلا لامعأ ىه ىرسيلا ( ىلوآلا ةلأسملا :
 معي هنإ ) هلوقو ( كؤرةنس) ىلع فوطعم ( كرسينو ) هلوق نأ ( اهدحأ ) هوجو هيف نيرسفنلل



 ةيآلا . هللا ءاش ام الإ : ىلاعت هلوق ١

 الف ةءارقلا كمهلن 5 ًاءراق كلاس ةعأ ع هنسا ) ىدحاولا لاق < ىلو ,الا ةلأسملا 1

 ناك: ىلكلاو لتاقمو دهاجم لاق ؛هاسنت الف هؤرقت نآرقلل آمراق كللعجت ىنعملاو :ه ا
 نم كك ليربج ناكو : ىشي نأجةفانع ناجل كي رحت كد نآرقلا هيلع لزن اذإ مالسلا هيلع

 اذه كيلعنس ىأ (ىسنت الف كئرقتس) ىلاعت لاَقف ء نايسنلا ةفاخغ هلوأب وه ملكتي ىح ىحولا رخآ
 هلوقو ( هيحو كيلإ ىضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الو ) هلوق هريظنو « هظفحت ىت> نآردلا

 ( اهدحأ ) ًاهوجو مياعتلاو ءارقتسالا كلذ ةيفيك ىف اوركذ مث ( هب لجعتل كناسل هب كرحتال )
 حرشنانأ ( اهناثو ) هاسنتال ًاظفح هظفحت ىتح تارم نآرقلا كيلع أرقيس مالسلا هيلع لي ربج نأ
 هرمأ امل ىلاعت هنأ ( اهتلاثو ) هاسنتال ًاظفح ةدحاولا ةرملاب ظفحت ىتح كرطاخ ىوقنو كردص
 عماجلا نآرقلا كئرقنس انإف هيلعمدو كلذ لبع بظاو : لاق ىلاعت هناكف حيبستلاب ةروسلا ل وأ

 ىرسيلل كرسينو ؛كبلق ىف هعمجنو كموق ركذو كاتادادت نوكيو نيرخآلاو نيلوالا مولعل

 . هب لمعلا وهو

 ًايمأ الجر ناك هنأ ( لوألا ) نيهجو نم ةزجعملا ىلع لدت ةبآلا هذه 4 ةيناثلا ةلأسملا ال
 ال ركاعش داق | انا متلك كلاوترار كش اقل و هللا قدر ريغ مك وطللا:تاتكلا اذهل ظن
 ةلاعللا كفل اع لير كنيعزكأ نك رابغ انهت كتم لؤنآك لئاوأ نم'ةزونللا هذه نأ ( قانلا )
 ( ىسنت الف ) هلوق امأ , ًازجعم نوكيف بيغلا نع ًارابخإ اذه ناكف عقو دقو لبقتسملا ىف عقيس

 لفغت الف ىنعي ( اليبسلا ) هلوقك . ةلصافلل ةديزم فلالاو . ىهنلا هانعم (ىسنت الف) مهضعب لاَقف

 كيرو كلر قاحاانهن] زويتملاا لاوقلاو ءكيشنب نأ" هللا ءاظام الإ هاسنتف ةريركتو هتءارق

 ا لا او دما | 111 فلا ودك ناكنلا نراعي يدي اله في يظن نأ لإ

 تازاحجم مازقلا دنع الإ متيال لوقلا كلذ نأب لوألا لوقلا فءض ىلع لوقلا اذه بامحأ جتحاو

 نأودب الف ءهب .يوئاورمألا» ورو حصي الف « ىلاعت هتلاالإ هيلع ردقيال نايسنلا نأاهنم ةيآلا هذهىف
 كلكز كو. دنا يكل اولا لدم ناساف انج ىلا ءانقاللا لغ ةظاوملا ىلع كلذ لمح

 انا ليج و لخلاف الخإ اضرأ هو ةلصافلل ةدب 1م ف لالا لجحت نأ اهتماو..ظفللا نهالقا قع لودغ

 ناك ًاببت ةانلغج اذإو .. ةاسنتال تيك كالعجأ ىأب هايإ هللا ةرانشب ةيآلا ىعم'ناك ار بخ .هانلعج؛اذإ
 آد ؟ ءاةقلا نر ةسا رنيم نينو: ناسنلا مز هن اكلي بابسالا لع بطلي نأ (ةورأ] هللا نأ ة احم
 (هب لجعتل كناسل هب كرحتال) هلوق فالخ ىلع هنألو . لوألا لثم هلاح ميظعتو ةراشبلا ىف سيل

 قى لصاح لع داتسالا انهي لاع نأ ( اهدحأ ) نالاهت> ١ هيفف ( هللا ءاش ام الإ ) هلوق امأ

 لوزن دعب سني مل مالسلا هيلع هنإ : ىلكلا لاق . ائيش كلذ دعب سني مل مالسلا هيلع هنأو ةقيقحلا
 ( اهدحأ ) رومأ دحأ (هللا ءاش ام الإ) هلوق نم نضرغلا نوكي ريدقتلا اذه ىلعو « ائيش ةيآلا هذه

 (هّللا ءاشي نأ الإ . ًادغ كلذ لعاذ ىنإ ءىثل ناوقت الو) ىلاعت لاق ام ىلع ةملكلا هذه ركذي كربتلا

 نع ربخأ ال ليصفتلا ىلع رومآلا بقاوعب ملاعو تامولعملا عيمجي ملاع ىفأ عم انأ : لوي ىلاعت هن“اكو



 ١5١ ةيآلا . ىسنت الف كئرقنس : ىلاعت هلوق

 لاه 6 07 3 م 0 موس 23ش امش مو دورعرز لمد 2عَجه اس"

 ديا امو روجلا ملعب هنإ هللا ءاش ام الإ ©2» ىسنت الف كئرقنس

 كلذو « هتينادرفو . هتيدمص توعنو. هئايزبك لالجو هديحوت ىلع هلاعفأب هدا أ !ىدم تكول

 لاقو ؛ ميدقلا عناصلا ىلع لدنةلاحال ىبف ؛ ةمظتنم ةقستنم ةنقتمةمكحالاعفأ ملاعلا ىف ىرب لقاعلا نآل

 الو هل |عضر الو « ةلالضوللعالو « ةيصعم ىلع دبع هرك أ ام ىلاعت هللا نإ ( ىدبف ) هلوق ىف ةدانق

 لاوقاألا هذه نأ ٍلعاو ؛ ةيصعملا نع مك اهنو . اهب مكرممأو ؛ ةعاطلا مل ىضر نكلو ء اهب هرمأ
 هانيدهو) هلوةك نيدلاب قاعتيام ىلع (ىدبف) هلوق لمح نم مهنف ؛ نيمسق نع جرخت ال اهترثك ىلع

 ىوسف قاخ) هلوق نآل . ىوقأ لوآلاو .ايندلا ملاصم ىلإ عجريام ىلع هلم نم مهنمو ( نيدجنلا
 هفاك ىأ (ىدبف) هلوقب هعبتأ مثءىوقلاولقعلالاك] هيف لخدي و ؛ايندلا لاو>أ ىلإ عجرب ( ردقو

 هباصتخ اها نب اك اكس أ ملعاف ( ىعرملا جرخأ ىذلاو ) ىلاعت هلوق امأ « نيدلا ىلع لدو

 رداقلا وه ىأ ( ىعرملا جرخأ ىذلاو) لاقف : معنلا نم سانلا ريغ هب صتخي ام ركذب هعبتأ سانلا

 نموا تابنلا نم نضرالا, هجرخت ام ئعرملاو ءةرفكلا امتدبع ىتلا مانصألا ال بشعلا تابنإ ىلع

 ( ىوحأ ءاثغ هلعجخ) لاق مث , رضخألا *الكلا ىعرملا سابع نبا لاق . شيشحلاو عورزلاو داثلا

 : ناتلأسم هيفو

 لاقو  حايرلا هب تولأو هامملاو ةيدوالا هتامخ تبنلا نم سمي ام ءاثغلا ( ىلوألا ةلأسملا ١

 . ةءاثغ ءاثغلا دحاو برطق

 اذإ داوسلا ىلإ برضي ىذلا وه ىوحالا مهضعب لاقو ؛ داوسلا ةوملا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 اهايعد ]خلا ادعبا زاط أر اتعلا كنا (اههدحأ) نالررتد رقاق ةبوطر هتناَضأ

 داربلا اليتشا نبع في اننإ"كفتلا نأ (اهتنخأا زر وقأ داودلا كليم ةاؤسلا لإ
 نجتلا اباهضنأ مالنا دز لتانلا دودو كطازلا كنف وثابت طوول نع قارا ما
 دوسنف ريثكلا رابغلا اهب قصلتف حيرلا اهلمح نأ (اهثلاثو ) دوستف ةردك ءازجأ ام قصليف

 ةدشا دوسالا وه ىو-الا نوكي نأ وهو ؛ةديبع ىأو ءارفلا رايتخا وهو ( قتاشلا لوقلا )

 قرا جرخأ ىذلا ريدقتلاو .اممرضخ ةدشا اا كد ( ناتماهدم ) ليق اك , هترضخ

 "جزع مضلل كلتا اىأ مانت الرداد زك "ا اانا ا
 . 2« ىخي امو رهجلا ملعي هنإ هللا ءاشام الإ ١ ىسنت الف كئرقنس ل ىلاعت هلوق

 مالسلا هيلع ًادمم لعو ( ىلعألا كبر مسا حبس ) لاقف حيبسقلاب ادم ىمأ امل ىلاعت هنأ ملعا
 «فراااش اكل نازل نما نط ناكتمل "11ر6 كل ا متيال حيبستلا كلذ 3

 نأ ةفاخع هسفن ىف نآرقلا ركذتي ناكمرج الف ء هسفنل هيضتري ىذلا وه هب قيلي ىذلا حيبستلا

 : لئاسم هيفو ( ىسنت الف كئرقنس ) هلوقب هبلق نع فوخلا كلذ ىلاعت هللا لازأف ىسني



 ةيآلا . ىدبف ردق ىذلاو : ىلاعت هلوق ١6

 قاخ هنإف ناسنإلا امأ , لامعالا رثاسا دعتسم ريغو « طقف لامعألا نم دحاو عونل دعتسم هنإف

 (اهثلاثو) اذه ىلإ ةراشإ ةيوستلاف ةفلت< تال ] ةطساوب تاناو .+لالاعفأ عيمجيوأي نأ هنكع ثمح

 ىطعأ هنأ دارملا لاق . تاناويحلاعيمجىلع هلمح نمامأو ؛ تادابعلا ءادأب مايقلاو فيلكا 7 هنأ
 د ل دقو «ءساؤوحو تالآو ءاضعأ نم هيلإ جاتحي ام ناويح لك
 0 , تاقولخملا عيمج ىلع هلمح نم امأو : باتكلا اذه نم ةريثك عضاوم

 افوصوم دارأ ام قفو ىلع دارأ ام قاخ , تامولعملا عيمجي ملاع تانكمملا لك ىلع رداق ىلاعت هنأ

 . بارطضالاو خسفلا نع أربم ؛ناقتإلاو ماكحالا فصو

 ديدشتلا ةءارق امأ « فيفختلا لع اسكلا أرقو ةددشم (ردق) رورمجا أرق 4 ةيناثلا ةلأملا)
 هنأ : هلي وأتو ىدبف كلم هانعم لافقلا لاقف فيفختلا امأو ٠ مولعم رادقمب .ىث لك ردق هنأ ىنعملاف
 تاك ادم كانااوكل ادق 13/ تاغ لفك دم فوط اولخ اك كامو . قاولذفا قلَخ
 الا مهنف انردقف ( ىلاعت هلوق هيلعو ؛ دحاو ىنءمع ناتعل امه لاق نم مهنمو ؛ هلاصمو

 حلا را قتلا

 ةبسح ىلع دحاو لكاجتافصو اهتآوذىف تاقولخلا لوانتي ( ردق ) هلوق نأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ضوخخم (رادقع ناس الا ناولاوا تانلاو نداعملاو صانعلاو ثك'اوكلاو تاومسلا ردقف

 موعطلاو ناولألاو تافصلا نمو ةمولعم ةدم ءاقيلا نم اهنم دحاو لكل ردقو /مظعلاو ا

 ًارادقم ةلالضإاو ةيادحلاو ةواقشلاو ةداعسلاو جرقلاو نفعا عاضوالاو نيو جئاورلاو

 هذه ليصفتو ( مولعم ردقب الإ هلؤنن'امو : هتئازخ اندنع الإ ءىث نم نإو ) لاق ام م ىلع 0

 هذه ريسفت « نيلفاسلا لقسأ ىلإ نييلع لعأ نم هلك ملاعلا لب . تادلجملا هحرشب قبال اه ةلجلا

 . ةلخجا هذه ليصفتو ؛ هبآلا

 لعفل الإ مياصتال !هنافةوقلكو ةصاخ ةوقل دعتسم هناف جازم لك نأ دارملاف ( ىدبف ) هلوق امأ
 هلج األ صاخ هج وىلع اهبيكرتو ةينامسجلا ءازج آلا ف فرصتلا نع ةرابعريدقتلاو ةيوستلاف  نيعم

 فسح ءاضعاللا كلت ىف ىَوَقلا كلت قلخ نع ةرابع ( ىدبف ) هلوقو . ىوقلا كلت لويبعل دعتتست

 لاق ؛هوجو هيف ن.رسفمللو؛ هع ماع ابعوم نم لصح و . نيعم لعفل ]روصم ه5 5 قلت

 0و 1 نافار .ةارع رة دلل هاذه نو رح لافو « اين ايميكا ينال رك ذل ىده : لئاقم

 ءالف د ماك رح الج 9 كلذ« ةرافشلاو ةذاعسلاو كاز لا لسلناسنالا
 سفنو)لاقو ( ًاروفك امإو ارك اش امإليبسلا هانيده انإ) لاق كه.وسيامعماجحإلاو هرسيام ىلع

 ءارفلالاقوجو رخللهاده مث رحرلا ىفنينجلاةدمردق : ىدسلالاقو (اهاوقتواهروجل اهمهلأة.اهاوسامو

 ةيادهلا نورخآ لاقو ( رحلا كيقت لب ارش ) هلوقك ( امهدحأ ) رك ذب قتك اف ء لضأو ىدبف ردق

 لاقو « ناإلا ىلإ لكلا ىعد دقو « وعدت ىأ (ىدهتل كنإو) ةلاوقا ناعالا لإ ءاعدلا ىدمي



 ا ةيآلا . ىلعألا كبر مسا حبس : ىلاعت هلوق

 : تاليوأت هيف انل مث , ىلعأ هنأ الإ هيف سيل لب . رخآ بر نم ىلعأ ىلاعت و هناحبس هنأ ةيآلا هذه

 رك ذ لك نهو ؛ نوفصاولا هب هفصي ام لك نم مظعأو لجأو ىلعأ ىلاعت هنأ ( لوآلا ١)
 ىلعأ هئامعنو هثال ١ فانصأو .انتاكاردإو انفراعم نمىلعأ هئايربك لالخ ء« نورك اذلا هب هرك ذي

 . انلامعأ وانتاعاط نم ىلعأ هقوقح عاونأو . انركشو اندمح نم

 هناحبسلاق هن اكف صقن لكن م هيزنتاا هللا قاقحتسا ىلع هيبنت ( ىلعألا ) هلوق نأ 4 ىناثلا ا١)
 رذخا تينتجا لوقت اك وهو ؛ هتردقو هناطلسو كلم ءىث لك ىلع ىلاعلا هنإف ىأ ( ىلعأللا ) هنإف

 . لكفلا هل زم احوك تبنت اهتينتجا 6 لكلا هلا

 . ريبكلا ربك لاب دارملا نأ ايىلاعلا ىلعألاب دارملا نوكي نأ ( ثلاثلاو إل
 ملع سانلا لع ول ه لوةيو ةروسلا هذه بحي ناك مالسلا هيلع هنأ ىور 4 ةعباسلا ةلأسملا ١)

 ىللصي ىارعأب ترم ةشئاع نأ » ىورو « ةرم رشع ةتسس مدحأ اهددرل ىلعألا كبر مسا حبس

 نيب نم « ىعست ةمسن اهنم جرخأف « ىلبحلا لع رسي ىذلا « ىلعألا كبر مسا حبس ) أقف هباوكأب

 , كيئاغ بآ الةشئاع تلاقف (لب الأ لب الأ ىتوملا ىح نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ ءاشحو قافص

  .ملعأ هللاو «ةبزا ىف كؤاسن تلاذالو

 رمال لا ا ملعاف ( ىدبهف ردق ىذلاو ؛ ىوسف قلخ ىذلا ) ىلاعت هلوق امأ

 دوجو ىلع ليادلا امن . ةفرعملا دعب نوكي اميإ حييبستلاب لاغتشالا : لاق الئاس ناكف « حييستلاب

 ىهيةبازغاو قلخلاب لال الإ نأ ملعاو (ىدبف ردق ىذلاو ؛ ىوسف قاخ ىذلا) لاقف ؟ برلا

 مههاربإ نع ىلاعت هللا ىكح ام هيلع ليلدلاو ؛ مالسلا مييلع ءايبنألا رباكأ دنع ةدمتعملا ةقيرطلا

 نوزهو ىسوللاق ال هنأ نوعرف: رع ىحيو ( نيد وهف ىقلخ اىذلا )لاق هنأ «مالسلا هلع
 مث هقلخ .ءىش لك ىطعأ ىذلا انبر ) مالسلا هيلع ىسوم لاق ؟ ( ىسوم اي مكبر نف ) مالسلا امبيلع

 ؛ قلخ ىذلا كبر مساب أرقا ) هلوق وه هيلع لزنأ ام لوأ ىلاعت هنإف مالسلا هيلع دمي امأو ( ىده

 ( ملقلاب ٍلع ىذلا « مرك آلا كبرو أرقا ) لاق مث « قلخلا ىلإ ةراشإ اذه ( قلع نم ناسنإلا قلخ
 قاخ ىذلا ) لاقف . ةروسلا هذه ىف ةجحلا كلت ركذ داعأ ىلاعت هنإ مث « ةيادحلا ىلإ ةراشإ اذهو

 بئاجعلا نأ انرك ذ امل ًاريثك ةقيرطلا هذهب لالدتسالا عقو امإو (ىدبف ردق ىذلاو «ىو-ف

 تناك مرج الف . متأ اهيلع هعالطاو . احل ناسنإلا ةدهامشمو . رثك أ ةقيرطلا هذه ىف بئارغلاو
 : لئاسم انهه مث ؛ ةلالدلا ف ىرقأ

 ديرب نأ لمتو . ةصاخ سانلا هب ديري نأ لمتحي ( ىوسف قلخ ) هلوق « ىلوألا ةلأسملا ١

 ( اهدحأ) ًاهوجو ةيوسقلل ركذ ناسنإلا ىلع هلح نف « هقلخ .ىث لكديري نأ لمتحو: ناودخلا
 ( موقت نسحأ ىف ناسنإلا انةلخ دقل) لاق ام ىلع . ةنسح هتقلخو ةلدتعم ةيؤتسم هتماق لءج هنأ

 ناوي> لكذأ ( اههناثو ). (نيقلالا نسحأ هللا كرابتف ) لاقف , هايإ هقلخ ببسب هسفن ىلع ىنثأو



 دارا نوكي نأ نكميو « مسالا حيبستب ًادراو رمآلا 6 نأ ١-5 هنأ لوألا ةلأسملا ق

 حبسف ) لاقي 5 كبر مساب حبس دارملا نوكي نأ نكميو . هيف ةلص مسالا ركذو ىمسملا 01
 هايم كك د كل حبس ىععملا نوكيو ( ميظعلا كبر

 1 حبسف ) ىلاعت هلوق لزن امل هنأ رماع نب ةبقع نع ىور 4 ةثلا نا ةلأملاإ

 كير مسأ حبس )هلوق لزن املو « معرك 1 00011 مما لوكا انل لاق

 هعوكر ىف لوقي ناك مالساا هيلع 1 رابخالا ىف قو م ؟دوجس ىف اهولعجا د لاق (ىلعاللا

 ثيداحالا هذه نإ لاق نم ءادلعلا ن مث «ىلعالا ىنبر ناحبسو هدوجس ىو «ريظعلا ىف ١ر ناحبس»

 قاطاب 0 لص ىأ ( كبر مسا حبس) هلوق نم دا رملا نأ لع 0

 . ةالصلا ثاقوأن اس ىف درو عل ني>و نوسم ني> هللا ناح.سف) ىلاعت هلوةنأ لع نيرسفملا

 لعلو (ىوسف قاخ ىذلا  ىلعألا ناحبس) رمع نباومالسلا هيلع ىلع أرق 4 ةعباراا ةلأملا)
 ناحبس هلوق الإ وه امو حبستلا كلذ ركذي نأو دب الف حييستلاب رمأ ( حبس ) هلوق نأ هيف هجولا

 : ىلعالا قر

 قالاو ( ىلعالا كبر ) هلوقب ناكملاب ولعلا تابثإ ىف ةمسجملا تكسمت « ةسماخلا ةلأسملا ل
 ًايهانتم ناك ن اف « هانتم ريغ وأ ًانهانتم نوكي نأ امإ ىلاعت هنال ؛ لاح ىلااعت هللا ىلع ةهجلاب ولعلا نأ

 امأو « ءايشالا عيمج نم ىلعأ هناحبس وه نوكي الف ةهج هقوف ناكف : ًايهانتم ىتاقوفلا هفرط ناك

 عيمج نم هانتم ريغ ناكنإ ةيدحافا اكن لاح فات نع اعز 32 و.لوقلاف هاتتم ريغ ناك نإ

 هانتم ريغ ناك نإو ءهنع هللا ىلاعت تاروذاقلاب ةطلتخم ىلاعت هتاذ نوكت نأ مولي تابجلا

 قاتلا الغ كتاجلا ناعم رهانتلا كآخلا “ناك تاهجلا” سلب لماافش اسمو تاهجلا موقف

 . لاحعاذه . دوجولا نكمم هتاذل دوجولا بجاوف : نكم بك ع لكو' 8 م دوكيف

 اهادعي اهو: ةنآلا, ةذهالبق ام نأ “كلذ دك ي.انعوا« ةهجلا ق'ولعلا ىنكع' نبل انهفنئلعلا| نأ تبق

 كيلا ياخ اهل رك نع ةراتع اولعلا'ناآلد ةيآلا هام امأ قيلت اوشا فاك! نورك نأ (قاح

 درعتلا زا ةودعلا لاك قدم اؤلغلا امأ « مظعتلا و ءانثلاو حيبستلا قاقحتسا بسانيال اذهو : ملاعلا نع

 دخلا قت هلجال ام ىلاعت هفصونابسل ةروكف م انهه ةروسلا و « كلذ تْساتَنف عادبإلاو قيلختلاب

 ( ىوسف قلخ ىذلا ) هلوقب ( ىلعألا ) هلوق فدرأ هنآلف ةبآلا هذه دعب ام امأو « مظعتلاو ءانثلاو

 . ةهجلا بسحب ولعلا ال ةردقلا بسحولعلا بسانت ةيقلاخلاو

 9 امهدحأ نيبر ملاعلل نأب زدتقم نارقلا نأت لاق "ثم' ندنخلملا نم 4 ةسداسلا ةلأسملا 0

 مس | حبس ) هلوقف هنم للا نأ 0 حبسف ) هلوقت م 5 م هنم ىلعأ روشالاآو

 . هيلإ ةيسنلاب ىلعأ 00 جاد طك اذبف ( ىلعألا كبر

 ىف سيل لوقن مث «لاؤسلا اذه طةس دحاو ىلاعت عنا صلا نأ ىلع لئالدلا تلد امل هنأ ملعاو



 0 ةيآلا . ىلعألا كبير مسأ عج مهمل ؟ لاعلا هلو

 0 نوكي نأ وهو( فاثلا فج ولا لع امأ ( |! .رعداف 0 ءاممازل) شو زر لات ركلزرل

 ةفلؤم ةظفل ةقيقحلا ىف مسالا نآل اولاق . نيققحملا نم عمج رايتخا وهو كبر حبس ىنعملا ةروكلاو

 ةناغ ىف ناك ذاذإ روك دملا,نكشلو ىلا هللارف بح اق .اهجيتنت "تحي 'الوافورح

 ؛ ىلاعلا سلجملا لعمالس لاقي اك« هرك ذ دجمو « همسا حبس لاقيف همسإ رك ذب لب وه ركذيال ةمظعلا
 امكيلع مالسلا مسا مث كيرا لا دلل لاق

 نيهجو لمتحيللا مييبست هجولا اذه ىلع لوقنو ؛ ةغللا ىف ةروهشم ةقيرط هذهو مالسلا ل

 ال و) لاقام ىلع ىغبني ال امب هللا رك ذ ىلع اهيسب نومدقي ةلماعم رافكلا لماعي ال نأ ( لوألا )
 هللا هيزنت نع ةرايع هنأ ( ىتاثلا (١) ملع ريغب اودع هللا اوبسيف هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبست
 ةتاذ ىف امأ..:ةماكحأ قو هثاعسأ فو , هلاعفأ ١ ورهتافص قو هتاذإ ىف ءهب قيليرالام لك نع لاك

 ل و ةثدحع تسيل اهنأ دقتعي نأف « هتافص ف امأو ء« ضارعالاو رهاوجلا نم تسيل اهنأ دقتعي نأف

 نمرمأ ىف هيلع دحاأل ضارتعا الف «قلطم كلام هنأ دقتعي نأف هلاعفأ ىف امأو « ةصقان الو ةيهانتم

 حييبقلا لعفي ال ةنأو 5 تارصا رهف ةلكف ام لكذأ دقتعي نأ وه'ةلزتعملا تلاقو «روذالا

 اندنع اذه « اهب فيقوتلا درو ىتلا ءامس الاب الإ هناحبس رك ذي ال نأف هئامسأ ىف امأو. هب ىضرب الو

 نذإلا درو ءاوس هوجولانم هجوب ًاصقن مهوتال ىتلا ءامسأالاب الإ رك ذي ال نأو ف ةلزنعملا دنع امأو
 ىلع ةيكلاملا ضخم امإ لب . هيلإ دوعي عفنل انفلكام هنأ ملعي نأ وهف هماكحأ ىف امأو ء دري مل وأ اهب
 . ةلزتعملا لوق [وه] ام ىلع دابعلا اصم ةياعرل وأ ءانلوق وهام

 نإ لوقأف , ىمسملا سفن مسإلا نأ ىف ةيآلا هذهب كسمت نم سانلا نم 4 ةيناثلا ةلأسملا )
 وهام مسإلا نأ نايب نم انهه دب الف ؛ عازنلا لحم صيخلت دعب الإ نكمي ال لالدتسالا ىف ضوخلا
 ناكنإ «لوقنف ء ال مأ ىمسملا سفن وه له مسإلا نأ ف وضروخ نإ انكم تح ىهام لا
 وه مسالا لوقي نأ هنكمي ال لقاعلاف تاذلا كلت ىمسملاب و . ظفللا اذه وه مسإلا نم دارملا
 الا ان: وةناك تاذلا كلت ًاضيأ ىمسملابو « تاذلا كلت وه مسالا ني كاملا ا «ىمسملا

 1 انيلعف , لقاع هي هيف عذاني نأ نكعال اذهو « تاذلا كلت سفن تاذلا كاينأ وه ا ىمسملا شفن

 دعبأو كرأ هيلع لالدتسالا رك ذ فضو#لاناككلذك ناكنإو . ةكيك ر امفصو ىف دل أنسملا هاذه
 هللا و ؛ نام زين رتقم ريغىنعم ىلع لدا لكل مسا اهاناعج ةظفل مسا انلوق نأ ىهو « ةقيقد انهه ىلب
 كلذ و, ةنيل وال !ءانلعلا لملف ىمسللا' نكن مسالا انههف هسفنل ًاعسإ الا نوكي نأ مزايفكلذك

 قيقحتلا لصاح اذه ؛ ىمسملا سفن عضاوملاعيمج ىفرسالا نأ اونظو ٠ 0 ىلع مالا هبتشاف ٠
 نأ مسملا| سفن مسالا نأ ىلع لدي ىذلا اولاق 0 أملا مالكسلا ىلإ عجرنلو « ةل البا دعا
 5 كلو , كبر حبس كبر مسا حبس ىمعف انبر مع ذاحسي هللا مسا ناجسل ا ةالاذكا
 انيب امل فيعض لالدتسالا اذه نأ ملعاو . هيلع حيبستلا عقب نأ رحي مل ىمسملا ريغ ناكولف مسا

 يسم -رغارود
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حا ءاثخ هلعش «4» ىعرملا جرخأ ل
 »202 ىو

 4 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ؛ىعرملا جرخأ ىذلاو . ىدبف ردق ىذلاو ء ىوسف قلخ ىذلا ؛ىلعألا كبر مسا حبس ل

 : لئاسم هيف ( ىلعألا كبر مسا حبس ) ىلاعت هلوق نأ ملعا © ىوحأ ءاثغ هلعج

 هللا مسا هيزنتب رمآلا دارملا نأ (امهدحأ ) نالوق ( كبر مسا ) هلوق ىف « ىلوآلا ةلأسملا ١

 ىفف لوألا هجولا ىلع امأ .ىلاعت هللا هيزنتب رمآلا دارملاو ةلص مسالا نأ (ناثلاور هيدقر

 ايمن كلذ نوكيف « هريغ هب ىمست نأ نع كبر مسا هزن دارملا نأ ( اهدحأ ) تالامتحا ظفللا

 (اهناثو) ةماعلا نامحرب ةيليسمو « تاللاب منصلا نومسي نوك رشملا ناك اك« همساب هريغىعدي نأىع

 ءاوتسالاو ناكملاىفولعلاب ىلعألا رسفي نأ وحتهناحبس هقح ىف هتوبث حصيال ام هءامسأ رسفبال نأ
 نع ناصي نأ ( اهتلاثو ) ءاليتسالاب ءاوتسالاو رادتقالاو ربقلاب ولعلا رسغي لب رارقتسالاب
 ةلدحا) دنع ءامسالا كلت ركذي نأ هيف لخدب و ؛ ىظعتلاو عوشخ ا هجو ىلعال رك ذلاو لاذتالا

 هدوم ىأ كلر مسأب حبس دارا نوكي نأ (اهعبارو 0 اهقئاقحو اهناعم ىلع فوؤولا مدعو

 ريظنو ( نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق ) هلوةك هؤامسأ اهنأ كتفرعو كيلع اهتلزتأ ىتلا هئاهسأب

 : نارمأ ليوأتلا اذه نم مالكلا دوصقمو ( ميظعلا كبر مساب حبسف ) ىلاعت هلوق ليوأتلا اذه

 ةيدصتلاو ءاكملاب نوكرشملا لصي اك ال: كبر مسا لص ىأ . لعآلا كبر مسا حبس ( اهدحأ )

 نيب قرفال : ءارفلا لاق ءاهب فيقوتلا درو ىتلا ءامسأب الإ هبر دبعلا ركذيال نأ ( ىناشلاو )
 مسأب حبس ) ىنعم نآل قرف امهنببو ىدحاولا لاق ( كبر مسأب حبس ) نيبو ( كبر مسا حبس )

 (كبر مسا حبس)و ؛ نولطيملا لوقي امع هولعو هميزنت نع ءىنملا همسا ركذي ىلاعت هللا هزن ( كبر

 ىف اذكو .ةفصلا انهه مسالا نم دارملا ملم وبأ لاق ( اهسماخو ) ءوسلا نم مسالا هزن ىأ



 ١+ غو ةبآلا : ادوُو مبلهمأ ن ءرفاكلا لهف : ىلاعت 1

 ئااماو )كم برخلا كوق كلذ كر كش ل ادن 0 ناعم نكرر نعل
 نيو ل اير 00

 زحي مل توعنملا ترريظأ | نافاااععن ناك نأ( ائاوز الا ًاديور نوكي نأ ( اهدحأ ):نارمأ

 د دن نوكي نآن وك هال «كلاثلا هجاولا اى انك داق وه بالا "ف ىنلا و لاحلا 7 ُ

 . لجعتسم ريغ مبلبمأ ىأ ل 5 ناك نإ رج 3 ادي ر الاهمإ لق

 057 3 ىلإ ( ًاديور مبلهمأ ) لاق نم 0 0

 ىذلا نال . ىلوأ لوآلاوردب مود ىل ] ًاديور ميلبم مأ : لاق نم مهنمو ؛ بيرق تأ وه ام لكنأ مَع

 مه عنتمي الو ؛ لكلا مع ةرخآلا ىمأ ىلع لمح اذإو , لكلا معيال تاوزغلارئاس ىفوردب موي ىرج
 ايو ؛ موقلل ريذحتو رجز كلذ لكو . هريغو ردب موي مهمل: ام ءايندلا رمأ هتلمج ىف لخدي نأ كلذ

 هللا لصو ؛ لعأ ىلاعت و هناحبس هللاو : تاعاطلا ىف مهقيرط فالخ ىف بيغرت وهف مهل ريذحت هنأ

 . ملسو هبحو هلآ للعو دمج انديس ىلع



 جل ازتلا كف كمل اهثإ م لاعت ل لرق ذو

 0 مار هل |: كدلا

 لواألاو « ناقرذ هل لبق ؟لطابلاو قحلا نيب لصاف نآرقلاىأ نآرَقلا لا ام ا اوال

 "1 لاك 0 ملا ىلإ لاو نال ىلوأ

 تاكرسحلا |هف هيمو .. طابا ع قالا هب لصفتا ا لصف لوق) ( ةيناثلا ةلأملا ال

 هنأ اعل ملا نضع لاق 8 زغااو ءارملل عطاقىأ لصف لوق اذه لاقيو ؛ كحلاب اهعطق وهو

 « بعللاب لزغي ملو ءدجلاب لزن ن 0 ةقألا ىلإ( ل هاب نه امور ةلارقل قد دج
 هنأشي ماتهالاو دجلا ليس لع رك ذي دق لصفلا .نايبلا نأ ىعملاو ( لزحلاب وه امو ) لاق مث
 ة5لا كلذر ( ذك نيدك 0 ؛ كلذنم عضوملا اذهو دجلا لبس ريغ ىلع نوكي دقو
 « ممر ىهو ماظعلا ىحي نم ءايندلا انتايح الإ ىه نإ ) مهل وفك تابشلا ءاقلاب اهنم : هوجو ىلع

 ةركب هيلع لع ىهف مظع نك فلا 3 ىلع نآرَهلا اذه لزن الول . ًادحاو الإ ةلالا لعجأ

 لكم ذإو ) هلافام لع هلتق دصقب اهنهو نوح و ارعاشو أ رحاس هن وكي: هيف نعطلاب اهنمو( الدصأو

 . ( ًاديك ديك أو ) لاق مث ( كولتقي وأ كوتبثيل اورفك نيذلا كب

 نع ةرفكلا ديك ىلاعت هعفد ( اهدحأ ) : هوجو ىلع لوم ىلاعت هللا قح ىف ديكلا نأ ملعاو

 مساب نيلباقتملا دحال ةيمسق هنيد ءالعإو هترصنب ديكسلا كلذ لباقيو مالسلاو ةالصلا هيلع دمع

 :.رعاشلا لاقو ( اهلثم ,ةئيسرهئيس ءازج و ) ىلاعت هلوقك

 الماجلال بح فرو لزهجف ب , الع دعا ءاسرلل الأ
 هديك نأ ( !هيناثو ) (مبعداخ وهو هللا نوعداخم ٠ مهسفنأ مماسنأف هللا اوسن) ىلاعت هلوةكو

 عدت ال ىأ (نيرفاكلا لبف) لاق مث :ة ةرغ ىلع مذخأي ىتح مرفك ىلع مهايإ هلاهما وه مهم ىلاعت

 لاقف «ليلق هب رومأملا لاهمإلا كلذ نأ نيب محارم اب هرمأ امل ىلاعت هنإ مث ءلجعتستالو مبك ال

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم نيكستلا ةدايزل نيظفللا نيب فااخور

 : لئاسم انههو ريصتلاو

 :دفنأو درا تاو ركع اإ ىدبع الأ لاق 4 كيذلا كانا 0

 ددورإ لع, ىشعا لم هن اكو ]رز هتف اجطبلا ملكت الو ىثعي

 دورأ ديرب ًاديز ًاديور لاعفالا ءامسأ باب ىف ىلع وبأ ركذو ؛ةدؤتو قفرو ةلهم ىلع ىأ
 نأ (اهدحأ) هجوأ ةثالث ىلع برعلا مالكىف ديور نوي ود>نلا لاق : هب قفراو هلهمأ هانعمو . ًاديز

 ديور فرصنت الو هب قفرأو هعدو هلخىأ ديز دورأ ديرت ًاديز ديور كلوةك رمألل اما نوكي

 سبام ؛لإإ كاسم نداكلا ارئاب قلزتع نوكي نأ(. ىاثلاو:)ب ةنكمتلارزَع اهناإلا هجولا اذهاق

 نأ (ثلاثلاو) ٠ (باقرلابرضف) ىلاعت لاق ديز برضلوقت م. ديز ديور لوقت رداصملا ةاضت
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 ر



 (١ ةيالا . عجرلا تاذ ءامسلاو : ع هلوق

 رودس جي

 لوقل 3 ١7< عدصلا تاذ ضرألاو 1٠١« عجرلآ تا ءامسلاو

 هدد اًدك دكأَو هكمد ادك َنودكي مم لزم ره اما »١١« لعن

 هه رز هرثو هو م

 «لا» اديور مهلبمأ نيرفاكلا لبق

 وه امو 04 لصف لوقل هنإ ؛ ؛ عدصلا تاذ اضرار ؛ عجرلا تاذ ءايسأاو 0 لاكف هلوق

 . ( ادي ور ميلبمأ نيرفاكلا لب 1 :! ؛ لزملاب

 0 | 4 داعملاو «دي>وتلا ليلدنم غرف امل ىلاعتو هن م معا

 رئاسو جاجزلامالكنأ معا. 01 هنال رطملا عجرلا جاجزاا لاق :لوقنف (عجرلا تاذ

 1 ل ا ع ا ل لا كل عجرلا نأ ىف حيرص ةغللا ةمئأ

 وردا لصوو هتداعإ وهو تروصلا عيجرب نم هل "5 لافقلا لاق 5 املا ره وجو 0 املا اذه

 10 اك نأ ( ابمناثو ) ءجر 00 ةر 1 رطملا أذكف ءهن

 لؤافتلا اودارأ مهنأ ( اهئلاثو ) ضرألا ىلإ هعجرب مث ضرآلا راحت نم ءاملا لمحي باحسلا

 نيرسفملل لوف انه تفرع اذإ 2 ماع لكى 0 رطملا لأ ) ا ( عجريل أ جر هوهسف

 رطم دعب رطمل عجري رطملا تاذ ىأ ( عجرلا تاذ .امملاو ) سابع نبا لاق ( اهدحأ ) 7

 هعجرت نامزاألا زورم لع لاح دعب الاحاهتهج نم نكي ىذلا رّيخلا ءاطعإ ءامسلاعجر ( اهناثو

 دعب اهرّشو 000 واجر انا اوه ادد نبا لاق ( اهثلاث و ) ةرم دعب ةرم 0 0

 قشلا وه عدصلا نأ مءاف ( عدصلا تاذضرأألاو ) ىلاعت هلوق امأ ؛ لوألا وه لوقلاو .امهميغم

 نع اومن سابع تالاف لوقا نيرتسللا "نفرد 611( نوءدصت ةسور لاك ك0

 ايذ"011759) لاعتا#لاق 6. ذفان قي رطو قش امهنب نالجلا وم : دهاجم لاقو : راخالا و كالا

 اذه ىلعو 3 عدصنتف قضارألا عدصي ا طرا تاين عدصلا : ثيللا لاقو ) اليس اخ

 اللد ناورملا تلك هيفلك ركنا ه١ ملعاو ء ضرأألل عداص هنآ ًاعدص تابثلا ىمس

 ضرآأألاو « بالاكعجرلاتاذءامسلاف ؛تابنلا ةقلخ ةيفيك مسقلا اذه رك ذ داعملاو أدم لاةف رعمللع

 نم ء ءلا 077 لرني م ىلع ةقوق وم اكد ممل نال م 0 ٌمعنلا"ن 00 مالاكعدصلا تاذ

 هيلع مسقملاب مسقلا اذه قوس للا 5 هنإ 5 كلذك صدر لا نه تس 1 ام ىلعو 2 دوك رطملا

 5 أسم ةيفو ( لصف لوَل هنإ ) لاقف

 ١ نالوق ريمضلا اذه ىف « ىلوآلا ةلأسملا :
 مويلا ىف مكئايحإ ىلع ىنردق نم هب كتربخأ ام نأ ىنعملا نأ وهو لافقلا لاق ام 6 لوألا ١)



 ةياآلا . رئارسلا ىلت موي : ىلاعت هلوق 0

 را 0 الدهن ده ممر اس هر

 »٠١«6 5 الو 2 نم 1 اتق« رئارسلا 1 مو

 هثعب ىلع رداق هنأ ىأ ( رئارسلاىلبت موي ) هلوق هل دهشي و. حصأ لوآألا لوقلا نأ لعاو « ةفطنلا ىلإ

 مويلا كلذ فهلاح فصو ؛ ةمايقلاو ثعبلاب لوقلا ةحص لع ليلدلا ماقأ امل هناحبس نإ مث , ةمايقلا موي
 : لا هيفو ( رصان للرامرر) نع هلااكق : رارشلا ىلبت موب ل لاقف

 هعجرب هرسفو داما هعجر ف ريمضلا لعجنهو هعج رب بوصخم (موب) 4 لوألا ةلأسملا 0

 ىأ ) ةوف نم هل اذ ( هلوق فرلا بص ىلو آلا ةلادلا هلا 1 بئارتلاو باصلا نم هج رخ كلا

 3 مويلا كلذ ةوف نم هلأم

 ىخأ امو 0 تا دئاقعلا نم بولقلاق لا تامل رت ىأ (ىلبت) 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 كارت انهداز مخ الر و التلالا 0 فو ؛ لامعاللا نم

 هيلع ضرعت ةمايقلا موي ناسنالا لامعأنأ انهه رايتخالا ىنعم لافقلا هرك ذ ام « لوألا

 يئاطب ولج لعاار وك ذل اقأ عيل ل انعأ ليصافت آهنف مالم :كيتك ىلا ةفيحلملا ىقا ان" رظتنو

 2 ا اىنعملا أذه كيذا د 5 اذهىلع ةعقاو 4 4م اءقلا ميو ةلس الا تناكالو٠ تنرردقكللا

 : هولمعل م امو هولمعامىل ليص اف ًاماع ناكنإو .ن احتماو ءالتبا خل هدايعل ةذدمعل ريغةيهسلا هذهو

 نوكي لعف برف ؛ اههوجول باقعلاو باوثلا اهيلعقحتسي امنإ لاعفألا نأ «ىناثلا هجولاو إل

 ةضاراغملا هوجولا كلت نيب رتعيام اهرايتءاف : علا ناك 3 6 هئطابو د هرهاظ

 وهام حوجرالاو وه 5 حجارلا هجولا نأ رهظي ىد 0 حيجرتلاو ةحراخملا نم

 واينو ) هلوقك هناحتما ىلع عقيو ءىثأا راهظإ ىلع عقي تولب ملسم وبأ لاق 4« ثلاثلا ١

 ربتخت دبعلا نيبو هللا نيب نوكست ىتاا ( رئارسلا ) نو رسنفملا لاق مث ( 5 ماكل ارق( 2 ا

 هللأ ىكر 1 نبا لوق ىعم اذهو 8 اهعيض نمد امدؤمو أهرس نم اهريخ رهظي ىدح ةمايقلا 66

 اهادأ نم ىععل 2 هوجولاىف ل ايدل ولا انك نزكش 2 اهنم رس لك ةمايقلا موا هللأ ىدس : امهنع

 . ريغأ ههجو ناك اهعيض نمو 0 ههجو 3

 نأ امإ ناسنالا ةوق نآل «مويلا كلذ دبعلل ةوق ال هنأ ىلع ةيالا تلد 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 0 قاكنلاو ) ةوو نم هل ذم 1 ىلاعت هلوقب 1 لولا 3 هربغ نهد هدا 1 هتاذإ هل كا

 ) رصان 0 ( باذعلا هو. لحام هس نع م عقدي ةوق نم هلام ىعملاو ) رصان الو ( هلو

 ىننلا هجو ىلع ( ةوق نم ) هلوق ىف نم كارا و رادط و6 كاكددالا هعفد ىف هرصنب

 اضن اللا نك دحأ ال اسعذوقلا نه ايفر نما ةلاش نك نا اك ةراتكاو كلذ ليلغل
 أودت او) لت هلوةك (ةع افشلا فن َّق ةنآلا هذه كلسمتت نأ نكم 14 ةعيارلا هل أملا |١)

 . مدقت ام م (باو جلاو) ؛ ؛ (نورصني مم الو ) هلق ىلإ ( ًائيبش سفن نع سفن ىزجحت ال ًامؤي



 ١ ةيآلا . رداقل هعجر ىل ء هنإ : ىلاعت هلوق

 همس زو

 م2 داق هعجر ىلع ّ

 ممالك نأ ىلع ؛ ركذلاب نيوضعلا نيذه ىلاعت هللا صخ ببسلا اذولف . ةببرتلا وهو ندبلا مدقم ىلإ

 هللا مالكو . فيعضلا نظلاو مولا ضحم ىلا نم ءاضعالا دلوت ةيفيكو « ىملا دلوت ةيفيك ىف

 . لورقلاب ىلوأ ىلاعت
 نع ناسنإلا دلوت ةلالد نأ باتككلا اذه نم عضاوم ىف انيب دق « ةسماخلا ةلأسملا ١

 ةببجءلا تاريكحرتلا نأ ( اهدحأ ) هوجول . لئالدلا رهظأ نم راتخلا عناصلا دوجو ىلع ةفطنلا

 (ةاهبناث ور) :ناتخملا نرداقلا لع لدأ ةطسبلا ةدانملا .نع ةدلوت نوكيفا تيك أ ناسنإلا ندي ىف

 تاكو لع الفرا, وزيع لاودأ لع هعالطا نم رثك أ هنيفن لاو ١ لع ناكنإلا عالطا نأ

 تانائويملا .ايهااولب هدالوأ ىف لاو>آلا هذحل ناسنإلا ةدهاشم نأ ( اناا و ) متأ ةلالدلا هذه

 لالدتسالا نأ وهو ( اهعبارو) ىوقأ راتخملا عن ناصلا ىلع هب لالدتسالا راكف. ةمئاد

 ثعبلا ةحص ىلع ًاعطق لدي كلذكف ميكحلا راتخلا 00 ىلع ًاعظق لدي هنأ 5« بايلا اذهب
 فاقع تناك ءاردأ عامتجا تيس ناكانمإ ,ناسنإلا (توودح نال [كلذو" «ىيفلاو رن

 اهنم قلخ ىت> ةقرفتملا ءازجالا كلت عمج ىلع عناصلا ردق ايلف  ملاعلا عيمج ىف لب ؛ نيدلاولا ندب ىف

 كلت عمج ىلع مناصلا ردع تأ ديال هئازجأ قرفتو هتوم دعب هنإ لاقي د بجو م اف

 هيلع عرف . أدبملا ىلع هتلالد ىلاست نيب امل رسلا اذهلو الوأ ناك ام ًايوس ًاقلخ اهلعجو ءازجألا

 . داعملا ةنص ىلع هتلالد ًاضيأ
 ؟ نات أسم هيفو « رداقل هعجر ىلع هنإ ) لاق

 (لوالا رناهج ومين تدببلا را اد عمقلاخلل هنأ ىف ريمضلا « لوألا ةلأسملا )ل

 هرك ذ مدقتي مل نإو هنأ (ىناثلا ) هعجر ىلع رداق قلخ ىذلا كلذ نأ ىنعملاو هيلع قالخ :

 هذه ىلع رداقلا نأ لوقعلا 3 ىف ررقت دقو « هناحبس هيلع لدي ام ركذ مدقَت نكشلاو:؛

 1 روت كملاك ناك رهط ةياغ ىق كلذ ناكايلف ىلإ علو هنأ حبس هللأ وه ؛ 0

 هعجر ىلع هلوق ىف ةيانكلاو ٠ هتددر اذإ .ىثلا تعجر ردص» عجرلا ( ةيناثلا ةلأسملا )

 ىذلا نأ ىنملاو . ناسنإلا ىلإ عجار هنأ برقالا.وهو ( الوأ ) ناهجو هيف ؟ عجرت ءىث ىأ ىلإ
 لو ) ىلاعت كافكا علب ١ 9 هدر ىلع هتوم دعب ردقي نأ بح و ءاذتا ناسنإلا قلخ ىلع ردق

 ىلإ دئاع ريغ ريمضلا نأ (امهناثو ) ( هيلع نوهأ وهو ) هلوقو ( ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا اهميحن

 درب نأ ىلع كاحضلاو 0 لاقو « ليلحإلا ىف ءاملا دري نأ ىلع رداق دهاجم لاق مث , ناسنإلا
 لاقو . لبق ناك اك ءام ناسنإلا در ىلع رداق هنأ كاحضلا نع اضيأ ىورو . بلصلا ىفءاملا

 ايضلا نمو , ابيصلا ىلإ تاشلا قطو. :[باببتعلا ك] ويكلا قم. هتددر تنشر نإ ؛ نابح نب لتاقم



 ةيآلا . بئارتلاو بلصلانبب نم جرخم : ىلاعت هلو ١

 بلص : تاغل عبرأ هيفو «نيتمضي بلصلاو : نيتحتفب بلصلا ”ىرق ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 : بلاصو بلصو بلصو

 كلذ نم مظع لكو ؛ ةدالقلا نوكست ثيح اهردص ماظع ةأرملا بئارت ) ةثلاثلإ ةلأسملا ١

 : سيفلا ٌورما لاق . ةغللا لهأ عيمج لوق اذهو « ةيبرت

 لتس ةلوعضم انين

 جري ىذلا ءاملا نم قولخم دلولا نأ ( امهدحأ ) نالوق ةبآلا هذه ىف 4 ةعبارلا ةلأسملا 0

 لجرلا بلد نم جرخ ىذلا ءاملا نم قولخم هنإ : نورخآ لاقو . ةأرملا بئارتو لجرلا بلص نم

 نم جراخ لجرلا ءام نأ ( لوالا ) نيهجوب هبهذم ىلع ىناثلا لوقلا بحاص جتحاو . هبئارتو

 جراخ ءام كانه لصح ال ريدقتلا اذه ىلعو . طَمف بئارتلا نم جراخ هايل ورالا زلت كلما

 قولخم ناسنإلا نأ نيب ىلاعت هنأ ( ىناثلا ) ةيآلا فالخ ىلع كلذو : بئارتلاو بلصلا 117

 اذهىعي ؛ جرخب هنأب هفصو نأب هيلع فطعمأ ؛ لجرلا ءاموه كلذب فصوب ىذلاو (قفاد ءام نم)

 ( باجأ ) طقف لجرلا ءام نم قولخم دلولا نأ ىلع لدي كلذو : بئارتلاو بلصلا نيب نم قفادلا

 نم جرخم هنأ نينيابتملا نيئيشلل لاقي نأ زو هنأ : ىلوآلا ةججحلا نع لوألا لوقلاب نولئاقلا

 اذه نسخ . دحاولا .ىثلاكن ا ريصي امبعامتجا دنع ةأرملاو لجرلا نآلو « ريثك ريخ نيذه نيب

 |دلف : لكلا ىلع ضعبلا مسا قالطإ باب نم اذه نأب : ةيناثلا ةجحلا نع ازيا راءاقاعوزتفلا

 دلولا نأ ىلع لدي ىذلاو : اولاق مث « عومجلا ىلع مسالا اذه قلطأ ًاقفاد ملا ىمسق دحأ ناك

 لاق مالسلا هيلع هنأ ىور هنآلو , كي الف ريغص هدحو لجرلا ىنم نأ نيءاملا عومجب نم قولخم

 ةأرملا ءام بلغ اذإو ؛هبراقأ ىلإو هيلإ هببش دوعيو ًاركذ دلولا نوكب لجرلا ءام بلغ اذإ و

 . لوآألا لوقلا ةحص ىضتتقي كلذو «هبشلا دوعي اه. راقأ ىلإ اهلإف

 بلصلا نيب نم جرخي )هلوق نم دارملا ناكنإ اولاقف ؛ ةيآلا هذه ىف اونعط نيدحلملا نأ معاو

 ةلضف نم دلوتي امنإ هنال «كلذك مالا سيلف عضاوملا كلت: نم لصفني امنإ ىملا نأ ( بئارتلاو

 ريصيف . ةّتيصاخو هتعيبط وضع لك نم ذخأي ىتح ندبلا ءازجأ عيمج نع لصفنيو ؛ عبارلا مضغلا

 ىلع فعضلا ىلوتسي عاجلا ىف طرفملا نإف كلذلو : ءاضعالا كلت لثم هنم دلوتي نآل آدعتسم

 هئازجأ رظعم لب ؛ فيعض وهف كانه دلوتب ىنملا ءازجأ مظعم نأ دارملا ناك نإو : هئاضعأ عيمج
 لدم رك دم كلا 35 غامدلا هبشي هتروص ىف هنأ هيلع ليلدلاو . غامدلا ىف ىنرتي امنإ

 ةيعوأ قف ىلا رستم ل ل14 تفحص هك تايه لل رفتتلم نأ دارملا ناكنإو ءهبنعع ىف الوأ

 وبف كانه م جرخم نأ دارملا ناك ن إو نيدضيبلا دنع ضعبلاب امضعب فنلم قاواوع هيه هيلبا

 ةنوعم ءاضعألا مظعأ نأ كش ال ( باوجلاو ) كلذك سيل هنأ ىلع لدي سحلا نال ء فيعض

 ةلزان ةريثك بعش هلو ؛ بلصلا ىف وهو عاخنلا ىهو ةفيلخ غامدلاو ؛ غامدلا وه ىلا دلو: ىف



 ١ 54 ةيآلا . ناسنإلا رظنيلف : ىلاعُت هلؤذ

 هم م 7 67 م لم ه8 ا نق را 2 ا[ 0

 نيب نم 2_ 0( قفاد 8 نم قلخ 066 قاخ مم ا ل رظنيلف

 1 1 7 ل ني مه لل ه4 دق

 فعن قاتلا ترا

 ًامارك « نيظفاهل كيلع نإو) لاقو (ديتع ببقر هيدلالإ لوق نم ظفاي.ام , ديعق لامشلا نعو نيهلا
 1 هللأ ع 0 هنوظفح هفاخ نمو هيدب نيب نم تاميقعم هل ١ لاقو (نيتاك

 ءالؤه نأ ( اهدحأ ) هوجو هيفف ؟ ظفاحلا اذه هظفحي ىذلا ام ةأارعأو 4« ىاثلا ثحبلا امأ م

 ( اهيناث و) ًاروشنم هاقلي ًاباتك ةمايقلا موي هل جرخت ىتح اهليلجو اهقيقد هلامعأ هيلع نوبتكي ةظفحلا
 هضيق هقزرو هلجأ ناسنإلا ف وتسا اذإف ؛ املجأو اهقز روامامع ظفحب (ظفاح اهيلع امل سفن لكنإ)
 مطدعت ام مهلع لجعت الف) هل وةك مقلي ىنلا ةيلستو رافكسلا ديعو ىلإ عجري هلصاحو ٠ هبرملإ

 اعل نلفت“ 1ك نإ (ااهتلاثو) هنوف الب نوناجيف .ةززخالا ل] بي رق: نع نوفاصتتا م( آن
 ءارفلا لاق ( ابعبارو ) اهيلع هللا ردق ام الإ اهببصي الف كلاهملاو بطاعملا نم اهظفحي ؛ ظفاح اهيلع

 . ىلكلا لوق اذهو « رباقملا ىلإ اهملسي ىتح اهظفحي ظفاح اهياع امل سفن لكذإ

 لكل قحي ذئليخ « اهلامعأ اهيلع دعيو اهقارب ًاظفاح سفن لكل نأ ىلع مسقأ امل ىلاعت هنأ ملعاو
 تامملا مثأ نأ ىلع لوقعلاو عئارشلا تقباطت دقو :تامهملا مثأ ليصحت ىف ىعسيو دهني نأ دحأ
 ببسلا اذهلف ؛ داعملا ةفرعم ىلع ةمدقم أدبملا ةفرعم نأ ىلع اوقفتاو « داعملا ةفرعمو أدبملا ةفرعم
 . أدملا ىلع لدي ام كلذ دعب ىلاعت هللا أدب

 4 بئارتلاو بلصلا نيب نم جرخم ٠ قفاد ءام نم قلخ ء قلخ مم ناسنالا رظنيلف 0 لاقف

 : كاشف ةفر

 ىأ « قوفدم وهو هتببص ىأ « ءاسملا اتقفد لاقي ءءاللا بص قفدلا 4 ىلوآلا ةلأسملا ل

 قفاد هنأب فصو مل هنأ ىف اوفلتخا ًاقوفدم ءاملا اذه ناك املو ء بصنم ىأ قفدنمو ؛ بوبصم
 نبالو لبانو سرافو عراد : لاقي اك« قافدنا وذ هانعم : جاجزلا لاق ( كوالا 0

 (ىناشلا ) هيوييس بهذم اذه نأ جاجزلا ا رعو نءاو لينو سرفو عرد وذ ئأ؛ صانو

 نولءحي , مهريغ نم اذهل لعفأ زاجحلا لهأو : ءارفلا لاق . لعافلا مساب لوعفملا نومسي مهنأ

 هلوةكو . مثأت ليلو « بصان مهو . ماك رس مهل وقك « تعنلا بهذم ىف ناك اذإ العاذ لوعفملا

 ءاملا قفد هيلإ بوسنملا باتكلا ىف ليلخلا ركذ ( ثلاثلا ) ةيضرم ىأ ( ةيضار ةشيع ىف ) ىلاعت
 بايصنا دنع ةريطلا ىف لاقيو «ةرم بصنا اذإ نوكلا قفدناو“ ةزرق كصنإ اذإ ارتد ر لف.

 بحاص (عبارلا ) بصنا اذإ قفدي ءاملا قفد : 9 ا ك1

 . زاجلا ليبس ىلع ءاملا ىلع كلذ قلطأ أقفاد ناك امل ءاملا

 «مو رطل لال»



 ةيالا قاتلا كارلا : لاعت هلوق رك

 هنإ : طيز نبا لاق مث , هنيعب محي هنإ : نورخآ لاقو:(رسخ قل ناسنإلا نإ) ليق 5: قراطلا ليقف

 ببغلا هنإ : نور: لاقو٠ تاوم عبس كعب هروبي بي ةنال + لجز هنإب: ءارفلا لاقو ءانرثلا

 . ( بقاث بابش هعبت اف ) ىلاعت هلوقل . نيطايشلا ام مجرب ىتلا

 سلاج وه امنيبف . نيلو زبخم هفحتأف , عقلي ىنلا ىنأ بلاط ابأ نأ ىور 4 ةعبارلا ةلأسملا ال
 ىر محب اذه لاقف ؟ اذه ءىش ىأ لاقو.« بلاط وبأ عزفف «أران مث ءام ًالتماف محن طحنا ذإ لكأب

 . ةروسلا :تلزنو ٠ بلاط وبأ'بجعف :.هللا'تايآ نم ةبآ وهو . هب

 هيلع امل سفن لك نإ ) لاقف « هيلع مسقملا ركذب هعبتأ هب مسقملا ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو
 : لئاشم هيفو ( ظفاح

 عفانو ورمع ىنأو ريثك نب ريا ةءارق ( اهادحإ ) ناتءا 1 د تيامسم

 ىلع وبأ لاق . يملا ديدشتب ىنختلاو و ةزمحو مصاع ةءارت (ةيناثلاو) ميلا فيفختب ىهو . ىناسكلاو

 عم لخدت ىلا ىه ( امل ) ىف ماللاو « ةليقثلا نم ةفئ#لا هدنع ( نإ ) تناك ففخ نم : ىسرافلا

 نوكشو ( قلاع( هقل نم كلر ايفرعأ رغاق زب لاك ةلص ام و . ةيفانلا نإ نم امصلختاةففخلا هذه

 هلوق ىف ىتلاك« ةيفانلا هدنع ( نإ ) نوكستفا ١ لفت وع امأ الع ةلقثم هاقلتت ا" مسقلا ةيعاتم ( نإ )

 (امهدحأ) نيعضوم ىف الأ ىنعمب (امل )لكعسماو لاولالل ىنعم ق(امل)و ( (مكانكت نإ ام )

 ل2 زرو ا تلكقءادل] هئقمت, !كللع ادم اشابدكلم اسجل ءمسقلا باب ىف (رخآلاو ) اذه

 نوع نا'لاق.. برعلا مالكىف الأ ىنعمب ال دجوت مل :اولاق مهتأ ةديبع ىبأو ل اواهتلا

 ىتتعلا معزو هللا ناحبس « هللا ناحبس : لاقو هركنأف :ديدنشتلاب (امل) نيريس نبا دنع تأرق

 . ليدذه ةغل ىف ةدوجوم ام ىنعمب نوكتت ىتلا ةفيفخلا نأ عم . الأ ىنعم ( امل ) نأ

 نالت ةمنأ 4 + رق#رم ظفانللا 5 نأ. ثا ةنآلا/ ننقل «( ةيناثلا ةلأسملا ١
 ظفاحلا كلذنإ : نيرسفملا ضعبلوق (لوآلا) نالوقهيفف(لوآلا) امأ . اذامع سفنلا ظفح ظفاحلا

 حجرتب ال هنإف نكمن لكو . نكمت هللا ىوس دوجوم لك نالف قيقحتلا ىف امأ . ىلاعت هللا وه
 هظفحم ىذلا مويقلا هناحبس وهف ؛ هتاذل بجاولا ىلإ كلذ ىهتتيو حجرمل الإ همدع بع هدوجو

 هلوق ىف مومعلا ٍلع ضرالاو تاومسلا ىف ملا اذه نيب ىلاعت هنإ مث . تادوجوملا قبت هئاقبإو
 صوصخلا ىلع ناسنإلا قح ىف ةيآلا هذه : 1 (الوزت نأ ضرالاو تاومسلا كلسمت هللا نإ)

 قولخم جاتحم ثدحم دوجولا نكم هنإف ؛ه ام لك نأ مسقأ ىلاعت هنأ لإن طع عقلا فذ

 سفنلا ىهو ةسفنتملا سفنلا ىلع اهانلمح 3 امأ ٠ تاذلا قاطع لع نقلا انلع |١ اذه. تويم

 اهيلإ الصومو اهلا وحأب ًاحلاع ىلاعت هنوك اهل ًاظفاح ىلاعت هنوك نم دارملا نوكي نأ نكمأ ةيناومحلا
 . اهراضم عيمج اهنع ًاعفادو اهعفانم عيمج

 نع لاقو ( ةظفح مكياع لسريو ) لاق م ةكئالملا مم ظفاحلا كلذ نأ « ىتاثلا لوقلاو ال



 ١ قراطلا ةروس

 ) داعملاو ذل ةف رعم َْق بيغرتلا ىلع ا ىو ةكم نأ 0 ردنع 2 (

 ل ل ا

 3 رل ياه رثاو سم م1 خيب تدعوا هد حج ١اس ا تره تو 37 فض ل ل يو فهر

 نأ قرض بفقاثلا 0-0 امو 21١ قزاطلاو ءامسلاو

 هر مر

 6( ةظفاَح الع 0 نسل لا

0 0 
 ب اهيلع امل سفن لك نإ . بقاثلا ىجنلا « قراطلا ام كاردأ امو : قراطلاو ءامسلاو ل
 اه طيس ,اطاكشأا ىف اهاروجا ن ال انمقلا ل ,(ريمسشلاو ءاهستلا نكردوهلاتكو ىيرتك ]| كاعتالل] عا

 نوكي الف هريغ وأ ًايكوك ناكءاوس اليل كاتأ ام لك وهف قراطلا امأو « ةبيخي اهبراغمو اهعلاظمو
 هيلع هنأ ىورو ليللا قراوط نم هللاب ذوعن : مهئاعد ىف نيملسملا لوق هيلع ليلدلاو « راهن قراطلا
 نال لابخلا ةقتضر 3, قاررطلا لمشتبست كيرعلااو + اقرورط هلهأ لجرلا ةقأي نأ نع ىهت ها ند لإ
 امم اذه ناك ( قراطلاو ) لاق امل ىلاعت هنإ مث ءليللا ىف رثك "الا ىف لصحت امنإ ةلاحلا كلت
 0 نب نايفس لاق ( قراطلاام كاردأ امو ) لاف : هنم دارملا ةفرعم نع هعماس ىنغتسيال
 و )ضل ومكان ربي كي ردي اماةف ءىش كور هب كوتبيإلا سجأ ده كارذإام نإرقلا ف 5
 01 عيفر ؛ نأشلا ملظع قراط 5 ىأ ( بقاثلا مجنلا ) لاق مث ( بيرق ةعاسلا لعل اد

 : لئاسم انبهو . راطم الا تاقو وا ما ىذلا مج

 مالظلا بقشب هنأ ( اهدحأ ) ل ا هن وكب م اككأ 1 كوالا ةلاسلا ٍّ

 ىف لادا ىوشابا نم علطي هن أ ( اهناثو ) هعفدي أ هذيردي كل 3 ليق اك هيف ذفايف هئوضي

 هقرحو هيفذفم 0 هيقثيف ناطيشلا هب ىرب ىذلا هنأ ( اهتلاثو )تعب ىذلا ءىتلكا ارا

 اذإ رئاطلل لوقت برعلاو موجنلا ىلع عفت رمل م حلا وه ( 5 3 (َ | 0 ا

 كلذ نأ تفرع دقو :للللاب ودبي هزل اقراط هوك 46 فصواعإ 4 0 ةلأملا )

 موجنلا ةعامج ىلإ هب ريشأ : ممضعب لاق ( بقاثلا مجنلا ) هلوق ىف اوفلتخا 6 ةثلاثلا لأسملا ١



 ظوفحم حول ىف :ىلاعت هلوق 906

 !) (نوطفاحل هل انإو ركذلا انزن نح انإ ) انلق اك نآرقلل ةفص عفرلاب
 نآرقل هنإ ) ىرخأ ةيآ ىف لاقو ( ظوفحم حول ىف) انهه لاق ىلاعت هنأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ال

 هنوك مث ًادحاو ظوفحلا حوالاو نونكسملاباتتكلا نوكي نأ لمتحيف ( نونكم باتك ىف. مجرك

 هسمب ال )ىلاعت لاق امك «نوروطملا الإ هس نأ نع ًاظوفحم هنوك دارملا نوكي نأ لمتحي ًأاظوفحم

 نيبرقملا ةكمئالملاىوسهيلعقلخلا عالطا نم ًاظوفحم هنوك دارملا نوكب نألمتحو (نوروطملاالإ
 ليدي وكيت هيلغ ىرخالا نأ ؟دازملا ١ نوه نأ 5ع

 تناك املو هنؤرةيف ةكمئالملا حولي ءىث حوللا نإ نيملكتملا ضعب لاق ( ةعبارلا ةلأسملا
 اندم لع هللا لق: ملعأ ىلاعت و هناحبس هللاو « قيدضتلا كَجو ,كلدببةدراو,راثآلاو رابخ الا

 : ملسو هروح و هل | ىلعو دم



 ا ةيآلا . دونجلا ثيدح كاتأ له مكانا

 مراع كرم ييالص 222 ضم رار ةردع

 اورفك يذل | لب 2100 دوُمتو َنوعرف دخل ثيدح كا 05

 2 ملا ) مس م .2 مر 3 مس 206 ها دع

 ىث 515١© ديجي نأءرق وه 1 طع مهئارو نم هللاو 190 بيذكت ىف

 رو 0

 27د 0

 . دي ربأم م موه اك لا هذه نمد لعفت ة 0 لا 5 اندلا َْق

 هللاو ٠ كا ف اورفك نذلالب )2 داو نوع رف ؛ دولا كْيَدَح كاتأ لهز ىلاعت هلوق

 . © ظوفحم حول ىف ؛ ديحم نآرق وه لب « طيحم مهئارو نم
 ميلبقا وناكن يذلا نأ نيب  رافكلاب نينمؤملا ىذأت ىف دودخ ألا باعصأ لاح نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 قى اك ةقرقو هايإ توعرش تارآ و: دروسا نم لذي ديف تاع ة نأ ملعاو ؛ كلذك ًاضيأ اوناك
 نه لاك رك ذف 286 1 برعلا دالب َّق أوناك دودو مهئلمو نوعرف نم هلوق

 7 ىف رافكلا عم نينمؤملا لاح نأ نايب دوصقملاو . دوم نيمدقتملا نهو . نوعرف نيرخأتملا
 3 3 ةكيذكدت َْق اورفك نذلا لب 3 هل و3 نم دارااوه اذهو 8 جملا أنه ىلع ة ه رهحسم هنمز الا

 هجو نم كلذ دعب هالس بابلا اذه ىف نيلوأالا لاوحأ ةياكحب مالسلا هيلع لوسرلا بلق بيط

 مولع هرادآقأ فصو كالرلأل نأ /| (اهدحأ) هوجو هشو ) طيح مهمارو نم هللاو ) هلوق وهو٠ ا

 8 دج الف ٠ هكللل م هلع نيف هيلو 6 طيحأ َ طالاك. هتزوحو هتضبق ىف مهنأو

 كانإ 00 ىلع باذعلا 1 ملجأ عمو ميك الهإ ىلع رداق | 1 و ىضيق َْق اذكا مف ٠ ىلإ 5 لوش

 نوكي نأ ( اهيناثو ) مهنم ماقتنالا تدرأ اذإ ىنوتوفي اوسيلف , كايإ مهبيذكت نم عزمجب الف

 مام هللا طاحأ دق اهيلع اوردقت مل ىرخأو ) ىلاعت هلوةك مبك اله برق ةطاحإلا هذه نه دارملا

 نع: رابع هلك اذبف ( مم طيحأ مهنأ اونظو ) هلوقو ( سانلاب طاحأ كبر نإ كل انلق ذإو ) هلوقو

 هللا و >أرملا كرك نأ اتلاثو ( كالملا اوفراش دق كيبذكت َُق ءالؤمف لوش كالهلا ةفراشم

 هنود كلذ كعب ةلودر ىلس للاعت هنإ مث | ميلع م ماهعب دصرم وهف 0 . ملاع ىأ ىأ( مهامعأب طيح

 00 هيفو ( ديب نأر ة وه لب 000

 «لديتااو ريغتلا نع نوضم دبي نارقلا اذه نأ وه « هلبق اع اذه قلعت 4 كو الآ ةلأسملا 02

 اصرلا بجوف ؛ هلدبت و هريغت عنتمأ ؛ موق نم موق ىذأتبو . موق ةواقشو موق ةداعسب هيف مكح ايلف
 .ةهلخلا تاع رد مظعأ نم اذه لإ كش

 ىف رمعي نب ىحي أرقو ؛ ديجم بر نآرق ىأ « ةفاضإلاب (ديحب نآرق) ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 ظوفحم ءىرقو . ظوفحملا وللا هيف ىذلا ةعباسلا ءامسلا قوف حوللا ىنعي ءاوحلا حوالاو حول



 هللا(! دا قتنريعلا اذن :!نلاعت هل وق ١١

 ةعيا لا ىهو دودو ةباد محلوق نم ميلحلا ىنعع نوكي دق دودولا ليق :لافقلا لاق ( اهعبارو )

 : برطق دشنأو تفطعنا اهتفطع فيك ىتلا دايقلا

 |دودالل اخاه ءالقلا, ليولذ و :,ةلافتخ | برحلا) ا كيددعأو

 ريرس ىلع نالف لاقي ؟ناطلتسلاو كلملا وذ ىأ شرعلا وذ لافقلا لاق شرعلا وذ (اهثلاثو)

 قفتم ىنعم اذهو « هناطلس بهذ اذإ نالف شرع لث لاقي اكو « ريرسلا ىلع نكي مل نإو ؛ هكلم

 هئامس ىف ًاريرس قلخ هلالج لج نوكيو . ريرسلا شرعلاب دارملا نوكب نأ زوحي دقو . هت ىلع
 هيفو ؛ديجملا ( ابعيارو ) هيلع هعلظي نمو وه الإ هتمظع معي اال ثسيح ةلالجلاو ةمظعلا ةياغاىف

 نيرسفملاو ءارقلا رثك أ رايتخا وهو « هناحبس هللا ةفص كلذ نوكيف عفرلا ( امهادحإ ) ناتءارق

 ضاع لإ ١ لدمملا ور ىرست ايسر هنلاب الز دل دل كاذار الفلا رو نلاعتلا اكاعص ني د لاول

 ةزمح ةءارق ىهو ضفخلاب ( ةيناثلا ةءارقلاو ) عنتم ريغ وحنلا اذه ىف فوصوملاو ةفصلا نب

 هللا ريغ فصو زوحي هنأ لع لد نآرقلا اولاق ءالؤهو « شرملل ةفص,كلذنوكيف ؛قاسكلاو

 دعبي الف ميرك هنأب شرعلا فصو ىلاعت هللا نأ انيأرو ( ديجم نآرق وه لب ) لاق ثيح دج

 ةردسقلا لامكو ىناذلا بوجولا بسحب هتمظع هللا دجم نإ اولاق مث . ديجب هنأب هفصي نأ أضيأ

 لبق هناف . هبيكرثو هتروصنسحو هرادقم ةمظعو ةبجلا ىف هولع شرعلا ةمظعو ؛ لعلاو ةمكحلاو

 ” لئاسم هئفو دي راهو لاعف هنأ ( ات الرز هرم وراك ةايعلالا نفح لقول

 ١ فوذح أدتبم ربخ لاعف 4 ىلوألا ةلأسلا .

 اذهو .دحاو أدتبا ناربخ ( دودولا روفغلا وهو ) لاق نم نيبوحنلا نم 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 هل ا دك ل اك أعوج نيوك نأ امإ اذدتملا لإ دانساللاب دوصقملا لآل تايعص

 . نيتيضق لبق دحاو ال ةيضقلا تناكىناثلا ناك نإو نيريخاآلا دحاو ربا ناكل وألا ناك

 ىلاعت هنأ كشال اولاقف لاعفألا قلخ ةلأسم ىف ةيآلا هذهب انباحصأ جتحا 4« ةثلاثلا ةلأسملا ال

 بج و نامي الل العاف ناك اذإو ةيآلا هذه ىضتقم نامبالل العاف نوكي نأ بجوف ناسميإلا ديرب
 ىلع كلذب لدتسي نأ نكسب الو ىضاقلا لاق « قرفلاب لئاقال هنأ ةرورض نفكلل العاق نوكي نأ

 لوانتيال ( ديري ل لاعف ) ىلاعت هلوق نال عقي نأ نم دبال قلخلا ةعاط نم ىلاعت هللا هديرب ام نأ

 . اهفعض قخي الو ىضاقلا ظافلأ هذه هل العف نكي مل عقو اذإ ام نود هلعف ناك عقو اذإ ام الإ

 هيلع نيفلكملا نم دحأ ال بحيال ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه انباحصأ جتحا 4« ةعبارلا ةلأسملا ١
 ؛ باوثلا ىطعيال نأ ديري هنإمتلق ملف «ديريام لعفي هنأىلع ةلاد ةيآلا نأال فيعض وه و.« ةتبلا ءىث

 الو ضرتعم هيلع ضرتعيال هاربام ىلع ديرب امل لاعف لافقلا لاق « ةسماخلا .ةلأسملا ال

 « رصان هنم مثرصنيال رانلا هءادعأ لخ ديو . عفام هنم هعنمال ةنجلا هءايلوأ لخدي وبف . بلاغ هبلغإ

 مونم ا نم بذءزو اذ اذإ ةبوقعلاب مم لجاعيو مهذا< أ كل ءانيشر نم ىلع ةاصعلا لهو



كبر شاب نإ : ىلاعت هلوق
 ٠١ ةيالا . ديدشل 

 2 000 هش ذأ 4 ا ا |هرل هسه سم هه

 روفغلا وهو 21+» ديعيو ىدس وه هنإ 15١ ديدَشل كبر شطب نإ

 2 راو دع

 < ديرب د |[ 140 ديجلآ شرعلا ع »:١« دودولا

 ارو مكلا ةملك ر اهظإ نأ هنم فوخام ٍُظ ريصي نأ كلا ميظعلا كالهإالاب رفكلا

 امهدحال لاقف لو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم نيلجر ذخأ ةيليسم نأ نسحلا ىور كلذ ىف
 هيلع لاف الكف 'لاذك تنأ زب الله هلثم رخآللل لاقو؛ 20 20

 ةا امعيم كر اقفل دعانر اد اىندرا"اما راب رك زر كلا كحد كل علا ا مالسلا

 شرعلا وذ :دودولا روفغلاوهو ؛ ديعيو ءىدبي وههنإ ؛ ديدشل كر شطب نإ ل ىلاعت هلوق
 4 ديري امل لاعف ؛ ديجملا

 اونمآ نيذلا دعو ركذو الوأ تانءؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا ديعو ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 كبر شطب كِإ") انيعولا دك اعل لا أف ديك أتلاب ديعولاو دعولا كلذ د ا اث تاحلاصلا اولمعو

 هذخأ نإ ) هريظن ووقافتو فعاضت دف ةدشلاب فصو اذإف فنعلاب ذخالا وه شطبلاو ( ديدشا

 ةئيشملا كح امإ يكحهنأ لجل نكلل ؛لامهالا لجأل هلابمإ نوكيال رداقلا اذه نإ مث (ديدش ,بلأ
 هنإ ىأ ا ءىدبي وه هنإ ) لاق اذبلف . ةمايقلا موي ىلإ رمآلا اذه ريخأتو : ةحلصملا كح وأ
 لجال ال ببسلا اذهل لابمإلا كلذف : ةمامقلا ىف مهيزاجيل لك مهديعي مك 3 ةفي مث هقلخ قاخ
 :ًاديدج ًاقلخ مهديعي مث اخ اوريصي ىتح راثلا مهلكأت مهج ل |هأ نإ سابع نبا لاق : لامهإلا

 ؛ ( ديعيو ءىدبي وه هنإ ) 1 نم دارملا وه كاذف
 ةسمخ هئايربك و هلالج تافص نم ركذف ( دودولا روفغلا وهو )دعولا ديك أتل لاق 5

 بات نان :اقلظم .رؤمغ ,هنإ انباكأ لاقو « بات نمل روفغلا وه ةلزتعملا تلاق روفغلا(احلوأ)

 نآلو ( ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ ) ىلاعت هلوقل بتي مل نملو
 حدعلا ضرعم ىف ةروكذم ةيالاو حدملا بجوي ال بجاولا ءادأو بجاو بئاتلا نارفغ

 لئالدلل قباطم وهو ؛ نيرسفملا رثك ألوق اذه بحلا ( اهدحأ ) لاوقأ هيفو دودولا ( اهيناثو )

 لاخلا: ريخلا نم لقأ رشلا نوكي نأ دب الو ء ضرعلاب رشلاو تاذلاب ئضتقم ريخلا نإف :.ةيلقعلا

 هئايلوأ ىلإ ددوتملا وه دودولا ىبلكلا لاق (اهيناثو) تاذلاب ابوح نوكيف اريخ نوكي نأو دب ال
 نأ زوحي ةغللا لهأ ضعب لاق ىرهزألا لاق ( اهئلاثو ) لوآلا وه لوقلاو : ءازجلاو ةرفغملاب

 0 نيا! هدالعا أ ةاننيواب كاراحو كرك "1 ل كفه ىفع الابعد

 كح ايلؤإم ف لج لج هنا حدم نيتفصلا اتلكو لاق . هلاعفأو هتافصو هتاذ ىف هلاك نم اوفرع امل

 . هز مرك نم مهدنع ررقت املف نوف راعلا :داهيدشأا نإو ؛ هنم لضف وبف نيعيطملا هدابع



 ا كل نا 0 1
 ل ١ اوامجو

 ل 7 9

 "آل حت نم ىرخت هيد تالا اوك اكو نذل نإ

 ممدع رو ادودم

 1٠١" ريبكلأ زوفلا كلذ

 ناك فأر لكعنإ طقف دودخأألا 517 "اللا كوك نأ المشع < ( لوألا ةلأسملا 0 ١
 . ليلد ريغ نمرهاظلل كرت ضيصختلافماع مكحلاو ماع ظفللا نآلىل وأ اذهو كلذ لعف نم لكدارملا

 اوس ارافكتلا» كتاازأ نال كلذرو, «:ناتكتفاالا او امالترالا ةمثفلا لصأ 4( ةيناثلا ةلآملا 0

 رانلاب قار>إلا ىه ةنتفلا نيرسفملا ضعب لاقو « مثوقرحأو رانلا ىلع مثوضرعو 0 أ

 رع وحلا كدكفر لاهي 1 اوتق ) لئاققوب سابك جنانه

 .( نونتفي ران انلا ىلع مث موي ) ىلاعت هلو5 هنمو « ةقرتحم امن كفار احا نعقلاو

 ديعولا اذه نع اوجرخل اوبات ول مهنأ ىلع لدي ( اوبوتب مل مث ىلاعت هلوق « ةثلاثلا ةلأسملا ال
 فالخ ةلوبقم أدمع لتاقلا ةبوت نأ ىلع لدي و: ةبوتلا لبقي ىلاسعت هللا نأب عطقلا ىلع لدي كلذو

 سابع نبا نع ىوريأم

 ١ نالوق (قيرحلا باذع مهلو منهج باذع مبلف ) هلوق ىف « ةعبارلا ةلأسملا :
 لصاحلا باذعلا وه منهج باذع نأ الإ «ةرخآلا ىف نالصح نيباذعلا الكنأ «( لوآلا إب

 :نينءؤالا اوةرحأمهنأ ببسب رفكسلا ب اذعىلع دئازلا ب اذعلا وه قي رحلا باذعو « مرفك ببس

 لوألا ادازكل نازواي قاس: ادع !ناثللاوب هنادي ةعاالار الا ةجاذانعلاهنوك نأ تقصف

 نأ نع جرخ هناك لوألا باذعلا نأ الإ قارحاءاضيأ انا زتإلا يع طئاولاو' قا كك تاانع

 ناكف ًادج لماكتف قارحالا اعون هيف عمتجا دق ىناثلا نآل . ىناثلا ىلإ ةبسنلاب اقارحا ىمسي
 كاقالعإ 0 لوألا

 باذع مهو ) ةرخآلا باذع ىلإ ةراشإ ( م باذع مهلف ) هلوق نأ ( ىناثلا لوقلاو ال

 هلع ا مهلع تءفترا رافكلا كئلوأ نأ انركذام ىلإ ةراشإ ( قيرحلا
 كلذ رامخآلا اهتحت نم ىرحت تانج مسهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ إ ىلاعت هلوق

 ( ريبكلا زوفلا

 نانا هيفو رهاظ وهو نينمؤاأ دعو 0 نيم رجلا دعو رد امل للاخ هأ ملعا

 هلوق نأ ىهو ةفيطا ةقيقدلا كلت لقي ملو ( زوفلا كلذ ) لاق امنإ 4 ىلوآلا ةلأسملا ال
 تانجلا ىلإ ةراشإ ( كلت ) هلوقو « تانجلا هذه لوصحم ىلاعت هللا رابخإ ىلإ ةراشإ ( كلذ )

 . ةنجلا لوص-ال هللا اضر وه ريبكلا زوفلاو ًايضار هنوك ىلع لدي كلذ نع ىلاعت هللا رابخإو

 ىلع هركملا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه ايس الو دودخألا بادحأ ةصق 4« ةيناثلا ةلأسملا از



 ١١ هباالا . نينمؤملا أونتف نذلا نإ داعب هلوف

 - ةرثوربصإ رمخساس سل يام م مهنا 2 ه2 د انا [سس) 2ص دع

 نينمؤملا أونتف نذلا نإ 642 1 - 207 هللآو ضر 7 اوت

 رم 6 دق 7 أ هرثم هس نس أ ر د ه2 22 هرثودع

 هادي ]ا يباذعا هو مج باَذع مهَلَف اوبوتي ل مث تاّنمؤملاَو

 : هلوةك ءنامإلا اوركنأ امو مهنم اوباع امو ىنعملا « ديهش ءىش لك ىلع 7 1

 بئاتكلا عارق نم لولف نمب ٠ مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو
 نال (اونمؤي نأ الإ ) لاق اميإو ( هّللاب انمآ نأ الإ انم نومقنت له ) ىلاعت هلوق هريظنو

 , ىضمام لع اوبذعي مل لبقتسملا ىف اورفك ولو « لبقتسملا ىف ناعإإلا ىلع ًاعقاو ناك ام] بيذعتلا

 وه حيصفلاو .رسكلاب (اومقن ) ةويح وبأ أرقو ؛ مهامإ ىلع اومودي نأ الإ ليق هنااكف

 وهو زيزعلا ( اطوأف ) دبعيو هب نمؤي نأ هلإلا قحتسي اهب ىلا فاصوالا ركذ هنإ مث . متتفلا

 ديما ( اهيناثو ) ةماتلا ةردقلاىلإ ةراشإ وهف ةلجابو « عفديال ىذلا رهاقلاو « بلغيال ىذلارداقلا

 هناينلب مدماح ال ءاسشاألا نتعب ,ناك نإ و: نينموملا هدابعاةنسلأ لع ءانثلاو:دملا ىحتست ىنذلا:اوهو

 كلذو (هدم< حبسي الإ .ىث نم نإو) لاق ا« وه وه ةقيقحلا ىف دومحملا نأ ىلع ةدهاش هسفنف

 ديم او ةديملا لاعفألا لعفي نأهنكسعال ءايشألا.ٍتقاوعب.املاع نوكيال.نم نآل ملعلا ىلإ ةراشإ

 اهكلام وهو ضرآلاو تاومسلا كلم هل ىذلا ( اتلاثو ) هجولا اذه نم ماتلا للعلا ىلع لدي

 نال نيلواألا نع ةفصلا هذه رخأ امإو ماتلا كلملا ىلإ ةراشإ وهو . امهانفآل ءاش ولو امهم مقلاو

 هذهب افوصوم ناك نم نأ تبثف : للعلاو ةردقلا ىف لكلا لوصح دنع الإ لصحيال ماتلا كلملا

 رافبكلا كئاوأ مكح فيكف ؛ةتبلا كلذ قحتسيال هريغو هب نامبالل قحتسملا وه ناك تافصلا
 . اينذ:نالمإإلاءاذه لثعتاركس لاق

 كل وأ بيعت نم ةربابجلا كئلوأ عن ءاشول هنأ ىلإ ( زيزعلا ) هلوقب راشأ ىلاعت هنأ معاو

 اههقاوعلاعفالا نمهناحبس هدنءريتعملانأ ىلإ (ديملا) هلوةبراشأو مهتامأل و مهنارين أفطأأل و « نينمؤملا

 كئلوأ باقعو ؛ مهيلإ نينمؤملا كل وأ باو لصوي ىلاعت هناف . لمهأام هنكل لبمأدق ناك نإ و وهذ

 ىلع ةحاصملا وأ ةئيشملا بسح ىلعالإ لعفي مل هنأل كلذب مهلجاعي مل ىلاعت هنكسلو مها ةرفكلا
 ديعوو نيعيلملا مظع دعو وهف ( ديهش ءىث لك ىلع هللاو ) لاق ببسلا اذهلف ؛ لضفتلا ليبس

 . نيمرجملل ديدش

 باذع رهو متهح باذع ميلف اوبوتي مل مث تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا نإ ب ىلاعت هلوق

 .4 كر كل

 باوثلا ماكحأ نم اهيلع عرفتي ام اهعبتأ « دودخالا باحصأ ةصق رك ذ امل هناحبس هنأ ملعا

 لت اسم انههو ( نينمؤملا اونتف نيذلا نإ ) لاقف باقعلاو
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 ةيآلا . مهنم اومنقت امو : ىلاعُت هلوق ٠٠

 كلم هل ىذلا «80 ديمح ا زيزعلا هللاب اونموتي نأ الإ مهم أومقن امو
 - هيا أ

 ىف ريمضلا لعجي نأ (اهناثو) رانلاٍلع نوحرطم نوقرتحي رانلا ىلع دوعق نونم ملا ذإ ىنعملا نوكف

 كلذب رعشم ىلع . ظفلو ءاهيف سولجلا نكمب ىلا عضاوملاو اهريفشو رانا فرط ىلإ ادئاع (اهملع)
 نوضرعي اوناكو اهيف نيسلاج اوناكنولئاقلاف ٠ هنم برقي ناكمب ًايلعتسم ديرت هيلع تررم لوقت

 ( اهلاثو ) رانلا ىف هولأ هنيد لع ربصي ناك نمو هوكرت هنيد كرتي ناكن ف : رانلا ىلع َنينمؤملا

 ىلإ دئاع اهيلع ىف ريمضلاو . نيلتاقلا ىبعم دودخاألا بادحأ ىلإ دئاعمه ىف ريمضلانأ انيلس انأ به

 ارا “ا مهنأ انيب انإف , رانلا ىلع نيدعاق اوناكنياتاقلا كتل وأ نإ : لاقي نأ زوحب ال ملف . رانلا

 تناكف , مهريغ كالهإ لجل مهيديأب هولعفام سفنب اوكلهذ مهلإ لاثلا تكلفت راثرانلا قب نم ملا

 ةرخالاو ايندلا اورسخ مهن ىنعملا نوكيو : ًاضيأ نين وعلم اوناك ةلاخلا كلت ىف ممن أىلع ةلاد ةيآآلا

 . ىدنع ىأ ( بنذ ىلع مهو ) هلوق ىف ليق أك. دنع ىنعمب ىلع نوكت نأ ( اهعبارو )

 نوكي نأ لمتحي ( دوهش ) هلوق نأ ملعاف ( دوهش نينمؤملاب نولعفيام ىلع مثو ) ىلاعت هلوق امأ
 ىلع امأ ٠ مهتذابشت"ىوعذلا تبن يذلا دوهشلا هنم دارملا نوكي نأ لمتحو : روضح هنم دال

 كلذ نودهاشي لمعلا كلذ دنع نيرضاح اوناكن يلتاقلا ةربابجلا كئلوأ نإ ىنعملاف ؛ لولا هجولا

 بيذعتلا دنع اوناكذإ بلقلا ةوسقب مهفصو امإ : ثالث رومأ دحأ كلذ ركذ نم ضرغلا نوكف

 كلت ىف اورضج ثيح مهلطابو يهرفك ريرقت ىف دجلاب مهفصو امأو ؛ هل نيدهاشم نيرضاحرانلاب
 رارصإإلاو مهنيد دجلاب نيل ودقملا نينمؤملا كئاوأ فصوامأو . ةش>وملا لاعفاآلاو ةرفنملا نطاوملا

 اورظن اذإ نينمؤملا ءالؤه نأ ىف ًاعمط عضوملا كلذ ىف اورضح امن رافكتلا نإف 9
 اوقبو مهل] اوتفتلي مل نينمؤملا كئلوأ نإ مث, مهتفلاخم نم اومشتحاو مهروضح اوباه مهلإ

 مهو لاقي نأ بجي ناكف : ىنعملا اذه ناكنإ دومشلا نم دارملا لبق نإف « هير م و

 ىلع مهنأ ىنعمب ىلع ةظفل رك ذ امنإ انلق ؟ دووش نولعفي ام ىلع مهو لاقي الو دوبش نولعفي امل

 . ةحيبقلا لاعفاألا كلتل نيدهاشم نيرضاح اوناكرانلاب مهقارحإ وهو ؛نينمؤملا ءالؤم ميل حف

 هوجوهيفف ا.ىوعدلا تبثت ىتلا ةداهشلا دومشلانمدارملان وكي نأ وهو « ىناثلا لامت>إلا امأ)

 5 42 امف طرفي ١ مهنم ًانخأ نأ!كللملا دنغ ضعبل مهضعل كوشي امور اا ةبنأ ) اهدحأ )

 موي ممداهش نودؤي نينمؤملاب نولعفيام ىلع دوش مهنأ ( ابيناثو ) بيذعتلا نم هيلإ ضوفو

 ءالؤه نأ ( اهثلاثو )؛( نولمعي اوناك ام مبلجر أو ميبدَيَأَو مهتتسلا ميلع دهشت موي ) ةمايقلا

 اوناكل مهريغ نم كلذ ناكول ىتح رانلاب قارحإلا نم نينموملاب نولعفي امل نودهاشم رافكلا
 . ةقفش الو ليم مهولف ىف لصح الو : ةفأر مه مهذخأت مل اذه عم مث , هيلع ًادوبش

 تاومستلا كلم هل ىذلا «دي+لا زيزعلا هللاب اونمؤي نأ الإ مهنم اومقن امو !) ىلاعت هلوق



 ١4 ةيآلا . دوقولا تاذ رأنلا : ىلاعت هلوق

 شيرةدنع ةروهشم تناك ةعقاولاك لت نأ نظأو لاق مث مطر فحو دودخأ ىف مقل أف مهيلع 0

 دقق هيفدراكملالامتءاوج مني د لع ريصلا نم مهمزأي أم ىلع هل اهب امنت ةلوسر باحال كلذىلاعت هللا ركذف

 . لالب ورامعءاذي] ىفمهتغلابمنمرابخألا هب ترهتشاامبسح ىلع ونم ممل اَنوذؤي شيرقاوك رشمناك

 هردصمو ديداخألا هعمجو اليطتسم رفح ضرآلا ىف قمثلا: دودخالا 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 . قوقشلاك قئارط هيف راص اذإ هل ددخحتو أدخ ضراللا ىف دخ لاقي قّشلا وهو دخلا

 دارملا نوكي نأ نكميو . نيلتاقلا دودخالا باحأب دارملا نوكي نأ نكمي 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

 ةربابجلا منيلوتقملا نأ أضيأ ىورو ؛ نو:هؤملا ممنياوتقملا نأ ةروهشملا ةياورلاو « نيلوتقملا مهب
 , نيملاساهنم نينمؤملا هللأ ىجنو مهنة رحأف ةرفكلا ىلع رانلا تداع رانلا ىف نينمؤملا اوقلأ امل مهنا

 باذع مو مهج باذع 0 ) هلوق اولوأتو ىدقاولاو سنأ ن نبا عج ؛رلا بهذ لوقلا اذه ىلإو
 ةمدقملا هذه تفرع اذإ . ايندلا ىف قيرحلا باذع لو ةرخآلا ىف منهج باذع مهل ىأ (قيرحلا
 رس نأ امإ انال كلذو ةثالث ا ىلاعت 0 قءاورك د لاح

 نأ ( امهدحأ ) ناريسفتت هيفف لوآلا هجولا ىلع ام أ . نيلوتقملاب وأ نيلتاقلاب .دودخاللا| تاحأ

 (هرفك أ ام ناسنإلا لتق) ىلاعت هلوق هريظنو ء دودخألا بادكأ نعل ىأ مهيلع ءاعد اذه نوكي

 ةريابجلانأ ان رك ذام ىلع رانلاب اولتق يباع كتئاوأنأ دارملا نوكي نأ (ىناثلاو)(نوصارخلا لتق)
 دود الا تاحصأ «انرسف اذإ مأرب مهتلتقف مهملع رانلا تداع رانلاب نينمؤلا لتق اودار ا

 . ءاعدال ًاريخ كلذ نوكبيف « رانلاب قارحإلاب اولدق نينمؤالا كثلوأ نأ ىنملا ناكنيلوتقملاب

 : لئاسم هيفف ( دوقولا تاذ راناا ) ىلاعت هلوق امأ . ديدشتلاب لتق ءىرق 4 ةعبارلا ةلأسملا إل

 0 بطح ام اهب قرتحي .ىث كانه ناكاذإ ةميظع نوكت امنإ رانلا (ىلوألا ةلأس 0

 أ ميظعت (دوقولا تاذ) ىفو (ةراجحلاو سانلا اهدوقو) ىلاعت هلوةل ءىثلا كلذل مس ا دوقولاف

 .:نيفكللا كلل نة اودحختالا كللةيبف ناك

 دودخألا نإف هبوث ديز بلس كلوةك لامتشالا لدب نم اذه ىلع وبأ لاق 4 ةيناثاا ةلأسملا ١
 . رانلا ىلع لمتشم

 : ناتلأسم هيفف ( دوعق اهيلع مث ذإ ) ىلاسعت هلوق امأأ؛ مضلاب دوقولا ءىرق  ةثاثلا ةلأسملا 2
 دنع دوق هيف مث ىذلا تقولا كلذ ىف اونعل نا لعنبو لماعلا ( ىلوألا ةلأسملا ١

 ::نينموملا نوب دل اذ نيخإلا

 نآإل ,دودخاألا باوصأ ىلإ دئاع ريمه (مه) هلوق نأ وهو لاكشإ ةيآلا ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا م

 دودخاألا باحصأ نأ ىضتقي اذبف رانلا ىلإ دئاع (اهلع) هلوق ف ريمضلاو تاروكذملا ب رقأ كلذ
 نأ (اهدحأ ) هوجو نم ( باوجلاو ) كلذك مالا نكي مل هنأ مولعمو ؛ رانلا ىلع نيدعاق اوناك

 نولتاقلا الن ولوتقملا دودخألا باحأ نم انههدا رملانكل . دودخاألا باح أ ىلإ دئاع مهف ريمضلا
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 ١ ةثالث اهنم رك ذن نحو ةنيابتم قرطىلع دودخأألا باكأ ةصق اوركذ 4 ىلوآلا ةلأسملا :

 يال قا ناكو يحتلا »لعل يق هل مضربك ادلف . رحاس كولملا ضعبل ناكهنأ (اهدحأ)
 تسبح دقةيح موي تاذ هقيرطفف مالغلاىأر مث بهارلا كلذ ىلإ مالغلا بلق لاف ؛ بهار مالغلا

 ةطساوب املتق لع توقف رحاسلا نم كيلإ بحأ بهارلا ناكنا مبللا : لاقو . أرجح ذخأف سانلا

 ةّقب رطب هلاغتشا و رحسلانعمالغلا لضاارعال اي كاذ راصف 2 التف رجلا ىر مث 5 ابيلإ رج+ ا ىر

 سيلج ىمع نأ قفتاف  ءاودألا نم ىفشيو صردالاو همك آلا .ىربي ثيح ىلإ راص مث بهارلا

 مالغلا ىلع لدف هبذعف بضغف ىبر لاقف ؟ كرصب كيلع در نم لاق كلملا هآر الف هأربأف كلملل

 مْ 5 راشفملاب لقؤ هلوق بمهارلا لبعي ملف هند نع هرجزو بمهأرلا كم بمهارلا ىلع لدق هب لعق

 ةنيفسمىلإ هباو.هذف كرو اوكلبف موقلاب فجرف , هللاأاعدف هتورذ نم حرطيل لبج ىلإ مالغلاب رن

 ىح ىلتاقب تسل كلملل لاقف ءاجنو اوقرغف ةنيفسلا م تأفكناف هللا اعدف ؛ هوق عيل اهنا ودكلكو

 مش مالغلا تت هّللأ مك لوقتو 3 اك نم ا 00 عذج ىلع ىببلصتو ديعص َّق قمانلا عم

 كاملل ليقف . مالغلابرب انمآ سانلا لاَقف ٠ تامو هيلع هدب عضوف هغدص ىف عقوف هامرف « هب ىنيمرت

 عجري مل نف : نارينلا اهيف تدقوأو «ككدلا هاوفأ ىف ديداخأب سمأف « رذح تنك ام كب لز
 ىربصا هامأ اي ىصلا لاقف ايف عقت نأ تسعاقتف ىص اهعم ةأرما تءاج ىتح « اهيف هحرط مهنم

 كلذ ىلع تربصف ٠ قحلا ىلع كناق

 مم لاق سرجيلا ماكحأ ىف اوفلتخا نيح مهنأ مالسلا هيلع ىلع نع ىور 4 ةيناثلا ةياورلا ١

 عقوف ركسف مبكولم ضعب اهلوانتف ملت لحأ دق رذا تناكو مهباتكب نيكسمتم اوناكو باتك لمهأ

 دق ىلاعت هللا نإ لوةتف سانلا بطخت نأ جرخملا هل تلاّقف جرخلا بلطو مدن اوك الف هتخأ لع
 تلاةف كلذ هنم اول.ةي بط: همرح هللا نإ لوقتف كلذ دعب مهبطخت مث تاوخالا حاكن لحأ

 افلا د داخل اي أ هن نم افلا راع 1 فيسلا مف طسا تلاقف اوليقي ملف طوسلا 0 رأ هل

 . ( دودخألا باحصأ لتق ) هلوقب هللا مثهدارأ نيذلا مهف اهيف ىنأ نم حرطو نارينلا

 راصف هوباجأف مثاعدف ىسيع نيد ىلع ناك نه لجر 0 ىلإ عقو هنأ ةثااغلا ةاورلا 0

 ارشع ىفا مهتم رد اوباف ةيدوملاو راغ انلا نيد مث ريف ريمح نم دون 1 | وأ 5 مهلا

 رقع ان هضرعو اعارذ نيو ةييدجالا لوط نأ 5 نقلا نيعبس ليقو ؛ ؛ ديداخالا اعل أفلأ

 ليق 0 «ءالبلا لدهج نم هللاب ذ ذوعل دودخالا نادكأ كي اذإ ناك هنأو قام كي ىنل 2 2 اعارذ

 ثالث فئاوط ثالثىف ناكاذه نإ ليقف ضراعتال انلق .امذك ىلع لدي تاياورلا هذه ضراعت

 دارملا نأ الإ ادحاو ناكن إو  دودخاألا ظ فلو « مامشلاب ةرمو « قارعلاب ةرمو « نعلاب ا

 ةفلتخ تانيا ور دودخاللا باوكأ ة هصق ف و 1 لافقلا لاقو 2. ار 7 5 وهو عمجأ و جلا ب

 ًارفاك اكلم وأ مهموق اوفلاخ نينمؤملا نم موق مهنأ ىف ةقفتم اهنأ الإ حصي اه اهنم ه -



 ١١ ةيآلا . ةرانيسالا قاض لك ىلاعت هلوق

 هرثال مى وو ل 9#  آ ف ه وردم 2و 20 6

 مثو 6477 دوعق املع مذ 26602 دوكوأأ تاق راثلآ««: دولا تا

 مى َّ ما هير -_ راس هل

 فعن دوبش ننقل نولعتت !امدنيإع

 نأ نادهشي نامويلا ناذبف « جملا ماي امنت ا 0 0 57 امبمظَع ناموا امال كلذإو

 اذه» امهدحأ ىف لاقو « نيشبكحبذمالسلاهيلع هنأ ىورو « ةمحرلا قاقحتساو ناميإلاب امهيف رضح

 اذهل كلك لثع ةرضحلا نالآ هل رسنلا موي نروك نأل قسلا ل اذه لمتستف ق غالبلاب ىل دهشي ندع

 دهاشاا (ابعبادو) ؛ ( ادهش مهيلعتنكو) هنع ةياكخ ىلاعتهلوفل ىسيعوه دهاشلا نأ (اهثلاثو) ربخلا

 نمحرلا دعو ام اذه اندق ره نم انثعب نم انليواي ) ىلاعت لاق « ةمايقلا مو. وه دوبشملاو هللا وه

 وه دوبشملاو «ناسنإلا وه دهاشلا نأ (اهسماخو) « (اولمع امب مهئيني مث) هلوقو (نواسرملا قدصو

 ناسنإلا دهاشلا نأ (اهسداسو) ( ىلب اولاق مكبرب تسلأ مبسفنأ ىلع مدهشأو ) ىلاعتةلوقل ديحوتلا
 نوك امأو ( اندهش ىلب اولاق ) ىلاعت هلوقلف ًادهاش ناسنإلا نوك امأ : ةمايقلا موي وه دوهشملاو

 هوجولا ىه هذهف ( نيلفاغ اذه نع انك انإ ةمايقلا موي اولوقت نأ ) هلوقلف ًادووشم ةمايقلا موي
 ::نازدلا/ قياقك ملعأ نزز/منيدللا

 نواعفيام ىلعممو . دوعق اهيلع مه ذإ ؛ دوقولا تاذ رانلا . دودخألا باحأ لتقل ىلاعت هلوق

 « دوهش نينمؤملاب
 وهو ع2 0 0 ام(١ ادنحأ ) هوجو ىلع هيف اوفلتخاو « باوج نم مسقلل 50 هنأ ملعا

 ( اهاحضو سمدشلاو ) لاقامك , هيف ةرمضم ماللاو (دودخألا باحصأ لتق) هلوق مسقلا باوج نأ

 دا دا بادكأ لتق ليق هن "اك مدقتلا ىلع تش نإو لاق . حلفأ دقل . ديرب ( اهاكز نم حلفأ دق ١

 (ديدشا كبر شعب نإ ) مسقلا باوج نأوهو « جاجزلا هركذ ام ( ا ءامكلأا]

 لوقت اك ةيآلا( اونتف نيذلا نإ ) هلوق مسقلاباوج نأ ( اهئلاثو ) ةداتقو دوعسم نبا لوق وهو

 هلوق ىلإ( دودخألا تاع زك ة) هلوق ؛ هباوجو مسقلا نيب ضرععا هنأ الإ « مئاقل ًاديز نإ هللاو

 راش+ا اذهو «فوذ< مسقلا باو نيمدقتماا نم ةعاج 0 (اهعبارو) ( اوذتف نذلا نإ )

 لامعأللا ىلع ءازجلا ىفق> رماللا نأ وه فوذحلاكلذ اولاق , نيمدقتملا نأ الإ فاشكلا بحاص
 لبق هناك( دودخاألا باحصأ لنق ) هلوق هيلع لديىذلا وهمسقلا باوج فاشكسلا بحاص لاقو
 ةزوشلا نال كلذر 5 ولعالا لاك ؟ىلالككن [وفلس ىدتووت ةراطق نإ يامال هذال مدقأ

 ْس مهم دقت نم ىلع ىرج مب ممريك ذتو دك لهأ ىذأ ىلع مث ريبصت و نيئمؤملا تيل ف تدرو

 هللا دنع 1 رافك نأ اوملعيو ؛ مبموق ىذأ ىلع اوريصيو مهب اودتقي ىح نامإلا ىلع بيذعتلا

 مهف لاقي نأب ءاقحأو : رانلاب ناميإلا لهأ نوقرحب ةفلاسلا مهلا ىف اوناكن يذلا كتل وأ ةلزنمب

 : لئاسم هيفف (دودخالا باوأ لدق) ىلاعت هلوق امأ (دودخألا باحصأ لتق) ليق ا؟شيرق تانق



 همنا د: رهعم زردهاغ م لاقتتلزوو ٠

 عفشلاو رشعلا ىلايللاب مسقأ اك اهم هلل مسقأف ماظع مايأ اهنآل ًاعيمج رحنلا مويو ةفرع مويو ةعمجلا

 مويلو اهتاماقم نم ليلج ماقم لكلو ايندلا مايأ نم ميظع موي لكل ةماع ةيآلا لعلو . رتولاو

 دهاشلا ىف ظفللا جورخ ليوأتلا اذه ةحص ىلع لديو ( ميظع موي دهشم نم او رفك نذلل

 هنيعب موب ىلإ هيف عقي مل دصقلا نأ ققع الع اكاد, نوكي نأ لمتحيفا# ةزكبلا لع مالشملاو

 ءهلوهب ىوعدلا تبثت نم لع دهاشغلا لمح نأ وهو ) لوألا هجولا امأ ( 0 4

 دهشا): هلؤقل: ىلاعت هللا وه دهاشلا نأ (اهدجأ.) .ةريثك ًاهوجو زئدقتلا !ذه.لع.اوركذ دِقف

 كبيرب فكي ملوأ ( دل وف ىو (لهلا, لقي ف داب الزبق | :ىث .ىارىلق ) هلوقو ( وه الإ هلإ ال هنأ هللا

 ةيلالوأا ( وك تلاطما] ل هنأ نيا ميش ل هلزؤقل  ةدييحيوتلا وه دويسملاو نابت معلش كا لعين

 هيلع دوهشملاو « ٍلسو هيلع هللاىلص دمع دهاششلا نأ ( اهيناثو ) ( كنيبو ىنيب ًاديبش هللاب تك لق )

 ) ا ءالؤه ىلع كيباتحو دي م لك ينس رابع !ذإ فيكف ) ىلاعت هلوقل ؛ ءايبناللا نا

 وه هيلع ذوهشملاو ؛ءايبنالا وه دهاشلا نوكي :نأ (اهئلاثو) ( ًادهاش كانلسرأاانإ ) ىلاعتاهلولو

 عيمجوه دهاشلا نوكي نأ ( اهعبارو )  (ديرشب ةمأ لك نم انتج اذإ فيكنف ) ىلاعت هلوقل ؛ ممالا
 10 يلح انأ هيلا ذب كايا , اذه د ىلا لن )و هالكتو ىرتخلالو تانج اور تلكم

 قالب امقلإو مسقلا نوكي ريدقتلا اذه ىلعو « بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسا اذه نييلوصآألا لوق

 ل تءاجو ( ىلاعت هلوقل 8 كلملا وه دهاشلا نوكت نأ ) انف ( عناصلاو عنصلاو 8 قلاخلاو

 « كللملا اوه دهاغلا ن وك نأ.( اهسداسو ) نوفاكللا مث هيلع دوهشملاو ( ديهشو قئاس ابعم سفن

 مهتنسلأ مهلع دمشتموب) لاق « ةمايقلا موي هحراوج هيلع دهشت ىذلا ناسذإلاوه هيلع دوهشملاو

 هجولا امأو ) . ناسارخلا ءاطع لوق اذهو ( انيلع متدبش ل مهدولجل اولاقو ) ( مهلجرأو م«ديأو

 «ةعملا موب دهاسشلا نأ ( اهدحأف ) قاقتشالا ىلعال تاياورلا لع ةينبم لاوقأ وهو ( ثلاثلا

 ةريره ىلأ نعو «انل هللا ةريخذ ةعملا مويو « ةفرع موي دوهشملاو ؛ ةعملا موي دهاشلاو : ةمايقلا

 لضفأ لع تبرغالو يملا ككل م 3 ةعما ا دهامشلاو 7 ةفرع مدد دووشملا» لاق ًاعارقيإم

 ٍش نه اليعتسا الو ؛هأ باجتسا الإ ريخ هللأ وعدل نم وم كيع اهقفاوي دل ةعاس هش كنم

 لاق 26 ملسو هيلع هللأ ىلص ىنأ نع السرد بيش :نب كيعمس كيسرعو « هةنم هذا الإ

 لهأ نم. ريثك لوق.اذهو « ةفارغ مويا دوهشملاو.« دهاشلا وهو: ةعمجلا_ موي ,مايآلا ديس

 ىرصبلا نسحلاو بيسملا نباو ةريره ىبأو ؛مالسلا هيلع بلاط. ىلأ نب. لعكح اعلا

 ثدح 17 ايندلا مايأ نم هلأ امهمظع ناموب 58 دووشهو داش - ةداتق لاق 2 ا ل عييرلاو

 رحنلا موي دوهشملاو ةفرع موي دهاشلا نأ ( اهيناثو ) ةفرع موي دوهثملاو ةعمجا موب دهاشلا نأ



 ١م ةيالا . دوهلثمو دهاشو ': ىلاعت هلوق

 اذ مههعع هالزرتام ىأ'!ةلوعتع كدهكلا نر ترا لرزقا فداك م داطل كي دشلا ل كيلا كم

 ليوأتلا نم ًاهوجو ةيآلا تلمتحا روضحلا ىلع دومششلا انلمح نإ : لوقنف ةمدقملا هذه تفرع

 نع ىورم وهو هيف نورضح< ىذلا عما وه دهاشلاو ؛ ةمايقلا موي وه دومشملا نأ ( اهدحأ )

 كلذ نم مظعأ روضحال هنأ (لوآلا) هوجو لامتحالا اذه ةأ ىلع لديو . كاحضلاو سابع نا
 «سنإلاو نجلاو ءابنالاو ةكئالمللا نم نيرخآلاو نيلوألا قلخ هيف عمجي ىلاعت هللا نإف :روضحلا

 موي وهو ءدوعوملا مويلا ركذ ىلاعت هنأ ( ىناثلاو ) ىلوأ لكلا ىمسملا ىلإ ظفللا فرصو

 ىف رضحي نم دهادشلاب دارملا نوكي نأ بساني اذهو ( دوهشمو دهاشو ) هبيقع ركذ مث « ةمايقلا

 فصو ىلاعت هللا نأ ( ثلاثلا ) بئاجعلا نم مويلا كلذ ىف ام دوهشملابو ؛ قئالخلا نم مويلا كلذ
 موي كلذ ) لاقو ( مظع مور دهشم نم اورفك نيذلل ليوف ) هلوق ىذا هنوكب ةمايقلا موا

 الإ تناك نإ ) لاقو (هدمحت نوبيجتستف مكر عدي موي) لاقو ( دوهمشم موي كلذو سانلا هل عومج

 تملع) ىلاعت هلوق ريسفتىف هان ركذام امإ امه ريكتت قي رطو(نورضحانبدل عيمج مث اذإف ةدحاو ةحيص

 كتصإلا قار ماهناللا اها 15 داوهعم و دهان لما ترك كال اذا هامور قاقن16 تاق انااا
 ةردقلا ىلع هينتلل ةمايقلا مويب مسقلا نسح امبإو ؛ امهفصو هنتكي ال دوهشمو دهاشو لبق 1

 نبا رايتخا هجولا اذهو , لاو كلملاب هيف ىلاعت هللا درفت مويو ءازجلاو لصفلا موي وه ناك ذإ

 كا م

 ةالصلل نودلسملا هدهشي موي هناآل كلذو ريبزلا نباو رمع نبا لوق وهو ةعمجا مويب دوهشملا رسفي
 ءادردلا:وبأ ىورام ( لوآلا) ناربخ دوهشملاب ىمسم مويلا اذه نوك ىلع لدي او. هللا ركذلو

 هدهشت درهشم موي هنإف ةعما موي ىلع ةالصلا اورثكأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 دجشملا«فااور] كباللملا نقشت والات ملسو هيلع هللا لص هنأ ةريره وبأ ىورام (ىاثلاو) «ةكتالملا

 مويلا اذه ىفالإ ةدوجوم ريغ ةيصاخلا هذهو «فحصلا تي وط مامإلا جرخ اذإف سانلا نوبتكيف

 ( ًادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ رجفلا نآرقو) ىلاعت هللا لاق« ىنعملا اذهل ًادوهشم ىمسي نأ زوجيف

 ةداهشل ةدوهشم ةالصلا هذه تيمسف رجفلا ةالص تقو نورضح راهنلاو ليللا ةكئالم نأ» ىور

 جاحلا نم هرضح نم دهاشلاو ةفرع مويب دوهشملا رسفي نأ (اهثلاثو) ةعمجا موي اذكف « ةكئالملا

 ىدابع ىلإ اورظنا» ةفرع موي ةكئالللل لوي ىلاعت هللا نأ ىور جحلا ر مآل |يظعت هب مسقلا نسحو
 بارتلاعضيو خرصي سيلبإ نأو مهل ترفغ دق ىنأ كدبشأ قيمع جف لك رم قوتأ ًاربغ ًاثش

 لك ىلعو ) ىلاعت هلوق دووشم هنأب ىمسم ةفرع موي نأ ىلع ليلدلاو «كلذ نم ىرب امل هسأر ىلع

 رحنلا موي دووشملا نوكي نأ ( اهعبارو (٠) مهل عفانم اودهشيل ؛ قيمع جف لك نم نيتأي رماض
 ةفادزملاو ىنع مويلا كلذ ىف برغلاو قرشلا لهأ عمتي هنإف ايندلا ىف دهامشملا مظعأ هنأل كلذو

 موي ىلع ةيالا لمح ( اهسماخو ) جحلا سمأ ميظعت 3 مسقلا نم ضرغلا نوكيو ؛ نييلسلا ديع وهو



 جورب ةرودس ١

 ( جورملا ةروس

 4 كم ناساف و نو ردع 0
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2 2 

 ربا نوم ةهوربف هر ني ص ل

 «؟: دوهشمو دهاشو دوع دل مويا 0 1 تاذ ءامسلاو

 رافكلا ل نع هناك - هيلع هلا ىلص ىنلا ةيلست ةروسلا هذه نم دوصقملا نأ معا

 دودخالا باكأ لثم كلذك اوناك ةفلاسلا مهلا رئاس نأ نيب ىلاعت هنأ ىه ةيلستلا كلت ةيفيكو

 اذه بقع مث ؛ بيذكتلا ىف اوناك رافكلا لكنأ نيب نأب كلذ متخو . دوم لثمو نوعرف لثمو
 ءىثش اذه نأ رع اعلا 0 0 ا اور .رخآ هجوب هجولا

 . ةروسلا بنئرت اذبف ( ديحت نآرق وه لب ) هلوق وهو ريبغتلا عنتم ظوف#لا حوللا ىف تيثم

 6 ميحرلا نحرلا هللامس )

 . ( دوهشمو دهاشو « دوعوملا مويلاو ؛ جوربلا تاذ ءامسااو )ل

 امنإو ةروهشم ىهو رشع انثإلا جوربلا ىه اهنا ( اهدحأ ) لاوقأ ةثالث جوربلا ىف نأ ملعا
 1 حلاصم نأ كش الو اف نسمشلا زيت نال كلذو . ةمكدملا بحي نم اهنق املا مسقلا نسح

 هقاو نيعلا هذهو ةكادلا ل ل ايا الأن ىلع كلذ لذه نشمعلا 25 هل |

 انإ ) ىلاعت هلوق ىف هانركذ هقيقحتو ًاطخت اوين نأ معاو٠ اهبف جوربلا نال ايلا كاكنلا ىلع

 امل اهب مسقلا نس> امبإو : رمقلا لزانم ىه جوربلا نأ (اهيناثو) ؛ (بكاوكلا ةنيزب ايندلا ءاهحلا

 تيمس بك اوكلا ماظع ىه جوربلا نأ ( اهتلاثو ) ةبيجعلا راثالا نم هتكرحو رمقلا ريس ىف

 :لافقلا لاق : كلي ىنلا نع ةريرهوبأ هاور « ةمايقلا مويوهف دوعوملا مويلا امأو . اهروهظل ًاجورب

 . امبجورب نرالطبو اهئانفو ءامسلا قاقمشن ال ( دوعوملا مويلاو ) دارملا نوكك نأ لمتحي
 دك امك | نسادا ىلا وك ف ناش ليوافأكيراتصا فه لو قلو هفاقلا امأو

 ( فاثلاو ) قوقحلاو ىواعدلا هب تبثت ىذلا دهاشلا ( امهدحأ ) نيئيش ىلع عقي دهاشلا نإ لاق
 . بئاغ نالفو دهاش نالف لاقيو (ةداهشلاو بيغلا ماع) هلوقك# عادلا ىعع وه ىذلا دهاشلا

 نع دوبششملا ظفل الخ امل لوآألا وه دارملا ناكول ذإ « ىلوأ ىناثلا لامتالا اذه ىلع ةيآلا لمحو
 دورا ناوكي نأ روحي دقإو + رهاظلا وذ اذه. هل دونم« وأ « هئيلع ةوبشم لآقف (ةلها فرح



 ا ةيآلا . تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ : ىلاعن هلو

 لاحلا ىف اوناك نإو مهنإف مهنم بات نم الإ هانعم نورثك آلا لاقو . عطقنم ءاثتسالا فاشكلا

 . ميظعلا باوثلا وهو رجأ مهلف تاحلاصلا اولمعو اونمآو اوبات ىتم مهنأ الإ ًارافك

 (اهيناثو) ىذأ الو نم الب مهيلإ لصي باوثلا كلذ نأ (اهدحأ) هوجو (نونم ريغ) ىنعم ىفو
 ظفالا لمح نأ ىلوآلاو , ناصقتن ريغ نم ( اهعبارو ) صيقنت ريغ نم ( !متلاثو ) عاطقنا ريغ نم

 بئاوشلا نم صلاخ رجأب مهدعو ىلاعت هن اكف ,« لكلا لوصح باوثلا طرش نم نآل لكلا ىلع

 نأ 5: تاداعلا ىف ايعرت كلذ راصف دعولا 21م اذهو . سخن الو نطقت الو كذ عاطقتاال ماد
 . نيملاعلا بر هلل دملاو « لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ىصاعملا نع رجز وه مدقت ىذلا

 ه١ كرخد هو



 ةباآلا . مهيلع ه ءىرف اذإو : ىلاعت هلوف ١

 ل ع ل ا م 8 رثا هس

 01 لكلا نش ىراَذإَ
 هو 1 اساس مرته شا -أ رت هر د راج هك | مس

 ا اونماع نذل لإ ى4 لأ باَذعب مرشبف 7 َنوعوي ام ملعأ هللا
 52 ا -

 رو 2و مث ه2 هرثئال

 (22ع2 0 ريغ رجا مه تاححلاصلآ

 ابل ايعقسا | ةرمه ريغ رم لق اهل 2 5 اهيف لامت>ا ال ىتلا تاكملا

 : لئاسم هيفف 4 نودجس ال نآرقلا 0 4 اذإو ىلاعت هلوق امأ

 اوملعي نأو د نآرقلا مبعاعم دنعف ةغالم لَو ةحاصفلا ب اذ مهنأ 4 لوألا ةلأسملا 0

 , ىهأ ونلاوماوآلا ىف هتعاط بوجوو لي دم ةوبن لل كلذ اركلع اذإ و ٠ ان

 . ةعاطااو دوجسلا كرت نآرقلا عامس دنع مهنم هللا دعبتسا مرج الف

 دوجسلا نم دارملا لتاقمو ىلكلاو ءاطعو نسحلاو سابع نبا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 تايآ دنع دوجسلا سفن دارملا لب نورخآ لاقو :ةءاكتسالاو عوضخلا لسموبأ لاقو « ةالصلا

 . أهنم ةيالا هذهو « ةصوصخم

 نهو وه ل (برتقاو دجسأو) و تاذ أرقد مالسلا هيلع هن ىور 4 ةثلاغلا ةلاملا 2

 ةفينح وأ جتحاو ةبالا هذه تلزبف «رفصتو مهسوؤر قوف قفصت شإرقو « نينم وا نم هعم

 (هوعبت او)ىلاعت هلوةل بوجولا ىضتقي عيل هلعف نأ (لوآلا) نيهجو نم اذهب ةدجسلا بوجو ىلع
 .بوجولاىلع لدي كرتلا دنع مذلا لوصح و . دجسي الف هعمس) نم مذ ىلاعت هللا نأ ( ىناثلاو )

 دمج ةنأ ةريره.ى أ. قع ..ةدجش لصفلا ىف لسَنل هنأ' سابع ننا:بهذم 4« ةعبارلا ةلأسملا)

 1 دز ف كدب تلي هللا يا ا نأ دعب الإ ابيف تدجسام هللاو لاقو . انهه

 000 3 نامالل ةيجوملا لئالدلا 5 ىنعم اف 4 نودذكي ا لب 02 1 امأ

 ني لل كرخلا املا وي تابحلا مارا. كفالي مييلعتل امزء اهي نيريدكو ضل كل كل كمل هل
 . اهعفانمو | ءندلا بصانم مم ان ناميإلا اورهظأ ول

 ءائشلا, تاع را الا غيفرةنلناع ولان و ةملكاتلا رج لبطأف ١ نوع والك ,لعأ هللاو ل ىلاعت هلوق امأ

 ةككدكلاو َك 0 ,دص ىف نوعمحجب امب ملعأ هللأو (ىعوأف عمجو) لاق اكءاعوف هتلعج ىأ

 عر الرو ايندلا ىف هيلع مه-زاج وهف

 : مرفكرو مويذكت ىلع هوهحتسا « ملا باذعب مرشبف رب ىلاعت لاق مث

 بحاصلاق نالوقهيفذف « نونمم ريغ رجأ ميلف تاحلاصلا اولمعو اونمأآ نيذلا الإ  هلوق امأ



 ١١١ ةيالا «نونهؤي ال م اف : ىلاعت هلوق

 تاوعم عبس ) ىلاعت لاق دقو « قبط نعاقيط تارولا دعا نك رتل ومللا ر رم م كلا

 (اتلاثو) دوعسم نباو سابع نبا نعىورم هجولا اذهو . ءارسإلا ةلي كلذ هللا لعف دقو ( اقابط

 . ىلاعت هللا نم برقلا ىف ةيتردعب ةيترو ةجرد دعب ةجرد دم اب نبك را

 ىنعملاو ؛ لاح ىلإ لاح نم اهريغتو ءامساا ىف ةيآلا هذه نأ : ةءارقلا هذه ىف « ىناثلا لوقلا 2

 ( تقشنا ءامسلا اذإ ) لاق اي قشنت الوأ, اهبل كلذو « ةلاح دمي ةلاح ةماسقلا موب ءامسلا نبك رتا

 ذ ام ىلع ( لهملاك) ةراتو ( ناهدلاكةدرو ) ريصت مث ( ترطفنا ءامسلا اذإ ) لاق اك رطفنت مث

 مسقأ قدشنت اهنأ ةرودسلا لوأ. ىف رك ذ امل ىلاعت هن اكف نآرقلا نم تايأ ىف ءا 0 هذه ىلاعت هللا

 . دوعسم نبأ نع ىورم هجولا اذهو ٠ لاوحأ ىلإ لاوحأ نم لمتتت ان نأ ةروسلا ر خا ىف

 ١ رعاشلا لوقك قبط دعب ىأ ( قبط نع ) ىلاعت هلوق ( ةثلاثلا ةلأسملا :

 دحاولا دبع باب تخنأ ىتح 2 لهنم نع الهنم عطقأ تلزام

 نحلصو ل لا عير ناثلا لإ راض نقف رجا ءىت ك] «ىت.سااراصءاذإ تاسن الا نأ ده

 . دعب ةظفال ةماشم تناكف ةزواجيلاو دعبلا ديفت نع ةظفلف اضي | و« ةيقاعم نعو دعب

 : ناتلأ سم هيفف ( نونمؤبال مه اف ) ىلاعت هلوق امأ

 ىلاعت هنآل ةمايقلاو ثعبلا ةحصب ( نونمؤيال مط اف ) دارملا نأ برقألا « ىلوآلا ةلأ ةلأسللا 0

 مه اف ) كلذ دعب كاف اسافر زع هلأ الاب يول كاد هلق نأ ) رفاكلا نع يح

 اق لق نأ معا * ةمايقلاو ثعبلاب ( نونمؤ, ال مهل اف ) دازملا نأ لسيد ال
 قالا « تاهم شاالاوزو ةجحلاروهظ دنع نسحب امإ اذهو ٠ راكنإلا ئىدعم ماهفتسا (نونمؤيال

 ةفلاخم ةلاح قفشانإف ؛ رصانعلاو كالفآلا ىف ةعقاو تاريبغتب مقأ هناحبس هنالل كلذو :« كلذك انهه
 لدي هناف (قسوامو ليللاو) هلوق اذكو ليلا ةءلظوهو اهدعب املو ؛ راهنلا ءوض وهو ابابق اننا

 قحقلا ىو كلو اذكاو عونلا ىلإ 0 تاناويملالاو>أ ريغتى لعو «رون دعب ةبلظ ثودخ ىلع
 لاوحاألا هذمب مس ةأ ىلاعت هنإ مث . ًاصقان ناكنأ دعب رمقلا لاكلوصح ىلع لدي هناف ( قستا اذإ
 رييغت ىلع دداقلا 0 ؛ ثعبلاب لوقلا ةحص ىلع ًاعطق لدي اذهو « قالا لاوحأ ريغت ىلع ةريغتملا

 ىف نوكي نأو دبال . اصملا بسحب ةفص ىلإ ةفصو لاح ىلإ لاح نم ةيلفسلاو ةيواعلا مارجألا

 ىلع ًارداق ةلاحمال ناك كل ذك ناك نمو ؛ تامولعملا عيمجب املاع تانكمملا عسيمج ىلع ارداف بف

 مرج ال ةمايقلاو ثعبلا ةفص ىلع ةعطاقلا ةيلقعلا ةلالدلاكة يالا هذهلبق ام ناكاملف , ةمايقلا و ثعبلا

 . ( نونمؤي ال مهل اف ) داعبتسالا ليبس ىلع لاق

 نامتالا :نع اوجاع ناك نمّسف مكحلا لوي نأ زو ال ىضاقلا لاق 4 ةناثلا ةلأسملا ١

 ةعاطتسالا نوكت نأ ىضتقي اذهو . نيرداق مهنوك ىلع لد كلذ لاق املف ( نون 0 طاق

 نم ةبآلا هذهف . مهف رفكلا ادام لاغنا لوك ذل أو « ملاعفأل نيدجوم | ريكا فاما لق



 ةنآلا..' قرط نع ًاقبط نيكرنل:: ىلاَعت هلوق ان

 ءاطخلل ليق ةنمو ؛هقباطي ال ىأ اذك قبطي اذهام لاقي هريغ نيلاظنا- م ىطلا حقنا ا هلأ 50

 (قيط نعاقيط) ىلاعت هل وةهنمو : قيطاهريغل ةقبأطملا لا>حلل لبق ؛ هنم قب طي ام ىرثلا قط قرطلا

 ىهو ةقبط عمج نوكي نأ زوحيو «لوحلاو ةدشلا ىف اهتخآل ةقباطم ةدحاو لك لاح دعب الاح ىأ
 عفرأ ابضعب ةدشلا ف تاقبطىه لاوحأدمب الاوحأ نيكرتل ىنعملاو تاقبط ىلع وه مهل ةنم ةبترملا

 ةءازقلاامأ:: لوقنف نيرسفملا هوجو ن آلا ركذنلو.. ةمايقلالاوهأ نمهدعبامو توملا ىهو نضءإ' نم

 ًارومأ ناسنالا اهبأ نيكرتل ىنعملا نوكي نأ (اهدحأ) : ًاهوجو لمتحتف عملا باطخوهو ءايلا عقرب

 ىلع هب ىضقي ام لع ألا رقتسي نأ ىلإ لزنم دعب الزنمو لاح دعب الاحو ىمأ دعب ًارمأ الاوحأو
 «باقعلاراد ىفوأ باوثلا راد ىف امإ «دواخلاو ماودلا لصحب ذئنيخ ران وأ ةنج نم هل وأ ناسنالا

 نوكيف تومي مث ًاصخش ريصي نأ ىلإ ةفطن نوكي نيح نم ناسنالا لاوحأ ةلجلا هذه كا

 موي نوقلي سانلا نأ ةيآلا ىتعمنأ (اهنناثو) راتىلإ امإو ةنجىلإ امإ ؛لقني مث رشحي مث« خزوبلا

 نك كلانا 0 اًوزكنأ المهن 1 ل م ا 2200“ ةمايقلا

 نم هل دعأ ام ىلإ دحأ لك ريصيف مهم 8 نم غرفي نأىلإ لاوهالاو دئادشلا اهفنوقلي سانلا نأو

 هلوقو (قاس نع فشكي موز 5 00 نؤبنتل 2 5 3 فرو 2 هلوةوحوهورانو أ ةنج

 اوناكامع ةمايقلاموب ملاوحأ له ةرانلا نأ حلا نكمل نأ (ايتلا وز ان نادل ولا لك امو

 نمو ؛ قش معنتم نم و« عضتي 1 ؛ ةرخآلاىف ًاعيفر ريصي ايندلا ىف عيضو نف ايندلا ىف هيلع
 ىلاعت هنآل ةيالا هذه لبق ان تسانف لك و ألا اذهو (ةعفار ةضفاخ ) دل دك نهد معنتب , قش

 رك نل نأ نطلب ناك وان ورم ةاقلا ىف ناكل هنأ ؛ هربظ ماك ند
 0 هط نع ًاقبط ةرخآلا ىف نويكري مهنأ سانلا ىلع مسقأ مث . رود هنأ هللا ربخأ

 ةوينلاب بيذكتلا ىف كلبق ناكنم نيلوآلا ةنس نيكرتل ىنءملا نوكي نأ ( اهعبادو ) ايندلا ىف
 - نال وف ايمف ءاناصت 0 انإو .ةقاعلار

 نبهجو ا ريدقتلا اكان ه ىلعو هيلكَم دم عم ب الكخ هنإ : لاق نم لرد ( لوآلا )

 هن اك« ثعبلاب نييذكملا نيكرشملا ىلع ةيلغلاو رفظلاب ئاظص ىنال ةراشب كلذ نوكي نأ (امهدحأ)

 مييدامت و مهيذكت كنرح الف ةيقاعلا ليمجب كل مت 8-5 لل دعب الاح نبك ربل دمحأب مسقأ لوقي

 لاح كارد علل نوكح تايه روع 0 رجا لاح هجولا اذه فو . 0 ق

 نيك راب هدب لابس نأ علل نيرك وهزم تلق ازتحلاو ءاةدشتو: فروخ لا يحب ةيلغوو رفظط

 ليوأتلا اذه حلصي دقو ٠ سانلا تاقبط مهلوق نم كلذ زاجم نوكيو ؛ نيل لا نم ًاراصنأ
 مرييصتو مهب لاو>اآلا لقنت فيرعتب نيملسلل باطخ هنآك . ءابلا مب كرقا/نما ةءارق لع

 ةيالا ( كسفنأو كلاومأ ىف نولبتل ) لاق ا . مهنم اهنوقلي ىتلا ةدشلا دعب ممودعب رفظلا ىلإ

 لالجإو « اهتوكسلم ةدهاشمل ءامسلا ىلإ هدوعصب لطي دمحم ةراشب كلذ نوكي نأ (امهناثو)



 ١١49 ةيآلا .قسو امولاللاو : ىلاغت هلوق

 باقلا ةقر ةقفشلا وهيلعهبلققر اذإ هيلع قش قوش اهلا نع ءندزلل لافتاون ذل كامل

 نع ئىحااها الإ اب ورغا ةعرانوفاألا اة كطقلاال 10 فايل جتاألل مسا هنأ ىلع ءاملعلا قفتا مث
 نأ بجيف ليللا هيلع فطع ىلاعت هنا |دع ىلإ بهذ امتإ هلعلو  راهنلا وه قفشلا لاق هنأ دهاجي

 شاعم امهدحأ نيذالا راهنلاو لبللاب عقاو هجولا اذه ىلع مسقلاف 4 زماأل را ةنرك هلق وك
 ةرملا وه هنأ ىلإ ءاملعلا ةماع بهذف كلذ دعب اوفلتخا مث « لاعلا رومأ ماوق 7 نكساقاَتلاَز

 بحاص لاق . جاجزلاو ءارفلاو ثيللا لوق ةغللا لهأ نمو  لتاقمو ىلكلاو سابع نبا لوق وهو

 نضايبلانةنأ هْنَغ نيتلاورلا ىدخب] ىف ةفينح ىأ نع ئؤر اهز الإ :ءايلعلا ةماغ لؤق رهو: فنامكتلا

 ضعب تمم ءارفلا لاق ( اهدحأ ) هوجوب هيلع اوجتحاو . هنع عجر ةنأاراوع ان دبع 3

 ةرهلا وه قفشلا نأ ىلع كلذ لدف لاق « رمحأ ناكو قفشلا هناك غوبصم بوث هيلع لوقي برعلا

 نال ضايبلا ال ةرجلا وه ريتعملا نوكم نأ, بجبوو ةزريجالا ءاضملا اتقرو قدتعلا لدن هنأ اناث
 رع سمنشلا تدعب مث سمشلا ءوض ةيقب تناك انل ةرمخلاو . هثل لوطتو هتقو دتع ضايبلا

 قادت ءوضلا نأ كش الرو. ءةقؤلا نم ناك اني قفعلا قاقتشا نإ( ايئلاثيوار ةرخا تح فا

 لاف!( قسو امو ليللاو ) هلوق امأ ؛ اقفشةرملا نروكتف نسمعلا ةيغودتع نم فعضلاو ةياا|
 لمحلل امما راص مث نزويو لاكي ىذلا عمتجملا ماعطلاوهو قسولا هنمو عمج ىأ قير ةعللل لا

 لاقي فاشكلا بحاص لاق اهعمجي ىأ اهقسي ىعارلاو تمضناو تءعمتجا اذإ ليإلا تقسوتساو
 2ك : عسوتسا و عسنا نيعواطم لعفتساو لعتفا عوقو ف ةةريظنو قسوتساو قسناف ةقشو

 عيمج لع ( قسو اهو ) ىلاعت هلوق اورسف مهنأ ىلع لدي نيرسفملا ليواقأ عومج : لافقلا لاقف

 اذه / : ماوحلا نم هيف كلارا كل كر راندا ع ناو.حلا عوجرو موجنلا نم لدللا هعمجأم

 م تاقولخلا عيمجب مقأ ىلاعت هن كف ايلعا للا لال اهك ءاسعالا لإ هراخإ كودي نا 3

 لمتح لافقلا لاق . هيف لمعام ريبج نب ديعس لاقو (نورصبتال امو نورصبت امب مسقأ الف) لاق
 امإومم فلحنأز 00 نيرفغتسملا اهب ىلاعت هللا حدم دقف دابعلا دجهت وه كلذ نوكي نأ
 الف اتأنآ وَلا و رجتتلاو راككلاو كالا للجان اك ةئلطاان اإل ابلك انس ال هذه عمج ليللا نإ انلق

 ةملكلا لصأ نأ ملعاف ( قسنا اذإ رمقلاو ) هلوق امأ  ءايشآلا هذه عيمج قسو لاقي نأ حص مرج
 نالف رومأ لاقيو عمتجاف هتعمج ىأ 7 هتلصو لاقي اكقستاف هتقسو لاقي عامتجالا نم

 ىأ قستا اذإ سابع نبا لاقف ىناعملا لهأ امأو « ةمظتنم لاقي اك حالصلا ىلع ةعمتجم 1

 ىلاعتو هناحيس هنإ مث 6 ةتسىلإ رشع ةثالث ةليآ كلذو رادتساو متو لماكتو 5 ىوتسا

 : لئاسم هيفو ( قبط نع أَ ًاقبط نيكرتل ) لاقف مس ّةأ هيلع ام رة مسقأ هب ام ر نأ ني

 منككولو ر ناضل اهسأ اي َّق ناسنالا انااا ( نيكرتل ) .ىرق ( لوألا ةأس 0

 (نيكرتلو) سنجلل ( حداك كنإ ناّنسنإلا اهعأ اي ) ةلوق ىف ءادنلا نال سنجلا باطخ ىلع مضلاب

 . ناسنإلا نيكريل ىأ ةبياغملا ىلع ءايلاب نيك ريلو « سفنلا باطخ ىلع 0



 6 تدي ده م 22 2

 21 ندا فاد قّمشلأ | مقأ الك ١ أريصب هب ناك هيد نإ لب

 يس

 هر ه--_ كك هس -

 مه ام كود قبط 1 اقيط نيكل كله ّىست | اَذِإ رَمَقْلاَو 00 07

 هسا 7 مارا

 «0» نونمؤي. ال

 ار أ را حلا نا زكا تل لف زارع ىلا اا يود اليك اب ىئانعأ قبل

 هللاب ذوعن » اولاق اكءرملا هيلع ناك ام فالخ ىلإ عوجرلا وه رولا نأ مهضعب نع لافقلا لقنو

 نل ىأ ةرخآلا ىلإ غجري نل نأ نظ هنأ ةبآالا ىنعم لوآألا هجولا ىللعف « روكلا دعب روحلا نم

 نأ نظأ هنأ نانا 7 ىلعو ؛ىلاعت هللا ىلإ ها كح سانعا ناو لتاقم لاقاو فين

 1 لاو رورسلا نم ايندلا ىف هيلع وه ام فالخ ىلإ عجري نل

 ةاراورسا لاس لاا هللا نأ يلا لداغلاةجارلا | نك 100 ىلب رج ىلاعت لاق مث

 . لوزي الو ىهتني ال ءالب همعنت و عطقني ال مغب
 اق ادعت نأ لا هقلخ موي نم هب ًاريصب ناك ىلكلا لاف ( ًاريصب ناك هبر نإ ل هلوق امأ

 جاجزلا لاقو . هثعبي ىتم ًاريصب لتاقم لاقو ؛ ءاقشلا نم باتكلا مأ ىف هيلع قيس امم ًاريصب ءاطع

 (لوآللا) لافقلا | ابهر < د نييك و ةديافلااءإ :!لاؤدأل دقه ق 3 الو هيلإهعجرم نأب أب ًالاع ناك

 نكي ملف ىصاعملاو رفكسلا نم هلمعي امآملاع ناكهنر "نأ ( ىتاثلاو ) هنارجيس هنأب املاغ ناكهبز نأ

 . ىداعملا عيمج نع نيفلكملا لكل رجز اذهو« ايلاتعأ رتب هس ىلع هبقاعي الف هلدبم نأ ةتكح ,ق زوجي

 قبط نعاقبط نيك رتل « قستا اذإرمقلاو . قسو امو ليللاو . قفشلاب مسقأ الفإ) ىلاعت هلوف
 4 نونمؤي ال ما

 :لءاشم هيف ) 0 !اب مسقأ الف ) ىلاعت هلوق نأ اع

 ١9 مسقأ الز ىلاعت هلوق ىف هيف انملكت دقفال فرحامأو ؛ ىسق اذه ن أ 6 ىلوآلا ةلأسملا 3

 هجولا اذه هيجوتو مسقلا لف مالك درو قنال نأ 18 هدر وكاشللا ةردكولاا هلك مو ةمامقلا

 لاطبإو لوقلا كلذل درال هلوقف رو< نل نأنظ هنأ كرشملا نع انهه كح ىلاعت هنآل. رهاظ انهه

 قفشلاب مسقأ هدعب لاق م نظلا كلذل .

 ءابفلاخي وأ ءايشالا هذه عقاو مسقلا نأ ىف ءاملعلا فالتخا تفرع دق 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 نم مولعم كلذ نآل :أفوذحم ناكنإو .قفشلا بر عقاو مسقلا ناراوغأ يقكيبتا نأ( كركأو

 . ىلاعت هللا ريغب ناسنالا مسي تأ ركل وز كيج

 هن أك قفش بوث لاقي هنمو ؛ءىثلا ةقرل ةغللا لصأ ىف قفشلا ظفل بيكرت 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١



 7 راهم ب هنو

 ىف ناك هن كل |ريعس لصيو 621١١ ارو اوعدب فوس
1١ 2 

 ىقكلا ل

 رتس هد ه2 نهال رجه - مون

 140 روحت ن أ نأ نظ هنإ :!: ارورسم

 ( أروب وعدل فردسف ر) هلو 00

 راثلا لهأ نم هنا لع هنيمي ريغ نم هباتك ىنوأ امل هنأ ىنعملاو ؛ كالهلا وه روبثلا نأ ملعاف

 رخآ هجو هقو 0 هافهاو لاق اذإ 0 هوم وعدل نالف لوقت برعلا : ءارفلا لاق 6 هآروشاو لوقيف

 ةرخآلا كاله ىمسف هيلع ةيظاوملا ىهو « ءىثلا ىلع ةرباملا نم قتشم روبثلا لاقف «لافقلا هركذ

 . عولولاو موزللا مارغلالصأو ( امارغ ناك ام اذع نإ ) لاق 5« لوزيال مزال هناآل روث

 : ناتل أسم هيفف ( ًاريعس لصيو )ل ىلاعت هلوق امأ
 هلصنو ) لاقو (ًاريعس نواصيسو) ىلاعت هللا لاق ؛ رانلا رفاكلا ىلص لاقي « كيال كالا ١

 ( ىلوتو ثندك] ىذلا 1 نتف اال اهالصيال ) لاقو )م أ كاَط ورده نم الإ ) لاقو ( ميج

 رانلا ف وهو ءرانلا لخدي مث روبثلا وعدي هناف هرهظ 0 ند هلايشي هباتك ىطعأ اذإ نأ 11

 امهعامتجا ىلع وه ا ]و «رخآلا قنيال اهدحأو (ًاروبث كانه ارعد) لاق اك« ًاروبث وعدي ًاضيأ

 . لمع وأ لوق نم اهلا برق امو اهنم هّللاب ذوءن .اههوخد دعب و رانلا لوخد لبق

 هلصن ) هلوةك فيفختلاو ءايلا مضي ىلصيو ورمع وبأو ةزمحو مصاع أرق « ةيناثلا ةلأسملا ١
 اع تلو و زاثلا لخدي ىأ ىلصيف ىل اصل هنال ةرورشملا م ءارقلل ةقباطم 7 ارقلا ءذهو ) ميج

 ا "4 .-جلا مث ) هلوقو ( ميحج ةيلصتو ) هلوقك ةلقثم ءايلا مضب ىتاسكلاو عفانو

 ناك هنأ ( ا هيف لافقلا ركذ دقف 6 ًارورسم هلهأ ىف ناك هنإ ل ىلاعت هلوق ام امأ

 ةاللصلا نف ىضتا رفلا*ةقصم لاتحاو تادابعلا ءادأب| بعتلا نمراحدتسم |حنم,يأ ارو ا

 هوجرب الو هللا فاخنال باقعلاو باوثلا و كانا نم مآ ع اعملا ىلع امادقف دابا موصلاو

 نم ًايقتمإهنيميت ةناتك قوأ ىذلا.قموملا ناكو عطقنيال ايقاب ًامغ ىنافلا رورسلا كلذب هللا هلدبأف

 000 ةرخالا َْق هّللأ ا ءمأ قارا طلاع 55 َّق نكي ملو باذعلا نم نعل ريغ ىصاعملا

 هاوق كأن وتيم لأ َْق ناكهنإ) هلوق نأ (ىف اثلا) دفنال ًاماد رو رد ىقافلا مغلاب ىلاعت هللا هلدبأو

 رفكلا نم هيلع مهامب نيبجعم ايندلا ىف نيمعنتم ىأ ( نيبك اذ اوبلقنا 0 لإ ازين ذل
 تاب -قغكتلا عزم هيلع ته انع ان ووش هلهأ ف رناك ادنأ ((ىتنملا :تركي نأ ,لككع اف كردكم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع قورادق و“ كاسللاب قدضاو ةئانقألات زم كدض) فيعتلاب كيانكتتلاو

 . زفاكلا ةندعاو قكاوملا نيس انندلا » 1 هنأ

 نعو ريصملاو عجرم اراحاو عوجرلا وه روحلا نأ معاف ( روحي نل نأ نظ هنإ ! ) هلوق امأ م



 ةياالا«ل| همس 0 قوأ ف امأف : 2 ل ١١ ف

 م دع ا س16! 3 رح 1 ماتخ 61 

 0/١ ا ”ا.سمللا 7 لسا فوسف «/2 كنيمعا هناتك 0 كاهل

 دا تت وعل 5-1 10

 ل انك نأ : م امأو *:ارورسمهلهأ ىلإ بلع
 دس _-

 هال 1 012 امي هلال قوأ ع اياك ه ١ ىلاعت هلوق امأ

 1 ( سر ناحل فس احا كو ودق تسرب كلا كانك لمعأ نم اما 0 ىعلف ( انكربم

 لا اعإو ا كلملاهب دلل كل هناق؛ اريح د فاوسف ىذا لئاقلال ودك وهو بجاو هللا نم

 ةيصعملاو ؛ هذهاهنم 0 2100 ةلاعإ كلك رص انا و لا طا . مالكلا قيقرت

 هبحاص ىلع ةدشال هنآل ريسبلا باسحلا وه اذبف ةيصعملا نع زواجتي و ةعاطلا لع باث مث هذه

 باوط قف هنا . هلع ةدملا كل و ف كدعلاب بلاطت ا ل لاقي الو. ةققانمالو

 ورسم لها" لإ عجري ريسيلا باسحلا اذه دنع هنإ مث . حضتفيف ةجح الو ًارذع دحب مل كلذب

 2 5 0 لأ لها هلهأ# نك 1 رو موتك ف يساف زارح كارد

 نم هب قيليام ةنجلا ىف هلهالو هل دعأ هناحبس هنأ ىلع ةبآلا هذه تلدف . نينمؤم اوناك اذإ هتايرذو

 اح بساع هيللا كوفي قالو هللا لوسر تعمس د تلاق اهنع هللا ىضر ةشّئاع نع . باوثلا

 ىلا هقول اهاقا# هئانيس نع راجت و هناتك د لعب لاهل: ناسيلا تامل اقو كلف ار

 « كله دقف باسحلا شقون نم علم هللا لوسر لاق » تلاق ةشأاع نعو ه كله دّقف باسحلا

 لا 21 ا ف م اك 0 رم امأف )كوش هنلا نإ هللا لوسراب تلقف

 نوكت ةيساحملا نآل لاكشإ بساحب هلوق فو « بذع باسحلا شقون نم نكلو « ضرعلا كلذ

 تلعف ىلإ لوقي دبعلا نأ ( هباوجو) هبسا>يف ةبلاطم هبر لبق دحال ةمايقلا ىف سيلو « نينثا نيب

 أب رافكلا صخ ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو . ةبساحم دبعلاو برلا نيب كلذ ناكف . ةينالفلا ةيصعملا

 هسا ةملاملا تناكم فلكي دسعلار ”ناديطللا ملكي هنأ ىلع كلذ لدف : مهملكي ال

 ىلكلا لاق (اهدحأ) هوجو هيف نيرسفمللف « هرهظ ءارو هاك تلا ل امأ

 55 ملخت دهاجم لاق ( اهناثو ) هرهظ فلخ ىرسيلا هديو هقنع ىلإ ةلولغم هنيمب نآل هيف بسلا

 كلذك ةباتك أرمف « هاَفق ق'ةبجو لوحتي : موق لاق ( اهللاثو ) هربظ ءارو نم لعجتف ىرسبلا

 نم عنمي نينمؤملاك هنيميب هذخأ لواح اذإ هنال هربظ ءارو نم هلامشب هباتك ىتْوي هنأ ا

 هلاك قرأ نأ 07 للا (لبق نافز هلال طاق 51 كل

 لام دلال و 0 امدح ( امهدحأ ) نيهجو نم ( باو لاو ) رهظلا 7-1 مو ( هلامشب

 نه مهضعلو ٠ هلامشب 0 مبضعب نوكي نأ ( اهن :امثو ) ىلكلا نع ها 0 لع ةرهط زو

 هربظ ءارو



 6٠ه ةيآلا . داك كنإ ناسنإلا اهيأ اي : ىلاعت هلو

 مالكلا ىف ضرتعاو (هياتك ىنوأ نم امأف ) هلوق ىف باوجلا نإ ىتاسكللا لاق ( امسهاخو ) ةمايقلا
 هءاتك ىقوأ نف) اذكو اذك ناكو"« تقشتا ءامسلا 1ذإ ىنعملا و ( حداك كنإ ناسنإلا اهمأاي ) هلو

 ىدهىنم منيتي امإف) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ اذك وبف هربظ ءارو هباتك ىنوأ نمو اذك وهف ( هنيميب

 كنإ ) هلوق هيلع لدام باوجلا نإ ىضاقلا لاق ( امسداسو ٠٠) ( 00 0 الف ىاده عبتا 0

 ميعنلاب زوفتل نا اسنإلااأ ميلا كلذلح دك اذ مت ان ءاعان نورت ناتنالا»اعااجلاع لا دل حداك

 ؛لجرلا أ اي لاف ك سانلا دج دا 0 00 (نا اسنإلا اهمأاي) هلوق امأ
 غلب أ وهو لافقلا لاق , سانلا نم دحا ولك هب صخ باطخ هن "اكو . انبه اذكف ؛ لجرلا كلذ مكلكو

 املا ظفللا فالخم نييعتلا ىلع مهنم دحاو لك ةيطاخم ىلع صيصختلا م اقم مئاق اق هنآل مومعلا نم

 ذالك نأ (لوالا )نالوق هيفا :ههو ؛ هنيعل لجر هنم دارملا نأ ( ىأ هاو ) كلذك نوكرال هنإف

 ررضلالمحتو هدابعداشرإو هللا تالاسر غالبإ ىف حدكست كنأ ىنعملاو لس وهيلع هللا ىلص دم هب

 ه : سابع نبا لاق (ىناثلا) هدنع عئاض ريغ وهو لمعلا اذهب هللا قل: كنإف رشات رافكلا
 رارصإلاو ؛ مالسلا هيلع لوسرلا ءاذيإو ءايندلا بلط ىف هداهتجاو هدج هحدك و . فلخ نب ىنأ

 هياتك ىتوأ نم امأف ) هلوق ناآلو «ةدئاف رثك أ هنآل سنجلا ىلع لوم هنأ برقآلاو . رفكلا ىلع

 هلوق امأ « ًاسنج ناكاذإ الإ متال كلذو « هل نيعونلاك( هرهظ ءارو هباتك ىتوأ نم امور(
 هداج حدك نم اهيف رثؤي ىتح هيف حدكلاو لمعلا ىف سانلا دهج حدكلا نأ ملعاف ( حداكك نإ )

 توملا وهو كبر ءاقل ىلإ حداكك نإ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالت هيفف (كبر ىلإ) هلوق امأ ؛ هشدخ اذإ
 اهنال كلذو « ةفيطل ةّتكن ريسفتلا اذه ىف لوقأو « نامزلا اذه ىلإ قبيو رمتسي حدكلا اذه ىأ
 ةقشملاو حدكلا نع اهرخآ ىلإ اًهوأ نم ةيويندلا ةايحلا هذه, ىف كسول ناسنالا نإ 2
 ءاهتناب ةقشملاو حدكلا ءاهتلا بوجو ىلع لدن ىهف ؛ ةياغلا ءاهتنال ىلإ ةملك تناك املو ؛ بعتلاو

 ةيسن نإف ,لوقعم كلذو « ةمحرلاو ةداعسلا ضحم ايندلا هذه دعب لصاحلا نوكي نأو ؛ةايحلا هذه

 ىلإ حداك كنإ نينجا اهب اان: لاك نأ حص اكف ؛مآلا محر لإ اندلاهيسنت امدلا لإ

 دكا نع ًاصلاخ هلبق ام ىلإ ةبسنلاب محرلا نع لاصفنالا دعب ام ناكف  محرلا نم لصفتت نأ

 7 لافقلا لاق ( اهيناثو ) كلذك توملا دعب امف لاحلا نوكي نأ هللا 0 نم وج ىو هياط

 (اهتلاثو) ا نبه ىلإ فر> لاععتسا نسح لب وأتلا !ذمف كير ىلإ هب ريصت م كايند ىف حداك كنإ

 (كبر ىلإ) كلمعب عاس لاق هن اكف ؛ ىعسلا وه ح تكلا نأ ىعم لعرلا لوح دينك

 كل رفمال هكح قالمىأ كبر قالفجاج 1 لاق ( لوآلا) نالوق هيفف ( هيقالف ) ىلاعت هلوق امأ
 هتاقالف ق د ال ضرع وهو لع لكلا نأ, ل حدكلا ىلإ دئاع ريمضلا .ايو اعلا (هئم

 اذ 0 أتي . لامعاللا_ كلت 7 هسف ىذأ) كلا 1 ١ ةاقالم دارملا نوكأ ل
 . ( هنيميا ةراتكا ىوأ نم امأ 0 ةيآلا هذه دعب هلوشب لي واتلا

 عمإ) بر »4) 



 هيلا . حداك كنإ ناسنإلا اهيأ اي 2090

 تداخل ا ١ ال ١ ةوريكريرك# سو هدع رع

 د١ هيقالق احدك كبر لإ حداكَكنإ ْناَسْناَلآ اهأ اي

 لوبقلا الإ هل سيلف نكمملا امأو ءالصأ ةعئامم ريغ نم ًايراس ًاذفان . همادعإ و ؛ هداحإ ىف هتردق

 بجاو نم ىرخأ مدعللو ؛ةرات دوجولل الباق نوكي نأ هب قيقح ءىثلا اذه لئمو ؛ دان الا

 « دتماف .ىثلا دم نماةؤتعأم:هنأ,(كوآلا»ناهجو هيفف(تدم ضراألا اذإو) هلوق امأ هوجو

 اول( فينا ري افي لعق لابحلا ةزع .كتولأا سيرو ) "لاق © فنسدتنلاب اهلابخ لازت نأ ىهو

 مدآلا هم تدي سآبع نبا: نعْألا ( اتسأ:الؤ ًاجؤع انف ئرث أل ًافصفص ًاعاق): لاق اك: :اهرهظ
 هدمأ ىنعمب هدمنم ذوخأم هنأ (ىناثلاو) ىوتساو هيف ءانثلا لكلاز دم اذإ ميدالا نآل ؛ ىمظاكسا

 هبل مفعدان كارما دتاثإلتيأ ملعاو . باسحلل اهيلع قئالخلا فوقول ةمايقلا موي اهتعس ىف دازب ىأ

 موي نيفقاو اوناكامل نيرخالاو نيلوآلا قاخ نآل ءاهدادمإب وأ اهديدمتب كلذ ناكءاوسض رآألا

 امنأ ىعملاف ( اهيف ام تقلأو ) هلوق امأ ٠ ابضرعو امهلوط ىف ةدايزلا نم دب الف. أهروظ ىلع ةمايقلا

 ؛اهلاقثأ ضرآلا تجرخأو) هلوةك وهو «زوتكلاو قوملا نم اهفوج ىف امب تمر تدم امل

 ( ًاتاومأو ًءايحأ اتافك ضرألا لمحت ملأ ) هلوةكو ( روبقلاف ام رثعبو ؛ ترثعب روبقلا اذإو
 ىصقأ تفلكست اهنأاك .ىث اهنطاب ىف قبب مل ىتح ولخلا ةياغ تلخو ىنعملاف ( تلختو ) هلوق امأو

 ةمحرلاو مركلا ىف امهدهج اغلب اذإ . ميحرلا محرتو ؛ ميركلا مركت لاقي اي ولخلا ىف اهدهج
 نطب نم ءايشألا كلت جرخأ ىذلا وه ىلاعت هللا نأ قيقحتلا نأ لعاو . امبعبط ىفام قوف ًافلكن و

 ابر تنذأو ) هلوقامأو ٠ عسوتلا ليبس ىلع كلذب تفصو ضراألا نكل . اهربظ ىلإ ضرآأللا

 هجو فلتخا اذإو ٠ ضراألا ىف اذهو ءامسلا فلوآلا نأ الإ هريسفت مدقت دقف (تقحو

 . ًاراركت نكي ممالكلا

 ( هقالف ا حداكك نإ ناسنإلا اه اي ) ىلاعت هلوق

 ءازج نم هل دب الو طرش ( ناسنإلا اهبأ اي ) هلوق ىلإ (تقشنا ءامسلا اذإ) ىلاعت هلوق نأ ملعا
 ىلإ مولا بهذيا اذإ باوج فذ> : فاشكلا بحاص لاق ( اهدحأ ) هوجو ىلع هيف اوفلتخاو

 ىنعملا اذه نآل باوجلا كرت امتإ ءارفلا لاق ( اهيناثو ) ليوهتلا ىف لخدأ نوكيف ءىشث لك
 ركذ كرت ( ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ) هلوق هريظنو. فرعف هانعم نآرقلا ىف ددرت دق فورعم

 باوجلا نيققحملا ضعب لاق (اهتلاثو ) عضاوملا رئاس ىف مدقت دق هب ميرصتلا نآل نآرقلا

 لوقك وهو , ضرتعم ( ًاحدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا اهبأ اي ) هلوقو ( هيقالف ) هلوق وه
 ..انهه اذكف + رش وأ ريخ نم, تلمعام كلذ فنع ىرت ناسننإلا اهأ اي اذكو اذك ناكاذإ لئاقلا

 ريخأتلاو محدقتلا ىلع لوم ىنعملا نأ ( اهعبارو ) هلمع ناسنإلا ىل ةمايقلا موي ناك اذإ ريدقتلاو

 تماقو ( تقشنا ءامساا اذإ ) هيقالف ًاحداككبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا اهمأ اي : لبق هن أكف



 ( قاقشنالا ةروس )

 2 ةيكم تانآ سمخو نورشع ىهو

2-0 

 ه ع2 رت نّووده ل د د 2 2-5 ها 6 ظ لهانع ا هي امه

 «»تدم ضرال ا اذإو «» تقحوامرل تنذاو«<١١تقشنا هامسلا اذإ

 هد ير

 0 ىنءملاو ( ميركللا زيزعلا تنأ كنإ قذ) هلوقك مكهتلا ليبس ىلع كلذ لمحي نأ ىلوالاو

 ممؤازومساو ب مهكحض هتلمج نم ناك ىذلا مهامع ىلع رافكلا انيزاج نه: نينمؤملل.ل وعي ىلاعت

 ىضتقي هناثل ؛ مرورس ىف ًادئاز لوقلا اذه نوكيف؟ ةحلاصلا كلامعأ ىلع 5 انيزاج امك. كتقي رطب
 . ملعأ هللاو . ةمايقلا لا و>أ اهنم دوصقملاو  مهئادعأب فافخت-الاو مهميظعت ىف ةدايز

 ١) ميحرلا نمحرلا هللامسب «

 ,تلخمو اهفام تقل . تدم ضراآلا اذإو ؛ تّةحو اهرل كنذل 7 تقشنا ءاهملا اذإ ١

 . ( تقحو امرا تنذأرو

 نم قمهنت اهنأ مالسلا هيلع ىلع نعو «نآرقلا نم عضاوم ىف هحرشرم دقف ءامسلا قاقشنا امأ
 نذأام » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمو « عمتسا هل نذأ ىنعمو ( اهبرل تنذأو ) هلوق امأ : ةرجلا
 : بنعق لوق جاجزلاو دربملاو ةديبع وبأ دشنأو «نآرقلاب ىنغتي ىنل هنذإك .ىشل هللا

 اويتذأ مدنع رشب تركذ نإو هب( ولولا اوعمس اذإ مص

 يدهم اهقش ىف ىلاعت هللا ةردق ريثات نم عنمي ام ءايشلا مرج ىف دجوي مل هنأ ىنعملاو

 كلاملا ةبج نم رمآلا هيلع درو اذإ ىذلا عئاطلا دبعلاك ريثأتا كلذ لوبق ىف تناكف : امثازجأ
 عادبإلاو داحيإلا ف ةردقلا ذافن ىلع لدي ( نيعّئاط انيتأ اتلاق ) هلوقف عنتمي ملو ؛ نعذأو هل تصنأ

 مادعإلاو قيرفتلا ىف ةردقلا ذوفن ىلع لدي ( امرل تنذأو ) انبه هلوقو ءالصأ ةعنام ريغ نم

 . هب قيقحو . اذكب قوق وه كلوق نم وهف ( تقحو ) هلوق امأو ؛ الصأ ةعنام ريغنم ءانفإلاو
 هتاذل نكمي لكو هتاذل نكمت وهف مسج لكو ؛ مسج هنال كلذو عنتمت الو داقنت نأب ةقيقح ىهو ىنعي
 همدع ىلع هدوجو حيجرت ناك. كلذك ناكام لكو . ةيوسلا ىلع هيلإ ةبسفلاب مدعلاو دوجولا نإف
 ريثأت نوكسيف ؛ هحيجرتو دوجولا بجاو ريثأتب نوكي نأو دبال : هدوجو ىلع همدع حيجرت وأ



 ةيالا . نورظني كئاراآلا ىلع : ىلاعت هلوق ع

 نوريشي مهنأ ىعملاو هب باعيام ىأ ةزيمغ نالف ىف امو : هباع اذإ هزمغو بيعلا ىنعمب ًاضيأ رمغلا

 اهتاذل امنومرحو مهسفنأ نوبعتي ءالؤه ىلإ اورظنا نولوةيو . مهنوبيعيو ءازهتسا نيعالاب مهلإ
 مهلهأ ىلإ اوبلقنا اذإو ) ىلاعت هلوق ( اهثلاثو ) هنونقيتي ال باوث بلط ىف مهسفنأب نورطاخيو

 11 0 ا اس دل معنتلاو ةيصعملاو كرشلا نم هيف مه امب نيبجعم ( نيبك اذ اوبلقنا

 ىفو ؛ هدحوعضوملا اذهىف فلأ ريغب (نيبكف) هنع صفح ةياور ىف مصاع أرق ؛ ءوسلاب نيملسملا
 نيهك اذ ليقو : ناتخل امه ليقف . فلآلاب نيهك اف نوقابلا أرقو فلالاب (نيهك اذ) نآرقلا رئاس
 هلوق ( اهعبارو ) نيبجعم نيهكفو  ايندلاب معنتلاو رفكتلا نم هيف مهام نيلوغشم نيمعنتم ىأ

 بج رضاحلا معنتلا مبكرت ىف لالض ىلع مث ىأ ( نولاضل ءال وه نإ اولاق مهوأر اذإو ) ىلاعت
 . ناقكلا رف ىلاعت هاكحام رخآ ده ور ل مأ دوغنوز هلإ له ئزذي الاوت بلط

 ءابقر رافكلا ءالؤه تعبي مل ىلاعت هللا نأ ىنعي ( نيظفاح مهلع اولسرأ امو ) ىلاعت لاق مث

 موملع نوييعيف ؛ لطاب وأ ق- نم هنوعنصيام نودةفتيو ؛ مهاو>أ مهيلع نوظفح . نينمؤملا ىلع

 . مهسفنأ حالصإب اورمأ امإ لب : الالض هنودقتعي ام

 : ناتلأسم هيفف ( نوكحضي رافكلا نم اونمآ نيذلا مويلاف ) ىلاعت هلوق امأ

 كحضي ةبساحملاو لامعألا عقصت موي وه ىذلا مويلا اذه ىف نأ ىنعملا ( ىلوألا ةلأسملا ١
 لع نوكحضت اوناك رافكلا نأ«( اهدحأ ) ةوجو. كحضلا اذه بيس ىفو؛« رفاكلا نم نمؤملا

 نيرفاكلا ىلع نونمؤملا كحضي ةرخالا ىفو « سؤبلاورضلا نم هيف مام ببسي ايندلا ىف نينمؤملا
 مهنأو ؛ءىث ريغ ىلع ايندلا ىف اوناكمهنأ اوملع مهنالو  ءالبلاو باذعلا عاونأ نم هيف مام ببسب

 اولخدو  دباألاة-ارريسيلا بعتلاب ولان و يقملا يعنلاب اوزافدق مهسفنأ نوريو نافب قاب اوعاب دق

 اهبف نوخرطصي فيكو رانلا ىف نوبذعي فيك مهل] نورظني كارلا ىلع اوسلجأف ةنجلا

 اهيف مهو رانلا لهال لاقي ملاص وبأ لاق ( ىتاثلا ) ًاضعب مهضعب نعليو روششلاو ليولاب نوعديو
 نونمؤملاو « جورخلا نوديري اهيلإ اولبقأ تحتف دق اهوأر اذإف « اهءاوبأ مهل حتفتو اوجرخا

 . كحضلا ببس وه كاذف ؛ مهنود تقلغ اهماوبأ ىلإ اوهتنا اذإف ٠ كئارآلا ىلع مهل] نورظني

 مهنم نوكحضي ىأ نوكحضي نم. لاح ( نورظني كئارآلا ىلع ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأملا ١
 . ربكلاو ةزعلا دعب راغصلاو ناوملا نم هيف مم ام ىلإو مهملإ نيرظان

 : سوأ لاق ؛بيثملا هللا ىأ بيثأ ىعمب بوث (نولعفي اوناكامرافكتلا بوثله) ىلاعت لاق مث

 ىدمحتو كيلع ىنثي نأ كبسحو بوثم ىنع كيزحي وأ كيزجأس

 وأ ريخ نم هلمعام ءازج هلعاف ىلإ عجرب ىأ بوثيام وهو « باوثلا نم لءفوهو : دربملا لاق
 :ةديبع وبأ دشنو . رشلاب ةأفاكملا ىف لا ةياؤتلال وا

 باوثلاىلإ ءىحتال كل اف الوسر نسحابأ غلبأ الأ



 لح ةيآلا . اوناك اومرجأ نءذلا نإ : ىلاعت هلوق

 2 2 ها

 اور اذإو 000 َنوُكحْصَي اوما نيذأ | نم ا ا 0

 مور اَنِإَو 0 َنيكَفاو 5 ميلهأ كِل 0 اذوب نوما م
 نددق مروسو

 ندذل ا مويِلاف ٠ نيظفاَح ملعون امو ا .الؤه نإ اولا

 2 ص رك هده

 و : له كاب 0 كئارآلا ىلع 2 00 رافكلا نم اوما

 جاهتبالاوه قيحرلاو ؛ ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا ةذلو قا ةقارعم ره ةناكو لا ةنجلا ىف منستلاو
 هبجو ةعلاطم الإ نولغتشيال ىأ مينسقلا نم الإ نوبرشيال نوبرةملاف: تادوجوملا ملاع ةعلاطمب

 . هتاقولخم ىلإ ةراتو هنلإ هرظن نوكي ةراتف «ًاجوزمم مارش نوكي نيملا باحصأو ؛ مركلا
 ام قرش هلق و ؛ لاخلا ىلع بصن جاجزلا لاقو حدملا ىلع بص انيع6 ةيناثلا هل اللا 7

 . م دقو ( هللا دابع ام برشي ) هلوقك ( نوبرقملا

 نورها 00 عااد و نوكحصر "اوما كذلا' نم اون[ ومر لن : ىلاعت هلوق

 مولع اولسرأ امو : انواع ءالؤه نإ اولاق موأر اذإو . نيبك اذ اويلقنا مبلهأ ىلإ اويلقنا اذإو
 رافكسلا بوث له: نورظني كئرآلا ىلع «. روكحضي رافكلا نم اونمآ نيذلا مويلاف « نيظفاح
 حبق كل دك 22 02 اراألا هلا "ل ا نا ِ هنأ معا < نولعفي اوناكام

 ىف رافكلا ىلع بلقنيس كلذ نأ نيب مث , مبكحضو مهئازهمتسا ىف ايندلا ىف مبعمرافكلا ةلماعم

 : لئاسم هيفو ؛ مهمولق ةيوقتو نينمؤملا ةيلست هنم دوصقملاو « ةرخآلا

 نإ ) هلوق نم دارملا نأ (لوآلا ) نيهجو لوزنلا ببس ىف اوركذ 4« ىلو ألا ةلأسملا ١)

 أوناك ىمبسلا لثاو نب ىصاعلاو ةزيغملا نب ديلولاو لهج ىبأك نيكرشملا راكأ ( اومرجأ نيذلا
 ىلع ءاج (فاثلا) مم نوثزمتسيو نيملسملا ءارقف نم مريغو لالبو بيهصو رامع نم نوكحضي
 . مماكأ ىلإ اوعجرم# اوزماغتو اوكحضو نوقفانملا مهنم رخسف نيباسملا نم رفن ىف مالسلا هيلع
 . عقلي هللا لور ىلإ ىلع لصينأ لبق ةيالا هذه تلزفف . هنم اوكحضف علصأألا مويلا انيأر اولاقف

 هلوق ( اهوأف ) ةحيبقلا تالماعملا نم ءايشأ ةعبرأ مهنع ىح ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 هلوق ( اهناثو) مهيدبو مم نوئزمتسي ىأ نوكحضي اونمآ نيذلا نم اوناكاومرجأ نيذلا نإ

 نوكيو بجاحلاو نفجلاب ةراشإلا وهو ءزمغلا نم نولعافتي ىأ ( نوزئاغتب م اوماذإو)



 ةيآلا . نوسفانتملا سفانتيلف كلذ ىفو : ىلاعت هلوق ا

 هرخآ ىأ ( كسم همتاخ ) أرقي هنإف فاسكلا رايتخاو , مالسلاهيلع ىلع ةءارق هدكؤيو اهميتاوخ

 مل وقكردصم ماتخلاو مسا متاخلانأ الإ ىندملا ىف ناب راقتم امهو ءارفلا لاق ؛ نييبنلا متاخ لاقي اك

 1 ليقو . همعطل ًابيبطت هيف نأ اوركذو « كسم هطلخ هانعم ( ثلاثلا ) عباطلاو عابطلا ميرك وه

 ةيوقتو مضحلا ىلع نيعي امم ةراحلا هيوافآلا هذهب جوزمملا 0 نأ ,داّرملا_ لعل. لوقأو.: هحؤل
 ريبج نب ديعس هأور لوقلا اذهو « مهنادبأ ةفحو مهتوهش ةوق ىلإ ةراشإلا هنم دارا لعلف : ةوهشلا

 لاق « بط طالخأ .تذخأ .دقل ئأ ؛ ىرط متخ تذخأ دقل ةأرملا لوقت ةسثئاع نع دوسألا نع

 ايندلا لهأ نم الجر نأ ول « مهبرش رخآ هب نومتخي . ةضفلا لثم ضيبأ بارش وه ءادردلا وبأ

 . هحير بيط دجو الإ حور وذ قبب ل اهجرخأ مث هدي هيف لخدأ
 تسفن لاقي : ىدحاولا لاق ( نوسفانتملا سفانتيلف كلذ ىفو ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا هفصلا ّر

 دحاو لكن 'اكهنم لعافت سفانتلاو «هيلإ ريصي نأ بحت ملو هب تننض ذإ ةسافن هسفنأ ءىثلا هيلع

 :.هللا,ةعاط لإ ةرذابملا كيوبعاكرلا طع يلف[ كلذ ىفو : ىنعملاو . هب رثأتسي نأ ديرب نيصخشلا نم

 سفانتلا نأ ىلإ ةراش] هيفو . هنأش ولع ىلع لدت هيف بيغرتلا ىف ىلاعت هللا ةغلابم نأ ملعاو

 . ءائفلا عل رس 0 وه ىذلا مهعنل اك مئادلا مي اهل ميمنلا كلذ لثم ف يوكن نأ نأ بحي

 ١) لكاشم فل ع ال هلوق « ةعبارلا ةفصلا :

 اذإ همنس ردصم وه ىذلا مينستلاب تيم ةنجلا ىف اهنيعب نيعل لع مينست « ىلوألا ةلأسملا ١

 ءاوهلا ىف ىرجت اهنأ ىورام لع. قوف نم مييتأت امنآل امإو « ةنجلا فبارش عفرأ اهنأل امإ : هعفر
 وهو هب رمت ءىش لك ىلع ولعت هتعرسو امام هرثك لجأل امناآل امإو  مهناوأ ىف بصنتف ةمنسم

 هذه لصأ نآل كلذو . ًاضيأ مينستلا وهف. ضافختاو عافترا هيف ىري ىرجلا دنع هنآل وأ : همينست
 .نيرسفملا لوق امأو ؛هتولع اذإ طئاملا تمنستو ريعبلا مانس هنو ؛ عافترالاو ولعلل ةملكلا

 سفن ملعت الف) هللا لوقي امم اذه لاقف : مينست نع لأس سابع نبا نأ. تازهم 3:نوعس عراف

 : ةنجلا لهأل ىلاعت هللا هافخأ ىمأ هنأ وهو نسحلا لاق ام هنم برقيو ( نيعأ ةرق نم مهل ىخأ ام

 ( مينست نه ) ةم ركع نع: ؛:ةف رعم مسا وهو قاقتشا هل فرعي ال اذه ىلعو : ىدحاولا لاق

 . في رشلا نم

 كراع مابع نرا كان ملاا 0 نيع مينست نأ رك ذ ىلاعت هنأ 6 ةيناثلا ةلأسملا ١
 .نيهلا باداإل جزميو . افرص نوبرقملا هيرشي هنآل . مينست وه ةنجلا ةلغأ كاز

 باحأو ؛ نوبرقملا : ماسقأ ةثالثىلإ ةعقاولا ةروس ىف نيفلكملا مسق امل ىلاعت هلل نأ معاو

 نش عهباريش' جرم ةنأبأ ةرزاودثلا هذه ىف نيروك نما ةمارك رك ذ امل ىلاعت!هنإ'# .لاهتتلا باأو

 لدي اذه لوقأو : نيهلاباحصأ مث عضوملا اذه ىف نيروك ذملا نأ انملع ؛ نوبرقملا اب برشي نيع

 ؛ ةنجلا لهأ لضفأ نوبرقملاو  ةنجلا راهنأ لضفأ مينستق : ةليضفلا ىف هتوافتم راهنآلا نأ ىلع



 9 هب ةيآلا . معنلا ةرضن مبهوجو ىف فرعت : ىلاعت هلوف

 : نالوق نئارقلا كلت ىف مث كلذ ىلع ةلادلا نئارقلا نم

 هوجو) ىلاعت لاقام ىلع راشبتسالاو كحضلا نم مههوجو ىف دهاشي ام هنأ ( امهدحأ ل
 .( ةرشبتسم ةكحاض ةرفسم ذئموب

 هفصيالام ضايبلاو نسحلاو رونلا نم مههوجوىف ديزي ىلاعت هللا نإ ءاطع لاق « ىناثلاو )
 . ( ةرضان ) هلوق دنع قبس دق : ةرضنلا ريسفتو . فصاو

 . عفرلاب ( معنلا ةرضنو ) لوعفملل ءانبلا لع ( فرعت ) ءىرق 4( ةيناثلا ةلأسملا 9
 : ناتلأسم هيفو ( قيحر نم نوةسي ) هلوق ( اهئلاثو إل

 ١ ناسحل دشنأو . رخل (قيحرلا) ثيللا لاق ؟ وه ام قيحرلا نأ نايب ىف « ىلوالا ةلأسملا :

 لسلسلا قيحرلاب قفصي ىدرب
 رخا وه هلعاو ؛ هدسفي .ىشالو هيف شغال ام رخا نم ( قيحرلا ) جاجزلاو ةديبع وبأ لاقو

 .( لوغ اهف ال ) هلوقب ىلاعت هللا هفصو ىذلا

 ١ تافص ( قيحرلا ) اذهل ىلاعت هللا رك ذ 4 ةيناثلا ةلأسملا :

 نوقسي ءالؤه نأ لمت« لافقلالاق (لوالا) : هوجو هيفو (موتخي) هلوق (ىوالا ةفصلا 0

 ؛ناصيو مركب ام متخ نم ةداعلا هب ترجام ىلع ةنايصلاب هل ارك هيلع متخ دق موت بارشنم

 موتخملا اذه نأ الإ ( نيبراشلل ةذل ةرمخ نم رامنأو ) لاق ام رامنأ اهنم ىرحت رخآ رمخ كانهو
 ةبقاع ىأ ماتخ هل ىذلا موتخملا جاجزلاو دربملاو ةديبع وبأ لاق ( ىناثلا ) ىراجلا ىف فرشأ
 متخلا نآل ريسفتب سيلو : ىدحاولا لاق ٠ جوزمم هنأ موت ىف هللا دبع نع ىور ( ثلاثلاو )

 زن ملول هنآل ؛ جوزمملاب هرسف كسملا حير ىه ةبقاع هل تناكا نكسلو . جزملا هريسفت نوكيال

 هدارم ناك ىدحأولا لاق « نيطم موت دهاجم لاق ( عبارلا ) كسملا حير هيف لصح امل كسملاب

 هوجولا هذه عيمج نم برقالاو  راربالا همتخ كفي نأ ىلإ دب هسمت ال نأ: وه ؛ نيظلاب متلا نم

 هوجو هيفو (كسم هماتخ) هلوق قيحرلا اذهل ( ةيناثلا ةفصلا ) لافقلا هرك ذ ىذلا لوألا هجولا

 ىذلا نيطلاك. كسملاوهقيحرلاكلذ ةروراق سأر هب متي ىذلا نأ هانعم : لافقلا لاق ( لوألا )

 هجوللقباطم هجولا اذهو . ماخلا هيف عبطني بطر كسملا كلذ ناك-ف ؛ ريراوةلا سوءر هب م

 ىأ (كسم هماتخ) هلوقنم دارملا (ىناثلا) « (موتخم) هلوق ريسفت ىف لاغقلا نع هانيكح ىذلا لوألا

 ةديبع نأ نع هانيكح ىذلا هجولل قباطم هجولا اذهو . كسملا حيرب هرخآ هل متخي ىأ كسلا هتبقاع
 كسم ةبقاعلا كلت لاقف ةبقاعلاك لت رسف مث , ةبقاع هل قيحر نم لاق ىلاعت هناك(موتخم) هلوق ريسفت ىف

 لتاقمو . ريبج نب ديعسو كاحضلاو ةمقلع لوقاذهو « كسمملا حير ىلع هبرش متخ ناكهبرش نمىأ

 عطقملا ةذاذإ ىنعملاو . كسملا برك هحير دجو هبارش رخآ نم هاف براشلا عفر اذإ اولاق ةداتقو

 لامعالاو ؛ نآرقلا تمتخلاَةي هنمو ؛ ءىثلكرخآ ماتخلاو ؛ معطلا بيط عم ؛ اهج رأو ةحئنارلا ءاكذو

0 



 *الا منن نلازارب لا نإ: لاتالون ةبإ

2 1 

 ىف فرت كاد َنورظنب كئاَرأْلا ىلع ١ ميت ىنك َراَ الا نإ
- 

 ا را ديا هةر جيم ياس ه م 6م

 ىفو كسم هماتخ 149 موتخع قيحَر نم َنوَهسي فروا ماوص م هوجو

 #١ يإ اس 0 هاع مه يان 7 اس ل 2 0 دع هس د 2

 ام برشي انيع 2530 ريس نم هجأ : 0 د نوال 0 كلذ

 هذ زو ا رز دع

 ه1 نويرّمملا

 نمو ترتكملا كلذ نراها نودمتت نييلع ىف مه نيذلا حئالملا ىعي ( نوبرقملا هدبشي )

 2*_:اللا نم نوبرقملا نييلع ىلإ هب دعص اذإ ب تكتل ك5 ك0 لا الا :قاعكا هنإ لاق

 . نمؤيلل ةمارك

 لا ةرضنا يفوح وب قي تف رعت «نورظد كنئارآلا ىلع ميعن ىنل راربآلا نإ ) ىلاعت هلوق

 انع ميذست نم هجازمو ؛نوفانتملا سفانتياف كلذ فو كسم هماتخ , موتخع قيحر نم نوقسي

 .4« نوبرقملا ام برشي
 7 نإ ) لاف ٠ مهتلزنم ةبالا هذه مظع ةمدقتملا يالا 6 محا ٍ مظع الل ىلاعتو هنأدسس 1 ملعا

 نوط كئارألا زعا رق (اكر أ ) ةثالث روم أب ميعنلا كلذ 0 رار.لا

 . كلذك تناك اذإ الإ اومعز اف ةكيرأ ىمست الو . لاجحلا ىف ةرسالا كئارآلا : لاغقلا لاق
 ..كلذ مدنعةكير آلا نأ انربخأ ن ملا لهأ نم الجر انقل ىتحةكيرالاام ئردنال انك: نسحلا 30

 رولا نم ةنجلا ىف مهمعن عاونأ ىلإ نورظني (اهدحأ) هجوأ ةثالث هيفف ( نورظني ) هلوق امأ

 ظحلي د مالسلا هيلع لاق « اهريغو بك ارملاو سب الملاو ةيرشاآلاو ةمعطالاعاونأو : نادلولاو نيعلا

 نورظني لتاقم لاق (ىناثلاو) «ايندلا ةعسلثم هل ىءارتي ماندأ نإ و هللا هانآ املكب طبحبف نمؤملا

 ىف .ىثلا كلذ ممرضحيف هيلإ اورظن ًائيش اوهتشا اذإ ( ثلاثااو ) رانا ىف نوبذعي نيح مودع ىلإ
 لمح بجوف 1 0 هذه نأ لعاو : لاحلا

 ؛ ممر ىلإ نورظني مهنأ وهو لكلا قر فر وهو (عبار) ريسفت ىلا رطختاو ٠ . لكلا ىلع ظفللا

 رظنلاو ( معنلا ةرضن مههوجو ىف فرعت ) ةيالا هذه دعب لاق هنإ كرك ن1

 امو ( ةرظان امر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ) لاق ام يلع ىلاعت هللا ةيؤر وه ةرضنلاب نورقملا

 (ايناث و) ىلاعت هللا ةيؤر الإ وه امو ؛ تاذللا مظعأ ركذب ءادتبالا بحي هنأ ليوأتلا اذه دكؤب

 : ناتلأسم هيفو ( معنلا ةرضأ مههوجو ىف فرعت ) ىلاعت هلوق
 نم مههوجو ىف ىرتام ببسب ةمعنلا لهأ مهن :أ تفرع ا اذإ ىنعملا ( ىلوألا ةلأسملا إل



 ةأ/ ةيأآلا . موقرم باتك : ىلاعت هلو

 لاقف . نوففطيال نيذلا راربالا لاح ركذي هعبتأ « نيففطملا راجفلالاح ركذ ال ىلاعت هنأ معا
 . نيلو ألا ريطاسأ هللاباتك نأ نمو ثعبلار اكن ]نمراجفلا كئلوأ همهوت اك مالا سيلىأ (الك)

 لاق ةغللا لهأ امأ  الاوقأ ًاضيأ ريسفتلا لهآلو ء الاوقأ ( نييلع ) ظفل ىف ةغللا لهأل نأ لعاو
 تأ رعاك مسالا اذه بارعإ جا زلا لاقو ؛ولعلانمليعف وهو ىلع عمج (نييلع) ىلصوملا حتفلا وبأ

 نا نوف نووشفللا لم أ» نيرسنقتيأرو نورسفق هذه لوقت ك٠ عمجا ظفل طم

 ةملاق ىه لئاقمو ةداتق لاقو . ةعباسلا ءامسلا اهنإ ىرخأ ةياور ىفو « ةعبارلا ءامسلا اهنأ سائع

 آعامت ن١ ىدد ءارغلا لاقو + ىيتنملا] ةردمل ما كاحتتتلا لاقو" « ةعباسلا ءامثلا 5 رة

 ةفوفحم ةيلاع بتارم ىه نورخآ لاقو « ةنكمألا ىلعأ جاجزلا لاقو : هل ةياغ ال عافترا دعب
 نآرقلا رهاظو : ةكئالملا لامعأ باتتك دنع : نورخآ لاقو ءاهنأش ىلعأو هللا اهمظع دق ةلالجلاب

 مولعم هنأ ىلع هل ًايبفت ( نويلع ام كاردأ امو ) هلوسرل لاق ىلاعت هنآل ريخآلا لوقلا اذهل دبشي

 موقرملاباتكلا اذهىف مهءاتك نأ نيبف (نوبرقملا هدهشي موقرم باتك ) لاق مث هفرعيس هنأو « هل

 ظفحم مهلكوي كلذكف ظوفحما حوللاب مهلكو ايىلاعت هن اكف . ةكئالملا نم نوبرقملا هدمشي ىذلا
 ةظفحلا نأ عنتمبالو هل ماظعإلا هجو ىلع باتكلا مأوه ىذلا باتكلا كلذ ةلمج ىفراربالا بتك

 مهسفنأ بتك نوظفحت 5 امن وظفحيف نييرقملا ءالؤه ىلإ امومدلسي مهنإف راربالا بتكب تدعص اذإ

 ءال و ةداهش مهماع ريصي و هظفحي ١ وطو.ىذلا ةياتكلا كلذ ل] فئاحصلا كلت قفاه نر

 امعأ نم هر 5: . مل 357 نيب رقما ءالؤه 3 ا اياخ نوبساحب كلذإف ؛ راربلا

 1 , ةيلاعلا ءامسلا ىف هنأ لع كلذ لوأت نم لوق حصص ءاهسلا ىف تامككلا اذه ناكل

 . ىلوأ هانرك ذ ىذلا ناكنإو ء« كلذ ىف لاوقأألا

 تامدلع نك ةرابطلاو ءاضلاو ةحسفلا و مولعلا نأ ان امإةيالا هده رعت ف يمتسملا ناك معاو

 كانك عضو نه دوصقملا ناك الف ؛ ةواقشلا تامالع نم ةيلظلاو قيضلاو لفسلاو « ًةداعسلا

 نم دوصقملا ناك« منأش ريقحتو راجفلا لالذإ عضاوملا قيضأ ىفو . نيلفاسلا لفسأ ىف راجفلا

 0 منأش رمل مهلالجإ كلذب مل ئالملا ةداهشو.« نييلع لعأ ىف راربالا باتك عضو

 را 52 ةباتك نإ ىحملا ل وكف , ةباتكلا تاتكلا:نم دارملا نأ وهاو ! رخل هل

 . ملسم 5 لوق وهو ء رارإلا لامعأ عيمج هيف موق م باتك هنأب نييلع فصو مث « نييلع ْق

 باتك موقرملا باتكلاب دارملا نأ (امهدحأ) ناليوأت هيفف ( موقرم باتك ) ىلاعت هلوق امأ

 . باوثلاو ةماركلا نم مل هلل دعأ ام هيف بتك نييلع ىف عوضوم باتك هنأ ( ىناثلاو ) مهلامعأ
 نع . شرعلا قاس ىف مل ةيوتكم ءاشالا كلترنإ : لتاقم لاقف « باتكلا كلذ ىاوفلتخاو

 موق مم باتتك وه : نورخآ لاقو . شرعلا تحت قلعم دحر م حول ف بوتكم هنأ س انع نبا

 هلوق ىنعملا اذهىلع لديو ؛ مه وسي ام راجفلا باتك مر نم دضلاب كلذو ؛ مثرورس بجو امب

 عا - رخ -1)؟د



 تك م١ قوي امر امو 610 َنيِملع ل رار الآ باَتك نإ ال
 سم وو" ع

 ب 2-2 2وه 222 نر مثلا 2 مرع

 »١«©« نويرمملا هدهدشلا ١94« 2 موف مع

 هّللأ كدذع نيل وبةم ريغ ثعمبلل كورك ءالٌؤه ئخللاو كر ملأ دض وهو 5 درلا باجحلاو )ع نب رقم

 : ىضاقلا لاق ( اهثلاثو) 01 زياالو مهلإ رظني الو هللا مبملكي الو ) ىلاعت هلوق نم دا لأ وهو

 0 5 ناك إو 6 ل نع ناللف بجبل .٠ : لاقي لق هنإف 0 هيؤرلا مدع نع ةرايع لكلا : ادحلا

 ىلع لمحت نأ بدك لب 0 "لا نارا طقس ةيؤرلأ مدع نع ةراع باجحلا نك م اذإو 0 دعبلا نم

 نب وجحم مهلاوك : فاشكلا بحاص لاق ( اهعبارو ) ىلاعت هت>ر نادجو نع عر هتروريص

 بج الو مهيدل نيمر ل الإ كولملا ىلع نذؤيال هال مهن اهإو م فافختسالل 0 هنع

 . ةيع بجح هنإ لاقي ءىث ةيؤر نم عنم نم نأ كش ال ( با وجلاو ) مهدنع نوناهملا الإ مه

 ثلثلا نع تبجح مآلا لاقي اأو 2( ةهنع تبوح هنإ لاقي ريماآلا ىلع لوخدلا نه ع نم 0

 نيب كلارذكم موهفم َّق ةققد> طظفالا لعج همجو تاالاعت دم ل هذه اندجو اذا ةوخالا بالسإ

 نم عنملا لصح ىلوآلا ةروصلا ىنف . عنملا وه كلذو . ظفللا ىف كرتشالل ًاعفد عضاوملا هذه

 0 قافحتسا نم عنملا لصح 3 ةثلاثلا قو 2 هب رق كلا لوصولا نه عنملا ل صح ةيناثلا قو )ع هيؤرلا

 ىلإ ةيسنلاب ققحتي امإ عنملاو ءنوعونممل ذئموي مهب ر نع مهنإ الك: ةيآلا ريدقت ريصيف , ثلثلا
 هنالل « معلا ىلع هلمح نكمي الو « ةيؤرلا امإو « ملعلا امإ وهو . ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب دبعلل تبثي ام
 اهاظلا نع لودع وهف ةمحرلا لإ هفرص امأ . هيؤرلا لع هلم ثِحوَف ؛ راقكلل قافتالاب .تاث

 دكؤي ىذلا مث .ليلد ريغ نم رهاظال كرت فاشكلا بحاص هلاقام اذكو « ليلد ريغ نم

 «باسحلاو ضرعلا دعب مهنأ ةيآلا ىنعم : لتاقم لاق . نيرسفملا لاوقأ ليلدلا نم هانركذ ام

 مهر ةيؤر ىلإ رظنلا نع ممن] لوقي : ىاكلا لاقو . مر نوري نونمؤملاو « مر نوريال

 بجحامل لاقف ؛ ةيآلا هذه نعسنأ نبكلام لئسو « هير ةيؤر نع 0 نهؤملاو ؛ نوبوجحن

 لعلد طخسلاب ًاموق بجح امل ىعفاشلا نعو ٠ 3 ىتح هئايلوآل ىلجتي نأو دبال هوريلف هءادعأ

 َّق نيد وج اراك ال ىنعملاف ( محجلا اولاص مع 1 هلق امإ اضيللب هود اموق نأ

 كلذدنعف , ةلزنعملال وق ىلع هتمارك و هللا ةمحر نع وأ. انلوق ىلع هللا ةيؤر نع امإ ةمايقلا ةصرع

 متتكىذلا اذه) مهل ليقف ؛ ءازجلاو ثعبلاب مييذكتب اوخو ءرانلا اولخد اذإ مث رانلاىلإ مج وي
 .هوةوذف هومتنياع دق نآلاو ءايندلا ىف ( نوبذكت هب

 ةدهشلا موقرم كانك نويلعام كاردأ امو 0 نييلع ىفل رارالا هناك نإ الك ) لاعت ةلوق

 « نوبرقملا



 ةن ةيالا . مهنإ الك : ىلاعت هلوق

 نإ :لوقلف اذه كفّوع اذ]*ةناسفتلا ةثيملا كلت لو قارثأ لابعالا "كلل نم دحلو لكذل

 ىلع ةيناسفن ةكلم هبلق ىف ثاصح . بونذلا عاونأ ضعي ناتإلا لع بظاو اذإ ناسإلا

 وهف هللا ريغب كلغشي ام لكو . هللا ريغب كلغشي ام لك الإ بنذلل ىنعم الو . بنذلا كلذ ناينإلا

 تروأ ىتلا ةفلاسلا لامعالا نم دحاو لكلو , داوسو تايلظ اهلك بونذلا نذإف « ةلظ

 ناسنإلا بنذأ الك: مهلوق نم دارملا وه كلذف « الوصح ىف رثأ ةكلملا كلت لوصح اهعومج

 ةدعلا ق,تاكلملانلزم تناكرواملو «بلقلا ىو ىح سادوس هك هلظ د 0
 ًانير نوكي اهضعبف . ةفلتخم ةبلظلاو داوسلا اذه بتارم تناك مرج ال ٠ ةفلتخم فعضلاو
 : عنم هيف لص>و ريخآ دق مهلق نأ نيززلا نم.دارملا نييل ىضاقلا لاق, الافتأ اهضعب و احط اهَضف

 كرت ىلإ مهعاود تيوقو هيلع نيئرجتم لاح دعب الاح بنذلا عاقيإل اوراص مهنأ دارملا لب

 مولعمو ؛ مهيسك نيرلا ةلع نأ نيب كلذلو ؛ مييلع صاألا بعصو اورمتساف ٠ عالقإلا كرتو ةبوتلا
 لعفلا رودص نأ انيب دق لوقأو «ةبوتلاو عالقإلا نم عنمال بونذلا باستكا نم مثراثك | نأ
 « حجرم ريغ نم نكمملا حيجرت عانتمال لاح كرتلا ىلإ ىعادلاو . لعفلا ىلإ ىعادلا ءاوتسا لاح
 بنذلا عاقيإ ببسب اوراص مهنأ ىضاقلا مس املو ؛ ىلوأ ناك ةيحوجرملا لاح امس ن وك نا
 ةفلاسلا لاعفألا ببسب بناجلا اذه راص دقف ةبوتلا كرت ىلإ مهيعاود تيوق ثيحب لاح دعب الاح

 . باتكلا اذه ىفأرارم مدقتدق مالكلا مامتو «ًاعنتمم ةلاخلا هذه ىف عالقإلان وكي نأ ج وف 0

 ًاهوجو (الك) ىف اوركذ مهنأ ملعاف ( نوبوجحم ذئموي مهمر نع ممنإ الك ) ىلاعت هلوق امأ
 لافقلا لاق (اهيناثو) ممولق نع نئارلا بسكلا نع عدر( الك )فاشكلا بحاص لاق (اهدحأ)
 نإف . ًاقح ةرخآلا تناكنإ لوقي ناك هنأ مثالا ىدتعملا اذه نع روسلا رئاس ىف ىكحولاعت هللا نإ
 نمح رلادنعذخت١ مأ بيغلا علطأ) لاقف ةلاقملا هذهىف هبذك ىلاعت هنإ مث ًادلوو الام هيطعي ىلاعت هللا
 دقام اذه ناك املو ( ىنسحلل هدنع ىل نإ فر ىلإ تعجرنئاو ةمئاق ةعاساانظأ امو )لاقو ( ًادهع

 مالا سيلىأ ( نوب وجحنذئموي مهبرنع مهنإ الك) لاقو انهه هركذ هللاكرت نآرقلا ىف هر

 كلذنوكينأ ( اهيناثو ) نوبوجحل ذئموي مهر نع مث لب ىسح ةرخآلاىف مهل نأ نم نولوقي اك
 ذئموي مهر نع من] ) هلوق امأ ( نارلب الك) هلوق ىف ةروكذملا ىه هذه( الك)نوكتو ًاريركت
 صيصختلل نكي مل كلذ الولو اولاق هناحبس و ل ريتال ديك حا جتحا دقق ( نوبوجحمل

 نوكيامو ؛رافكلل ديدهتلاو ديعولا ضرعم ىفباجحلااذهركذىلاعت هنأ وهو رخآريرقت هيفو « ةدّئاف

 ق> ىف باجحلا اذه لصحال نأ بجوف : نمؤملاقح ىفهاوص>زوجحبال رافكلا ًاديدبتو أديعو
 نوبوجحم مهير ةمحر نع مهنأ دا رملا ىتابجلا لاق(اهدحأ) هوجو نم اذه نع ةلزتعملا تباجأ نمؤملا
 عنمي نمل لاقي كلذ نمو ؛ ثلثلا نع مالا نوبجحن ةوخإلا : ضئارفلا ىف لاقي اك« نوعونم ىأ
 ريغ ىأ (نوبوجحل) مسم وبأ لاق (اهيناثو ) هتيؤر نم عنمب )هال ؛ بجاح وه لوخدلا نع

 . باوضقا' وم هتيثأ ام لعل 11 لس



 ةيآلا .انتايأ هيلع ىلتت اذإ : ىلاعت هلوق 6

 « ةعاطلاو ةدابعلل غرفتي اءلق بضغلا و ةوهشلاب لغتشملا نآل كلذو ؛ مينا وه هيحاصو بضغلاو

 . ةمايقلاب ناميإلا نع هل ًاعئام كلذ راص امبرو

 ريطاسأ لاق انتايآ هيلع لتت اذإ ) هلوق وهف نيدلا مويب نيبذكسملل 4 ةشلاثلا ةفصلا امأو ١

 , نيلواألا زيطاسأ لاق نآرقلا هيلع لقءاذإ ىنعملاو «ةؤبنلا نوركسي 7 هيدا لاا ( نيلوألا

 حدقي ىأ ذخأ مهنع هنأو نيلوآلا رابخأ ( ىاثلاو ) نيلوآلا بيذاكأ ( امهدحأ ) ناهجو هيفو

 له ةثالثلا تافصلا هذه نأ وهو: ل ثح انههو « قيرطلا اذم هللا دنع نم نآرقلا نك

 نب ديلولا هنم دارملا نأ ىلكلا لوق وهو ( لوألا ) نالوق هيف ؟ المأ نيعم صا اهنم دارملا

 ةروس ىف لاق ىلاعت هنأب ديلولا هنإ لاق نم جتحاو , ثراحلا نب رضنلا هنإ نورخآ لاقو . ةريغملا
 ريطاسألاق انتايآ هيلعلتت اذإ  هلوق ىلإ - مهثأ دتعم - هلوق ىلإ - نيهم فالح لكعطت الو )ن

 شيرقنم نيدلامويب بذكي امو:ىنعملا نوكي ريدقتلا اذهىلعو « ةريغملا نيديلولا هنإليقف(نيلوألا

 عيمج قح ىف ماع هنأ ( ىناثلا لوقلاو ) نيعملا صخشلا وه اذهو  ريثأ دتعم لكالإ كموق نم وأ

 سيل ىنعملاف ( نوبسكي اوناك اه مهولق ىلعنار لب الك ىلاعت هلوق امأ « تافصلا هذه نيفوصوملا

 « مهولقىف نيرلالوصحل طع 00 املا رهاءقأ لب ؛نيلوآلا ريطاسأ كلذ نأ نم هلوقي اكرمألا

 1 لافت هعللا لعأ امأ ا ىزرشأ هوجو ريفا لها و ؛ هوجو نورلا ةظفل نيت ىف ةغللا لهآلاو
 بهذيف تيملا ىلع نيري توملاو « ناركسلا لع لع نيرترذملاو اءلع بلغ مه.ولق ىلع نار : ةديبع

 نمو.« ًانويرو ٠ انير نيري وهو « هيف خسر اذإ سأرلا ىف رخغاو ساعنلا نار . ثيللا لاق ؛ هب

 لجرلاب نير لاقي « ديزوبأ لاق «هب نير دق حب صأ» نيدلا هيكر امل ةئم عج عفيس سأاقدومع اقياتدع اذه

 باقلا دوسي نأ نيرلا ىوحنلا ذاعم وبأ لاق . هنم جورخلا عييطتسي ال امف عقو اذإ نارا طاخلزب

 نأ وهو : عبطلانء دشأ لافقالاو : نيرلا نم دشأ وهو باقلا ىلع عبطب نا عبطلاو بونذلا نم

 بنذلا هبلق ىلعنار لاقي . ممولق ىلع ىطغ ىنعمب ممولق ىلع نار : جاجزلا 5 باقلا ىلع لفي

 : هوجو مهلف « ريسفتا زق ان حلا انتا كافل انيق 507 نداز نس

 « بلقلا توميف هاشغتو « بلقلاب بونذلا طيح ىح.اتنآتلا ىلع بنذلا وه ده اعو« ل لاق

 دقوب بنذلا ىلع بنذلا نإف ١ بونذلا قر تارقحلاو ؟ اب 2 لاق هنأ هي ملم هللا ل كوك نع قووو

 كندا )ذنب نظش) كندلا كندا اذافأ #ككتلاك ف لقلا7 ذه :نءاوإبع هللا |: اوبك اهيكك انو لَع

 هبلق ف تاصح ناسنإلا بنذأ الك نورخآ لاقو ؛ نيرلا وهو هيلع عبطي مث ضيقنا اا

 نأكل ك ا يع :'هلك كلاقلا أك يراقر دك كاوتش ةعكتنت

 لمعب هنايتإ ناك اماكف ةياتكلا لعت 1 فاق سماق دكت لاوس امو ندوب بكت

 ةباتكلاب نايتإلا ىلع ردقي ثيحح ريصب نأ ىلإ : متأ ةباتكسلا لمع ىلع هرادتقا ناكر ثك أ ةياتكلا

 ناك ةريثكلا لامعاألا كلت نم تدلوت امل « ةيناسفنلا ةئيلا هذبف «ةركف الو ةيور ريغ نه



 ةلذلاب ؛ مهماتكو ةرفكسلا فصو ديرأ اءلف ؛ ةلذلاو صقنلا تافص نم اهدادضأو « ةزعلاو لايكلا

 فصو املو ؛ نيطايشلا روضحو ؛ قيضلاو ةلظلاو لفستلا عضوم ىف هنإ ليق ؛ةراقحلاو

 :(نويرقمللا ةكتاللا هذيل ا ليق ةزعلاب رارالا ناك

 تاتكر اع ” رسسف مث ( نيج ىف ) هنأ ناجيفلا» كانك نع هللا ربخأ دق 6 ىفاثلا لاؤسلا
 باك ) هلوق لاقف : لافقلا باجأ ؟ هانعم اه موقرم باتك ىف مهاتك نإ لبق هن كف ( موقرم

 اجلا تاتك نإ و نيج ىفل' نراجفلا تاتكك نإ الك زادقتلا لب نيجسل راس لهل(

 هنأ ( ىناثلاو.) نيج ىف هنأ (امهدحأ ) نيفصوب راجفلا باتكلا ًافصو اذه نوكيف : موقرم باتك

 نأ قرا لع هأ هتلاوا اكض تعم نفض ولاَ , مف ( نيام كاردأ امو ) هلوق عقوو .موقرم

 باتكلا ىف راجفلا باتك عضوي نأبامإ ؛ آلا ىف" نياتكملا دل ناكر قادما لاول

 ىلإ راجفلا باتك ىفام لقني نأب وأ  ءايقشاألا لاو-أ ليصفت ىف هيلإ عوجرملا لضألا وه ىذلا

 ةياتكلا «باتكلا نم دارملا نوكي نأ وهو (ثلاث هجو) هيفو « نيجسلاب ىعسملا باتكلا كلذ

 باتك) هنأب نيجسلا فصو مث . ني# ىف مهلامعأ ةياتك نأ هني ىف راجفلا ةراتكت نيل نر

 . راجفلا لامعأ عيمج هيف ( موقرم

 ةبوتكمىأموقرم (اهدحأ) هوجو هيف انلق؟ (موقرم باتك ) هلوق ىنعم ام« ثلاثلا لاؤسلا)ب
 لافقلا لاق ( اهثلاثو ) ران ١! باحيإب مل بتك ىأ ءوسب مطل مقر : ةداتق لاق ( اا

 كلذكف . هتميقل ةمالع هبوث رجاتلاق رياك« أموقرم 2 كلذ عج هنأ دارملا نوكي نأ لمتح
 لاق ..موتخلا انهه : موقرملا 0 و) هتواقش ىلع لاد مقرب ًاماوق رمال عج جافا لقال

 ىنعملا نأ ( امسماخو) ًاموتخم موقرملا ىمسي نأ روجيف ؛ ةمالع جل نإل ملت ؤهروم ىدحاولا

 00 ةرغف (نيندكسلل يع وب لب و) هلا وقر امأ «١ قمتي ل كرش رقرلاك مهيلع تبثم 997

 هللا رابخأب بذكن مل ليو (نيملاعلا برل سانااموةي موي) ىأ (سانلا موقي موي) هلوقب لصتم هنأ
 (نيبذك_دللذئموي ليو)لاق مثةمايقلا موي ةواقشاا ىلع لدي مقريرقر هانعم( موق رم)هلوق نأ(ىناثلاو)
 امو ) لاقف نيدلا موبب بذكي نم ةفص نع ربخأ ىلاعت هنإ مث , باتكلا ميلا كلذ ىف

 مويب بذكي ال هنأ هانعمو (.نيإوألا,ريظاسأ لاق انتايآ هيلع ىلتت اذإ ٠ م أ فتعم لكاالإ هب تلك

 زواجتلا ىهءادتغالا و .ءايدتعم هتك«( اهلوأف زا دلانلا_تاقسلا]ةذع 5 ناك نم الإ نيدلا

 ناتوق هل ناسنإلا لوقأو . ىصاعملاو مثإلا باكترا ىف ةغلابم وهو مثالا (اهيناثو) قحلا جبنملا نع

 .هب لمعلا جال ريخلا فرعي نأ ىف املاكو ةيلمع ةوقو . هتاذإ قا فرعي نأ ىف احلامك و ةنرظن ةوق

 ةمايقلاو ثعبلا ناكمإ نمعنم نم لكن اف ؛ هب هفصو زوحيال امب ىلاعت هللا فصي نأ ءادلا موو

 ملعب مل هنآل وأ ؛ تايئزجلاو تايلكلا نم تاءولعملا عيمجي هللا ٍلع ق واعت ملعي مل هنال ام عنم اميز

 ةوهشلاب لاغتشالا وه . ةيلمعلا ةوقلا دض ءادتعالا ]ذهن تانكمملا عيمجب هّللأ 0
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 ذئموي مهبر نع مهن] الك. نوبسكحي اوناك ام ميلف لع ناويلب الك 00 ريطاسأ لاق
 « نوبذكت هب مت ' 25 ىذلا اذه لاس 2 ميحجلا اولاصل ممن مث : نوبوجح

 هلوق ( اهلوأف ) هماكحأو هقحاول 0 ىرلنل لذه 0 ندا 0 / ملعاو

 هيلع مهام ىلع ىمالا سيل ىأ هيبنتو عدد هنأ (لوآلا) 0 هيف اورك ذ نورسفملاو ( الك)
 لاق ( ىناثلا ) انهه مالكلا مامبو ء اوعدتريلف باسلاو ثعبلا رك ذ نع . ةلفغلاو فيفطتلا نم

 وهو ( نيجس ىل راجفلا تالا نإ ) م ىنعم ىلع هدعب امب لصتي ءادتبا ( الك) متاح وبأ

 . نسحلا لوق
 فافختسالا ليبس ىلع ةراقملاو ةسلاب راجفلا فاكر بد لاعت هنأ 4 4 ىلا لا عونلا ١)

 ا 00

 : نالوق هيف الق ؟ ىنعم نع قتشم مسا وأ نيعم . ىثل ملع مسا نيجسلا < لوالا لاؤسلا )

 ؛ هيف اوفلتخا مث . نيعم ءىش ىلع ملع مسا هنأ ء نيرسفملا روهجج لوق وهو « لوآلا إل

 دهاجيو ةداتقو ءاطع ةياور ىف سابع نا. لوق وهو « لفسلا ةعباسلا ضرألا هنأ ىلع نورثك الاف

 ءاطع لاق « نيضرأ عبس لفسأ نيجس و لاق مالسلا هيلع هنأ ءاربلا ىورو . ديز نباو كاحضلاو

 <« مهج ىف بج نيجسو لاق مالسلا هيلع هنأ ةريره وبأ ىورو « هتيرذو سيلبإ اهيفو : ىناسارخلا
 . ةعباسلا ضرأللا تدك ةرخص نيجس : دهاجيو لكلا لاقو

 .نيبضملا و للتحلل و هاوأ# نجتتتلا-!#:ارم اليعف انيس ىو: تقم هنأ( قاثلا|كؤقلا ١
 « فيعض اذهو ىدح-اولا لاق . جاجزلاو دربملاو ةديبعىبأ لوق وهو « قسفلا نم قيسف لاقي اك

 كلم لسنا أ نسل راهذل اقدأ او رزة هقترعتا كاردلا كاك ان يزال نان رع ؟ندلاو
 : نيجس سال امظعت كلذ رك ذ امنإ هلعلف ؛ فيعض اذه لوقأ الو ؛ كموقو تنأ هبلعت تنك اس“

 ليعف نيجسلا نأ حيحصلاو : فاشكلا بحاص لاق ( نيدلا موي ام كاردأ امو ) هلوق ىف اك

 الإ هيف سيل هنآل « ف رصنموهو متاط فصو نم لوقنم ملع مسا انهه هنإ مث ء نجسلا نم و

 عم ديرما ىرخأ ىلاعت هللا نأ 0 دق لوةنف « اذه تفرع اذإ «؛ فيرعتلا وهو دخاو بيس

 ةحسفلاو ءافصلاو ولعلاب ةفوصوم ةنجلاف . مهئاظع نيب و مهنيب امف لماعتلا نم هوفراعت ام ىلع هدابع

 نيطايششلا روض>و: قيضلاو ةيلظلاو لفستلاب فوصوم نيدجسلاو : نيبرقملا ةحئالملا روض>و

 تاففص!نم:كلذ لك« نيئرقملا ةكئالملاروض>حو ةحسفلاو ءافصلاو واعلا نأ كلش الو : نيناوعلملا
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 بابك 00 نيجس امرك رد مو و *» نيجس ىنأ راجفلا باَتك نإالك
 مشو نجا

 06 را سلس ةا مثلو ل مك 2067

 1 .» نيدلا موي نوبْذكي نأ ؛*» َنيبذكملل ذئموي ليو 8: موق

1-7 - 

 ريطاَسأ َلاق ان يأ هيلع 5 اَنِإ ١ مين دتعم لك الإ هب بْذكي
 هان ه2 12- ا دس اس 6 اس ي”سنوودم

 نع مهنإ الك كد 0 اوناك ام مهيواق لع ناو ا نيلوالا

 رادقم سانلا موقي » لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىور « مايقلا كلذ ةيمك« ةثلاثلا ةفصلا ١

 < نوبطاخم مث اماع نيعب رأ نوثكمي » دوعسم نبا نعو « ىأب مهيف ىؤياال ايندلا نم ةنس ةئامثث

 . ةالصلا نم مهفارصنا ردقك نينمؤملا قح ىف وهو سابع نبا لاقو

 هذهو ( نيففطملل ليو ) الوأ لاقف « ديدهنلا نم ًاعاونأ ةيآلا هذه ىف عمج هناحبس هنأ ملعاو

 لاق مث  راكنإلا ىنعمب ماهفتسا وهو (كئثل وأ نظي  الأ) ًايناث لاق مث .ءالبلا لوزندنع رك ذت ةملكلا

 موي ) ًاعبار لاق ري ةمطعتشال ىذلا ءىذلا و ( ميظع مويل ) ًاثلا

 عوشنلا ةياغ عم نيمئاق مهنو 7 اههدحأ ) ديدهتلا نم ناعون هيفو ( نيملاعلا برل سانلا موق

 0 لاؤس انهه مث , نيملاعلل ابر اهناوكب هن" ةكفضاو هنأ( قاتلا ز رانك الو" ةلذلا هاك

 لجأأل ةمايقلا لفحم وه ىذلا ميظعلا لفحلا اذه ,ىهتنأ كتمظع ةياغ عم 1 قلي فيك لئاق لاق
 ةردقلا ىف ةمظعلاب الإ متت ال ةيهلإلا ةمظع لوقيف . بيحي هناحبس هن أكف ؟ تفيفطلا ريق: :ىثلا

 نأرادل | قون هل ةكتنلل ا: ةقلقع قكتل !١ نتلاقللا كر نورك كللوظ ةردقلا ةيظنو هيكل نلت

 رغصأو رقحأ ناك الك ءىثلا نإف . فيفطلا ريقحلا ردقلا كلذ ببسب ملاظلا نم مولظيلل فصتتنأ

 نيلوآلا قلخ ترضحأ ةمكحلا ىف ةمظعلا راهظإ لجالف ؛ متأو مظعأ هيلإ لصاولا ملعلا ناك
 مساقلا وبأ ذاتسالا لاقو . فيفطلا ردقلا كلذ لجل ففطملا تبساحو . ةمايقلا لفحم ىف نيرخآلاو

 ىفو . هئافخاو بيعلا راهظإ ىفو ؛ ليكلاو نزولا ف فيفطتلا لوانت, ففطملا ظفل : ىريشقلا

 فصنع سيلف ؛ هسفنل هاضرب أم مما هيخالل ضرب مل نم لاقيو ١ فاصتتالاو فاصنإلا بلط

 , ةلخجا هذد نم هسفن بيع ىربال و « سانا! بدع ىرب ىذلاو . ةلمجا هذه نم ةيحصلاو ةرشاءعملاو

 ىتفلاو ةللا هذه نم وهف « هسفنل هبلطب مهقوةح مهبطعي الو « سانلا نم هسفن ق> بلط نهو
 ادخن ةللاقتلادخأ ا لأ كلظإ الو سانلا قوّة> ىذقي نف

 ليو « موقرم باتك , نيجس ام كاردأ امو ؛ نيجس ل راجفلا باتك نإ الك  ىلاعت هلوق
 انتايآ هيلع ىلتت اذإ اذإ ميثأ دتعم لكالإ ه.بذكي امو « نيدلام وبب نوبذكي نيذلا «نيبذك.لل ذئموي
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 جرزخلاو سوأالا مهو ةنيدملا لهأ نم نيملسلا نأ ىورام وهف ( لوالا لامتحالا امأ ) كلذك

 ثعبلاب نيقدصم اوناكو « مهيف اعئاش كلذ ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىناا درو نيو ؛ كلذك اوناك

 الإ ثعبلاب نينمؤم !وناك ام ةيآلا هذه. نيبطاخمنا نأب انلق نإ امأو ء هب اورك ذ مرج الف ؛ روشنلاو

 كا ىلا و سما لإ دا 11 كاس ] نم لوقعلا ىف الل « هيلع لالدتسالا نم نيّتكمتم اوناك منأ

 نوركفتيال أ ىنعملاو ؛ ثعبلاركني نم هب بطاخي نأ زوي ام اذهو ؛ هوجو تبثي مل نإ كلذ ناكمإ
 ,هقاشمو هبعاتم نع مهسفنأ اودارأو ءركفتلا نعاوض رعأ لف مهنكلو و نو وعبم كك أوءلعي ىت>

 ملو ؛ ىأرلا ىف بلغالا ىلإ عجار ةيلالدتسالا مولعلا رثك أ نآل ء انظ لالدتسالا ملعلا لعحب امإو
 نظلا نم دارملا نأ ( ىناثلا لوقلا ) انظ كلذ ىمس مرجال هيف نامجولا لدتعي ىذلا كشلاك نكي
 نكلو ثعبلاب نومزحيال مهنأ بهنيففطملا ءالؤه نأ ىنعملا نوكيو.٠ معلاال هسفن نظلا وه انهه

 توملادعب ميمأ لمجال نأ هقلخ حلاصم هتياعرو هتمحرو هللا ةمكح قيلألا نإف . نظلا نم لقأ ال

 كاك هنا 1 اك فيردللا لرمح اف فك نظطلا اذه نأ ورثت و رشح مف نوكي ,نأو « ةلكلاب

 برل َسانلا موقي موي ) ىلاعت هلوق امأف , آضيأ هنونظي الفأ هب نوعطقيال ءالؤه نأ به لوقي
 : لئاسم هيفف ( نيملاعلا

 بوصنم موي جاجزلا لاقف بصنلا امأ ؛ رجلاو بصنلاب ( موي ) ءىرق « ىلو الا ةلأسملا إل

 عضومى نوكي دقو ءارفلا لاقو . ةمايقلا موي نوئعبي مهنأ نونظي الأ ىنعملاو ( نوثوعبم ) هلوقب
 هن وكلف رجلا امأو (كلمتال موي) هلوق ىف انركذ ام اذهو ء بصنف لعفي ىلإ فيضأ هنأ الإ ضفخ

 . ( ميظع موي) نم الدب
 : تافص هل مايقلا اذه 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 بر ةبساحمل نوموقي سانلا نأ حيصاألا وهو ( اهدحأ ) هوجو هيفو هببس 6 ىلوألا ةفصلا 0
 برقيو . هعامتجاو هترثك كانه فرعيف ءريقح هنأ نظي ىذلا فيفطتلا اذه كانه رهظيف « نيملاعلا
 0 حاورالا درب هناحبس هنأ ( اهمناث )و ( ناتنج هبر ماقم فاخ نملو ) ىلاعت هلوق هنم

 ( نيملاعلا كر سانلا مودي موي ) ةلوق نم دارملا وه كاذف . اهدقام نم داسجالا كلت موَتف

 هل وقف هندامعأ ىأ.(نيتاه هلل اويوقوا) هلوقك وه ( سانلا موقي ) ىنعم لسم وبأ لاق ( اهتلاثو )

 رمآلاو) هلوق ىف هررقام ىلع . رخآ .ىشلال هتعاطو هرمأ ضخ ىأ ( نيملاعلا برل سانلا موقي )

 . ( هلل ذئموي

 هلوقىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمع نبا نع ىور ؛ مايقلا كلذ ةيفيك 4 ةيناثلا ةفصلا 0

 . (هدعب ام
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 «هد نيالا جي

 كل هلا ازعتماالاو ٠١ نيسلاب ادخار ضابلا] 0 ف اشف
 ! حفلا بع سس

 مث . ًاصقان نوعفديو ءًادئاز نوذخأي مهنأ عومجمب مهقحل امتإ مذلا ( ةمعبارلا ةلأسملا ١

 دح فيفطتلا غلب اذإ الإ لوانتت الف « ديعولا ىلع ةلاد ةيآآلا هذه : مهضعب لاقف . ءايلعلا فلتخا

 طرشب نكل . ديعولا تحت لخ[ا]دربكيو رغصياملب نورخآ لاقو : ةقرسلا باصن وهو ؛ ريثكلا
 . حصألا وه اذهو . اهنم مظعأ ةعاط ل وهن وت ةعما نوكيا ١

 ىف ةدراو ةيآلا هذهو اولاق ؛ ةيآلا هذه مومعب ديعولا باصأ جتحا 4 ةسماخلا ةلأسملا إل

 ناكل ًارفاك ناك ول هنأ (لوالا) ناهجو هيلع لدب ىذلاو ٠ رافكلا ىف ال ةالصاا لَهْأ

 : ليولا اذه ىف رثأ فيفطتلل ذئنيح نكي ملف ء. فيفطتلا نم ليولا اذه ءاضتقاب ىل وأ رفكلا كلذ

 هذه نيبطاخملل لاق ىلاعت هنأ ( ىناثلا ) فيفطتلا وه ليولا اذهل بجوملا نأ ىلع ةلاد ةيآلا نكتل

 : ةمايقلا موي باذعب نيففطملا دده ىلاعت هن اكف( ريظع مويل نوثوعبم مهنأ كئلوأ نظي الأ ) ةبآلا

 ةالصلا لهأب صتخم ديعولا اذه نأ نيبجولا نيذهب تبثف ؛ نمؤملا عم الإ لصحال اذهب ديدبثلاو
 كلذ لم! نم لوانتي ديعولا اذه نأ ةلأسملا هذه قيحارول نمو: ًارارع مدقتام هنع( تارا

 كلذو . ميظع نازيملاو لايكملا ىم أ نأ ملعاو . رثابكلا نم اضيأ هيلع مزعلا ذإ هيلع مزعي نمو
 بلا اذكلف «نازملاو لايكملا :رمأ: لع ةينبم" ىهو'تالمانملا ىلإ نوجاِتَح ؛قاخلا"ةماع نال

 نراولا ارمتفأ و“ فاوملا قااؤغطتألا نأ“ 00 ءامملاو) لاقف هرممأ هللأ مظع

 نازلملاو تاتكلا ب هم انلزتأو تانيبلاب انلمر انلسرأ دقلو ) لاقو ( نازيملا اورسخت الو طسقلاب

 بختاك لدعاو؛ 71 ىفوينأ بحت انك ليكسلامدآ نبااي فوأ» ةداتق نعو (طسقلاب سانلاموقيل

 كلملا دبعل ىبارعأ لاقو « ةمايقلا موي هجولا داوس نازيملا سخي : ليضفلا نعو « كل لدعي نأ

 ديعولا هيلع هجوت دق ففطملا نأ كلذب دارأ ! نيففطملا ىف ىلاعت هللا لاقام تعمس دق : ناورم نبا
 .نزوالوليك البنيماسملالاومأذخأتو . ريثكلاذخأت تنأو كسفنب كنظاف « لياقلاذخأ ىف يظعلا

 4 نيملاعلا برل سانلا موقي موي ءريظع مويل نو وءبم مهن :أ كئاوأ نظي الأ ال ىلاعت هلوق
 نوثوعبم مهنأ ) نوففطي نيذلا ( كئلوأ نظي الأ ) لاقف نيففطملا ءالؤه خيو ىلاعت هنأ ملعا

 اذه ىلعو ؛ ملعلا هنم د كاش نأ لوا الا) نالوق انهه نظلا ىفو ؛ ةمايقلا موي وهو ( ميظع مويل

 اونوكيال نأ لمتحو « ثعبلاب نيقدصملا ةلمجنم باطخلا اذهب نوبطاخملا نوكي نأ لمتح ريدقتلا

 مر شا مد
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 ةغللا نإ مث. نزولاب ذخأالا نازئالاك« ليكلاب ذخالا لايتكحالا نأ وهو « لوألا ال
 ؟ انهه هبف هجولا اف ءنالف لع تلتك 1 لاقي الو «نالف نم تلتك ١ لاقي نأ ةداتعملا

 لماحتو مهبرارضإ هيف الايتكا سانلانممهايتك ١ ناكامل (لوأالا) نيمجو نم (باوجلا)

 نهوىلعو « سانلا نم اولاتنك ١ دارملا : ءارفلا لاق (ىتاثلا) كلذ ىلع ةلادلا نم ماقم ىلع ميقأ « مولع

 اذإو « كيلعامتذخأ لاق هن "اكف" كيل تاتك لاق اذإف « هيلغقح هنال ناقتعي عضوملا اذه ىف

 ! قا تبف وتنمأ هلردك وهف ل كتم تاك لاق

 هدتلك لاقي الو ؛ مهل اونذو م مهل اولاك لاقي نأ ةداتعملا ةغللا نأ وه ( ىناثلا لاؤسلا

 نأ( قل والا ) هوو نم (باوجلاو )؟ ( مثونذو وأ ممولاكاذإو ) ىلاعت هلوق هجو امن ءهتنزوو

 لاق . لعفلا لصوأو راجلا فذ « ممل اونزو وأ مل اولاك ( مهونزو وأ مهولاك) هلوق نم دارملا

 ءاذك ىلكءاذك ىنز : نولوقي مثدواج نمو ءزاجحلا لهأ مالكنم اذهو : ءارفلاو ناسكلا

 مهونزوو مهولاك ىف ةيانكلا اذه .للعف ؛ كل تبسكو كتبسكو . كل تدصو كتدص نولوقيو
 ؛هماقم هسيلإ فاضملا ةماقإو ٠ فاضملا فذح ىلع نوكي نأ ( ىناثلا ) بصن عضوم ىف
 ةزه- وا( راع نت ىسع نع ىوري ( ثلاثلا ) منوزوم اوتزو وأ ؛ مهليكم اولاك اذإو : ريدقتلاو

 نانيبي ةفيقو. نيواولا دنع ,نافقيو ءاولاك ىف امل, ا ددبكوت نيريمضلا نالعجب اناك امنأ

 ىف ناكل مهولاك ىنعمب ناك ول هنال « زئاج ريغ هنأ جاجزلاو ءارقلا معزو ءادارأ ام اهب
 فحصملا طخنإ لاقف  ةجحلا هذهىلع فاشكلا بحاص ضرتعاو ؛ مهلبق ةتبثم فلأ فحصملا

 نكي مل ول فاآألا هذه تايثإ نأ ( باوجلاو ) طخلا ٍلع ىف هيلع حاطصملا دح هنم ريثك ىف عارب م

 نأ تبثف , كلذ ىف مهتغلابم لعن انأ امل« راصعألا رئاس ىف اهتابثإ نم عنمل ةباحصلا نامز ىف ًاداتعم

 . انهه هتايثإ بحب ناكف ةباحصلا نامز ىف ًاداتعم ناكفلألا هذه تانث]

 اذإ لقي لو ( اولاتك ١ اذإ نيذلا نيففطءلل ليو ) لاق هنأ ىف ببسلا ام 6 ثلاثلا لاؤسلا ١

 . رخآلا ىلع لدي امهدحأف عيبلاو

 لاق (باوجلا) ؟ هترسخأ ىف هجولا اف  هترسخ لاقي نأ ةداتعملا ةغللا 6 عبارلا لاؤسلا ١

 : شّيرق ةغلب نوصقني نورسخم جروؤملا نعو:«هتضقن ىأ ءاوس هترسخو ناذملا ثرشخأ جاجزلا

 سانلا سخمأ نم اوناكةئيدملا هللا ىن مدق امل : لاقسابع نبانع ةمركعزنع (ةثلاثل ةلأسملا

 اهأرتف لي هللا لوسر جرفع  ةيآلا هذه تلزنف ؛ ةرطاخملاو ةسمالملاو ةذبانملا مهتاعايب تناكو
 طاسالإ دهعلا موق رصقناملاق ؟ سمخخ سمخ امو ؛ هللالوسراي ل يق ؛ سمخم سمخو لاقو ٠ مهلع

 الإ ةشحافلا مهيف رهظ امو . رقفلا مهيف اشف الإ هللا لزنأ ام ريغب اونكح امو. مثودع مييلع هللا



 ما/ نيففطملا ةروس

 ) نيففطملا ةروسس)

 ( ةيكم تايأ تسونوثالث )

 اهراس ص ١ 2

 ا 2 هم اة يدع مر راس هدفها اخنوأ| ع (ةيردف 32 ال سرك 07

 اذإو «؟١2 قع نانا د اذإ نيذلا ٠١ نيف 1

 رمل نر هربا عد ا م اهوا هرم جا 2

 د 0 مونذو وأ ممولاك

 ىلإ ال ء رظانلا لاو>أ ىلإ دئاع توافتلاف « لاح ىلإ لاح نم ريغتي لو . ةرخآلا ىفو مويلا ىفو

 فشكو : لاق 5« تاقوأألا توافت بسحب محلا وحأ تراقثت الن واتاكلاو ءاهلإ كوظنلا ل1
 « ىت اكو ىن اكو رظنأ ناك » لوي علي ىنلا ةرضحب ربخأ امل ةثراكو , ًانيقي تددزا ام ءاطغلا
 : نيملاعلا بر هتلاذنللاو ؛ ملعأ قلاعتاو هنادي هللا

 4 مي>رلا نمحرلا هللا 5 2

 2 ل ممولاك اذإو : نوفوتب سانلا لع 1 ولاتك ١ "اذإ؟ نذل ءناففكلا ليو )ل

 .4« نورسخي

 كلت رخآ ىف نبب ىلاعت هنا ء رهاظ ةمدقتملا ةروسلا رخآب ةروسلا هذه لوأ لاصتا نأ معا

 كلذو ( هلل هلك مالاو ًائيش سفنل سفن كلمت ال ) هنأ هتفص نم موي ةمايقلا موي نأ ةروساا
 , فيفطتلا نع رجزلا دارملاو ( نيففطملا ليو ) هلوقب هعبتأ اذهلف ؛ ةاصعلل امظع ًاديدبت ىضتقي

 رهظي ريثكلا نال كلذو . ةيفخلا ليبس ىلع ليلقلا .ىثلاب نازيلاو لايكملا ف سخبلا وهو

 نانكلملا ىف سخبلا وه فيفطتلا لال لك م عنم آاضيأ رهظ نإ ليلقلا كلذو ءهنم عنميف

 لام انههو٠ ةيفخلا ليبس ىلع ليلقلا ل نازيملاو

 . كيلع ليوو ؛ كلل لبو لاقي . ءالبلا عوقو دنع رك ذت ةملك« ليولا « ىلوألا ةلأسملا
 هاج وه .ىثلا فط نأ (لوآلا ) نالوق ففطملا ظفل قاقتشا ىف « ةيناثلا ةلأسملا 2

 هفافطو هفافطوهف ءىلتع ملو هفرح هيف ىذلا ءىثلا غلب اذإ « ءانإلاو ىداولا فط لاقي ؛ هفرحو
 ىذلا لبق اذطو : .ىللتمي مل دعب هنكل هلم براق اذإ ؛ هفافطو ٍلايكيملا عفط !نهتلاَع و يقتل

 هنأ : جاجزلا لوق وهو ( ىتاثلاو ) فافطلا غلبي امن هنأ ىنعي ؛ ففطم هيفوي الو ليكلا ءىسي
 نازيملاو لايكملا ىف قرسي ال ىذلا نوكي هنال . ففطم نازيملاو لايكملا صقني ىذلل لبق امنإ

 :تالاؤس انههو , فيفطلا ريسيلا .ىشلا الإ
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 كيذا 5 5 3 نيدلا م م َكاّردأامو) هلوق ّق 6.2 نأ ىلع روهمجأ 4 ةيناثلا ةلاشلا 0

 . رانلال هأ لوآلاب دارملا ذإ : ةددحجم ةدئافل وه لب : ىنابجلا لاقو« مويلا كلذ مظعتل (نيدلا مود ام

 كاردأ ام مث ؟ نيدلا موي ىف راجفلا هب لماعي ام كاردأ امو : لاق هرم ةنطلا لهأ ىاثلاب دارملاو

 . نيقيرفلانيذهم نيرمالا نمىلاعت هلعفي ال امظعت نيدلامويرركو ؟ نيدلاموي ىف راربألا هب لماعيام

 (امهدحأ) ناهجو هيفف عفرلا انآ ١ تضنلاو عفرلا ناتءارق ( كامتالموي) ىف يةثلاثلا ةلأسملا ١9

 امأو . كلمت ال موي وه ىنعملا نوكيف وه رامضإب نوكي نأ ( ىناثلاو ) نيدلا موي نم لدبلا ىلع

 هلوق ىلإ هتفاضإل حتفلا ىلع ىنيهنأ الإ عفر عضوم ىف نوكي نأ زوي جاجزلا هركذام ( اهثلاثو )
 : لاق اكرج وأعفر عضوم ىف ناك نإ و « حتفلا ىلع ىببي دق كيلا رع لإ فيسإ فر نكلع ل )

 لاق وأ تاذ نوصغ ىف ةمامح تقطن نأ ريغ مهنم برشلا عنمي م

 نم جاجزلا هرك ذ ىذلاو : ىدحاولا لاق . تقطن نإ هلوق ىلإ فيضأ امل حتفلا ىلع ريغ ىنبف

 كلوق وحن ؛ ىضاملا لعفلا ىلإ ةفاضإلا تناكاذإ : هيوبيسو ليلخلا دنع زوي اإ حتفلا ىلع ءانبلا
 « نييفوكلا لوق ىف كلذ زوو « ههدنع ءانبلا زوجتالف . لبقتسملا لعفلا عم امأ « تدتاع نيح ىلع

 ىلع وبأ هرك ذ ام (اهعبارو) ؛ (مبقدص نيقداصلا عفني موي اذه ) هلوق دنع ةلأسملا هذه انرك ذ دقو
 ءارقلا عامجا هيلع ليلدلاو « ةيرثك آلا ةلا- ىلع كرت 0 ا كا

 بصنلا ىوقتي امو . دحأ كلذ عفري الو ( كلذ نود مهنمو نوحلاصلا مهنم ) هلوق ىف برعلاو
 ىلع مبموي «نيدلا موي نايأ نولأسي ) هلوةو ( سانلا نوكي موي ؛ ةعراقلا ام كاردأ امو ) هلوق
 . اذه ذه 0 كلع ال موي ) ىف بصتلاف ( نونتفي رانلا

 وهو( ًائيش سفنل سفن كلمتال موي ) هلوقب ةاصعلل ةعافشلا ىفن ىف اوكسم 4 ةعبارلا ةلأسملا ب
 . ةرقبلاةروسىف مدقتدق هنع (باوجلاو) ( ًايشسفن نع سفن ىرجتال موي اوقتاو ) ىلاعتهلوةك

 , رومأ ىف ًاضعب مبضعب نيعيو كللملا ىلع نوبلغتي اوناك ايندلا لهأ نأ « ةسماخلا ةلأسملا ١)

 دحأ ىمحي الف . مهتساير تلازو ايندلا ىنب كلم لطب ةمايقلا موي ناكاذإف ٠ ًاضعإ مهضعب ىمحيو

 ( هلل دْئموي رمآلاو) هلوة هريظنو ؛ كلم ىلع دحأ بالغت الو ريثأ قب انيك و ذأ

 ةعاطلاو ربلا الإ مهنع ىنغيال هنأ مهفرع هنإ ثيح نم ميظع ديعو وهو (نيدلا مري كلام ) هلوقو
 : ىدحاولا لاق . ءاعفشو ناوعأو دلوو لام نم ايندلا ىف مهنع ىنغي دق ناكام رئاس نود ؛ ذئموي

 لاق . ايندلا راد ىف مبكلم م« رومآلا نم ًائيش ًادحأ مويلا كلذ ىف كلمي مل ىلاعت هللا نأ ىنعملاو

 بهذت كانهو ء ىلاعت هللا ريغ ءانف ىلإ ةراشإ ( ايش سفنل سفن كلمت ال موي ) هلوق ىف ىطساولا
 ؛ ماسلا ىلت كا ان ةلاقك اةينولا قادما ماك ىديايكا اًكلاورا كاكا لب كالادنألا

 لزاألا اف: كلاتك (ماإلاو ءاشداوجولاو ءاقبلا نأ ىلإ ةزاشإ ؤهف (هلل ذتماوي لماألاو) هلوق:امأو



 م6 ةيالا . نيدلا موي ام كاردأ امو : ىلاعت هلوق

 رت هر 2

 منو نيدلأ موي م أَم مث «10» نيذل أ موي اَم 1

 ل مهاد رث وو هدقن <ه هس مك هر

 15 هلل دموي ممل أو ائيش سفنلا فت كاما

 اذإو ء رصحلا ديفي كلذو : ىناثلا قب مسقلا اذه لطب اذإو . ثبع ةرجفلا سنج نم نوكي ىذلا

 ىلع رجاقب ني ةريكلا بدحاص نأ تنل 2 0 أل ةرجفلا م انك لأ ىلع ةيآلا هذه تلد

 هانعم ( نييئاغب اهنع مه امو ) هلوق نا“ ململاو رفاكلا هتحت لخدي راجفلا نإ انيلس . قالطإلا

 رافكلا مثو راجفلا ىعون دحأ نإف ؛هبجومب لوقن نحنو « نيبئاغ نونوكي ال راجفلا عومجب نأ

 نأ هيف ىنكي «نوبيغي ال مرسأب راجفلا نإ انلوق قدص نأ تبث كلذك ناك اذإو «نوبيغي ال

 اهنعمامو) هلوق نكل كلذ انملس « نوملسملا بيغيال نأىلإ هقدص ىف ةجاح الف ءرافكلا بيغيال

 هنوامحت مهف ؛ رهاظلا نع هفرصنم دبالف ك هو كا ميحجلا ىف ل لاخلا مهنوك ىضتقي (نييئاغب

 مك كلذل مح نو (نييئاغب | 2 منا مو) هلوق مهيلعق ودصل ميحجلا ْق لوخدلا دعب مهنأ لع

 ,زفعلا فان ل فاعحسدلا كون نأ لإ ميحجلا ىف نوكس اة نع قااغ اول لاخلا ف

 حيجرتلاو رئابكلا لهآل ةعافشلا توب ا وفعلا ىلع ةلادلا لئالدلاب ضراعم هنكل كلذ انملس

 لصح ملالإو « تاقوالا عيمج ىف راجفلا عيمج لوانتي نأو دب ال مهليلد نآل  بناجلا اذهل
 نوكت 0 ديال ميليلدف 0 تاقواألا صضعب قراجفلا ضعبل هلوانت وو فوك انليلدو 4 مثدوصوم

 . ملعأ هللاو « ماعلا ىلع مدقم « صاخلاو ًاصاخ نوكي نأو دبال انليلدو ؛ًأماع

 وهو ةنيدملاب رم كلملا دبع نب ناملس نأ 155 ؟ةاطدلل ميظع ديدهت هدف 4 ةيناثلا ةلأسملا 3

 هر نم مدقي بئاغلاكف 0 امأ لاق ؟ ادغ هللأ ىلع مودقلا كفكا مزاح فول لاق ' دك ديرب

 ! هللا دنع انلام ىرعش تيل : لاق مث , ىكبف لاق :هالوم ىلع مدقي قبالاكف .ىسملا امأو : هلهأ ىلع

 ىل راربالا نإ) لاق ؟ هللا باتك نم ناكمىأ ىف لاق : هللا باتك لع كلمع ضرعا مزاحوبألاقف

 ميحجلاو ؛ ةدهاشملاو ةفردملا ميعنلا مالسلا هي هدلع قداصلا رفعج 3 ) ميحج قف ) راجفلا نإو ميعف

 ايل و لك 1| 6 لآ لثكالا عمطلا مي حجلأو ةعاذ هلا ميعنل | : مهضعب لاقو 2 تاووثلا تابلظ

 . ىلاعت هللا ريغب لاغتشالا ميحجلاو « هللا لاغتشالا ميعنلا : ليقو ٠ صرحلا

 مويأم كاردأ امو ل ىل !اعت هل وق وهو ةمام هلا موي :يظست ف م راف" نم "بارا عونلا)

 : لك كه هيفو 4 لءموب ا ايش دلل سن كلعال و ود ؛ نيدلا مويام كردأ ظ ملأ ن نيدلا

 باطخ وه مهضعب لاَمف ( كاردأ امو) هلوق ىف باطخلا ىف اوفلتخا 4 ىلوالا ةلأسملا 7

 ناكام هنال كلاذب هبطاخ امتإو ءلوسرال باطخ هنإ: نورثك آلا لاقو. هل رجزلا هجوىلع رفاكلل

 . سرا ميد انجل



 ةبآلا . معن ىف راربالا نإ : ىلا وق 0
 ه2 همسوس وه م اس اس نير ورع نه اسس اس سم جو دص هِي

 مَ اَبْْطَي 0 محب ىآَردبآنإَر 10١ 0 سا "نإ

 5 عراك - 1 دم

 ١« "د نيسئاغن 6 ممامر 3 ندا

 هللا ةيقارم ىصاعملا نم هرجزب نم : نامثع 3 لاق: راك ءالقعلا الوم ؛ ةيلع تتاح ام طيضب

 . نيتاكلا ماركللا ةباتك اهنع هدري فيك ءهايإ

 راجفلا نإو « ميعن ىفل راربألا نإ ل ىلاعت هلوق رشحلا ةلأسم عيرافت نم (« ثلاثلا عونلا ل

 ( نييئاغب مهنع مه امو « نيدلا موي امنولصي ؛ مجح ىنل
 نإ را هاعلا لاو-أ رك ذ دابعلالامعال نيبتاكلا ماركسلا فصو امل ىلاعت هللا نأ ملعا

 ناتلأسم هيفو « رانلا وهو ( محج ىفل راجفلا نإو ) ةنجلا م 5 0 ىل رارالا

 ١ مف ةيآلا هذه | 100 رئايكلا كاكأ ديكو نيءطاقلا نأ ع ىلو الا ةلأسملا 2

 اد وفااللا هيلع لخداذإ م .-جلا ظفا 0 محجلاىف ميلك لو راف د 0

  00اقلك ذ نها ليل ةدئاز تحن انههاو , ةرفتلا ةر وسان 1 101 ا

 امنولصي ).ىلاعت هلوق ) اهدحأ ) ديعولا ماودىلع ةلاد هوجو ةيآلا هذهف تلصح ةيديعولا ت

 ةرخآلا مويو ايندلا موي لوقت اءهيف لخديو الإتقو الو ءازجلا موي نيدلا مويو (نيدلا موي
 ىلإ نوريصي راجفلا ضعب ناكل ( محج ىنل راجفلا نإو ) هلوق انصصخ ول ىئاجلا لاق ( ىناثلا )

 كلذ وب زاراألا, نع ناخفلا تعقب لل نأ ىضتمي اديهو راربالا نم !وناكل الإ ورا ولو ةنجلا

 رانلارارباألا لخديال م ةنجلا راجفلا لخدي ال نأ بجي نذاف , نيرم آلا نيب زيم ىلاعت هللا نال لطاب

 1 ملاذإو ( اهنم نيجراخي مه امو) هلوةك وهو ( نييئاغب اهنع امو ) لاق ىلاعت هنأ ( ثلاثلاو )

 لوانتي رجافلا مسا ناك املو « نيدبآلا دبأ الازم دولكلا ال[ اههدعت سلف ةيغالو توم كا

 نيعيطملا ةعافشانأ تبثثو  رانلاىف ًادبأ رئابكلا باحصأ ءاقب تبث ةريبكلا بحاص لسملاو رفاكلا

 ةينظ ةلالد قارغتسالا ىلع مومعلا ظافلأ ةلالد نأ انيب انأ ( هنع باوجلاو ) رئايكلا لهأل ال

 ىلعلدي امانهه لب ؛ زئاج ريغ ىعطقلا بولطملا ىف ىنظلا ليلدلاب كلسعلاو . ةيعطق ةلاسملاو ةفيعض

 نوكي نأ لمتحيف « ةغللا فعئاش قباسلادورعملا ىف ماللاو فلألاب فرعملا عملا لاعتسا نآل ؛انلوف
 كلذ ىف مالكلاو « نيدلا مويب نيبذكملا نم مهرك ذ مدقت نيذلا نيرفاكلا ىلإ ًادئاع انهه ظفللا
 ةريبكلا بحاصنأ لسنال نكل ؛ مطقلا ديفي مومعلا نأ انملس . ءاصقتسالا ليبس ىلع مدقت دق
 نأ امإ ولخم الف ( ةرجفلا ةرفكلا مث كئلوأ ) رافكلا ق> ىف ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ رجاف

 (ةرفكلا مكئلوأر دارملاوأ ةرجفلا سنج نم نونوكي نيذلا ( ةرفكلا مث كئلوأ ) دارملا نوكي

 رفاكلاب رفاكلا دييقتف ء عامجالاب رجاف وهف رفاك لك نآل لطاب (ل وآلاو ) ( ةرجفلا ) مثو



 م ةيآلا . نيظفاحل مكيلع نإ و : ىلاعت هلوق

 ةيئرهإنيعأ ةيولقلا لامفأ نأ (اتلاتور الطرملك 1 موا كلت ارك نأ مهر مأ ىللاعت هنأ

 هدنعو ) لاق ام ىلع ىلاعت هللا الإ هملعي ال بيغلاو « تابيغملا باب نم ىه نوكنتق ةسوسحم الو

 اهوبتكي نأ لاحتسا ةكئالملل ةمولعم لاعفآلا هذه نكت مل اذإو ( وه الإ اهملعي ال بيغلا حتافم

 ؟ ال مأ بولقلا لاعفأ نم كلذ تاكءاوس ؛ هلعفن ام لكانيلع نيبتاكاون وكي نأ ىنضقت ةيالاو

 ( امهدحأ ) نيلصأ لع ءانب انيهذم ىلع الإ لازت ال ةبسشلا هذه نأ ( لوآلا) نع ( تاوجلاَور
 ءان وصح ىف اووف رةساحلا ةهرل |( ناتلاور ادع هابل الص 10
 قرفتتو قزمتت ةفيطا ًامارجأ ةكمالملانوكتنأز وجب لوألا لصأللا لعف ؛ كاردإلا بحال طئارشلا

 اهارن ال انكل ةفيثك ًاماسجأ اونوكي نأ زو ىتاثلا لصألا ىلعو « كلذ مم اعاد كلا

 كلذ نآلمهنيب اهيف هب نولماعتيام ىلع هدابع عم هرومأ ىرجأ امن ىلاعت هللا نأ ىناثلانع (باوجلاو)

 اوبطوخ دوهشب باتك جارخإ ةبساحلا ىف مدنع غلباألا ناك امو « مهدنع ىنعملا ريرقت ىف غلبأ

 نودبش ةكئالم كانه رضخح و: ةروشنم ِتَتْل مل جرخيف ٠ ةمايقلاموي هب نويساح امف اذه لثع

 ءاذكو اذككلملاكاطعأهلنولوةيف ء هرمأ فلا 5 هيصعي نم ىلع ناطلسلا لودع دبشي اك مهاع
 كلذ ةقيقحم لعأ هللاو انهه اذكف . اذكو اذك تلعفو هتفلاغ دق مث ءاذك و اذك كب لعفو

 كلذو « حراوجلا لاعفأب مومعلا اذه صيصخت بايلا ىف ام ةياغ نأ ثلاثلا نع ( باوجلاو )
 . عنتم ريغ

 ةمالا نأ الإ ةهفاشم باطخ ناكن إو (نيظفاحل 5 اع نإو) ىلاعت هلوق ن أ ( ىناثلا ثحبلا

 : نالامتحا انهه مث « نيفلكملا لك ق> ىف 5 11 اذه نأ ىلع ةمدع
 دآ ىبب عيمج نيظفاح نون وكي عما كلذو « نيظفاجلا نم عمج كانه نوكي نأ ( امهدحأ

 ! هدا ب نم كحال كت داللا نم دخأ 3 نأ ريغ نم
 لكوملا نوكي نألمتحي مث ا ؛ لكوملا ريغ مهنم دحاو لكب لكوملا نوك ن نأ (امهينا و(

 ةلباقم ىضتقي كلذو 2 عملا لباق ىلاعت هنال ةكئالملا نم ًادحاو مدآ ىنب نم دحاو لكب

 « ليللاب نانثا ليق اك ةكنالملا نم ًاعمج مهنم دحاو لكب لكوملا نوكي نأ لمتحو : درفلاب درفلا

 . ةسمخ مهن لبق اك وأ ءراهنلاب نانثاو

 نيظفاح مهنوك ( الوأ ) تافصب ةكنالملا ءالؤه فصو ىلاعت هنأ « ثلاثلا ثحبلا اب
 هيفو «نولعفت ام نوءلعي مهنوك ( اهعبارو) نيبتاك مهنوك ( اه لا 0 اهناثو)

 3 ىلع هيسلت اذهو ءاهورت 5 أ مهنكمي ىد لاك كلتا ن راك مهنأ ( امهدحأ ( نابجو

 دنع تن 0 مهنأ ( ىاث لاو ) ملع ءلا دعب الإ ل هل زوج ال ناسنإلا

 . ةداوشلا ءادأ
 ؛ مهنأش مظعو مهيلع ىثثأ ىلاعت هنأ ىلع لدي ةسفلا تافصلا هذهب مهايإ هلا فصو نأ ملعاو

 لكو ل كلذ الاونو ؛ وؤمآلاازمالج قار لاقت هتان دنغ هنأ وبا نحل مظعت مهميظعت ىفو



 ةيآلا ؛ نيظفامل كيلع نإو : ىلاعت هلو 0

 - ام ا ٍ - هه هز6 -1

 <16 20 0 لد نيبتاك اماَرك 0 َنيظناَك 1 نإو

 : عاونأ وهو :كلذب ةقاعتملا لاو>اآلا ليصافت حرش اهملع عرف» «ةلجلا ىلع ةااقنلاب كلاب

 فرح> (لب )و ( الك) هلوقب رارتغالا كلذ نع مهرجز هناحبس هنأ 6 لوآلا عونلا و
 (لوآلا) ًاهوجو (الك) ريسفتف او رك ذ مرج الف ؛ هريغ ققحنو مدقت دق ةىش:ىفنل ةغللا ىف عضو

 مويب نويذكت لب ؛ كل ىداشرإو مكيلع ىمعن هيجوت ىلع نوميقتستال 3 هانعم ىضاقلا لاق

 كلذ نع نوعدترتال منو لاق هناكمث , هللا مركب رارتغالا نع اوعدترا ىأ الك( ىتاثلا ) نيدلا

 ثعبال هنأ نم نولوقت اك مالا سيل ىأ الك لافقلا لاق ( ثلاثلا ) الصأ نددلاب نوبذكت لب

 لاقدن اك مث . كلذ نمهاشاحو ؛ ىدسو ًاثبع قلخلا قلخ ىلاعت هللا نأ ب جوي كلذ نأال ءروشن الو

 نأ (لوالا ) نامجو ( ن.دلاب نويذكت )هلوقة فو. نوتذكت لي ناقل اذم نوعفتنتال منإو

 نأ ( ىتاثلا ) مالسإلاو نيدلا ىلع ءازجلاب نر أ د١ ىدملاوا © مدلسالا نذل خمكاملا نورك

 اسحلا مويب نوبذكت مكنأ ىنعملاو « باسحلا نيدلا نم دارملا نوكي

 ١) نولعفتام نوملعي 1 5 نيظفاحل كيلع نإو 0 تا هلوق « ىلاثلا عونلا «

 باسحلا موي وهو نيدلا مويب 00 90 لاق هناحبس هناك مطاح ن زم بجعتلا ىنعملاو

 ىلاعتهلوق هريظن و . ةمايقلا مويا اوبساحتىت> مكلامعأ نوبتكب مب نولكوم هللا ةكئالمو : ءازجلاو

 قوف رهاقلا وهو ) ىلاعت هلوقو (ديتع بيقر هيدلالإ لوقنم ظفليام , ديعقلامشأا نعو نبءلانع)

 : بحاميم انهه مْ ( هظفح مكيلع 0 هدابع

 نأ ) مك ) : هوجو نم" نيم احلا ماركلا نوضح ق نكط نفك ساثلا نم 4 لو 02

 0 رم ول نانو مسنلاو ءاوهلاك ةفيطللا مانسجألا نم نيبكرم |ونوكي نأ امإ « ةكئالملا .الؤه

 ةديدشلا حايرلا بوبه نم ببس ىندأب مهتينب ضقتنت نأ مزل لوألا ناكنإف. ةظيلغلا ماسجاللا

 نيرضاحاون وكي نأ زاجول ذإمهارن نأ بجو ىاثلا ناكذإو ؛ءاوهلاف طوسلاو لاو ديلارارمإو
 امعمسن الو اهارن ال نحتو ؛ تاقوبو تاليفو راقأو سوم انترضح نوكي نأ زاجل . مهارن الو

 اذه نأ ( اهناثو ) مهماقو مهتاوذو مهفئا# راكنإ ىف لوقلا اذك و ؛ لهاجتلا ف لوخد كلذو

 ةدئاف هيف ناكن إو « ىلاعت هللا ٍلع باج ريغ كلذو ثبع وهف دئاوفلا نع ًايلاخ ناكنإ باتكتسالا
 عفنلا نع لاعتم هناأل لاحم (لوآألاو) دبعلا ىلإ وأ ىلاعت هللا ىلإ ةدئاع نوكتنأ امإ : ةدئافلا كلتف
 (نانلاوز طلكلاو ناسفلا نما وج اكتشا اع ] ىلاطتهنإ لقي: نمل وق نالطي زيظي ]ذو ( رعلاو

 نئانلا ىلع ًادوهش اوتاوكي نأ باتكتمالا اذه ةدئاف لاقي نأ. بايلا:ىفام ىصقأ نآل ء لاح ًاضيأ
 روحي ال ىلاعت هللا نأ ٍلع ىذلا ناسنإلا نآل , ةفيعض ةدئافلا هذه نأ الإ ةمايقلا موي مهيلع ةجحو
 لاهتحال ةجحلا هذه عفتني ال كلذ ملعيال ىذلاو . ةجحلا هذه تانثإ ىلإ هقح ىف جاتحيالا؛ ملظي الو



 أ ةيذلا . قر دلاب ند ل تدك ا 0

 تر الو واس

 نيدلأب 2 كم

 قف لف 1591 ةيارتلا ف فاكك رس لرشي فكم نط الو تك ل كب
 (كلدعف) هلوةل ةلصدلءج ةيناثلاةءارقلا فو ء نس> وهو ؛ بيكرتلل ةلص (ةروص ىأ ىف) ؛ هلوق نم

 لوألا هجولا ىلع امأف ؛ىناثلا هجولا اذه ىلع هجوتي امنإ ءارقلا ضارتعا نأ ٍلعاو . فيعض وهو
 ىنعمب ناتغل امهنأ مهضعب نع لافقلا لقن ( ثلاثلاو) هجوتم ريغف ىسرافلا ىلع ل

 هيف ؟ ال مأ ةديزمىه له ام (لوآلا) ثحابم هيفف (كبكر ءاش ام ةروص ىأ ىف) هلوق امأ ؛ دحاو

 ةرويخ ى) ىف ىلا نوكف ءاوخلاو طرشلا ندهن له لب, ةدئارم تسل نأ (لرالا )ل

 لكى ءاشر نإ ىدللا»: لااقمر 0 وبأ لاف ء هجولا اذه ىلع ءانبو , كيك اهف كيكري نأ ءاشاام

 ةلضاعنأ:(ىاثلا لوقلاو ) درق وأ زيرغخ وأ رابح ةروص وأ, بلك ةراوصْنِم ناسنإلا ةزوض رع
 كيكري هناحبس هنإف . ةفلتخلا روصلا نم هتمكحو هتئيشم اهضتقت ةروص ىأ ىف ىنعملاو ةدكؤم

 3 حل ا نأ ( اهدحا:) اهوجو ةيآلا لمتك لوقلا اذه زعو اهلا ]7

 روص لثم ىلع كبكر ي هناحبس هنأ ىنءملا نوكيو ؛ مأللا براقأ وأ بالا براقأ وأ ؛ مالاو بآلا
 ىف ةفطنلا ترقتسا اذإ » ةيآلا هذه ىف لاق مالسلا هيلع هنأ ىورام اذه ةع ىلع لديو ؛ءالؤه
 ؛ جاجزلاو ءارفلا هركذ ىذلا وهو (ىناثلاو) « « مدآ نيبو اهنيب بسن لك هللا اهرضحأ ؛ محرلا ىف

 3 حبقلاو نسحلاو رصقلاو لوطلا بسحب فالتخالا ةفلتخملا روصلا نرم : اللا نإ
 ءازجالا هياشتم مسج ةفطنلا نآل ؛ روهظلا ةياغ ىف رداقلا عناصلا ىلع ةلاحلا هذه ةلالدو « ةثونألاو

 العف الإ لعفي ال هباشتملا لباقلا ىف ةعيبطلاب رثؤلا لعافلاف « ةيوسلا ىلع هيف نيوباألا عبط ا

 لاق , راتخلا رداقلا وه ربدملا نأ لع فالتخالا كلذ لد تافصلاو راثآلا تفلتخا ادلف  ًادحاو
 انأ كف . مقسلاو ةحصلاو رقفلاو ىنغلا ىف لا وحالا فالت+اكناولألاو قلخلا فالتخا لافقلا

 ةغلاب ةكحت هرصقو رمعلا لوطو ءرقفلاو ىنغلا ىف ضعبلا نع ضعبلا' نيه ان] هناحبَش هنأ
 ناولاألاو قاخلا ىف . ضعبلل ًافلاخخ ضعبلا لعج امنإ هنأ لعن كلذكف : وهالإ | 0 '
 نع برقلاو للا 0107 ع نسل زيمسي فداتحل ١ نما رسل رج كلذو . ةغلاب ةكحب

 ةركحل كاكاو 1 نيب قرفي مل هءاحبس هنأ اهبف كشال ةداهش دههشن نحن و لاق مث ؛ ىنجألا

 دارملا ىطساولا لاق ( ثلاثا لوقلا ) حالصلا نيعب نيلهاج انك نإو هيف هدابع حالص نم

 لاق ؛ ةوادعلا ةروص ىلع هبكر نمك ةيالولا ةروص ىلع هبك ر نم سيلف ةاصعلاو نيعيطملا ةرودص

 ,ةهسفنل هصاختسل هروص نمي نسعحلا انلاقإلا 1 هيو ءاملظ ىلإ ةراشإا نوازل

 رهظأ و هردق ءالعإو هربفاطلأب هصخيل مدآ قلخ هنأ ( لولا لاثم ) هريغب هلغشيل هروص نم مهنمو
 + ةنااواالالجلا:ءادازد ذو ةاكلاو اني ةبوتال كل ةلع 1و: دلاخ نال ليك هحور

 لوقلاةى ىلعةيلقعلا لئالدلاب نيب أمل هناحبس هن هنأ معا ىلا ,نوبذكت لب ,الك ١ ىلاعت هلوق

 عما رخاساا»



 ةيآلا . مركلا كبرب كرغام : ىلاعت هلوق ابا

 كمرك الولو . كمرك ىنرغلوقيىت> لاؤسلا كلذ نعآباوج كلذن وكيل (مركسلا كب رب) لاق امنإ
 نم دارملا ناك اذإ حمصي امنإ باوجلا اذهو ؛ تلبمأف تردقو . ترتسف تيأر كنا تلعف اس

 ..رفاكتلا نيل (ناسنإلا اهيأ ابب ],هلوق

 المدح راغار كوبانلق «:ازز حالا ذه كلل ف نووتلفملا ا هركذ ئذلا ام 6 فاثلا لاؤسلا إل

 (امتلاثو) هلهجو هقمح هرغنسحلا لاق ( اهيناثو ) هل ناطيشلا لي وست مدآ نبأ رورغ ببس ةداتق لاق
 هللا كماقأ اذإ ضايع نب ليضفلل ليق و . هرمأ لوأ ىف هبقاعي مل نيح هنع هللا وذع هرغ ؛ لّاقم لاق
 . ةاخرملا كروتس ىنترغ لوقأ لاق ؟ لوقت اذام ( يركلا كبر كرغام ) كل لاقو « ةمايقلا موي

 لعءافإوءابجعتلا لع امإ وه (اًنلقز, ؟كرع أ اميريجا ني طسعلشا ةءاإرق: ئقمام ( ثلاثا لاؤسلا)

 هرغأو « نوراغ مهو ودعلا مهتيب كلوق نمو : لفغ اذإ راغ وهف لجرلا رغ كلوق نم مابفتسالا

 ركذ مركلاب هسفن فصو امل ىلاعت هنأ معاذ (كقلخ ىذلا ) ىلاعت هلوق امأ « ًاراغ هلعج هريغ

 ( كقلخ ىذلا ) هلوق وهو قلخلا ( اهوأ ) مركلا كلذ قةحت ىلع ةلالدلاك ةثالثلا رومآلا هذه
 لاق ىذلا وهو « توملا نم ريخ ةايحلاو ؛ مدعلا نم ريخ دوجولا نال ءدوجو مرك هنأ كش الو

 ا كلي ىأ (كاوسفر لوقا( اهتناثاد ) ؛ ( رك ايحأف ًتاومأ متنكو هللا نور ككيي تكل

 كاوس مثةفطن نم مث ٍبارتنم كقلخ ىذلاب ترفك أ) هلوق هريظنو , رصبتو عمست ءاضعالا ماس
 قطنأ مث , اهنم ءىثل ًارخسمكلعجامو ٠ عمجأ تانوكملاكل رفع ىأ كاوس نونلا وذ لاق ( الجر

 ىملاو سمالاب كفرشو ٠ نامي الاب كرسو٠ ةفرعملب كحورو .لقعلاب كبلقو رك نلاب, كناسل

 لا هلق كاف ل6 املا ور اسفل ناح نع رثك لع كار

 3 نيلجرلاو نيديلاو نينذآلاو نينيعلا ف كقلخ لدع ديرب لتاقم لاق ( ل ثحبلا ل

 وشن نأ ىلع نيرداق لب ) هلوقك وهو « عسوأ نينيغلا ىذحإ الو لوطأ نيدبلا ىدحإ لمح

 هنأ ىتح ىواستلا ىلع ةثجلا هذه ىناج بكر هناحبس هنأ حيرشتلا لع ىف فرعام هريرقتو ( هنانب
 نييارسثلاو ةدروالا ىف الواهقُث ىف الو اهلاكشأ ىف الو ماظعلا ىف ال هيفصن نيب توافتال

 نبا نع ءاطع لاقو « معلا اذ قل الهيف لوقلا ءاصقتساو : اهنم ةجراخلاو اهفةذفانلا باصعالاو

 كقلخ لدع ىسرافلا ىلعوبأ لاق. ةينحتملا ةميملاك ال ةروصلا نسح الدتعم امناَق كلعج : سابع
 ءركفلاوةردقلاو لقعلا لوبقل ًادعتسم كلعجلادتءالاكلذ ببنعبو ؛ مارق سعإى ككيحأت

 .ىثث هيلإ لصي ملام ىلإ لاكلاب الصاوو : تاينلاو ناويجلا عيمج ىلع ايلوتسم كلذ ببس 5-6

 . ملاعلا اذه ماسجأ ف

 ىلع وبأ لاق ( اهدحأ ) هوجو هيفو . فيفختلاب كلدعف نويفوكلا أرق 6( ىناثلا ثحبلا ١

 (كلدعف ) ءارفلالاق ( ىباثلاو ) تلدتعا ىتح ضع كئاضعأ ضعب لدع ىنعملا نورك نأ ليسالافلا

 اذك ىلإ كتلدغ لوقت كنالانيهجولا نتبحأ ديدشتلاو:« لاق مث ةءاش ةروطياعأ نإ كفن هنا



 او ظ ةياالا:./تاشيإلا اببأتابا؟ للاغت هلاؤت

 كلذ ناكلا ةمكسلا ةيعاد ىلع ًاينبم نكي مل ول ريغلا ىلإ ةمعنلا لاصيإ نآل . اميكح نوكي نأ بحي

 :لزقنف اذهان اذإ امرك" بشي , نتق مكمل ةلغاط 1 لع انبم ناكر مآ ه1
 عوقو ىلع لدي هنإف امكح هنركفءامأا هأنر رق 5 نيهجو نم رشحلا عوقو ىلع لذي اميركا هنا

 مامت وه اذه ٠ ميكحلا ركذ نم ىلوأ انهه ميركسلا رك ذ ناكف ؛ ىناثلا هجولا اذه نم رشحلا

 (امهدحأ) نالوق هيفف (ناسنإلا اهيأ اي) هلوق امأ . ريسفتلا ىلإ عجرنلو مظنلا ةيفيك ىف مالكلا

 ىف تازن : سابع نبا نع ءاطع لاقو ( نيدلاب نوبذكت لب الك ) كلذ دعب نم هلوقل ؛ رفاكلا هنأ

 ب رضاهنأ كلو ةاذيسأ ةدلك نب دسالا نبأ ف تلزن : لتاقمو ىلكلا لاقو « ةريغملا نب ديلولا

 وهو ةاصعلا عيمج لوانتي هنأ ( ىفاثلا لوقلاو ) ةبآلا هذه لزنأو : ىلاعت هللا هبقاعي ملف مقلي ىنلا
 ( ميركلا كبرب كرغ ام ) هلوق امأ . ظفللا مومع ىف حدقي ال ببسلا صوصخ نآل «برفآلا

 ىذلاام ىنعملاو ء تامرحلاب تيدتأو تابجاولا تكرت ىتح لطابلا كل لوسو كعدخ ىذلا دارملاف

 هلوةك وهو ؛نومأم ريغ هنأ عم هتهج نم روذحمل هنمأ اذإ نالفب هرغ لاقي « هباقع نم كنمأ
 هانلح اذإ امأو . ةاصعلا عيمج ىلع ( ناسنإلا اهسأاي ) هلوق انلمح اذإ اذه ( رورغلا هللاب منرغي ال )
 انتههو:ءعنلاو. رقحلا زاكنإوا# لطلاب دحجلاوا زكتلا ىلإ كاع 'ئدلا اما ىفملافةفاكنلا لع
 : تاللااوس

 امأ/ لاؤقنملاو لوقعملا'ليلدب 'همركب ناسنإلا رتغي َنأ ىضتقي اعرك هنوك نأ ( لولا )
 نكي مل ًاقلطم ًاداوج ىلاعت قحلا ناك املف ءضوعل ال ىغبني ام ةدافإ دوجلا نأ وبق ل ققلا
 راززتغالا'اسجوب !ذهو'نيبتالملاٌلايصعو 7نيعبطملا اةعاط هذنعئوتسا كلذك ناكىمو , اضيعتسم
 ىور اف لوقنملا امأو « الصأ ةدئاف ريغ نم فيعضلا ماليإ ىلع ىنغلا مدقي نأ ديعبلا نم هنآل
 ؟ ىنبجي ل مل: هل لاقف « بايلاب وه اذإف رظنف . هبحب ملف تارم همالغ اعد هنأ « مالسلا هيلع لع نع

 لجرلا 3 نه: ًاضيأ اولاقو٠ هقتعأو ؛ هنأ وج نسحتساف « كتب وقع نم قعر ؛ كيل ىتقثل لاف
 رارتغالا نم ًاعنام انهه هلعج فيكف .هب رارتغالا ىضتقي همرك نأ تبث املو « هنايلغ بدأ ءوس
 تننظ هقلخ ىلع هللا لح ىرت كنك امل كنأ“ةيآلا ىدم نأ (اهذحأ) هوجو نم (باوجلأو) ؟هب
 ىلع كأرجو : رارتغالا اذه ىلإ كاعد ىذلا اف :رادلا هذه الإ راد الو باسحال هنأل كلذ نأ
 ًاريخأتو ؛ ةبوتلاةدمفأطسب ةبوقعلاب لجاعي ال همركل وبف . ميرك كبر نإف ؟رشنلاو رشحلا راكنإ

 لجالةيوقعلاب ةلجاعملا كرت نأ لصاخلاف ؛ ءازجلل مل اهاعجىتلا رادلا فس انلا عمجم نأ ىلإ ءازجلل
 ىلإ غلب امل همرك نأ ( اهثلاثو ) رادلا هذه دعب راد ال هنأب رارتغالا ىضتقي ال كلذو « مركلا
 ابرك هنوك نذإف ىلوأ ناك. ملاظلا نم مولظنلا مقتنب نأبف : هفطا دئاوم ىصاعلا نم عنمب ال ثيح
 مركلا ةرثك نأ ( اهئلاثو ) رارتغالاو ةءارجلا كرتو «رابتعالا اذه نم ديدشاا فوخلا ىضتب
 سانلا ضعب لاق ( اهعبارو ) ىناوتلاو رارتغالا نم ءايحتسالاو ةمدخلا ىف داهتجالاو دجلا بجوت



 ةيالا . كرام نا انبقالاابأ اين لحلو 4

 كاك َكَقلَخ يذلا 2 ميركل كبر ١ 5 ناننالا ١

 لس سس هقر # ري اس ع ه1 ا

 م١ كب 1

 راثآ رن ىصاعلاو : ةداعسلا ْراَثآ ىرب عيطملا نآل « رشحلا نام كوي عل لعلا

 ها 0 ىليصفتتلا معلا امرؤ مالا ل وأ ىف ةواقشلا

 0 و ةعاسلا طارشأروهظ دنع لب ةمايقلا مايق ليق دارملا نوكي نأ 4 ىناثلا لامت>الا

 نم تنمآ نكت مل اهنامإ ًاسفن عفني 1 مككلذ دعب لمعلا عفني ال نيحو ؛ , فلانا
 ءاف 06 هاك عاهل را ىأ تفاعلا قللت ل] نادلالا,لئغام نارك ايضا ابنا! تبل وأ
 . لافقلا هرك ذ لوقلا اذهو ؛ كلذ دعب هل لمع ال هنآل

 ىأ ىف: كلدعف كاوسف كقلخ ىذلا ؛ مركلا كبرب كرغ ام ناسنإلا اهنأ اي  ىلاعت هلوق
 ( ككر ا

 لديام ةيآلا هذه ىفركذ رشنلاو رشحلا عوقو نع ىلوآلا ةيآلا ىف ربخأ الل هناحبس هنأ ملعا

 زوي ال ىذلا ميركلا هلإلا نأ ( لوآلا ) نيبجو نم كلذو . هعوقو ىلع وأ هناكمإ ىلع القع

 ؟ ملاظلا نم مولظالل مقتنيال نأ هم همازك, فو كا ظظ3533111

 كاتلخاال] امج نأ امإ !(اطدغو اهلك 5 ةيناسنإلا ةينملا هذه قلخ ىذلا رداقلا نأ منار

 اهقلخ نإو . ميكحلا ىلع زئاج ريغ وهو : نعي الاذن ةكمل أذل سلخ _ىنإف دكشلل وأ هلكشلا

 هناحبس هناآل لطاب لوآألاو : دبعلا ىلإ وأ ىلاعت هللا ىلإ ةدئاع نوكت نأ امإ . ةمكملا كلتف . ةكحل

 كلتو « دبعلا ىلإ ةدئاع ةمكحل قلخلا قاخ هنأ وهو « ىناثلا نيعتف . عافتنالاو لاهكتسالا نع لاعتم
 الث ناد اقاقلا] قا! رظاسسس وانا و« اينذلا ! ئاوس: راد“ اف !ىأ' انانلا' مق( زهظت: نأ ام ةكتنملا

 راد نم رادلا هذه دعب دبال هنأ تيث كلذ لك لطب املو : ءازجلاو عافتتالا رادال ؛ناحتماو

 ليدعتلاو ةيوستلاو قاخلا ىلع ردقي ىذلا ميركلا هلإلا دوجوب فارتعالا نأ تضل جا

 فارتعالا نم مهعنمي كلذو « مرشحيو تاومآلا ثعبي هناحبس هنأب عطقي نأ لقاعلا ىلع بجوي

 انقلخ دقل) لاق ثيح نيتلا ةروس ىف هنيعب ركذ ىذلا وه لالدتسالا اذهو « رشنلاو رشحلا مددإ

 برعلا عم حلصت ةجاحلا هذهو ( نيدلاب دعب كبذكي اف ) لاق نأ ىلإ ( ميوقت نس>أ ىف ناسنإلا
 تلال م ءادتبإلا ني نم عماضيأ حلصتو ؛ ةداعإلا نوركني و عناصلاب نير ما وناكن يذلا

 اذه ءانب ليق نإف ءرشنلاو رشحلاب لوقلا ةح ىلع لدي هتطساوبو عفاصلا ىلع لدي لدعملا قلخلا

 مكحأب هللا سيلأ) لالدتسالا اذه دعب نيتلا ةروس ىف لاق كلذلو « ميكح ىلاعت هنأ ىلغ لالدتنسالا

 ميركلا نأ ( باوجلا ) ميكحلا كبرب كرغ ام : ةروسلا هذه ىف لوقب نأ بجي ناكف ( نيك احلا



 غلا ةيآلا .ترثعب رولقلا اذإو : لاعت هلوق

 ترج اذإف ؛ ةعمتم ةدك ار نآلا راحبلا هايم نأ ( اهناثو ) ابعدصتو ضرأالا لزازتل زجاحلا

 ٍه 5-9 ترج نسحلا لاق ( امتلاثو ) اهؤام بهذو تقرفت

 وهو . اهتفصو ةيلصألا اهتروص نع راحبلا ريختت هنأ دارملاف . ةثالثلا هوجولا ىلع نأ معاو

 لابجلا ريغتو ( ضرأالا ريغ ضرأالا لدبت موي ) هلوق ىف اهتفص نع ضرآلا ريغت هنأ ركذ اك
 (ترجخ) مهضعب أرق ( اهمبارو ) (ًافصفص ًاعاق اهرذيف . افسن ىبر اهفسني لقف)هلوق ىف اهمتفص نع

 ًارظن خزربلا لاوزل تغب ىنعمب ء فيفختلاو لعافلل ءانبلا لع ( تر ) دهاجم أرقو , فيفختلاب
 . ناوخأ روجفلاو ىغبلا نال ( نايغبي ال ) هلوق ىلإ

 نايك رم امهو ءدحاو ىنعمب رثكو رثعي نأ معاق (ترثعب رورقلا اذإو) هلوقف 4 ىلاثلا 5

 , اهرهاظ اهنطابو اهالعأ اهلفسأ بلقو تريثًأىنءملاو : امهللإ ةمومضم ءار عم ثحبلاو ثعبلا نم

 ىلاعت لاق م« ءايحأ ىتوملا نم اهبف ام جرخم نأب رثعبت روبقلا نأ ( امهدحأ ) نامجو انهه مك
 ,ةضفلاو بهذلا نم اهنطب ىف ام جارخإل رثعبت اهنأ ( ىفاثلاو ) ( اهلاقثأ ضرأالا تجرخأو )
 دعب نوكي م“ . امتضفو اهبهذ نم اهديك ذالفأ ضر الا جرخت نأ ةعاسلا طارشأ نم نال كلذو
 . متأ لو الا ىلع دوبقلا ةلالد نال« برقأ لوأالاو ؛ ىتوملا جورخ كلذ

 ملاعلا بيرخت نايب تايآآلا هذه نم دارملا نأ ملعا . بيترتلا اذه ةدئاف ىف <« ىناثلا ماقملا ١

 ءراد بيرخت دارأ نمو «ءانبلاك ضرأالاو , فقسلاكءامسلاو , فيلاكتلا عاطقناو ءايندلا ءانفو

 ءامساا بيرخت نم مزاي مث (ترطفنا ءامسلا اذإ) هلوق وه كلذو ٠ فقسلا بيرختب الوأ أدبي هنإف

 ءالاوكا ركام ناس كحال بك اوكلا اذإو) هلوق وه كلذو : بك اوكلا راثتنا

 برخ# ىلاعت هنإ مث (تر راحبلا اذإو ) هلوق وهو ضراألا هجو ىلع ام لك برخي بك اوكلاو

 بلق ىلإ ةراش شإ هنإف ( ترثعب روبقلا اذإو ) هلوق وه كلذو ؛ ءانبلا ىه ىلا ضراللا رمآلا رخآ

 . رهظل ًآنطب و . نطبل ًارهظ ضرأللا
 (لوالا) نالامتحا هيفو ( ترخأو تمدقام سفن تملع ز هلوق ريسفت ىف « ثلاثلا ماقملا ١

 هنم دوصقملا نأ حصالا وهو ( اهدحأ ) هوجو هيف مث ؛ ةمايقلا موي ركذ ةرمأللا نب ذا نان

 هيف رصقي ملف ؛ مدق ام مويلا واع وبل ئأ ؛ ةعاظلا ف بيغرتلاو:ةيضغملا نع رجالا

 مالكلا اذهف « اكرت ىضتقي (ترخ دلأ 0 العف ىضتقي ( تمدق ام ) هلوق نال ؛ هيف رمعهف ر تك

 ني كالا راف حاص صلا لمعلا رخ 1 تانك مدق ناكنإف . ًاريفوتو ًاريصقتو اكرتو العف ىضتقي

 دوجولا ىف هلخدأ لمع نم تمدق ام ( اهناثو ٍ ةنجلا هاوأف رئاكلا رخأو حلاصلا لمعلا مدق ناك
 ن٠ تمدق ام كاحضلا لاق ( 0 ديك ناسا" اب اشي هلا قب جعار اذ
 اهرمع لوأ ىف لامعألا نم تمدق ام ملسم وبأ لاق ( امعبارو ) تعيضام اذى كارخلا اهو, [ظناؤقلا
 امأ انلق ؟ ملعلا اذن نسل هدطراا ابق نبت رانا فو 5371 اهرمع رخآ ىف ترخأ امو



 ف

 زر اظل 1 ةهالاس سىادع رع 6 وفه دم هاسس سواد لوي فه

 راحملا اذإو ©» ترثتت اك اوكلا اذإو 20١ ترطفتنا هامسلا اذإ

 ه اع 22 62 ه2 مل ت0 ا ه2 ه2 7 ارو رفه د هال درت

 «5» ترخاو تمدق ام سفن تملع 612: ترتدي روءقلا اذإو «©» تر

 ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 , ترثعب روبقلا اذإو ٠ ترج رادبلا اذإو « ترثتنا بك اوكا اذإو « ترطفنا ءامسلا اذإ
 ا تمدق اه سفن تدلع

 ريشا رفح كانهذا اما ةغانلا هلا رمأ" قاتلا ءانهاإلا !ةدها ككتأز !ذ)اهنأ كارلا نأ معا

 ص قل !اهأللا هذه نم دحأو لك ريسفت ف ) لوألا ( تاماقم تايآلا هذه ريسفت قو , رثنلاو

 تايد نك ناكل نانا فان ولعلاب قلعت نم" ناننا ةعيارأ انهه" هاو ةعابملا ظارفأ
 اذإ ) « (ماغلاب ءامسلا ققشت مويو) هلوقك وهو تقشنا ىأ (ترطفتا .امسلا اذإ) هلوق (لوآلا )

 ( ًاباوبأ تناكف ءامسلا تحتفو ) ؛( ناهدلاكةدرو تناكف ءامسلا تقشنا اذإف ) . ( تقشنا ءاهسلا

 ناكو لو ء ضئاحو عضرم مهلوةك و هىلب « لعفلا ىلع اذه تأ ملو : ليلخلالاق (هب رطفنمءامسلا)و

 (ترثتنابك وكلا اذإو) هلوق وهو ىناثلا امأ (ترطفنا ءامسلا اذإ) لاقاك ةرطفنم ناكل لعفلا ىلع

 . ضراألا لع بك اوكلا راثتنا نم ديال ءامسلا بيك رت ضاقتنا دنع نآل رهاظ ىعملاف

 ماثتلالاو قرخلا ناكمإ نوركني ةفسالفلا نأ ةمدقتملا ةروسلا ضعب ىف انركذ انأ ملعاو

 ىلع حصينأ بجوف . ًاماسجأ اهنوكىف ةلثاهتم ماسجالا نأ كلذ ناكمإ ىلع انليلدو ؛ كالفآلا ىلع

 ةيضراألاو ةيوامسلاىل] اهميسقت حصي هنآلةلثامتم اهنإ انلق امنإ : رخآلا ىلع حصي ام اهنم دحاو لك

 انلق امنإو . ماسجأ امنأ ىف ةكرتشم تايلفسلاو تايولعلاف , نيمسقلا نيب كرتشم ميسقتلا درومو

 اهبكح تالئاهمملا نال « تايلفسلا ىلع مصي ام تايولعلا لع حصي نأ بجو كلذك ناك ىتم هنإ
 :نايلفسلا نانثإلا امأو «قابلا لع حمصي نرأ بجو ءاهنم دحاو ىلع مكح حصي ىتف دحاو

 ضعبلا ىف راحبلا ضعي ذفني هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيفو ( ترج راحبلا اذإو ) هلوق ( امهدحأف )

 كلذ عفتري امنإو . ًادحاو ارحب لكلا ريصي ذليحو . ًاخزرب هللا هلعج ىذلا زجاحلا عافتراب



 “وه هيآلا . مقتسي د نأ مكنم ءا ش نمل : ىلاعت هلوق

 ٠ سل رثادع 204 سماد هد هرثمو و

 يرانا اقنانا 0 ميقتسي نأ نم ءاَش نحل
 هل لس هس 6 دق

 4و نيملاعلا

- 
 نإ

 ءاشنلركذ الإ وه نإ : ريدقتلاو : نيم اعلا نم لدبوهو (ميقتسب نأ مكنم ءاش نملإل لاق مث
 نوعفتنملا م مالسإلا ىف لوخدلاب ةماقتسالا اؤاش نيذلا نأ لادبإلا اذه ةدئافو « يقتسي نأ ركنم

 نيب مث « يقتسي نأ ءاش نم هب عفتني امبإ نآرقلا نأ ىنعملاو . ممريغ هب ظعوب مل هنااكف .رك ذلاب
 . هللا ةئيشم ىلع ةفوقوم ةماقتسالا ةئيشم نأ

 هيطعي نأ ىلاعت هللا ءاشي نأالإ ىأ ( نيملاعلا بر هللا ءاشي نأ الإ |نؤءاتامإو قل ىلاعت لاقف

 ىف يطع العا ملم رتل [يزقس ى ادياالف هدر ئه هيشملا كلت لدن 93ش
 ةفوقوم ةدارإلا هذهو . ةماقتسالا ةدارإ ىلع فوقوم ةماقتسالا لعف نأ تابآلا هذه عومج

 فقوقوُم':قتلا لع كف وقوملا لع كفوقؤوملاو + ةدارإلا كلت'هيطعن نأ هللا دين نأ الع لولا
 لوق وهز اذه وز هللا :ةئيشمل"لع.ةف زف اوم ©: اهئافتتا و اهوا قرط. ىف دابعلا لاعفأق :ىئشلا كلذ لع

 ةئيشملا نأ انيب انال فيءضءاجلإلاو ربقلا ةئيشم ةصوصخم ةىآلا هذه نإةلزتعملا ضعبلوقوءانباحأ

 ذئتيحو . اهداحيإ اهثدحم ءاشي نأ ىلع اهثودح فقوتيف ثدحب نم هل الف ؛ ثداح ءىث ةيرايتخالا

 . باوصلاب ملعأ هللاو ؛ مازلإلا دوعي



 ةنآلا .٠ نونجع ميغا مو تيس /

 رثودم رد هادم 205 هو -

 امو 5 نيبملا قفال | 1 دقو 110 نونجمع مال امو 2010 نيمأ
 0 000 ه-

- 
 مم هك ا ام هرم ةهاعو ردع ه-ذ هذآ مر

 نياف «<16ه» مجر قايد َكاوَه 1 57 640 نيني بنغلا ىللع وه
 7 ه- 4 2 2 -

 ساعه - راس ها

 500 نيملعلل ر اذ الإ 1 نإ «؟"ذ نوهذت

 نماهاةةجلصع دقب القال اسراؤ اها عع لج ميلا زغب ناي( نياؤ لدعم ايصال

 . للزلاو ةناخلا
 هللا لص د# ىلع ليريج لضف نم ةيالا هذهب جتحاو ( نونجمب مكيحاص امو زل ىلاعت لاق م*

 « نيكم شرعلاىذ دنع ةوف ىذ ميركل وسر لوقل هنإ) هلوق نيب تنزاو اذإ كنإ لاقف لسو هيلع

 « نيبملاقفآلاب هآر دقلو إ» مظعلا توافتلا رهظ ( نونجمب كيحاصامو ) هلوق نيبو ( نيمأ مث عاطم

 © نينضب بيغلا ل عوهامو ل مجنلا ةزوس قرسفم |ذهو.: عيبا لوف قا نتققاا علطت ثردح ىنعي

 مهتملا نينظلاو صصقلاو ءابنآلا نم هيف امو نآرقلا انهه بيغلاو ( نينظب بيغلا ىلع ) دم امو ىأ

 ىلغ دما ام, قتعملاو ؛نيلاوعفم ىلإ ىدعتي ىذلا:نظلا نم نمنلوا«ةتمهتا ىنعم ىف.آدب رز :تنتظ لاقي

 نضأهب .كتننض لاش لخبلا نم ورف داضلاب أرق 5 نمو : هللا نع ىدؤي [ف ةعث وه ىأ مهن نآرقلا

 نسيفنا ءىثا وهو .٠ ءاهنلا بِنُع  ةيئأي ءارفلا لاق هللا لزنأ اهف ليخبب سيل ىنعملاو « تلم ىأ
 نهاكلا يع الواو طسعإاب ارضسملا املا ىسرافلا ىلع وبأ لاقو , كيلع هب لخب الف
 (اههاحأ) :ناهجنول ل والا ! مرهيك اجا( طدجع هيلع ذخأي ىتحهمالعإ نم عنتميو كلذ

 ( بيغلا ىلع ) هلوق (اهيناثو) لخبلاؤن نم ىلوأ ةمهتلا فنف هوما امتإو . هولخبي مل رافكتلا نأ

 . اذك ىلع لاقي ابلقو اذكب نينض نالف لاقي هناآل بيغلاب لاقل لخبلا دارملا ناكولو

 هب .ىحي نآرقلا اذه نإ : نولوةي ةكم لهأ ناك« ميجر ناطيشلوقب وه امو ل ىلاعت لاق مث

 اذه ىفن ىلع فوقوم ةوبنلا ةحصب لوقلا لبق نإف ؛ كلذ هللا ىننف « هناسل ىلع هيقليف ناطيش
 ةفرصلاب لوقلا ىلع نأ انيب (اناق) ؟ ىعمسلا ليلدلاب لامتحالا اذه ىفن نكي فيكف « لامتحالا
 . ىعمسلا ليلدلاب لامت>الا اذه ىفن نكمي مرج الف ؛ لامت>الا اذه ىفن ىلع ةوبنلا ةعص فقوتت ال

 ؟ بهذت نبأ . ًافاستعا ةداجلاكراتل لاقي اك كر لالضت-.| اذهو «نوبهذت ن نيأف )) ىلاعت لاق مث
 نم نيب نورك قدارطب قا ئقلإو# ؛ لطابلا ىلإ هنع ملودعو قحلا مهكرت ىف هلاحت ملاح تلثم

 لوقتو . بهذت نيأو بهذت نيأ ىلإ ل وت برعلا : ءارفلا لاق « مكل تنيب دق ىتلا ةقيرطلا هذه
 . رهاظ ههجوو ةيآآلا هذهب لازتعالا لهأ جتحاو ؛ قوسلا تقلطناو ماشلا تبهذ

 نيعمجأ قلخللةبادهو نايب وه ىأ «نيملاعلل ركذ الإ وه نإ) لاقف ؛ وه ام نآرقلا نأ نيب مث



 نم ةيالا:. نيكم شرعلا ىذ دنع ةوق ىذ : ىلاعُت هلو

 مك عاطم ** . نيكم شرما ىذ دنع ةوق ىذ

 نأ لمتحي نآرقلا اذه نأ 55 .كلذك الا ناكاذإو لاح الاول لقأ الف رهاظلا ظفالا
 لاهتحال , ًازجعم هنوك نع جرخم ليربج مالك نوكي نأ ريدقتبو ؛ هللا مالكال ليربج مالك وكي

 مؤصعم لبربج نأب هنع باحي نأ نكمي الو« لالضإلا ليبس ىلع ِعقَي دمع ىلإ هاقلأ ليربج نأ
 نوك ىلع عرفمىنلا قدصو ؛ ىنلا قدص نم دافتسم ؛ لي ربج ةمصعب لسان ؛ لالضالا لعفي ال

 (باوجلاو )لاوهو رودلا مزلبف ؛ليربج ةمصعىلع عرفتي ًازجعم نآرقلانوكو ٠ ًارجعم نآرقلا
 اذه رم ًارارف بهذملا كلذ ىلإ اوبهذ امنإ , ةفرصلل ًازجعم ناكامتإ نآرقلا نأب اولاق نيذلا

 نع ىعاودلاو مولعلا كلت بلس ىف لب  ةحاصفلا ىف سيل لوقلا كلذ ىلع زاجيإلا نآل «لاؤسلا

 .! ىلاعت هللا الإ دحأ هيلع ردقي. ال ام كلذ : تولقلا

 ةارشلا هذه ىف رك ةاما: لعب ةعابسلا سم »نم دميه مربخأ ىذلا اذه نأ ( ىناثلا لوقللا ١

 معاو « ىلاعت هللا دنع نم [خفو هب مات مد يحج لوق يوه ان: يلاختفازاللو نظالو متناهكم نانا

 ءايبن لال هللا .لوسر هنأكش الو لوسر هنأ (اهلوأ ) تس تافصب انهه لي ربج فصو ىلاعت هنأ

 نم ىلع هرمأ نم حورلاب ةكسئالملا لزني) هلوق نم دارملا وهو ٠ هتمأزءاطنالا عييمجو لوسر وهف

 ىطعي هنأ همرك نمو . محرك هنأ (اهيناثو) (كبلق ىلع نيماأألا حورلا هب لزن) لاقو ( هدابع نم ءاشي

 .داشرإلاو ةيادلاو ةفرعملا وهو ءاياطعلا لضفأ
 لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور . ةدشلا ىلع هلمح نم مهنم مث (ةوق ىذإل هلوق (اهئلاثو )

 ىتح ىحانج مداوق ىلع عبرألا طوا موقتايرق تعفر لاق ؟ تغلب اذا 0 نك هد لا

 هل لاقي ًاناطيش نأ لتاقم ركذو « اهتبلق جاجدلا تاوصأو بالكلا حابن .امسلا لهأ عمم اذإ
 ىلإ ةكم نم اهب عقو ةقبقر ةعفد لب ربج هعفدف هلع ىبنلا نيفي نأ دصق لا

 ىلإ قاخلا لوأ نم اهب لالخإلا كرتو هللا ةعاط ءادأ ىف ةوقلا ىلع هلمح نم مهنمو . دنهلا ىصقأ
 . هللا لالج ةعلاطم ىفو هللا ةفرعم ىف ةوقلا ىلعو « فيلكتلا نامز رخآ

 لثم ؛ ناكملا ةيدنع تسيل ةيدنعلا هذ-هو ( نيكم شرعلا ىذ دنع ل ىلاعت هلوق ( اهعبارو )

 « مهمولق ةرسكسنملا دنع انأ , هلوق ليلدب ةهجلا ةيدنع تسيلو ( نوربكتسيال هدنع نمو )هلو
 دنع نالف نكم دق لاقي فاسكلا لاقف ( نيكم ) امأو راسل رانش كاتم لاك

 لأسيام ىطعي ىذلا هاجلا وذ وه نيكملا اذه ىلعف ؛ةناكمو انكم فاكلا مضي نالذ

 ىنعأ روك ذملا فرظلا ىلإ ةراشإ ( مث ) هلوق نأ ملعا « مث عاطم ) ىلاعت هلوق ( امم

 نوءجريو هرمأ نع نوردصي نيبرقملا هتكنالم ىف عاطم هللا دنع هنأ ىنعملاو ( شرعلا ىذ دنع )
 . ةدودعملا هتافص لضفأ اهنآل آنايبو ةنامألا امظعت ( مث ) ءىرقو : هيأر ىلإ

 «-ما-رحخ)٠.د



 دلال ىلإ ريع اذإ ليلا : للفت هلوق فن

 أ ا 6 1و 6 هب هع م

 15 ميك لوسَر لوقل هنإ هلم افاد | حصا كل سعسعاذإ يللا

 ::نشحولا رقبب هنم قيلأ موجنلاب اذهو ( سعسع اذإ ليللاو ) كلذ دعب لاق هنأ 6 لوالد

 بك اوكلا نأ كشالو « ىلوأ ناك ةبتر ىلعأو مظعأ ناك الك هللا مسق لح نأ ( ىاثاا ١

 ينك رب نم هير ىلعأ

 سنخلا نم سنخأو ءاسنخ عمج امإو . سونخلا نم سناخ عمج ( سنخلا ) نأ « ثلاثلا ال
 يح ىلا اف وين 2 نأ الإ ةيديقتلاب نفسنا لاقي. الرا تفيفتلاو :نوكلللاب :لسنخ

 1 نيالا, نغاكباغ ]ذ] نساك ا اهواغَتَحا وهز: سؤوتخلا نم اضن

 سعسع لاقي « دادضالا نم سعسع نأ ةغللا لهأ رك ذ ( سعسع اذإ ليللاو ل ىلاعت هلوق
 : جاجعلا لوق ريدأ ىنعمب اهدودو ىف اودشنأو . ريدأ اذإ سعسعو « لبقأ اذإ ليللا

 اسعسعو اهليل اهنع باجيتاو 2 اسفنت امل حبصلا اذإ ىتح
 : لبقأ عما ىف ةدييع ونأ دشنأو

 اسعسعا اذملا ! ]يللا ١ تاجاردم

 ليللا لايقاب ًاعقاو م -قلا نوكي ريدقتلا اذه ىلع نآل , ليلا لبقأ انهه دارملا لاق نم مهنم مث

 دارملا لب لاق 1 يهودا اذإ حبصلاو ) هلوق دع اننا اراك نطق رفا فاز

 ةراشا ( سعسع اذإ ليللاو ) هلوقف لم 3 هءوض دتماىأ ( سفنت اذإ حبصلاو ) هلوقو ( ربدأ )

 حبصلاو ) هلوقو ( رفسأ اذإ حبصلاو :٠ ا اذإ ليللاو ) هلوق لثم وهو « حبصلا عولط لوأ ىلإ

 . راركت هيف نوكي الف حبصلا عولط لماكت ىلإ ةراشإ ( سفنت اذإ
 ةيفيك ىف مث(رفسأ اذإ حبصلاو) هلوقكر فسأ اذإ ىأ (سفنت اذإ حبصلاو) ىلاعت هلوق امأو

 : نالوق زاجملا

 , زاجيلا ىلع هل ًاسفن كلذ لعجلا مسنو حور هلابقاب لبقأ حبصلا لبقأ اذإ هنأ ( امهدحأ 0

 عمتجاو ؛ كرحتيال ثيحب سلج ىذلا نوزحنا بوركسملاب لظملا ليللا هبش هنأ ( ىناثلاو 2
 هنعربعف نزلا كلذ نم صلخت هن اكف حبصلا علط امل انههف . ةحار دجو سفنت اذاف . هبلقفنزحلا
 ٠ ةفيطل ةراعتسا وهو سفنتلاب

 « ميرك لوسر لوقل هنإ ١ لاقف هيلع مسقملا ركذب هعبتأ هب مسقملا ركذ ال ىلاعت هنأ لعاو

 : نالوق هيفو
 ىوق لاكشإ انهه :ليق نإف  ليربج هب لزن نآرقلا نأ دارملا نأ روبشملا وهو « لوألا ١

 لمح بوجوب عطقن مل نإف ؛ كلذ ىف هقدصن نأ اغيلح كخارت؟# هوكي لوقددنأ «تفلخ ةنأ وهو
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 > رثودعم 2 ه2 هده 7 ع ]أذ

 ءكدد ةليمكإلا ئيرزطلا' ند سنخلاب مسقأ الف

 نيهجو نم (باوجلا ) انلق ؟ (سفن تملء)هلوق ىنعم اف (أرضح ريخ نم تلمعام سفن لك دجتموي)
 ًاعوضوم ظفللا ناكنإو . طارفإلا هب نودصقي ىذلا مبمالك سكع نم وه اذه نأ ( لوألا )
 له لوقيو ةرهاظ ةلأسم الضاف لأسي نك ( اورفك نيذلا دوي امبر ) ىلاعت هلوق هنمو « ليلقلل

 موقي الام ةلأسملا كلت ىف هدنع نأ ىلإ ةراشإلا هضرغو ءىث رضح امبر لوقيف ؟ ءىثث اهف كدنع

 تاعاط امنودقتعي ىتلا ءايشالا ىف مهسفنأ نوبعتي اوناك رافكللا لعل (ىناثلا) انهه اذكف . هريغ هب
 . ةيآلا هذه نم دارملا وهف كلذ فالخ ةمايقلا موي مهل ادب َ

 مدقتا دق ( مسقأ ال ) هلوق ىف مالكلا © سنكتلا ىراوجلا ء سنخلاب مسقأ الف )ب ىلاعت هلوق
 روهشملاوهو (لوألا) نالوق هيف (سنكلاىراوجلا « سنخلاو) ؛ (ةمايقلا مويب مسقأ ال ) هلوق ىف

 نيب نم سنخ لوقت ءافختسالاو ضابقنالا سونخلاو ء سناخ عمج سنخلا موجنلا اهنأ رهاظلا

 كلذلو ضبقنا ىأ «سنخ هللاركذ اذاف دبعلا ىلإ سوسوي ناطيشلا» ثيدحلا ىفو . سنخت اوموقللا
 شحولا رقم وهو سانكلا لخد اذإ سنك لاقي ةسناكو سناك ع مج ( سذكلاو ) سانخلا ىعس
 .سانكلا لخداذإ ىظلاب هبشتاهجدوه تلخد اذإ ةأرملا تططكم وةءاهظك ىناظلا يكلف
 ىلإ ةراشإ كلذ نأ ( ربظالا لوقلاف ) هجر ةنزاث ىلع انك موجنلا سونخ ىف اوفلتخا 9

 تحت اهؤافتخا اهسونكو سودخلا وه اهعوجرف اهتماقتساو ةرايسلا ةسنخلا بك اوكلا عوجر
 نع ىورام (ىناثلا لوقلا) ةرهاب ةميظع رارسأ اهيفو ةبيخم ةلاح هذه نأ كش الو « سمشلا ءوض
 اهتبوببغ نع ةرابع اهسونخو بك اوكلا عيمج ىه اهنأ ةداتقولتاقمو ءاطعو مالسلا هيلع ىلع
 شحولاك اهنك امأ ىف رهظت ىأ ليللا ىف رصبلل اهروهظ نع ةرابع اهسونك و راهنلا ىف رصبلا نع

 بر) ىلاعت لاقام ىلع اه.راغمو اهعلاطم فلتخت ةرايسلا ةعبسلا نأ ( ثلاثلا لوقلاو ) اهسنك ىف
 براغملاو علاطملا برقأ امه ادا و باردو دكار [ءلطمت اهنق نأ كبش الزو (ةبآراغا او قوات
 عجرت مث . ةنسلا لوط علاطملا رئاس ىلإ علطملا كلذ نم دعابتلا ىف ذخأت اهنإ مث ءاتسؤلور تعا لإ
 لمح اذهف ٠ هنلإ اهدوع نع ةرايع الو كدو 1 علطملا كلذ نع اهدعات نع هرانع ا( 3 هيلا

 56 ًاعقاومسقلان وكب ىناثلالوقلا ىلعو « ةريحتملا ةسنخلاب آعقاو مسقلا نوكي لوألا لوقلا ىلعف
 . هدارمب ملعأ هللاو ةرايسلاةعبسلاب ًاعقاو مسقلا نوكيهترك ذ ىذلا لامت>الا اذهىلعو بك اوكلاا

 اهنأ ىعخنلاو دوعسم نبا لوق وهو ( سنكلا ىراوجلا سنخلا ) نأ ( ىناثلا لوقلاو ل
 ريعقت وهو فنألا ف سنخلا نم سنلا اذه ىلعو . ءابظلا ىه ريبجنب ديعس لاقو « ش-ولا رقب
 سانكلا لخدت ىتا ىهو سناك عمج ( سنكلاو ) ةفصلا هذهىلع اهف ونأ ءايظلاو رقبلانإف فنآلا ف

 :نارمأاهيلع ليلدلاو :لوالا وه لوقلاو



 ةيالا . ترشن فحصلا اذإو : ىلاعت هلوق الز

 ورده" مب كج 6 207 7 ه-ذأ

 ميجا اذإو 61١١١ تطشك هلآ اذإو فلاحي ترشأ ' فحصلا اذ

 017 2 07 ميك هس ه سم م ينس هاده ل سارت

 »١15« ترضحا اه سفن تيلع ( 1١١ ا ا ا ع

 1 ل كل كا ل ل نا ينال: ك]و ىوانخا سانلا_ثيلق حبنأ] )ئلينل

 . ( قح ىل سيلام لوقأ
 *ىررقو ءاهلتاق وأ هللا تلأسو ءاهسفن نع تصاخ ىأ « تلأس ”ىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 قباطملاذتلأس أرق نمو (تلتق بنذىأب تائس) لاقي نأ قباطملا ظفللا لق نإف ؛ ديدشتلاب تلتق
 (لواآألا) نيهجو نم ( باوجلا )انلق ؟ ةروهشملا ةءارقلا ىف هجولا اف ( تلتق بنذ ىأب ) أرقي نأ
 (ىاتلا ور الت كادي ايا الا وا نع نودئاولا [لئشةفأ] كلتش ةذؤئؤوملا ا ذل وب : آلا نيدقت
 هيأ كلا نإ تيران د1 , ةقيابملا| ظفايزاتنب اغملا دبع .هتسفن لاخي قعيتل اسيردك ناز الاب نأ

 كليشللل يه لت نه ديزا ناوك و6 ىعللا هك: قاديز لعف ذاق :لوقتن «ةلاوحأ قمل اخ
 :انههراذكف ؛ هنع

 فضح ديري ديدشتلاو فيفختلاب ”ئرق 4 ترشن فصلا اذإو ره ىلاعت هلوق ( عساتلا )

 نيب ترشن داري نأ زوو « بسوح اذإ رشنت مث .هتوم دنع ناسنإلا ةفردص ىوطت لامعالا

 . مهنيب تقرف ىأ « امباحأ

 ةنجلا وهو ءاهقوف امع تليزأو تفشك ىأ « تطشك .امسلا اذإو ل ىلاعت هلوق ( رشاعلا )

 « كطلقق!:دوعسم نبا أرقو.« قثلا نع ءاطغلاو . ة>نيذلا .نء ةجاهإلا طاقكي هءشا:شرعو

 :ئارفلا لاق ؛[راوفاقلا و روفاكلا و. «هتقمل و: ذيارثلا تكبلا لاقي: ؛؛نيثك,فاكلاو قاقلا,كاعتعاو

 : ا تعززت

 تردشاىركو ايد ًاذاش] اقيإ تدقوأ تس >جلا اذإو 2 ىلاءت هلوق ( رشع ىداحلا )

 رانلا : لاق نم ةيآلا هذهب جتحاو « مدآ ىنب اياطخو . هللا بضغ اهرعس ليق ؛ ةغلابملل ديدشتلاب

 . ةمايقلا مويب 0 أهريعست نأ ىلع لَك اهمال اولاق ٠ نالا ةقولخم ريغ

 تفلزأو ) هلوةك , نيقتملا نم تيندأ ىأ ( تفا زأ ةنجلا اذإو إب ىلاعت هلوق ( رشع فاثلا )

 3 نيقتملل ةنجلا

 عومجج وه ىذلا طرشلا ىلع بترملا ءازجلا رك ذ رشع ىنثإلا رومالا هذه ىلاعت هللا دال

 دارملاف .هراضحإ نكمي ال لمعلا نأ مولعملا نمو « ترضحأام سفن تالعإإ لاقف ءايشآلا هذه

 «لامعألا كلت راثآ نم نازملا دنعو . ةبساحلا دنع هترضحأ امو « اهفئاح ىف هترضحأ ام نذإ

 هرقل . ترضخ ام ملعت سفن لك ( لبق نإف ) رانلاو دلا نافحسا ١ ترضخ[ عة دارا
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 25١ تلتق تتذ قاب ,«0» تلتس ةدؤوملا اذِإ و 00 تجوز سوفت ذإو
 52 5 انحص  ح 4

 حاورالا 501 5 ةدشسيل ينك فاكاد

 00 ةثالث ًاجاوزأ متن :؟ و)لاق م جاونأ ةثالث اهف نوريصي نسحلا لاق (اهناث و) داسجألاب

 هنأ: (اهثلاث )توما 51 ةماعلا تاحاام هئاشلا"ناح او تتانلا:ايافكا ا ةنمللا
 ؛ هلثم ىلإ تاعاطلا ىف زربملا مضيف . ءاسنلاو لاجرلا نم هتقبط ىف ناكنم فنص لك ىلإ مضي

 لك منضي نأ ىنعملاو « هلثمب ءىثلا نرقي نأ جيوزتلاف « هلثم ىلإ ةيصعملا لهأو هلثم ىلإ ةليوألا

 ناطاسو كلم نم همزلي ناكنم ىلإ لجر لك مضي ( اهبعبارو ) رشلاو ريخلا ىف هتقبط ىلإ دحاو

 سابع نبالاق ( امسماخو ) نيطايشلا نم ماندزف ليق ( مبجاوزأو اوملظ نيذلا اورشحا) لاق اك

 لك ثنرق ( اهسداسو ) نيطايشلاب نيرفاكلا سوفن تنرقو نيعلا روحلاب نينمؤملا سوفن تجوز

 ( امعباسو ) عوفمربخ هيف درو دقو «ىارصنلاب ىنارصنتلاو ىدوهلاب ىدوهلا هتعيشب ءىرعا
 كتكشأ. اهانزكذ يلا ءلازرقألا قتلت اذإ اكلنأ ملعاو .اهلامعأب سوفنلا تنرق جاجزلا لاق

 . تئشام اهلع ديزت نأ

 ١) لئاسم هيف © تاتق بنذ ىأب ؛ تلئس ةدوؤوملا اذإو ) ىلاعت هل وق <( نماثلا :
 (امهظفح هدوؤي الو ) ىلاعت لاق لقث ًادوأ دوي دآ نم بولقم دي دأ 0 ةلأسملا ل

 فوص نمةبجابسبلأ اهتايح ءاقب دارأف تنب هل تدلو اذإ لجرلا ناك بارتلاب لاقثإ هنال ؛ هلقثي ىأ

 1 ةتس اهتماق تغلب اذإ تح اهكرت اهلتقدارأ نإو « ةيدابلا ىف منغلاو لبإلا هل ىعرتل رعش وأ

 ] اب غليف ءارحصلا ىف أرب اهل رفح دقو اه.راقأ ىلإ امم بهذأ ىتح اهينيزو اهببط اهمال لوقف

 0 رثبلا ىوتسي ىتح بارتلا اهيلع ليم و اهفلخ نم اهعفدي مث ايف ىرظنا امل لوقيف رْثبلا

 اهتموا قل وول دانس عرش عار 00 افا ترش :كيرقالذإلا رماذتا كرار
 نا ومانيهو ! همكسأ اذا أ فقالوا وقفز تلك

 مع راعلا قول نم فوخلا (باوجلا)؟ كو دأو ىلع مهلمح ىذلاام ( لوآلا لاؤسلا إل
 0 ةيشخ مكدالوأ اولئقت الو ) ىلاعت لاق اك « قالمإلا نم فوخلا وأ نولجأ نم

 دأولا عنم نم ةيجان نب ةعصعص ناكو ؛ ةكئالملاب تانبلا اوةحلأف هللا تانب هكثالملا نإ نولوقب

 : هلوق ىف هب قدز رفلا رختفاف

 ذأ ملف ديثولا ايحأف 2 تادئاولا عنم ىذلا انمو
 نع دئاولا لئثس الهو ؛ هب تلتق ىذلا اهياذ نع ةدو ؤوملا لاؤس ىنعم اف « ىتاثلا لاؤسلا ١

 هلوق ىف ىراصنلا تيكبتك وهو ءاهلتاقل تيكبت اماوجو اهلاؤس ( باوجلا ) ؟ اهل هلتق بجوم



 الا لاسيما زاكي ةزقت:هلاست هلت -/

 0 ا واحلا اك

 رشحال نأ اذه عمز وج فيكف « لدعلل ًاراهظإ تاناويحلا لكرشحب | ةمايقلا موي] ناكاذإ ىلاعت هنأ

 ىف سانلا نع اهترفن ةدش عم ةمايقلا فوم ىف عمتجت اهنأ ( ىتاتلا ؟ نجلاو سنإلا نمنيفلكملا
 مويلا كلذ لوه نم الإ سيل سانلا ىلإ اهعامتجا نأ ىلع اذه لدف ؛ ىراحصلا ىف اهددبتو ايندلا

 ضرعتي الو عمتجيت مويلا كلذ ىف اهنإ مث « ضعبلل ءاذغ اهضعب تاناويجلا هذه نأ ( ثلاثلاو )

 نأ اوه سابع نال (.رخآ لوق) ةينآلا فو!« مويلااكلذ لوه ةدشل.الإ كاذ امو ء ضعبل اهضعب

 «ةئسلا مهترشح  مهلاومأو سانلاب ةنسلا تفحجأ اذإ لاقي ءاهتوم نع ةرابع شوحولا رشح

 . د دش ا يخ ردح رقت

 : هوجو هيفو : ديدشتلاو فيفختلاب ءىرق © ترمجج راحبلا اذإو ل ىلاعت هلوق «سداسلا)

 نم هيف ام فشن هيف دقو اذإ ءىثلاو ٠ ل اذإ ناونتلا تر# نم ةملكلا لصأ نأ ( اهدحأ ١

 تريسو) لاقام ىلع ت ريس دق لابجلا نإ مث . ةتبلا هايملا نم ءىث راحبلا ىف قبال ذئنيخ « ةيوطرلا

 نأ ف او[ دل ىإ ةاراوملا يلق ف اياب ةانلل ضر الو راحبلا ريصت دئنحو ( لآجلا

 ا ناار 1 تال كف راسا فاح اكو كيشللل يحير الإ كودك
 راصف . لابجلا لفسأ ىف بارتلا كلذ عقو بارتلاكتراصو اهؤازجأ تقرفتو تكدنا امل لابجلا

 ىنعمي(ترجج) نوكي نأ (اهيناثو) ًاروجسم ًارحب لكلا ريصيو : راحبلا عم ًايوتسم ضرأالا هجو

 (نايغبي ال خزرب امهنيب « نايقتلي نيرحبلا جرم) لاق ام ىلع ًازجاح راحبلا نيب نال كلذو (ترخل)
 ىلكلا لوق وهو « ًادحاو ًارحراحبلا تراصو ؛ ضعبلا ىف ضعبلا ضاف زجاحلا كلذ هللا عفر اذإف

 نوكت نأ (لوأالا ) اهوجو لمتحي ليوأتلا اذهو : لافقلا لاق « تدقوأ ( ترج ) ( اهئلاثو )

 هللا لصوأ ايندلا ةدم تهتنا اذإذ ؛ايندلا مايقل ةروجسم ريغ نآلا ىهف . راحبلا روعق ىف منج

 قلي ىلاعت هللا نأ ( ىناثلاو) كلذ ببسب ةروجسم ةيلكلاب تراصف . رادبلا ىلإ نارينلا كالت ريثأت

 قلع نأ (كلائلاوز كلذ ببسي ةروجسم ٌراَحْللا ريصتف «راحبلا ف بك اًوكّللاو رمقلاو سمشلا

 لإ هحياخل ل فيلكا اول ذه لوقا لأ ىلمملا كلي نسا يد يطع ايا زين ناجبلاب مل اعتهللا
 راحبلاب لعفي نألع ًارداق نوكي نأو دبال ةمايقلا ةماقإو ايندلا بي رخت ىلع رداقلا نآل ء اهنم ءىش

 « رمقلاو سمشلا .اهيف قلي نأ ىلإ هنم ةجاح ريغ نم ًانازرين اههايم بلق نمو ؛.نيخست نم ءاش ام

 2 ران اهتحت نوكي وأ
 امعوقو نكميو ءايندلا بيرخت نامز لوأ ىف ابعوقو نكمي تسلا تامالعلا هذه نأ لعاو

 امنإف ةيقابلا ةتسلا امأ « نيلامتحالا دحأ ىلع لدي ام ظفللا ف سيلو : ةمايقلا مايق دعب ًاضيأ
 ؛ةمايقلاب!ةصتخم
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 راس إرم 52 دس لاجل اذ و «» تردكنا موجتلا اذإو

 را ةردم 2-4

 «62 ترشح 0 اذإو 77

 اذإو ) ىلاعت لاق ا تطقاستو ترثا 5 ىأ( تردكنا موجنلا اذإو او لاطت هلوق ( ىناثلا )

 موقلا مهلع ردكنا لاقي : ليلخلا لاق . بايصنالا رادكنالا ىف لصالاو (ترثتنا بك اوكا

 الإ ءامسلا ىف مجن قبيالف ًاموجن ذئموي ءامسلا رطمت : ىلكلا لاق « مهيلع اوبصناف الاسرأ ااج اذإ
 نم لسالسب ضراألاو ءامسلا نيب ةقلعم ليدانق ىف امأ كلذو ؛ ءاطع لاق « ضرألا هجو ىلع عقو

 كلت كطفاشت نضر الا او"ءامسلا' ىف نم, تام اذاف « هكتمالملا ىدمأ ىف لسالاللا كلتو ( رزلألا

 «ةكئاللائىذتأ نانامالتلا
 لابجلا تريسو ) هلوةكضرالا هجو نعىأ ( تريس لابجلا اذإو رإ) ىلاعت هلوق ( ثلاثلا )

 : (باحتسلا سمرَرَم ) ةلوقك ءازوملا قاوأ( ابا اتناكف

 ا لا اذإ رار ركعات

 ىلع ىنأ ىتلا ىهو , ءاسفن عمج ىف سافنلاك ءارشع عمج (راشعلا) نأر وهشملا ( لوألا لوقلا )

 اه رع وانلعأ اذتع ناوكك امة نست ىهو.ةئسلا ماع عضت تأ 0 مام“ 1 *

 ىلإ ب حأ .ىثش سيل و « ةمايقلاءوي لاوهأ نم مهءاج امل ابلهأ !ملمهأ سابع نبا لاق (تاطع)و؛ مهي
 . نجلا لمان نعال انهلاب وكلا نازل نام لقال كورحلا هد 0 | رلناز اة 01

 عفتني الموي) لاق اك م,سفنأب سانلا لاعتشلا : ,كالمالا نالطب ولاومالا باهذ كلذ نم ضرغلاو

 .( هزل لوأ 0 انقلخ 7 ذ انومتئج دقل ) لاقو ( لس باقب هللا نأ نم الإ« نونب الو لام

 ناكنإو اذهو ؛ ءاملا نم اهيف امع تلطعت باحسلا نع ةيانك راشعلا نأ 0 لوقلاو ١)

 لاكحت لاما لما 50 هينقت :ايلتلاه اسيا ور سللق نا كئاظا ةم اانا كرم

 :( زق تاللماحلاف )

 لاش امربلا باودنم ءىش لك# ترشح شودولا اذإو إب ىلاعت هلوق 4 سماخلا 07

 بايذلا ىح ءىثلك رشح ةداتق لاق 1 ةيحان لك نم تعمج (ترش>)و 2 شوحولاعمجاو 7 سشد>وووهف

 قل انفال لع امضوعيل مويلا كلذ ىف اهلك تاناو.حلار يحب ىلاعت هللا نإ : ةلزتءم لا لاق ء صاصقلل

 نأ هللا ءاش ناف ٠ مالالا كلت ىلع تثّصوع اذاف «؛ كلذ ريغو لتقلاو توملاب انندلا ىف اهملإ ثاصو

 انباحأامأو « ربخلا هب ءاجامىلع هانفأ هينفينأ ءاش نإ و « لعف ًانسحتسم ناكاذإ ةنجلا ىف اهضعب قبب

 ب يوم تاوسسالا حق ناساف لفرا مثدنعف

 (اهدحأ) هوجو انهه ةصقلا هذه ركذ نم ضرغلاو ؛ تومتف ىتوم اهل لاقي مث ؛ءانرقلا نم ءاجلل



 ريوكشلا ةروس 0

 (ريوكتلا ةروس )
 ' <« ةيكم تايأ أ عستو نورشع )ل

 مودل راك

 « ميحرلا نمحرلا هللا مس ْ ١)

 4« ترروك سمشلا اذإ ل

 سفن تملع ) كلانهف ءايشالا هذه تعقو اذإ : لاقو . ًائيش رشع ىنثا ركذ ىلاعت هنأ معا

 (امههدحأ) ناهجو ريوكتلا فو ( تروك سمشلا اذإ ) ىلاعت هلوق ( لوآلاف ) ( ترضحأ ام

 ىأ «روكلا دعبر وحلا نم هللاب ذوعنو ثيدحلا ىفو . ةماعلا ريوكستك ةرادتسالا ةبج ىلع فيفلتلا

 ةراك راصقلا ةراك تيمسو ؛دحاو ريركتلاو روكلاو , فللاو ىطلاو ةفلآلا دعب تتشتلا نم

 ريعف « نيعاألا نع ًافتخع ريصي هنأ كشال فاي ئذلا ءىثلا نإ مث .دحاو بوث ىف هبايث عمجي هنال

 تروك مهضعبلاق اذهلف : ريوكتلاب نيعالا نع ةيئاغ اهرييصتو سمشلا مرج نع رونلا ةلازإ نع

 روك هل نرضمملا الاهوراع وزو, اع ىلسملا لاهو كيك نوارعآ لاقو( تيسعط ىأ
 طئاهلا تروكح لاقي ريوكنلا ىف ( ىناثلا هجولا ) ةراك ىف ترئتسا اهنأاك . اهؤوض بهذ ىأ

 اذإ ) هلوةف . هعرص اذإ هروكف هنعط لاقي ٠ ىعمصالا لاق . طةس ى> هتحرط اذإ هتروهدو

 ةذوخأم ةظفل هنأر مع نع ىوري (ثااث لوق) هيفو ؛كلفلانع تيهرو تيقلأىأ ء تروكس مشلا
 ::نالا ودل انههوا «ر وك نيعاألل لاه بهناف «ةيسرافلا نم

 ةيلعافلا ىلع لب ( باوجلا ) ةيلعافلا وأ ءادتبالا ىلع سحشلا عافترا « لوألا لاؤدلا إب

 7 ااا دكا والم كل زعفلا كلطيأت 0 نال كرك ه8 وكس لكفياهعف ار

 نع ثدخ نمحرلا دبع نب ةيلس ىنأ ىلإ ةرصبلاب ساج نسحلا نأ ىور« فاثاا لاؤسلا ل

 لاقف ؛ةمايقلا موي رانلا ف ناروكم ناروث رمقلاو 0 نإ د لاق ؛ مالسلا هيلع هنأ ةريره ىنأ

 نكسملا لاو نأ تاز ظل ورأ قدما تكتف شا: لوا نعي كتدحأ نإ لاه امد دامو. .قتاخلا

 ريع كلذ لحلو ١١ اه رسل انش نوكو ال ناثلا قبانهئاقلإو نادامجب رفقلا وو نسمشلا نال «ظقاس
 . (1)لةعلا فالخ ىلع ربخلا اذه نوكي الف ؛ منهج ىف رحلا دايدزال ًايبس

 . ( لقعلا فالخ ىلع ربا اذه نوكيف ) باوهلا لعل ()



 5و تالا. ضيع ترو ف تنام

 ملا اد ةدعرزر ل هس سس هس رن 6 ميول سس سس سس سس 2 هس همة مع را

 ا 3 كيلوأ 005 اهقهرت 65 »٠ ةريغ ابدع 5 هوحوو

 را سس لس هادف

 «1:22» ةرجفلا

 ةعفنملا نادجو ىلع وأ « ةيلمعلاو ةيرظنلا ةوقلا| لع َناَتلومت امهف « ةرشبتسملاو ةكحاضلا امأو

 1 ميظعتلا نادجوو

 ةريغلا دربملا لاق « ةرجفلا ةرفكلا مث كئلوأ . ةرتق اهقهرت ؛ ةزبغ اهيلع ذئموي هوجوو ل

 اذإ ليجلا تقهر كلوةك ؛ برق نع ابكر دن ىأ ( اهقهرت ) ةلوق و« رابغلا نم ناسنالا َبْيَصَي اه

 ةريغلا عامتجا نم شح وأ ىرب الو ؛ ناخدلاكداوس ةرتقلاو . كالهلا ةلحم قهرلاو , ةعرسب هتقحل

 نيب مههوجو قف عمج ىلاعت هللا ناكو , ترعغا اذإ جونزلا هوجو ىرت اك .هجولا ىداوسلاو

 معأ هللاو ء روجفلاو رفكلا نيب اوعمج ا« ةزيغلاو داوسلا

 ىلع تاد ةيآلا هذه نإ اولاقف ةئجرملا امأ .ةيآلا هذبي اوكسمت جراوخلاو ةئجرملا نأ ملعاو

 . ةرفكلا مث باقعلا لهأ نأ ىلع تلدو : باقعلا لهأو . باوثلا لهأ : نامسق ةمايقلا لهأ نأ
 نم اوناكةرفكلا نم اونوكيي ل اذإو «ةرفكب اوسيل ةالصلا لهأ نم قاسفلا نأ ليلدلاب تبثو

 جراوخلا امأو «باقع هل سيل ةالصلا لهأ نم ةريبكلابحاص نأ ىلع لدي كلذو :باوثلا لهأ
 نم لك نأ ىلع ةبآلا هذه تادو , بقاعي ةريبكلا بحاص نأ ىلع لئالدلا رئاس تلد اولاق مهنإف
 انهه روك ذلا نأ بابلا ىف ام رثك أ ( باوجلاو ) رفاكهنإف بنذم لكنأ مزايف « رفاكهنإف بقاعي
 هتالصو نيملاعلا بر هلل دملاو ؛ ملعأ هللاو ؛ ثلاثاا قيرفلا نن ىضتقيال كلذو ؛ ناقيرفلا ناذه وه

 . نيعمجأ هبحصو هلآو ىنلا دمح نيلسرملا ديس ىلع

 غمر كك رفح هاو



 ةيآآلا . هينتيب نأش ذئمون عهنم ءاىرما لكل : ىلاعف هلو 3

 مكس .ه رج ا[هادم مك م هرث معي ل م يس 0 نادم نب ارت

 <«/مأ ١م ةارغسسم كئمروب هوجو 67/2 هينعلا ني 0 ممم ”ىارمإ خل

 ميك هسمو رثميئكاس رفحا

 ؛راوتح الارو دعا العب 1 هاظ هب رعشي امرارفلا نم دارملا نوكي نأ لمتحي «ىلوآألا ةلأس اإل
 ناوبالاو « كلامب ىنتيساو ام خأالا لوقي : تاعبتلاب ةبلاطملا نع زارتحالارارفلا كلذ ف ببسلاو

 نولوةي 2 « تعنصو تلعفو « مارحلا ىنتمعطأ لوقت ةبحاصلاو ءانرب ف ترصق نالوقي

 حوف هتبحاصنمو ؛ ميهاربإ هب را نقرر اهب هحأر قو قم كلف كفو نانقدش رأ اموءاتاعام
 ماوي. هنأ ىنعملا_لب ؛ دعابتلا وه نيل رارفلا نم دارملا نوكي نأ لمت<و « حون هنبا نمو ؛ طولو
 نبدلا :نم؛اوعبتا ننذلا أريت ذإ ) ىلاعت هلوقك وهو « هنأشب همامتهال هيخأ ةالاوم نم ءرملا رفب

 كان[ لاك لا لع لون ىةنالا عونا, ىلاعت هلوقك وهو « ةترصن نم رارفلا امأو ( اوعبتا
 .(امح ميح لأسي الرز هلا ةلوفك ىهو لالا

 رشي هنإف ٠ 0 مهلإ رفي ايندلا راد ىف ءرملا ناكن يذلا نأ دارملا 6 ةيناثثا ةلأسملا )

 هبوبأ نم لب ( هيخأ نم ءرملا رفي موي ) ليق هناك بيترتلا ةذئاف ىف اوركذ «ةرخآلا راد ىف مهنم
 . نيام الاب هقلعت نم دشأ اههب بلقلا "قلعت نال ؛كولازو ةبحاصلا نم لب,نيوخالا نم برقأ اًمهناف

 ذئموي مهنم ءىرما لكل )ل ىلاعت لاقف هبيس ركذب هعبتأ رارفلا اذه ركذ امل ىلاعت هنإ مث

 نع هدصيو هفرصي ىأ هينغي ةبيتق نبا لاق ( لوألا ) ناهجو ( هينغي ) هلوق فو 4 هينغي نأش
 : دشنأو هتبارق

 ليلا 8 لهل رو رتحملا نعت ركلاغأ نا فوشا كس

 مهلا كلذ ىأ هينغب ناعما له لاق (قاثلار هفرضا ئأ كهح ور ىع نعأ لاك و كل عيش ىأ
 هنأ ىف ىنغلاب ايش تراصف ٠ ا مف عسنم هيف قبب ملف ءهردص لم دق هسفن ةصاخ بيسب ىذلا

 نيتك هايم 5 كالتلا كلذ نم هدنع لصح

 مهنم نيمسق ىلع هيف نيفلكملا نأ نيب ,لوحلا ىف ةمايقلا موي لاح رك ذ امل ىلاعت هنأ معاو

 (ةرشب دسم ةكحاض « ةرفسم ذئموب هوج ور ىلاعت هلوقب ءادعسلا فصوف ءايقشالا مهنمو « ءادعسلا

 نم ىاورإ اكمل لالل ا: مانق رف سابع نيا نع ورع ءاضأ اذإحبصلا نفسا ن1 كلام ةكمم هزيم

 لوط نم ليفو ؛ ءوضولا راث ]نم « كاحضلا نعو ؛ راهنلاب ههجو نسح «ليللاب هتالص ترثك

 سدقلا ملاعب لاصتالاو ايندلا قئالع نم ص الخلا ببسب هنأ ىدنعو ؛ هللا ليبس ىف ترغا ام

 امب ةحرف ةرشبتسم باسحلا نم غارفلاب ىنعي ىلكلا لاق ء ةكحاض ةمحرلاو ناوضرلا لزانمو

 هتاعبتو ملاعلا اذه نع صالخلا ىلإ ةراشإ ةرفس» هلوق نأ ملعاو ؛ هاضرو هللا ةمارك نم تلان
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 قفرشلال هيلبو هةركاصو فرت هسأو همأو <« د ا 2 ور ع موب

 ءاطع لاق ؛ مظعلاو ظلخلاب راجتألا نم دحاو لك فصو دارملا ةزكوللا ( فاثلاو ال
 . لخنلا نم ظاغام بلغلا ءارفلا لاقو  ماظعلا رجشلا ديرب سابع نبا

 ةفوطعم ةبك افلا ركذ امل ىلاعت هللا نأب مهضعب لدتسا دقو ( ةبك افو )ل هلوق (اهعباسو)
 ةهلجت رم 'ابين رق“ |ذهوا# ةيكااقلا فب ءاتش اللا :هذه لك دنال' نأ 'كنجاو لحتلاو ناوتيدرلاو جنعلا لع

 . هيلع فوطعملل راغم فوطعملا نآل : رهاظلا

 قا ىأ بؤ هنال فاشكلا بحاص لاق ؛ ىعرملا وه بالاو (آبأو) ىلاعت هلوق (اهنماثو)
 : رعاشلا لاق ناوخأ مالاو بالاو « عجتنيو

 عركملاوهب هوا اير ) انرادرتجاو نق انمدج

 هب ىدلشي» ام لافتا هللا زك ذءالنو "نعت 'ىأ ءاتشال .ةنوتاابجال_ةئرابلا ةبكانلا»ناآلا لاق

 . « مكماعنالو مكل ًاعاتم ل لاق . ناويحلاو سانلا

 دكه ردصم هنال بوصنم وه جاجزلا لاقو مكماعنال 1 3 ةعتمو ةعفنم هانةلخ ءارفلا لاق

 . ناويحلا عيمج عاتم] ءايشآلا هذه هتابنإ نآل ( انتبنأف ) هلوقل
 لئالدلا ( اهلوأ ) : ةثالث ارومأ اهنم دوصقملا ناكو ءايسشألا هذه رك ذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ىذلا هلإلا اذه نأ ( اهثلاثو ) داعملا ىلع ةردقلا ىلع ةلادلا لئالدلا ( اهيناثو ) ديحوتلا ىلع ةلادلا

 نأو هتعاط نع درمتي نأ لقاعلاب قيليال « ناسحإلا نم ةميظعلا عاونآلا هذبب هديبع ىلإ نسحأ
 : ةمايقلا لاوهأ حرش وهو ضارغألا هذل دك. نوكب ام ةلمجا هذه عبتأ هديبع ىلع ربكستي
 ضارعإلاو اه ناميإلاو لئالدلا ىف لمأتلا ىلإ فوخلا كلذ هوعديف فاخ اهعمس اذإ ناسنإلا نإف

 ؛ دحأ لكىلإ عضاوتلا راهظإ ىلإو « سانلا ىلع ربكستلا كرت ىلإ ًاضيأ كلذ هوعدي و ؛ رفكلا نع
 . ةمايقلا رك ذ مرج الف

 لاق . ةريخ“الاةخفنلا ىهو ةمايقلا ةحيص ىنعي نورسفملا لاق « ةخاصلا تءاج اذإف ال لاقف

 هراقنمب خصي بارغلاو هخدش ىأرجحب هسأر مص لاقي ؛ كصلاو نعطلا ةغللاىف خصلا لصأجاجزلا

 رخآ ًاهجو ف اشكلا باصرك ذو . ناذآلاا اهتوصةدنشبةك اصلا ةخاصلا ىنتف'« نعطي 2

 . ناو هاىئااط وخسر :لان الزاي ةخاصلاب ةخفن هلا تفص وف. هلخاص اص كما دك خص لاقي لآ

 ةلئاو اهقاؤ هلأ نان ءرملا رفي موي ا ىلاعت هلوقب 00 هنإ مث

 : ناتلاسم هفو (« هينبو هتحاصو



 7 عطل طعططتل ع

 تس« ده ساس ب ل 3 سو ع ه2 سلس هج هدم 5 م

 «؟ مد امضقو ابنعو «(«؟1/» ب اهف اندناف 61١2« اك هما صير دفهش م“

 ىصىورتا ل ساو دس دس 2 82-

 ٠٠١2« الغ قلادجاو ١« 92 دلو انوّتزو

22 

 ثيعلا ثدح فيك هنأ ىف رظنا مث ,ثيغلا هنم دارملا ( انيبص ) هلوق 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 ءابسأ ىف لمأتو , هلقث ةياغ عم ءامسلا وج ىف العم قب فيكو ؛ ةميظعلا هامملا هذه ىلع لمتشملا
 . لاعلا اذه ةقلخ ريبدت فو 0 و هلدعو هللا رون راث 1 نم ءىثثكلحولي ىت> ؛ةديعبلاو ةبيرقلا

 ماعطلا نم لدبلا ىلع ستفلابا ! ؛« فانئتسالا ىلع وهوءرسكلاب انإ ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 ريس ارق نك ا لع وبأ كاف (ماملا ايي زب تنيك انآ: ل] ( تاسنإلا رظنيلف ) ردقتلاو
 ىنعم ىلعف حتتق نمو ؛ دعولل ريسفت ( ةرفغم مل ) هلوق نأ [فناكط ىلإ رطل اريشف كلذ ناك انإ

 كنولئسي) ةلوةك ومف «هثودحو ماعطلان وك ىلع لمتشت ءايسشألا هذه نآل ؛ لاهتشالالدب لدبلا

 . (رانلا ء دودخاألا بادكأ لتق) هلوقو ( هيف لاتق مارحلا رهمشلا
 ةناكع ىلا لبد مث تابنلاب ضرألا قث دارملاو 4 اك ل2 را ا 3 ىلاعت 21

 : تابنلا نم عاونأ

 ةطنحلا وت نم دصجام لك وهو « أبح اهيف اننبنأف ١ هلوقب هيلإ راشملا وهو : بحلا (اهوأ)

 / ةيذغألا َّق 00 كلذ مدق اممإو ءاههريغو ريعشلاو

 ' هو نع ةرق انو هجر وي مادع من لإ كي ا رتكنرو دود انوإو ؛ابعو) ىلاعت هلوق (اههناثو)

 : نالوق هيفو « ايضقو )ل ىلاعت 0 (اهثلاثو)
 ا ا و م لهأو «٠ تقلاب تيس تسي اذإ ىلا ىهو ةيطرلا هن هنأ ( لوآلا ١

 : عطقي ىأ بضقي هنّل بيضقلا 10 ؛ رخل دعو ةرم بضقي هنأل كلذو ٠ 0 نم ةلاعأو

 .,ىكاألا وا ةدع يأ ءاوفلاارابتخا و[ لتاممو كاحضلاو عسابعرقب) لوق اَذِهَو

 وهو عطقي ىأ بضقي هنأ نم هلصأو . هنيعب فاعلا وه بضقلا دربملا لاق < قاثاو)

 !ةفولر
 . باتكلا اذه ىف تمدقت دق امبعفانمو 4 الختو انوتيزو )ل ىلاعت هلوق (سماخلاو عبارلاو)

 ظالغلا بلغلافباقرلا بلغلاب فصولا ىف لصألا 4 ابلغ قئادحو إ) ىلاعت هلوق (اهسداسو)

 : نالوق انهه مث « بلغأ دسأ لاقي بلغأ دحاولا قانعألا

 لوق اذهو . ةبراقتم ةفئاكتم اهراجثأ نأب ةقيدح لك فصو دارملا نوكي نأ « لوالا ل
 ضرالا تيلؤولغاو بيشعلا بلؤلغا لاقي« لضعب ىف هضعب رجشلاةفتلملا بلغلا الاق لتاقمو دهاجم
 : اهشع فلا اذإ



 ا ةيآلا . هرمأام ضي امل الك: ىلاعت هلوق

 0 ««؛» هماَعط لإ نسال رظنيلف 0 هرم ضي اك الك
_- 

 رم 6 دق

 202 1 داخل

 ىفف هنقو ناسنإلا معي مل م نإو توملا ذإ ءهوجولا ضعب نم امرأ ملعي هنإف كلذ لبق ةروك ذملا

 فراس ظل ال] ةف را دا ملعي ةلججا
 4« هرمأ ام ضقتي امل الك ل ىلاعت هلوق

 راكنإ ىلع هرارصإو هرفك نعوأ . هعفرتو هربكت نع ناسنالل عدر ( الك ) هلوق نأ معاو

 (اهدحأ) هوجو ( هرمأ ام ضقي امل ) هلوق ىفو ءرشنلاو رشحلاو ثععبلا هراكنإ ىلعو ؛ ديحوتلا

 كفني ال ناسنإلا نأ ىلإ ةراشإ وهو . ًادبأ هيلع ًاضورفم ناك ام عيمج دحأ ىضقيال دهاجم لاق
 ىلإ دئاع هيف ريمضلا ( ضقي امل ) هلوق نآل , رظن هيف ىدنع ريسفتلا اذهو . ةتبلا ريصقت نع

 ناكالا ف دارلا 4 هرفك أ ام ناسنإلا لتق ) هلوق ى ناسنإلا وهو, قبانسلا روث د

 سانلا عسيمج لع هلم رك فك ( ضي امل) هلوقف رفاكلا ناسنإلا لب سانلا عييمج انهه

 1 ريكنلا كرت ند هب أ ام ضي ملربكتملا عفرتملا ناسنإلا نأ ىنعملا نوكي نأ ( اهناثو )
 تاك ف دار .هتلإ لتالد ىف لدأتلا نعد م ام ضقي ل رفاكلا ناسنإلا كلذ نأ ىنعملا
 رفاكلا اذهل هللا ضقي مل الك: كروف نب ركب وبأ ذاتسالا لاق ( اهئلاثو ) هتيكح تانيبو هقلخ
 . هب هل ضعي ملامب 9 ليءركفلا كرو ناعإلا ضد 07

 هنإو « سفنالا ىف ةدوجوملا لئالدلا ركذ املك هنأب نآرَقلا ىف ةيراج ىلاعت هللا ةداع نأ ملعاو
 أدبو قافآلا لئالد ركذو ةداعلا كلت ىلع انهه ىرجخ قافآلا ىف ةدوجوملا لئالدلا اهميقع ركذب

 . هيلإ ناسنإلا جاتحي 6

 5 هنأ كش الو ء هرمأ انربد فيك هب شيعي ىذلا 4 هماعط ىلإ ناسنالا رظنيلف 9 لاقف
 دبال ىنااروماللا ىهو ا 2 ) ناتلاح هل ناسنالا لوانتي ىذلا ماعطلا نإف ؛ رابتعالا

 دبال ىتلا رومألا ىهو « ةرخأتم ( ةيناثلاو ) دوجولا ىف ماعطلا كلذ لخدي ىتح اهدوجو نم
 لواألا عونلا ناك املو 0 1 ماعطلا كلذب عافتنالا هل لصحب ىتح ناسنالا ندب ىف اهنم
 نأو دبال نآرقلا لئالد نآل . هركذب ىلاعت هللا تك ١ مرج ال « ةهبشلا نع دعبأو ()سحلل رهظأ

 دارملا وه اذهو « ةهيشلاو سبللا نع دعبأ نوكت نأو دب الف ؛ قلخلا لكامب عفتني ثيحب نوكتت

 ءالا نع نررانلا اهدا "0 سس اك تكا ملعاو ( هماعط ىلإ ناسنالا رظنيلف ) هلوق نم

 . رطقلا لوزن نايب ىف ركذف ىثنآلاك ضرألاو . ركذلاك ءامسلاف . ضرالا ىف عقاولا

 : ناتلأسم هيف وي بص .املا انببص انأ )) هلوق

 . ىلاتلا رطسلا ىف ىتأي امب نروق اذإ ايس الو . باوصلا وه هترك ذام لعلو ( سنجلل ربظأ ) لصآلا ف )١(



 3 ةركس د يحمل ف هلوق ع

 مام و زار دعو ةء دم زؤزامعسعع ور 2 يب دعم ع 2

 45١2 هسا اَش اذا م 0 «؟١١» هربقاف هتامأ مث ههرسي ليس م 6١92 هردمف

 . هب ًاقئال نوكي ال ريجتلاو ريكنلاف ءنيقحلا ءىثلا اذه لثم [نم] هلصأ ناك نم نأ هنم ضرغلاو

 رخآ ىلإ ةقلع مث ةفطن ًاراوطأ هردق : ءارفلا لاق ( اهدحأ ) هوجو هيفو « هردقف ل لاق مث

 لاق ام ءاوتسالا ىلع هردق ىنعملا : جاجزلا لاق ( اهيناثو ) ًامقش وأ ًاديعسو ىثنأ وأ ًاركذو هقلخ
 ردقو دانا قاوكيا نأ لمنح (اهتلاثو) ٠ (الجر كاوس مث ةفطن نم مثبارت نم كقلخ ىذلاب ترفكأ)

 000 ءىثلكقلخو) هلوق هريظن و  هتحاصم قئاللا ردقلاب ةيفيكلاو ةيمكلا فوضع ف

 : ناتلا نسم هيف و « هرسي ليبسلا 5 ىلاعت هلوق ىبف ةظسوتملا ةيت رملاى هو 2 :اثلاةمك ا

 / ةرشنل هاسإو ١ ة رنا راحت ليسا بصن ( ىلو الز هلأ 0 ر

 هجورخ ليهست دارا مهضعب لاق (اهدحأ) الاوقأ هريسفت ىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا زر

 كفر فا اذان! كح ه1 اجور و 3و5 «نم هقأ «نطد: دول رملا لأ نإ ناك هن | ولاق ,لءةمأ ,ىاطن نم
 ًايح هجورخ نأ ليوأتلا اذه دكؤي اسمو « هللا الإ ماغلإلا كلذ هاطعأ ىذلا نف ؛ بلقنا جورخلا

 وه ؛ ةيآلا هذه نم دارملا : سم وبأ لاق, عاهاث ووو كتاجعلا,بعأ ,قالر قيضلاففاملا [كلذ نم

 لكنيبب و « ايندلاب قلعتي رشو ريخ لك نيب زييعلا لوانتي وهف ( نيدجنلا هانيدهو ) هلوق نم دارملا

 هيف لخدبنيسيتلاو ٠ ءانيثلاو ريخلأ .لييس كيلا نذلانكك كول ةاناكد ىأ ن بلاي , قلعتي رشو ريخ

 صأب صوصخم اذه نأ ( اهئلاثو ) بتكتلا لازنإو ٠ ءايبنآلا ةثعبو لقعلاو فيرعتلاو رادقإلا
 . ةرخآلا ىف لصحت رومأ [ال] ايندلا لاو-أ دوصقملا نأب رعشم ليبسلا ظفا نآل . نيدلا

 اذإ مث , هربقأف هتامأ مث ) ىلاعت هلوق ىهف ؛ةريخآلا ةبترملا ىهو 4« ةثلاثلا ةبترملا امأو ١)
 4 هرشنأ ءاش

 راشنإلاو :رابقإلاو « ةتامإلا . بتارم ثالث ىلع أضيأ ةلمتشم ةثلاثلا ةبترملا هذه نأ ملعاو

 فيلكتلا لاعب نيردتطنما لا ١ مااا كام الور. ياتتكللا “ل دمى ,اهنض اتن انا "اذ ٌةقفاةتامإإلا اه
 ربقلا نال ؛ عابسلاو ريطال قلي نم هلعحي ملو ًاروبةم هللا هلعج ءارفلا لاقف رابقإلا امأو «ةاذاجماو

 لاقي : ىلاعت هللا وه ربقملاو ءهديب نفادلاوهرباقلا نآل « هربقف لقي ملو لاق ١)1لا هب مزكيأ اع

 بنذ تزرتب لوقت برعلاو « َربَقلا ىف. هلعج نأب هريغ أ اذإ « تيملا ربقأو هنفد اذإ تيملا ريق

 هارلط ىأ . هدرطأهللاو 2 اهينورظب «هيضعأ هللاو ء«روثلان رق تبضعو ارتب هأزو « ريعبلا

 ًاراعشإ ءاش اذإ لاق امتإو « ثعبلا [و] ءايحإلا هنم دارملا (هرشنأ 1 0 ىلاعت هلوقو « ًاديرط

 لانو دك أ ؟لرت اطر امأاوأ © كل اعزإ هللا! هترفعمأ» لل ١ لوك روم لرسم , هميدقتف .ءانل مولعم ريغ هتقو نأب

 اسال . رفاكلاو ململا لمشي ماع وه لب ملسملاب ًاصاخ سيل رابقالا نآل ( ناسنالا هب كا الكر لا نأ درا

 . طقف رفاكلا هب دارملا ةنآلا ردص ىق هنع ا ناشالاو



 03 ةيآلا . هرفك أ ام ناسنإلا لتق : ىلاعت هلوق

 ةداءسدب "معها 6م 1 ةأآع ع2 6 دعس تل ف مج ذم ام صافش

 هَمَلَح ةمطَن نم «1» ملح ءىش ىأ نم الو رك | ام ناَسنالآ لق
 ص - -

 امت] فحصلا كلت ةراهط نأ ىضتقي ( ةرفس - ةرهطم ) ىلاعت هلوق 6 ةيناثلا ةلأسملا ١
 نورهطملا ةكئئالملا الإ امسمب ال ناكال : هريرقت ىف لافقلا اقف ؛ةرفسلا ءالؤه ىديأ, تلصح

 . اهسمب نم ةراهطل اهملإ ريبطتلا فيضأ

 : لئاسم هيف ( ه هرفك أ ام ناسنإلا لتق د تح

 شيرق ديدانص عفرت ىلع ةلمتشملا ةصقلا رك ذب أدب امل ىلاعت هنأ معا « كوالا ةااجملا 2

 عفرتلاوبجعلا اذه ىف بيس ىأو : ليق هنءاكف ؛ كلذ نم نينمؤملا هدابع بي . نيدلسملا ءارقفىلع
 ىلاعت رك ذ مرج الف . ةرذع لامح نيتقولا نيب ايفو ؛ةرذم ةفيج هرخآو ةرذق ةفطن هلوأ نأ عم

 ناسنإلا ةقلخ نإف . مرفكل ًاجالع نوكي نأ حلصي امو . مهجعل ًاجالع نوكي نأ حلصي ام
 . رشنلاو رشحلاو ثعبلاب لوقلا لك اه :لادتسي ناآللو عناصلا دوجو ىلع اهب لدتسي نال حلصت

 دارملا :نورخآ لاقو « بهل ىبأ نب ةبتع ىف ةيآلا تازن : نورسفملا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا

 مذ دارملا لب نورخآ لاقو ؛ مهبسب موتكم مأ نبا كرتو مهيلع لوسرلا لبقأ نيذلا ناسنإلاب
 مهمذ ىلاعت هنأ (اهدحأ) هوجو كلذ ىلع لدي ىذلاو ؛ رقفلاو ىنغلا ببسب ريقف ىلع عفرت ىنغ لك

 ةراقح ببسإ مهتقيرط فيز ىلاعت هنأ ( اهناثو ) ةلعلامومع ببسب محلا معي نأ بجوف مهعفرتل

 اذه مومعو (هربقأف هتامأ مث . هقلخ ةفطن نم ) لاقام ىلع ءاهتالاو ءادتبالا ىف ناسنإلا لاح
 ظفالاو . ةدئاف ريك أ هجولا اذه ىلع ظفللا لمح نأ وهو ( اهئلاثو ) حلا مومع ىضتقي رجزلا

 . هيلع هلمح بجوف هل لمتحم

 لتقلا نآل , مهتاوعد عنشأ نم ىعو هيلع هاعد (ناسنإلا لتق) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ( ناسنإلا/ لف ).ةلوقفرت هللا ةطيغن ,ن!نرفكا ,ىف] هلا زفإب نم .بجعت هفك] امورااكدلا دئاش قرا
 حتابقلا عاونأ ىلع هيبنت ( هرفك أ ام ) هلوقو «باقعلا عاونأ مظعأ اوقحتسا مهنأ ىلع هينت
 هب قيلي فيك لكلا ىلع رداقلاو زجاعلاب قلي امإ ناسنإلا ىلع ءاعدلا لبق نإ : تاركنملاو

 6باودت ريك ظنك يلا ثلا أسيا (|هلجلاب ,ىيلي امنا ناضيأ لتلاب ؟ كل
 عاون 1 مظعأأ اوهدحتسا أ نيب ىلاعت هنأ اوك ذام هقيقاو برعلا مالك بولسأ ىلع درو كلذ نأ

 0 هلوأ بتارم ثالث ثدحم لكا 0 معاو « حئابقلا عاونأ مظعأب اوتأ مهنأ لجال باقعلا

 . ناسنالل 2 )|| بتارملاء هذه [؟ ذا ىلاعتا هنأ ور( هوججاو

 ةدايز هضرغو مابفتسا وهو 4 هقلخ ءىش كل 0 هلوق ىهف 4 ىلوآلا ةينرملا' امأ 2

 . ريقحتلا ىف ريرقتلا

 نيوم ريق> ءىش ةفطنلا نأ كش الو (هقلخ ةفطن نم إل ةلوقب ماهفتسالا كلذ نع باجأ مث



 ةيالا .هرك ذ ءاش نم: ىلاعت هلو هةر

 ل ا ا ا ا هع دله مور م هل

 د د ةعوفم >41١« ةم ركم فخ ىف 1 هك 3ءاع نم

 يا 2 - 2 4

 تسل كاسل 0 ا

 «1 م 0 ّ رك 010 ةرفس

 هو ةكياةساو ءاش نو 2 ىلاعت هلوق

 هوكي نقلا عا( ةؤكذا] ا ةركذلا كف فسو كات أ رع

 ى) هلوق ( ىاثلاو ) هيلع 1 امجومي لمعلاو ام ظاعتالاو اهمبف اودار أ ول ثيح ةرهاظ ةنب

 لاح ميظعت كلذ نم دارملاو. ةمركملا فحصلا هذه ىف 2)ةدعم ةركذتلا كلم ىأ ( ةمركم فحص
 نالوق فحصلا نم دارملا فو « فد ىف ةتبثم ةركذتلا هذه نأ ىنعملاو هركذي هبونتلاو نآرقلا

 ةعوفوم وأ ,ةلفاشلا»لاهكلإ:ى ةغاوفوس ل اعتيهقلا لدع:ةفركم حوللا نم ةخستنم فحص اهنأ ( لوألا )

 . الملا ثو نورهطملاالإ اهسميال اهنأ بيسب ةرهطم دارملاوأ « نيطايشلا 00 ةريطم رادعملا
 : ناتل أسم هيفو ( ةررب مأر 5 دغش ئدنأ ىو لاق مث

 تافصلا نم عاونأ ةثالثب ةكالملا فصو ىلاعت هللا نأ © ىلو ألا ةلأسملا 2

 مم ةداتقو م نبا لاق ( لوآلا ) نالوق هيفو ةرفس مهنأ ( اهوأإ

 ةبتكملل ليق اممإو ؛ بتاكو ةبتك لثمر فاس اهدحاو ةبتكلا ةرفسلا جاجزلا لاق« ةكئالملا نم ةبتكلا

 نع عشك اذإ هللا تره كسي هس ريو نشل! نيم يذلا هناء انعم نال ءرفانس تتاكللاو ةررقع

 ىحولاب نورفسي نيذلا ةكتالملا مث انبه ةرفسلا نأ ءارفلا رايتخا وهو ( فاثلا لوقلا ) اهبجو

 « مهني تحلصأ اذإ موقلا نيب ترفس : لوقت برعلاو «رفاس اهدحاو « هلسر نيبو هللا ني

 : اودشنأو ؛ موقلا نيب هب حلصي ىذلا ريفسلاك . هتيدأتو هللا ىحوب تلزن اذإ ةكمئالملا تاع

 تيئقم نإ شغل ىش ثم امو ىعوق نيب ةرافسلا عدأ امو

 نقلا و فعك هواش يل اع] تاكلاور: فقكلا نم ةرافساا 1 لصأ نأ لعاو
 ىف. رشبلا نيبو هللا نيب طياسو اوناك امل ةكئالملا .الؤهو ء فشكي هنآل أضيأ ًاريفس ىعم امنإ

 . ةرفس اومس مرجال ؛ لعلاو ةيادهلاو نايبلا
 : ءاطع لاقو ؛ مجبر ىلع مارك : لتاقم لاق ( مارك مهنأ) 4« ةكئالملا ءالؤهل ةيناثلا ةفصلا 0

 . ةجاحلا ءاضق دنعو عاجلل هتجوز عم الخ اذإ مدآ نبا عم ا مهنأ ديري

 نولوةب ال : ءارفلا لاق ء راب ُ ةرريو 8 لتاقم لاق (ةرر) مهنأ م« ةيناثلا ةفصلاإ

 ريد سقت 2 ( ىناثلا لوقلا ( ةرخو رجافو ٠ ةرفك و رفاك لثم لعاف هنم دحاولاو الإ عمجلل ةلعف

 ةئكق 811 ىعأ] هذه 1 ىنعي (ىلوآلا فحصاا ىنا اذه نإ) هلوقل ءادناآلا فد ىه اهنأ : فحصاا
 . ءارقلا مث ليقو  هكِلَي هللا لومر هل ربا ماركا ةرفسااو « نيمدقتملا ءايبناألا فد ىف

 . ةدوجوم نوكي نأ لمتحيو باوصاا هتركذ ام لعلو حضاو فير وهو (ةدعو٠) لصالا ىف 000



 ةأل ةيآلا . يسأل كءاج نم امأ و ةىلاعت هلوق ى

 يه مس رك هان اس ه2 2 دعا حر ع هدام هه هاد

 دك 29٠١ ىهلت هنع تناف «؟» ىشحل وهو (6» ىعسلا كءاج نه اماو

 . ( هللا رك ذ ىلإ اومساف) هلوقك « ريخلابلط ىف عرسي ىأ ( ىعسي كءاج نم امأو ل لاق مث
 وأ ,هفيلاكت ءادأب متءال نأ ىف هفاخعو هللا ىف هجوأ ةثالث هيف ( ىشخي وهو )ل هلوقو

 . دئاق هل ناك امو « ىمعأ ناكهنإف ةوبكسلا ىشخي وأ « كنايتإ ىف ماذأو رافكلا ىشخ
 ةخيط أر قبو ؛ ىنهلتاو 'ىهتلا و مىشلا نع لل نم لغاشمد اا ليهلت ةلبغ تا رج [لاق مث]

 تنأف ) هلوق لبق نإف ؛ ديدانصلا نأش كيهلي ىأ ( ىهلت ) رفعج وبأ أرقو « ىهلتت : فرصم نبا
 « هنع ىهلتلاو ىدصتلا راكنإ هانعمو . معن انلق , ًاصاصتخا هيف ناك( ىهلت هنع تنأف ... ىدصت هل

 نيعفلا لط ىهلقلاو 2 ىقلا .ىاذبطت نأ نينا ل [صا وسخ كلل ١

 ليربج الت ال: نسحلا لاق . هلم ةدواعم نعو هيلع بتاعملا نع عدر وهو 4 الك لاق مش

 لاق ايلف : هيلع هللا كح اذام رظتني هيف دامرلا فسأ امن اكء ههجو داع تايآلا هذه قلي ىنلا ىلع
 . ىلو آلا كرت لع لومع كلذ نأ نحن انيب دقو «كلذ لثم لعفت ال ىأ « هنم ىرس ( الك)

 : نالاؤس هيفو « ةركذت امنإ ١ لاق مث

 ناريمضلاو : ركذملا ريمض ( هركذ ءاش نف ) هلوقو ؛ ثنوملا ريمض ( امنإ ) هلوق « لوآلا ال

 نأ (لوآللا) ناهجو هيف ( باوجلا ) ؟ هيف لوقلا فيكحف . دحاو .ىش ىلإ نادئاع
 هذه ىنعي : ىلكلا لاقو . نآرقلا تايأ ىنعي : لتاقم لاقء ثنوملا ريمض (اهنإ) هلوق
 39+ ارا ةةككدتلا لإ ناعم. ذاق د ةرت ودرع سو نوما ا
 ركذم نآرقلاونآرقلا هبىنعي ةركذت اهنإ مظنلا بحاص لاق (ىناثلا) ظعولاو 'ر نل|ىعم ف ةكاذلا

 رخآ عضوم ىف لاق اك زاجل هركذ ولو « ةركذتلا ظفل لع هجرخأ ةركذت نآرقلا لعج امل هنأ الإ
 . (هركذ ءاش نف) هلوق نآرقلا هب دارملا (ةركذت اهنإ) هلوق نأ ىلع ليلدلاو ((2)ةركذت هنإ الك

 ( لوآلا ) نيهجو نم ( باوجلا ) ؟اهلبق امب ةيالا هذه لاصتا فك ( قاثلا لاوملا 0

 لهأ ىلإ تافتلالا مدعو ءارقفلا لالجإىف كل هتفرعو كيلإ هتيح وأ ىذلا بي داثلا اذه : لبق هن اك

 نآرقلا اذه : لبق هناك (ىناثلا) ةكئالملا رباك أ هظفحت لكو دق ىذلا طوفحلا حولا ىف تبثأ ايندلا
 هولبق ءاوسف , رافكلا ءالؤه هلبقي نأ ىلإ هب ةجاح ىأف ٠ ميظعلا دحلا اذه ىلإ ةمظعلا ىف غلب دق
 باقل ًابييطت هب نمآ نمع ضرعت نأو كايإو « مهب كبلق لغشت الو مهبل تفتلت الف هولمقي ل وأ
 . ايندلا بابرأ

 .اهب داهشتسالل ىنعم الف ذتيحو ( اهنإ الك ) لصآلا ىف )١(

 عمرا حن مد



 ةيآلا. قدي هلعل كيم طب : كلامي داو 4

 1 اس هَ شن نق مت او ا رت اهدنا هَ هيف هني لس را يي لآ

 الا ءانأههن ىو 6 نب وأ“ نب هلعل 5 م

 هت ل 8 -_- اه ص رع رخل 8

 هم قال َكيَلَع اه 42

 دعبالا و ب رقالا لامعإ ىف ماعلا التجا لع سدعل و | نوت تروصتمهءانج 3 ؛ حلك

 فق واهني اهنلاتنا 0 ءىرقوأ كلل اق رعأو « ىعاللا ه ها نأ سبع هانعمو

 ىف نأ لعاو « هيلع راكنالا هنم دارلاو 1 مالا هءاج نآلأ ىنءدم ىلعأ دتبا مث ( ىلوتو سبع) ىلع

كنإلا ةدايز ىلع ليل باطخلاب هيلع ل لاقإلا م * هللأ لومسر نم طرف امع رايخالا
 كش نك ءرا

 ةجحلا مازلإو خيموتلاب اهجا وم ةياكشلا ىف ىمح اذإ ىناجلا ىلع لبقي من هيلع ىد اناع سانلا لإ

 أ (لوآآلا) نالوق هيف (, ىرك دلا.هعفتتفار 5 فن 1 ىز هلعل كيردي امو ]ب ىلاعت هلوق

 هعفنتف ظعتي وأ“ مثإلا وأ لهجلا ن 7 . كنم نقلتياع رهطتي هلعأ ىمعالا اذه لاحت واد كلعب ٠ ءىت

 هفملت ىذلا ملعلا كلذ لسعلف ةلخا دوغ تاعا طلا صضعن ف يلع ) هل قوتك كتةظعوم ىأ كلااركمذ

 ةعاطلا 1 أم ضعبب هلغشل واد ةضعملاوا لوخلا واول 3 الام ضعب نع هرهطي كنع

 ركذي وأ مالسإلاب رفاكلا ىزي نأ ف تعمط كنأ ىنعمب ءرفاكلل هلعل ىف ريمضلا نأ ( ىناثلا )

 مفرلاب هعفنتف ءىرقو . نئكهيف تعمط ام نأ ( كيردي امو ) لا لوبق ىلإ ]1 ىركاذلا-هبرطتف

 .رم دقو ( ىء«وم هلإ ىلإ علطأف ) هلوةك٠ لعلل ًاباوج بصنلاب و ؛ رك ذي ىلع ًافطع

 لاقو , هللانعىنغتسا ىبلكلا لاقو ؛ ناميإلا نع ديري ءاطع لاق  ىنغتسا نم امأ ا
 مطامو مهتورثل نكيرل مالمللاو ةالصلا هيلع ىنلا لابقإ نآل ءانهه دساف وهو ىرثأ ىنغتسا مهضنب

 لو (يتخيوهو يدب كاج نمانأو لق الو جهللع رع كنان قارا نم امأ هل لاقي ىدح

 نامإلا نع ىعتس 1 ىنعملا نآل ؛ حيي وهف هلاع ىوت 9 ا امأ : لاق نمو « ميدعريقف وهو 05

 . لاملا نم هلامب «نآرقلاو
 قبل 0 ذل متو: ةيلك" نفت مد ىل ”جاكلا لاق 6 ىدصت هل تأفإ لاك ةلوقو

 وهو ددصلا نم ددعتا 6ك هيف لصالاو 0 هل ض رعت اذإ ىدصت 0 ناللفل ناللو ىدصت لاَ

 (ىدصت) .ىرقو ( ةيدصتو .اكم الإ ) هلوق ىف اذه لثم انرك ذ دقو : كتلابق راصو كليقتسا ام

 هل عتب هادو كلو ئأ .ةيكانلل مضي . ىدصت :رفعج اويايا وم ةانكللا ةقالتا ١! ماغدإب ديدشتلاب

 . همالسإ ىلع كلا ملاو 0 م ىدصتلا ىلإ عاد

 ىلإ هوعدت نم ملي ال كايين دا اهف [كنلط د ىعملا 6 كذب الأ : كيلع امو  ىلاعت لاق مث

 نمع ضرعت نأ ىلإ مج مالسإ ىلع صرخلا كب نغلس ال ىأ ؛عالب /ا الإ كلع لف هنإف ؛ ءالسإل

 . مم وعدي لاظحم دل ملسأ



 2 هيلا: ئتعاإلا ةباعل نأ ىكؤتو دع قاتم هاون

 موتكم مأ نبا هلعف ىذلا نأ اذ تبثف , ةيصعمو أنذ نوكي نأ ىلوأ : هتامهم ,ظعأ لوسرلا ىلع
 هنأ ىف لاوتلا ةجوت اذه دنعو « بجاولا وه نات لوسرلا هلمف ىذلا نآو : ةبضجهو ادد لاي
 .؟ لعفلا كلذ ىلع ىلاعت هللا هبتاع فيك

 هللا نم امظع امظعت ناك. هبجو ىف سبع هنأ درحي ىلع هبتاع امل ىلاعت هنأ « ىاثلا لاؤسلا)

 « ىمعالا مساب هركذي نأ يظعتلا اذه لثم قيلي فيكف كلذك ناكاذإو :موتكم مأ نال هناحبس
 . ؟ ًادج هنأش ريقحت ىضتقي فصولا اذه ناسنإلا ركذ نأ عم

 ىلع هباحأ لماعي نأ ىف ًاتوذأم ناكمالسلاو ةالصلا هيلع هنأ رهاظلا  ثلاثلا لاؤسلا إ)
 . -ايشأ نع مرج و هباحأ بدي ناكام ًاريثك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأو : ةحاصم هاربام بسح
 :؛ بادآلا نساحم مهماعيلو مهدؤيل ثعب امتإ مالسلاو ةالصلا هيلع وهو كلذك ناوكيال فيكو
 كلذ ناكاذإو ؛ هياعصأ بيدأت ىف هايإ ىلاعت هللا نذإ ىف الخاد سيمتلا كلذ ناك كلذك ناكاذإو
 (باوجلاو) تالاكشإلا نم عضوملا اذهب قلعتي املج اذهف؟ هيلع ةبتاعملا تعقوفيكنف ؛ هيف ماوخأب

 ةعقاولا رهاظ نأ الإ متركذ ام ىلع ناكنإو رمآلا نأ ( لوالا ) نيمجو نم لوآلا لاؤؤلا نع
 هريظنو . ةيتاعملا تلصح بيسلا اذبلف . ءارقفلا بولق راسكناو ءارقفلا ىلع .اينغالا ميدقت مهوب
 مل باتعلا اذه لعل ( ناثلا هجولاو ) : ( ىثعلاو ةادغلاب ممر نوعدب ن.ذلا درطت الو ) ىلاعت هل وق

 ىف هنم ناكام ىلع لب ؛ رهاظلا لعفلا رم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم ردص أم ىلبع عقب

 ولعو مهفرشو مهبارق ببسب مهلإ لام دق ناكمالسااو ةالسلاو ةالصلا هيلع هبلق نأ وهو « هلق
 سيبعتلا عقو ايلف ٠ هفرش ةلقو هتبارق مدعو هامع ببسب ىمعالا نع ةعبط رفني ناكو ؛ مهصنم
 (باوجلاو) ةيعادلا هذه لجال بيدأتلا لعلب بيدأتلا ىلعال « ةبتاعملا تعقو ةيعادلا هذهل ىلوتلاو
 قحتسا هامع بيسب هنإ لق هن أك لب : هنأش ريقحتل سيل ىمععآلا ظفلب هركذ نأ ىتاثلا لاؤلا نع

 ثلاثلا لاؤسلا نع ( باوجلاو ) ةظاخلاب هصخت نأ دمصاي كب قيلي فيكف : ةفأرلاو قفرلا ديزم
 امم كلذ ناكو . ءارقفلا ىلع ءاينغأالا ميدقت موأ امل انبه نكل هباحصأ بيدأت ىف ًانوذأم ناكهنأ
 . ةيتاعملا هذه تءاج بيسلا اذهلف ؛ نيدلا ىلع ايندلا حيجرت مهوب

 ةيآلا هذه اوكسمت مالسلا مهللع ءايبنالا نع بنذلا رودصب نولئاقلا < ةينناثلا ةلأسملا ل
 نأ انيب دق اناف دعب اذهو . ةيصعم ناكل عفلا كلذ نأ ىلع لد : لعفلا كلذ ىف هلا هبتاع امل اولاقو
 ىلع ءاينغالا ميدقت موي هنأ رهو لع اولا:رابخالا ده تدطاال ويقل كازا طا ناكشات
 كلذ ناك. كلذك ناكاذإو : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةالصب قئال ريغ كلذو . ءارقفلا

 . ةتبلا آنذ كلذ نكي ملف . لضفاألا كرتو : طايتحالا كرت ىرجب ًايراج
 ةالصلا هيلع لوسرلا وه ىلوتو سبع ىذلا نأ ىلع نورسفملا عمجأ « ةشلاثلا ةلأسملا ١

 ىف حلك هوحتو ةغلابللديدشتلاب سبعءىرقو «٠ موتكم مأنباوه ىمعالانأ[ىلع] اوعمجأو : مالسلاو



 سريع ةروس نا

 ( سبع ةروس (

 4 ةيكم ناتيآو كا رأ ىفورل

 00 ١ ع 001 3
 ١ ووو . ع للام سل
 ١ 55 7 معرب رس 20/ ل

 اسمه ةجهردم ث

 اند تال اود نأ 0 سبع

 4« مي>رلا نمحرلا هللا مسب 5

 : لئاسم ةيآلا ىفو ( ىععألا هءاج نأ ىلوتو سبع 9

 هيبأ مأ موتكم مأو  موثكم مأ نبا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىفأ « لوألا ةلأسملا 2

 0 ديدانص هالزعاو لا قاوم ب ماع ( ب نق ىرتفلا ةعسر ن. كلام ن حرش ْن هللاد.ع همعاو

 ديلولاو «فلخ نب ةيمأو « بلطملا دبع نب سابعلاو « مامشه نب لهج وبأو ةعيبر انبا ةبيشو ةيَتع

 ىنلعو ىئرقأ لم ىنلل لاقف , مهريغ مهمالسإب لسي نأ ءاجر . مالسإلا ىلإ مهو عدب ةريغملا نبا
 تازقف هنعضرعءأو سبعو ؛ همالكل هعطق عي هللا لوسر هركف , كلذ رركو ؛ هللا كملع ام

 له لوشيو «فر هيف ىدتاع نع خ رة اذإ ل وّيو . هم 535 2 هللا لرش لاا ةيالادذم

 : تالاؤس عض را [دهاق نبت رم ةئيدملا ىلع هفلختس او: ةجاح نم كل

 ىلع هلوسرهللا بتاع فيكف ؛ رجزلاو بيدأتلا قولا ناك موتاكم مأ نبا نأ لوآلا ,

 نإو هلأ (اهدحأ ) هوجول بيدأتلا قحتسي ناك هنإ:انلق امإو ؟هرجزو موتكم مأ نبا بدأ, نأ
 ملسو هيلع هللاٍلص لوسرلا ةبطاخم عمسي ناكهمم ةحصل هنكل ؛ موقلا ىرب ال هرصب دقفل ناك
 ةدش تايلكلا كلت عامسا ةطساوب فرع هكر اع مهتاوصأ عمسي ناكو « رافكلا كئاَوأ

 ملسو هسيلع هللا ىلص ىنلا مالك عطق ىلع همادقإ ناكف . مهنأشب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ماهتها

 ةيصعم كلذو ؛ 0 ةالصلا هيلع ىنال ءاذبإ ىنلا ضرع مامت لبق نييلا ىف هسفن 3 ءاقلإو

 أ نم هيلإ جاتح ناكام ٠ ملعتو - دق ناكوهو « مهملا ىلع مدقم مهآلا نأ ( اهيناتو ) ةميظع

 ءاقلاف « ريظع عمج مالسإل ايس مهمالسإ ناكو ؛ اوملسأ دق اوناكافرافكلا كئلوأ امأ : نيدلا
 مرحب كلذو ليلق ضرغل . يظعلا ريخلا كلذ عطق ىف ببسلاكنيبلا ىف مالكلا كلذ ؛ موتكم مأ

 نع مهاهنف ( نواعي ال مرثك أ تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ ) لاق ىلاعت هنأ ( اهتلاتو )

 عمطاقلاكوناميإلا لوبق نعرافكتلل فراصلاك راصىذلا .ادنلا اذه انههف تقولا ىف الإ ءادنلا درحب
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 1 اس 0 6-2 رئاسة ع هر امس هالاس اس هال هان هن 2

 نيا ا

 تقوب ملعلا نكي مل اذإ نامتي امن] فيوختلاو راذنإلا نأب انلقل انفصنأ ول لب «ةمايقلا مايق تقوب
 . الصاح ةمايقلا مايق

 ىذلا هنال « ىثخي نمي صخ هنأ الإ لكلل رذنم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ « ةيناثلا ةلأسملا ا
 .راذنإلا كلذ عفتني

 لك ناك اذإ لعافو لعفم جاجزلا لاق « لصاللا وهو نيونتلاب 0 ع 1 (« ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ةركش الإ ناوكت ال لقفلااو .«لففلا نك الدر نكي ةنالل « نوم لاخلا وأ .لعتس ان" امك

 ىضاملا ديرأ اذاف ؛لابقتسالاو لاحلل حلصي ا 00 نيوسلا فد

 :«ننمأ ديز ندتم وههلوقك ةفاضإلا الإ زرع

 ىضم دق ةيآآلا هذه ريسفتو 4 اها وأ ةيشع الإ اوثبلي مل اهمنورب موي مهنأأك ) ىلاعت لاق من

 هوركنأ ام نأ ىنعملاو ( ران نم ةعاس الإ اوثبلي مل نودعويام نوري موي من اك) هلوق ىف هركذ
 ( لبق ناف ) تضم مث راهن نم ةعاس الإ ايندلا ىف اويلي مل مهنأاكو هيف أدبأ مناك ىتح هنوريس

 با وجلا ( انلق ) ىحض ةيشعلل سيل هنال لوعم م ىحض هانعم ( اه هاحض وأ) هلوق

 ةيشعالإ اوئيلي ل ديري مالكلل ةلص فلالاو ءاحلا سابع نبا نع ءاطع لاق (اهدحأ) هوجو نم هنع

 ةيشعلا موي ىلإ اهتقاضإ ةيشعلاىلا ىحضلا ةفاضإب دارملا عاجلا ١ ْرمْلا لاق“ (اهناث وز حض أ

 (اهئلاثو) انرك ذام ىلع اهتادغ وأ ةيشعلا كينآ لوقت برعلاو ءاهموي ئحض وأ ةيشع الإ ليق هنأك

 3 نأ حصي ةيشع ىلع مدقتملا ىحضلاف , ببس ىندأ ةفاضإلا نسح ىف ىنكي اولاق نييودتلا نأ
 00 ىحضلابهنعربعي دق ةحارلا نامز و ةيشعلاب هنع ربعي دق ةنحللا نامزو « ةيشعلاك لت ىحضهنإ

 الت ىحضب مهمحار نامز نعو ةيشعلاب مون نامز نع نوربعي ةمايقلا فقوم ىف نورض<

 1 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « نيتعاسلا نيتاه الإ ناكاخ دل" نان ندع نكن وشرف للا
 ؛ ملسو هيكحو هلآ ىلعو دمه انديس ىلع هللا



 ةبآلا . ةعاسلا نع كنولأسي : كاعنإ وف ها"

 م ااه اساس طه

 ىلإ 4 اميركذ نم تنأ مف 0 ا ةعاس لآ نع 1

 اا هاح © 2غ 07 ..2 س62 سو 0 5

 «15>ابشخ نم ردم تا 9 (6252 اهمهتنم كب

 بعصمو ريمع نب زيزعفأ ّك 8و ناتيآلا ليقو « تانسحلاو تاءعاطلا عميمج نيهصولا نيذه ف

 تذفقن ىد هسا هّللأ كرضن فوو 8 ةيصخأ مو» ع ايأ هاخأ بعءصو لك دقو 59 ري نبا

 . هفوج ىف ضفاشملا

 اهلاوحأ رك ذ مث ءابعوقو نع ريخأ مث , ةمايقلا ناكم] ىلقعلا ناهربلاب نيب ل ىلاعت هنأ لعاو

 م ةعا اذا نع كنولأسي لولا 5 لاق أمف ءادعشلاو ءامدالا كار 6-5 2 ' ةم اعلا

 اهنأ لثم ؛ ةلئاطلا فاصوألاب اهفصوو « ةمايقلا©) تابثإ نوءمسي اوناك نيك رشملا نأ ملعاو

 ىللع كلذ نوك ل لمتحيف ( اهاسرم نايأ) ءازهتسالا لبس ىلع 0 00 ةءاصو ةماط

 ةمايقلا تقو نع لوسرلا نولأسي اوناك مهنأ لمتحو ؛كلذل لصأ ال هنأ مبعابتال ماممإلا ليبس

 ( اهدحأ ( نال وق ) اهاسرم هلوف َّق مث ( أهم نونمؤ.ال 0 ! 8 لجعت ةدسلا ( ل دافعا

 اهاهتنم ( نايأ ) (ىاثلاو ) اهمنوكيو اهدجويو هللا ابميقي ىتم اودارأ اهتماقإ ىأ ء اهؤاسرإ ىتم

 . هم ]| 0 ثيح اهرقتسم ةنيفسلا ىسرم نأ 7 اهرقتسمو

 ) لولا ١ )١ نابج هيفو ( اهار "5 كلب ميف ١ ىلاعت هلوقب هتع أ ىلاعت هللا نإ مث

 لوق هريظنو ؛ مهل نيعملا نامزلا كلذ نيبتو ؛ 7 ااا كنت نأ ناك, اذن 2 اواو
 مل» ةشئاع نعو اذه ىف كل .ىث ىأو ء اذهو تنأ ام هب قيليال ءىث نع لجر هلأس اذإ : لئاقلا
 نمد بيجعل انه ىلع وهف «ةبآلا هده تلزت ىد 8 كاني ةعاسأا كد هلع هللأ لوسر لزب

 مهنأ ىنعملاو . اهنع لاؤسلاو اهركذ نم تنأ مامتهاو لغش ىأ ىف ليق هن اكء ال هرك ذ ةرثك

 . امنع لأستو اهركذت لازت ال مماوج ىلع كصرحلف ء اهنع كنولاسإ
 لاق ( ىناثلا هجولا) هقلخ نم ًادحأ هتؤي مل اهملع ىهتنم ىأ ( اهاهتنم كبر ىلإ )ب ىلاعت لاق مث

 (0كلسرأ ىأ ( اهارك ذ نم تنأ ) ليق مث : لاؤسلا اذه مف ىأ؛ مهاؤسل داكنإ ( مقر مهضعب
 ممافكف .اهطارشأ ماسقأ نم ًادحاوو ؛ (اهتامالع عاونأ نم ارك ذ لسرلارخآو ءايبنالاماخ تل

 0 ى ةدئاف د ناحل كاان ملا 1 اهوند لع دا د كلذب

 5 ٌءاسم هيفو اهاش نم رذنم تن كرون لاق مث

 كدلع ىلع فقوتيال ىنعملا اذهو راذنالل ثثعب انإ ك كنأ ةياآلا قم ( لوألا ةلأسملا ١

2 

 رابخأ ىنعمي ( ءابنأ ) نع ةفرحع ( تابثإ ) لعل )١(
 . ( كلاسرإ ) نع ةفرحم ( كلسرأ ) لعل () .



 ها ةيآلا . هبر ماقم فاخ نم امأو هلام وت

 اس يي س م,دمم ل سس مس ه َدَي لع هم 2 -

 مم 00 :ىوملا نع سفن نارتف هير ماََم ا نم اماو

 هد مودع

 الماوى>4١«

 لاق (لوآلا ) نابجو ( ىربكلا ةماطلا تءاج اذإف ) هلوق باوج ىف 4 ىلو ألا ةلأسملا 2

 ,ةنجلا ةنجلا لهأو ءرانلا رانلا لهأ لخد ةماطلا تءاج اذإ ريدقت لع فوذحم هنإ : ىدحاولا
 ىف, لوعم .نب كلام لوقي ناك اذهلو : نيقيرفلا ىوأم نابب ىف رك ذام . فوذحلا اذه لع لدو

 ( نائلاورر طانلا_ىلإ نانلا لهأ و ,.ةنجلا ل ةنحلا لهأ ىبتني اذإ انينإ لاق ., ىرركلا هعاطلا

 ,دغلا ءاج اذإ هةريظن يطرق لع تكرم د ازج هناكو ( ىوأملا ىه مي جلا نإف ) هلوق هباوج نأ

 6 وأم ميحجلا نإف ًايغاط اح بدعم مثلو اكاد 1 1 اج

 ثراحلا هوبأو رضنلا ( ايندلا ةايحلا رثآو ؛ ىغط) هلوقب دارملا : لاق نم مهنم (ةيناثلا أسلا)

 دارملا ناك نإأو- ديجلا .ةنم تا 00 ضعي ن رادط دنع تلزز [ةيآلاعهذه نأ داوم ناك نإ

 لقعلا ةرورضب فرع اذإ اسال ؛ ببسلا صوصخال ظفالا مومعب ةربعلان أل ديعبف « هبامصيصخت
 روك ذملا فصولا وه لا كلذ بجوملا نأ

 هللا فرع نم لكنأل « ةيرظنلا ةوقلا لاح داسف ىلإ ةراشإ . ىفط هلوق ( ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ساو هلؤقاوا اككتتاونايفطلال:ناوكي لف «ةيلع تلا ةودق ءالليتملا لفرع و اهنا يرانا

 مالسلاوةالصلا هيلعهنعىور ال كلذ ركذ امتإ و « ةيلمعلا ةوقلا لاح داسف ىلإ ةراشإ (ايندلا ةايحلا

 هناك نر ان اللاب ةيسمأف اصر وعتتتب انناخلا رو نالزإلا نايا تم هت طخ كروان لس ا
 ةلاخلا هذي هلضيصخ و # اذان ةباقع نكي ىذلا ناكل ا وهو ,اقاياغلا ئصقأ لاياكاسنلا ىلا
 :كل ائرأط ميحجلا نوكتال , كلذك نوكي ال ىذلا قسافلا نأ ىلع لدي

 ىنعملا حوضول ةلصلا تفذح مث ؛ هل ىوأملا ىه مي>جلا نإف : ةيآلا ريدقت 4« ةعبارلا ةلأسملا 0

 : ريدعتلان زكا نأ و ليو «لخا :ةيوو هلل 0 كفرا نضع اعأ] كفارطلا يضع لجلال كا

 5 قالخاللاو تافصلا هذهم 0 ناك نع قئاللا ٠ ىوأملا ّه ميحجلا نإف

 « ىوحلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم امأوإ ىلاعت لاف ءادعسلا لاح ىلاعت ركذ مأ

 رانلا لهأ هللا فصو نذللا نيفصولل 00 نيفضازلا:ناذعتنأ م ىه ةنجلا نإف

 نع سفنلا ئمنو ) هلوقو ( ىغط نم امأف ) هلو3 دض (هبر ماقم فاخ رم امأو ) هلوقف امهب

 ملعلاب اقوبسم ناكللو انيااإل اللا نم فوذخلا ل معاو ( ايندلا ةايحلا 50 (ىوملا

 نيعملا بيسلا وه هللا نم فوخلا ناك املو ( ءادلعلا هدابع نم هللا ىشخ امتإ ) ) لاقام ىلع هللاب

 لخد متابقلا عيمج نيتفصلا كنيذ ىف لخد اكو ؛ لولعملا ىلع ةلعلا مدق مرج ال ؛ ىوم ا عفدل
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 00 دعا © 7 هل 6 مف ساس 2 راو منه هل سس سس مس

 0١ ىعس ام ناَسنالآ ركَدَي مون
 5000 ىرب نمل ميحْجْلا توربو

 ع الس 6 مقص 8 سمس إم 0 2024 ه

 ىود ىواملا ىه ميحجلا نا 140 اي اندلا ةوبحلا رت أو 0800 ىعَط نم

 اوفلتخا مث 0 1 ىربكلا ةءاطلا 1 نأ 2 5 رهظ دق ( ةينان ا ةلأسملا ل

 ا لئامطلا فة وملا نمو ٠ رانلا نم هيف دهاشي هنآل ةمايقلا مو. اهنإ موق لاقف « ىه ءىث ىأ 1 1

 الا هياكل حملا لهب از 0 01 كلام و © لئاش زك ةعم ىف ام هذاكلا نع هج راخلا: ةايقاثلا اا

 ىلاعت هلوقب ىريكلا ةفاطلا رسفىلاعت هنإ تورخأ لاقو 6 ةماسقلا فقاوم ىلإ قئالخلا تح اهدنغ

 ,«تقولا كلذل امس نوكت ةماطلاف ( ىري ن ميحجلا تزربو ؛ ىعس ام ناسنإلا 7 2
 ةمايقلا موب هل جرختو ) ىلاعت لاق ام ىلع باتكلا ةءا رق تقو تقولا كلذ نارك نال
 ةنجلاىلإ ةنجلا لهأ ابف قاسي ىتلا ةعاسلا ىه ةعاسلا كلن نوكتت نأ لمتحو ( ًاروشنم هاقلي ًاباتك
 . نيفصوب مويلا كلذ فصو ىلاعت هنإ مث ءراثلا ىلإ راثلا لهأو

 هباتك ىف ةنودم هلامعأ ىأر اذإ ىنعي ( ىعس ام ناسنإلا ركذتي موي 20 نافذ ار

 1 ياتو هنا ءاصتحأ لادإ ردك 20 اب ندد ناك ةلطازكاقت

 : ناتل اسم هيفو © ىري نمل ميحجلا تربو رإل ىلاعت هلوق ( ةيناثلا ةفصلا )

 ء رصب ىذ رظان لكل ًافوشكم ًاراهظإ رهظت اهنأىأ (ىري َن) ىلاعت هلوق (ىلو ألا ةلأ املاإ١

 . )نينيع ىذل حبصلان يبت : ملوقك ًارهاظ ًافشكنمهنوك ىف ةراعتسا هنأ مالا ناهجو هيف مث
 لك اهاريل تزري اهنأ دارملا نوكي نأ (ىتاثلاو) دحأ لك هاري نأ بحي ال ليوأتلا اذه لعو

 ا نا راك وكت ودطولا وق بنر نانا كفل ةسوأ ضر لطب ان ناع هلالوم

 ىلإ (اهدراو الإ كم نإو) ىلاعت هلوقب دك اك ليوان" ايهو ابلغ اا قرع كر تماما ممهاوأمو
 « نيقتلل ةنجلا تفلزأو ) ءارعشلا ةروس ىف لاق ىلاعت هنإ لبق نإف ( اوتتا نيذلا ىجنن مث ) هلوق

 اموري نونمؤملاو :« نيواغلل تزرب امنإ انلق , ل اهزيربتب نيواغلا صخ ( نيواغلل ميحجلا تزربو

 .نومالا وبلا ةطاخالو, نمللا فراضأ

 ىو ل أ كوكا نع وى زارللا#ةومسل نباأ قو (تزرؤ) كجويأ أ اق 4( ةيناثلاةلأسملا)

 . كنوذؤ.نيذلارافكسلا نمدماي ىرتنملليقو (ديعب ناكمنم مهتأر اذإ) هلوقك ريحجلل ريمضلاو

 اهادتسلاو < ءاقشاالا اقف ليفلكملا مسق ةلمللا ف ةماعلا لاح كو: اك1 ىلاغت هنأ معاو

 ..ءانفشالا لاسر كنف

 : لئاسم هيفو 4 ىوأملا ىه ميحجلا نإف :ايندلا ةويحلا رثآو « ىغط نم امأف ل ىلاعت لاقف

 . نينيع ىذل حبصلا حطو دق : هبأوصو هانعم قيو هظفل فرح تيب رطش اذه ()



 ع ةيآلا . اهاسرأ لابجلاو : ىلاعت هلو ل

 ةماطلا «تءاحب اذا يمال ل 02 كد 5 لَآ

 سو رزورص

 «ى4» ىرتكلا

 نم لزنأ ) لحنلا ىف هلوق هريظنو . ماعنآلاو سانلا لكأيام اهاعر< دارأ 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 آض .(ملاابص انأ رى راو فا لط ( نر د هق رجم ةمو نا 3 هك ركل ءام ءامسلا

 ىعرلا ريعتساو ةبآلا هذه ىف اذكف ( مكماعناآلو 5كل ًاعاتم ) هلوق ىلإ ( ًاقش ضرآألا انققش مث
 ىلاعتلاق ةبيتق نبالاق مث « ىعرلا نم عقرن ءىرقو ( بعلنو عترن) هلوق ىف عترلا ريعتسا اكناسنالل
 ضراألا نمهجرخأام عيمج ىلع ( اهاعرمو اهءام) هلوقب لد فيك رظناف(ىحءىثلكءاملا نمانلعجو )

 ءاودلاو سايللاو ء بطحلاو , فصعلاو رعلاو بحلاو ء رجشلاو ء بشعلا نم مانألل ًاعاتمو ًاتوق

 متنأأ فورت ىلا رانلا م أرفأ ) ىلاعت لاق ناديعلا نم اعأ كشاالف رانا امأ «٠ رع نامل ى

 تيلع تلمأت اذإ تنأو « ءاملا نم دلوتم هنأ كش الف حلملا امأو ( نوئشنملا نحن مأ !مترجين متأ 2
 ىف ددرب ببسلا اذلو , تاينلاو ٠ انا لك هب نوذذليو ايندلا ىف سانلا هب هزت ام عسيمج نأ

 داررآ لاش هنأ لع لد ىذلا مث ( راهنالا اهتحت نم ىرحجيت تانج ) لاقف . امهركذ ةنجلا فصو

 . ( مكماعنالو كل ًاعاتم ) ةيآلا هذه رخآ ىف هلوق ماعنالاو سانلا هلكأي ام لك ىعرملاب

 . مدقت دق لابجلا عفانم حرش ٌْق 0 4( اهاسرأ لابجلاو) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلا 0

 ىنعملاو ( مكماعناألو كلل ًاعاتم )) لاق اهعفانم ةيكو ضراألا ةقلخ ةيفيكن يب ا1 ىلاعت هنإ مث

 هماكحأ وهلا لاعفأ نإ لاق نم هب جتحاو' مماعنأل 1 ل ةعفنمو ةعتم ءايشالا هذه انقلخ امإ انأ

 ركذ امنإ ىلاعت هنأ انيب انأ لعاو ؛ ةرم ريغ صدق هبف مالكلاو ؛ ملاصملاو ضارغالاب ةللعم
 نيبو كلذ ررق املف ءرشنلاو رشحلا ىلع أرداق هنوك ىلع ا لدتسيل ضرآلاو ءامسلا ةقلخ ةيفيك
 . هعوقو نع كلذ دعب ريخأ القع رشحلا ناكمإ

 : ناتلأسم هيفو ( ىربكلا ةماطلا تءاج اذإف )) ىلاعت لاقف
 دريملالاق هوجو اهقاقتشا ىفو عاطتست ال ىتلا ةيهادلابرعلا دنع ةماطلا « ىلوآلا ةلأسملا

 اذإ ءاملا ,طو . ىرجلا ىف هدهج غرفتسا اذإ « اميمط سرفلا مط : مطوق نم بسحأ امف تذخأ
 اذإتكارلا «نسلا م لاقيو . سبكلا وهو . بارتلاب رثبلا ٍط ىطلا ثيللا لاقو : هلك هنلا الم
 اهأوسام ىلع مطق ىف ا ةئداكا ةماطلاو 'ط دق واعي ىت> ربك ىذلا ءىثلل لاقيو : موس ىتح اهفد

 ًائيش بلغ ام لكو .ولعلاو نفدلا مطلا لصأ :لافقلا لاق : ةماط ةماط لك قوف : لسيق مث نمو
 ءاوس ىداعلاو ىناعلاو ىغاطلاو  دئازلا ريثكسلا وهو ىئاطلا ءاملا هنمو ؛ همط دف هافخأو هرهقو
 . انج ىف اهلبق ام ىسني ةميظع ةيهاد لكل مسا ةماطلاف , ربكستملا ىلاعت هلل مأ نع جراخلا وهو

 مو رخو
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 /ةدجتلا ع ىف اهل رفو ءاذ تلا دن« ضال نوك جت ةنآلا رهاظ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ةاراوك ف هلال هذه نك ذ دقو «ضر الا دعت ءاكلا نوك ىضتقي ( ءانكلا ىلإ ىوتسا مث )

 ( اهدحأ ) هوجولا تانك ل لأ ولابالو ( ءامعلا ىلإ ىوتسا مر هلوة ريسفت ىف ةرقبلا

 كلذو ؛اثلاث اهطسب ىأ ضرالا ىحد مث ًايناث ءامسلا قلخ مث مث الوأ ضرالا قلخ ىلاعت هللا نأ

 رابتعالا لئالدلا لبق ناف ا هدأ لاعت هنأ را نةعينملا ةركلاياالوأ 0 ل

 حطسلاكهر هاظنوكي ريظعلا مسجلا نأوهو رخآ لاكشإو ءًاضيأ ةرك نآلا ضرأالا نأ لع تلد

 نأ (اهناثو) 0 وكنا هوه اظ نوكي الو ًاقولخعمب كك | تاؤكي كيب حقي فروا ءوقولللا

 تاوقآألا تال أسم أطسب اهاطسيإ هنأ ؛ةارملا :نوك لبث 1 + ( اهاحد ) هلوق ىنعم نوكيال
 لصحمال دادعتسالا اذه تثال كلذو ( اهاعرمو اهءام اهنم 18 ) هلوقب هنيب ىذلا وه اذهو

 الوأ دلوتت مل الصحي ملامو  بالاكءامسلاو مالاكض رألا نإف ءامسلا دوجو دعب الإ ضرألل

 كلذ عم ىأ ( كلذ دعب ضرالاو ) هلوق نوكي نأ ( اهثلاثو ) تاناويجلاو تاتابنلاو نداعملا

 اذك اهدعب تنأ مث اذكو اذدك تنأ لجرلل كلوقو ؛ كلذ عم ىأ ( مينذ كلذ دعب لتع ) هلوقك

 5 ناك مث ) هلوق ىلإ ( ةبغسم ىذ موي ىف ماعطإ وأ  ةبقر كف ) ىلاعت لاقو « بيترتلا هب ديرتال

 دهاجي و سابع نبانع لقنامررقت اذهف ءهللاب نامإلا لهأ ندا ذه عم ناكو قعللاو 00 ءنلا

 : اماحد كلذ عم ىأ ( اهاحد كلذ دعب ضرآلاو ) هلوق ىف اولق مهن حيرج نباو ىدسلاو

 ىحد مث« ًايناث ءامسلا قلخ مث الوأ ضرأألا قلخ ىلاعت هللا نأ تبث 00 ةلاثلا ةلأسملا ١

 قلخ» ربع نب هللا دبع نع ىور. اهو قيما لاا كلت ريدقت لق 1ك اثلاث كلذ دعب ضرالا

 ءايشالاهذهلاثمأ ىف عوجرلا نأ معاو «ضراألا تيحد هنمو ؛ ةنس ىفلأب ضرآلا لبق تيبلا هللا

 ! كرا فيما ييككلإ
 :.ناتلاسع ديفر « اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ )) ىلاعت هلوق « ةيناثلا ةفصلا

 عضوم لصالا ىف وهو ؛ امعر اهاعرمو ءاملاب ةرجفتملا 00 اهؤام ( ىلوألا ةلأسملا ١

 نسحلا اههأر فو.« ريسفتلا .ةطيرش ىلع ىترأو احد رامضإب لابجلاو ضرإلا_بصنو : ىعرلا

 ( لوآلا ) ؟ نيبجول انلق جرخأ ىلع فطعلا فرح لخدأ اله ليق نإف : ءادتبالا ىلع نيعوفرم

 نمي اهاتنكس ا ىأت ىف هنماقعال نانو دييعلا سف مث ء ىكسلل, اهدهم و ارطيل اهاجو كم نوكي نأ
 اهتايثإو لابجلا ءاسرإو ىعرملاو ءاملا جارخإب اهيلع رارقلا ناكمإو لك آملاو براشملا أ ةيوست

 دعب ضرالاو ريدقتلاو  الاح (جرخأ) نوكي نأ ( ىتاثلاو ) اهلع رقتسيو رقتست ىتح اهل ًاداتوأ

 . اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ ام لاح اهاحد كلذ



 ا ةيآلا . اهاحض جرخأو اهليل شطغأو : ىلاعت 1

 6 ا كلذ ّّظ نا 50 ص 5 ايلف قطار

 ,أطخ ضعبلاو «ةيواز ضعبلاو . ًاحطس هبناوج ضعب ناكل ةرك نكي مل ول هنأل : ةرك 7

 كرلوق: ةلصاخ ةلعيقملاا ةياؤشتلا ناوككت دلفا كرا رصقلا ٠ "اثثلإ "فردا هنا "ظش ناكلل

 لعاف ىلإ ةرقتفم ةثدح اهنأ تبث ا !ولاق مث , ةلصاح ةيقيقحلا ةيوستلا نوكست تح ةرك نوكي نأ

 5050 رك نم اقلب نذل كانط فان
 : لئاسم هيفو « اها جرخأو اهليل شطغأو ب ىلاعت هلوق ( ةثلاثلا ةفصلا )

 ًالدعتما, ىو انظف را اذإ اراللا قطعا لاإ ًامازال عنف عع (لوأالا ةلأسملا))

 لاؤس انهه مث ءشمعأالا هبش شطغأالاو . ةسلظلا شطغلاو , ًالظم هلعج اذإ هللا هشطغأ لاقي
 ( اهلي شطغأو ) هلوقف . سمشلا بورغ ببسب ةلصاحلا ةيلظلا نامزل مسا ليلا نأ وهو

 ل كلذ ىف ةلضاخلا ةيلظلا نأ هاتعُم (باوجلاو ) ديعب وهو :ًايلظم لظملا لمج هنأ لإ ةانعم
 0 3 ذدلمحو : هريدعتو هللا رييبدت تلص> 9

 , ىحضلاب راهلا نع ربع امو ؛ًارامن جرخأ ىأ ( اهات جرخأو ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 ودفلاو راونلا ى راجلا ءازحأ لم 1 سلا نإ

 ببسب ناثدحب ام راهنلاو ليلا نأال . ءامسلا ىلإ راهنلاو ليلا فاضأ امتإ « ةثلاثلا ةلألا 2

 بسلا ذبلف ؛ كلتقلا ةكرح بيدي نالضع امإ اهءولظو اورغ مث ءابعولطو سمشاا بورغ

 ضر الا قاخ ةيفيكب هعبتأ ءامسلا قل ةيفيك فصو املىلاعت هنإ مث, ءامسلاىلإ راهنلاو ليللا فاضأ

 :هوجو نم كلذو

 لئاسم هيفو ( اهاحد كلذ دعب يع ل 2 ىلاعت هلوق قول هنا 0

 : ليفت نب ورمع نب ديز لاق « اهاطسب اهاحد 4 ىلوأالا ةلأسملا 2

 نفك ةانلع سرا املا ا يد" قارا "انازا! اند ناظ
 كلتا 3 م لان

 رمق + رع نواف ان ور اكون ل او
 تنتفصو توهص هلثمو « ئحدأ تيحَدو ؛ ودأ'توخد ناتخل'ةظفللا هذه ةغللا لهأ لاق

 مالسلا هيلع ليع ثيدحح ىفو ؛ تيأبو هيلع توأبو تام لجرلا َتوأَسَو هتيحلو دوعلا توخلو

 و>دلا لصأ ليقو . ًاضيأ تاوحدملا وهو عبسلا نيضرأالا طساب ىأ « تايحدملا ىحاد مبالا»
 هجو: لع اهفذقي ئأ ةركلاب 'وددب ىصلا نإ : لاقي هنمو ؛ ناكم ىلإ ناكم نم ءىثلل ةلازإلا

 ىتح ؛ ىه> نو هيفام كلاتأرو هنتي ؟ىأ هيف نوكي ىذلا هعضوم ةماعنلا م ا

 ٍإ كيرلا ةلازإلا لإ عجرب و>دلا ىذك َكأ ىلع لدي اذهو هل دهم
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 « ١ مد 2 |هك_عس عفر

 " ) ليق نإف ) ناني قم ةاقلل ديزل 00 نإ 1 أو نا نها دي زأألا

 ماسجاألا قاخ نم ةردقلا كلتب قولخملا كلذ نكمتيةردقهاطعأو ًائيش قلخ ىلاعت هنإ لاقي نأز وجال

 دبال هنأ لقعلاب مولعملا لاق نم ءابلعلا نم (باوجلا) ؟.ءىثلا كلذ وه اهنابو ءاعملا قلاخ نوكيف
 دحاو هتاذلدوجولابجاو محدق هلإلاوممدقىلإ مالا رخآ ءاهتنالا نم دبال هنأو تدع نم ءاعسلل

 نأ ىلعلدي (اهانب) ةيآلا هذهىف هلوقف عمسلاب ملعي امتإف ةطساولا ىفن امأَ  ىلاعتو هناحبس هللاوهو

 هادعام لك نأ تيث امل هنال هنالطب ىلع لدي لّعلا لب لاق نم مهنمو ؛ هريغال هللا وه ءامسلا ىنب

 انكم هنوكب هل ًارودقم هنوك حص امإ هل ًارودقم ناك ىذلاو « ب جومال رداق هنأ تبث ثدح

 هلجالام ناك اذإو« ةيرودقملا ناليحب امهو عانتمالا وأ بوجولا ىقب ناكمإلا تعفر ول كناف

 لصحي نأ بجو تانكممملا ىف ماع ناكمإلاو ناكمإلا وهو هلل ًارودقم 7 نأ ضعبلا ىف حص

 لعإ لكلا« ىلإ !ةتردق ةيتو كلذ كي لذإ أزاك كأعت هلله ةزاودقلا ن زك نأ هج كانكمللا لكَ
 انردق ولف تانكمملالك ىلع رداق هللا نأ تبث اذإو ؛ لكلا ىلع ًارداق نوكي نرأ بجو ةيوسلا

 كلذو « ةدحاو ةبج نم نيرداق نيبدحاو رودقم عوقو مزل . تانتكهملا ضعب لعردقرخآ ًارداق

 سيلف ءاضتقالاب نيلقتسم اناك امل امهنأل ؛ لاحم وهو رخآلا نود امهدحأب عقي نأ امإ هنأل , لاح

 ايفو عكا لكي عش هال لا 0 انلحك 5 درو كرة بعومو

 كتل هنأ اذه تدقق : لا وهو اماانمعأب دعو اك اماإ اج < نو كبل اكيتم دخلا و لك نع

 . ره لوق ىلع نك دنج مالكا ادعوا ىلا قت رهتباةةزدق: وواسع: بشي كخ], نككم عوقو

 :ةبابلابا ذه قدامة تالا دهف, بحال سول ا شوط اوجولا(ىااكمق ال

 ةيفيكلا كلتحرشو ء اهانب فيك هنأ كلذ دعب نيب . اهانب هنأ ءامسلاف نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو

 م هوجو نه

 : 4 ارك عفر 2 لاعت*لاهف ناكل ب وام اولا
 هالعأ' ىلإ هلفسأ نم ذخأ اذإو؛ أّممع نم هلأ ىلإ هالعأ: نم تخأ اذ ؟ىَتلااداذتما نأ لعاو

 هاش ريس ناو لطارلا نيام نأ 1و ركذ ندع هول 0

 . ضرألا نيبو اهنم دحاو لكن يبام داعبأو ةيكلفلا مارجأألا ريداقم ةئيهلا باأ نيب [دق] و « ماع
 0 هللا نم الإ حصي ال اع كلذو . دمع ريغ 0 1 نرخ لاق

 ليقو ءابفياأت ةيوست دارملا (لوآلا) نابجو هيف و « اهاوسف ) ىلاءت هلوق ( ةيناثلا ةفصلا )

 لوالا لوقلاب نولئاقلاو (توافت نم نمحرلا قاخ ىف ىرت ا اهنع قوشلا قن دارملا لب

 نو ىلع لدي اذه اولاق 3 2 ا ضعب ىف ةيوستلاب هصريصم زو الف ماع ( اعارسف ) اولاق
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 نع ىجراخ ىضراع فصو كلذو « ريغلاب ةيقوبسملا مدعو ريغلاب ةيقو.سملا ىف لب . ةيهاملا

 نأ بج ومات روصلا ىدخإ ىف ىدرو رمأ هيعاملا كالت نأ تيم اذإف كلذك كاك اذإ, ةعاملا

 ةتادل ايجاو ناكول هنالل« لاو را تاج سلا نورك نر انف انو: [عرشا رول
 تناكول اه :ءانلعف, هكا ردح نالا اهل اكل ءاجلا كردي ال نأ بحي 0 وز عنتمال

 انكم ناكل نوكسلا كلذ نزرانلف اي ١ ٠ كا را ا نوكيا كاذون كيلا لرمي

 نوما كلذو 0 67 ء كرم دل كي حلفإ, أكن ذل" انكم ناك 1 را لاف هللا رقتفا « هتاذل

 لولعملا كلذل .هباحيإ ف اي دع ناكو ء ابجاو تاكنإ بجوملا كلذ نآل :ًابجوم نوكي نأ زوال
 ًابجاو_ ناك نإو. نوكسلل لوزي ال نأ بحي ناكف ءرثئالا كلذ“ ماودب هما وذ. نم مول طش, نع
 ماود طرشلا ماودو ةلعلا ماود نم مزل « هتاذل بجاو طرش ىلإ لواعملا كلذل هباحجبإ ىفأر قتفمو

 مالكتلا ناك هتاذل “بجياو نيغهباح] طرقت اك وأ« هتاذلا تججاو ريغتسج ملا ناك نإ:اهأ كلوا

 ىلإو ؛ هتاذل بجاو بجوم ىلإ ءاهتنإلا وأ لاح وهو : لسلستلا مزليف «لوأالا ىف مالكلاك هيف

 العان نراك نأ وادي ال رت زل كلذ نأ تدثق, لو لا 0 راإلا دازديبتتيخ و. هتاذإ لكلا

 امِإ راتخلا نأال ؛ ثدحم وهف كلذك ناكام لكو ء رات لعاف لعف وهف :نوكس لك ًاذإف « ًاراتخم

 فوكس لكنأ .ثيثف, لاح لصاخلا ليصحتتو «نياكلا نئوكت ىلإ ادصقااو «دصقلا ةطسادب لد

 نيغ اذا وفر )اكل لووك ال كر ا مسجلا نوكي نأ عنتمب هنأ تبثف ؛ ثدحم ورف
 «نجيوم ىلإ ةئاؤجأ بنكي :يف و استاذ فارقت, "د [ناكلاذإ زر, ؟تيدع وبه كو كلا 0

 !ننلاعترهللا] وهاس ىابرشأ لمتلا تدشن, لاح تيرس كل

 اعإ ؛ عناص هلف ثدحم لكو ثدحم نكم لكو نكمموهف بجاولا ىوس ام لك( ةن :اثلا ةجحلا 7

 كرجل نفاكتشال امىمتاذل نيبجاو كا انضرف ولان ل نكمي بجاولا ىوسسأم لكان اق

 ىلإ رقتفم بك رم لكو ٠ ةزياملا هن امو « ةكراشملا هب ام انكي رامزنف لاك اناوكسف :2نيينلا

 لكفاوبب هتابتل نكي هريخ ىلإ .ةعفم لو هيغل رم رضاك كف 02
 نإف . نيأزجلا كنيذ ىلإ مالكلا لقني مث . فلخ اذه تاذلاب نكم تاذلاب نيبجاولا نم دحاو

 ناكنيبجاو انوكي مل نإو « لسلستلا مزليو ًايكرم ءازجالا كلت نم دحاو لكن اك« نيبجاو اناك

 رقتفاام لكو رثؤه هلف نكمم لكو نكي بجاولا ادعام نأ تيتفدوجولا مدعب ىلوأ امهملإ رقتفملا

 الف « دجوملاداجإ ةلاحتسال ءاقبلا لاح, قةحتي نأ نكمل رثؤملا ىلإ راقتفالا نآل  ثدحيرثؤملاىلإ

 ىوسام نأ تبثف مرال ثودحلاف نيريدقتلا ىلعو ؛ مدعلا لاج وأ ثودحلا لاحامإ نوكي نأو دب

 . ناب نم ءامسلل دي الف « ثدحم نم هلدب الف ثدحم لكو ثدحم بجاولا

 نآلا وه ام ربكأ نوكي نأ عنتمال ءامسلا مرج نأب دهشي لمعلا عيرص 4( ةثلاثلا ةجحلا )ل

 نود عوقولاب رادقملا اذه صاصتخاف . ةلدرخ رادقمب رغصأ نوكي نأ عنتمي الو ؛ةلدرخ رادق#



 دعب مكقلخأ ىن كثر( ل انلاا قا نم ربك أ 00 ةاومعلا قلخل) هل 1 ل قاخم نأ

 هللا, ةردق ىلإ ةبسنلاب نيرمآلا الكنإف ٠ م ير بدقت فو. كدنع لأ ”ءامييلا :ىلحب !مأ نع تول)

 فيعض لوقلا اذهو : نيقولخع مهن 9 تنايجللال تقلا | نهر نعيم واطقللا نإ 119 اكئئاو )رذجلاو

 (امههناثو) ىلوأ ناكءامسلا ىف [ه]ركني نأبف ًاقواخم ناسنإلا نوكركنأ ن أ 0 ) نيهجول
 . ىلوأ هيلع مالكلا اذه لم « رشنلاو رشحلا ةلأسم ناب ىف ناك ةروسلا لوأ نأ

 . ( ءامسلا مأ ) هلوق دنع مت مالكلا اذه« جاجزلاو ءارفلاو فاسكتلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا
 هنالل لاق (اهانب) هلوق لع فقولا متا> ىبأ دنعو « رخآ مالكءادتبا 4 اهانب اب ىلاعت هلوق مث

 : لافقلا لاق زئاج فذخلا اذه لثمو « ىتلا فذ ءاهانب ىنلا ءامسلا مأ : ريدقتلاو « ءامسلا ةلص نم

 الوهن هللا 13 ات اذه انأب كين ااذإ لفاغ كءاج ةىدلا لولا ىلا 0 كناقجإ جيلا لاق
 « ةفص ( اهانب ) هلوقف « ةفص ناكل ةلص نكي مل ول هنأ هلبق امل ةلص ( اهانب ) هلوق نأ ىلع ليادلا

 لاك بدي ناكف ىرخاللاب اههاد>ال قاعتال 6 مد 6 دقف . ةفص ( |, 525 عف ر) هلوق مث

 ةلص ( اهانب ) هلوق نأ | :لع كلذك 00 شطظغأو:) ةلوق ىف ا. امهنيب مف فطاعلا

 اهانب)هلوق ناكول هنأ هلوقةىللع جتح نأ ءاردللاو © 0 ءادتبا (اركمسمفر) لاق مث مث اناا

 : لطاشتما هللااهانبام ءاعمد وجو ىضتقي اذهو « اهانب (0)[ ىللا] ءامسلامأ : ريدقتلا ناكل ءامسلل ةلص

 ءامشلا نأ ( اهدحأ ), هوجو ءامسلا ىن ىذلا وه ىلاعت ةنأ ىلع لدي ىذلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 لت نك نأ امل لولب ى تاككلرالقأ ناك ول مسجلا نال فدع مسج لكو ؛ مسج

 هك فايا ]1 كافل صم راقأ ل لطابءاداق زأ مسجلا ركب لاو هانا نالظاب 0 1 51

 هنإ انلق اعإو ارحم نكت ثيح ا 1 نكياالاو وأ كلا ركل تر 2

 قات 0 ةيهامو . ريغلاب ةيقويسملا ىضتقت ةكرحلا ةيهام نال . اكرحتم ناوكي نألا ١ ليحتسإ

 فصو نوكسلا نآل «ًانك اس نوكي نأ ليحتسي هنإ انلق امو لام امهنيب عمجاو ريغلاب ةيقوبسملا
 را تانك ناكل لكو رات اجلعافلا بك رقتفما كاروتلا نكك يكن ننال | وهربت

 هال دن تفصرأ ناوكسلا نإ انلق اامعإو :الو رادو عنتميف ثدحت نوكس لكف « ثدح

 نإذ « ًاينويث ارمأ نوكي نأو دبال امهدحأف « هتاذ ءاقب عم انك اس هنوكي اكرحتم مسجلا نوك لدبتي
 اركي تأيءاضيل حلو دكا دك وهز [ةاوبتلا ناك ن او: زهد ويضقللا ل طعن وكس 5 اله قاوتفلا قاك
 ناك نيزكسلاب و ف ناك ناشك ناكل: الوافل: نع ةنابع ك1 نآل را يرن نوكملا
 نب [سلاو ركنا ا ةكرللا] ثنا كازاغتلاو ءادنيعب هلبق: ناكاانأ هككي [ناكملا#ف:لؤضحلا وع

 )١( يواصلا هللا دبع ) امودب هل ىنعم ال ذإ مالكلا اهاضتقا ةدايز نيعبرملا نيسوقلا نيب اه (



 و ةيآلا . ةريعل كلذ ىف نإ : ىلاعت هلوق

 2 هسا 62 كده 2 0

 ل م هلجا كح ماء ىَتح ل ةردعل كلذ لف ْنِإ

 ىلوآلاو ةرخآلا نأ ( اهدحأ ) ًاهوجو ةيآلا هذه ىف نورسفملا ركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا إ)
 (ىلعألا بر انأ) هلوة ىرخ“الاو (ىريغ هلإ نم مكل تدلعام) هلوق امهادحإ نوعرف ىتملكل ةفص

 ءاطع ةياورو لتاقمو ريبج نب ديعسو « ىعشلاو دهاجبلوق اذهو ؛ ةنس نوعبرأ امهنيب ناكو اولاق
 هلههأ لبا لاكللا | لزاللا هتكلكب اةذخلااه هنأ ]عا ةننلا واصلا ا لاتعد نع قلك

 اوه («ةفانلاو زك هل وا نيع لال ك] لك كدت اةقاوتك الب دع ةناشلا اكان انف: للا
 (ثلاثلا ) ايندلا ىف هقرغأو : ةرخآلا ىف هيذع ىأ ( لوآلاو ةرخآلا لاكن ) ةداتقو نسحلا لوق

 .لافقلا لاق « ةيآلا هارأ :نيح ىموم هبيذكنت ىه لوآلاو .( لعالا كبر انأ ) هلوق ىه ةرخآلا

 رشح . ىعسي ريدأ مث . ىصعو بذكف. ىربكلا ةيآلاهارأف) لاق ىلاعتهنآل . رهظالاوه هناك اذهو
 (ىلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هذخأف) لاق 5 كمل كانك رعالا لاَقف ؛ ىدانف

 . نيرمآلا نيذه ىلع هتتاع هنأ دارملا نأ رهظف

 :ىافاز اذ :ىذلا لد واكرم لاكن كا مسا ( لاكنلا ) ثيللا لاق « ةثلاثلا ةلأ ملا

 لكل ديملل لقو« نيولا 0 لوكذلا م عاذ ا : 2 ها ككل 0 . هلمع لمعي نأ فاخغخ هْعلب

 ىذلا بنذلا كلذ لثم باكرا نع هب معس نم عنتمب ى> رظعأ وه ةبوقعلا نم لاكتلاف « عنمي هنال

 0 ءأ هللاو « هريغ هب ربتعيو هبحاص هب حضتفي ام ىلع عمي فرعلا ىف وهو هب ليكشلا عقر

 انهن :ءملاو 4 ىثخح نأ ةريعل كلذ ىف نإ ١ ىلا_ءت ةلوقب ةصعلا هذه 5 ىلاعت هنإ مْ

 حلا موتا تاو تورو يدا لو نك اتاك و يعن اللا ا الا

 نأ نم ًافوخ هئايبناأل بيذكتلاو « ىلاعت هللا ىلع درؤلا عدي ناكر هن قلل ةراظزملاو

 نادكتلا هثاعفم اوريتعاف ع ةلشناب م 0 ٠ ىلاعت هلأ ْن 1 ا لع و وعر رق نا 3 هن لزس

 لولد َّق ممومتك راش ) بامعلل بلاجلا ىنملا َّق مثومتك راش نإ 3 00 أ 2 هاك اع 0

 1 باقعلا

 ًاتلخ دشأ متثأأ ل اف « ثعءلا ىركنم ةيطاخم ىلإ عجر ةصّقلا هذه مخ 1 اكتاسأ ملعا م

 27 هيفو ءامسلا مأ

 ىلع لالدتسا هنأ ( لولا ) ناهجو لالدتسالا اذه نم دوصفملا ىف « ىلوآلا ةلأسملا ١

 ةقلخ نال كلذو . ةدهاشملاب لعي ىمأ ىلع مههنف ( ءامسلا مأ ًاقلخ دشأ متنأأ ) لاقف ثعبلا ىركنم
 نينف «رينبي اهاوحأ ظعو اهمظع لع ءاهسلا قلخ ا اذإ . هفعضو هرغص ىلع ناسنإلا

 هن راع لانو وا ةداعإلا هجو ىلع ميقات كلذك ناك اذإو٠ مظعأ م نا ن) كامن

 ىلع رداقب ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا سيلوأ ) ةلوق هريظاو ؟ كلذ نوركني فيكف ىلاعت



 ذيآلا . يعني ايد ىلاعت هل وو ا

 اممسسسسل

 رطل كر سو 2 ىدع 1ص ص "دس هله د عل هع سهةور

 هَذَحأَف 14» لعل ١ 0 ندا 5١( ىعسي ريدأ مث

 ه-أ 1 ه- ١ اص

 55و اور 4 جالا 1 2

 دا ناكاللرب 3 ةيصخملاو يدكلللا 0 © 5 هفصو اق 57 4 ها ةءااعلا 1 11 7

 نم مدقت ام لع 1 ةزجعملا هذه يطأ هاعد دقو مالسلا هيلع ىسومل هب بدك نآلل «كإذ لق

 . كلذ لبق نم هتيصعمل ةفلاذض هذه لاحلاو  هنم لوقلا كرب ام كمارو ند انكلشلا

 ًابوعرم ريدأ نابعثلا ىأر امل هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيفو ( ىعسي ربدأ مث رز هلوق ( اهيناثو)
 ادع 0 لو بانو اهيعح خالط الج ر ناك محلا لاق“ هيلث ىف ب

 ىنحع ءاذك لعفي لبقأ نالف , لاقي اك « ىعسي لبقأ مث « ىنعملا نوكي نأ (اهئلاثو ) هتدياكم ىف

 ظ , لابقإلاب فص وي الثل لبقأ عضوف ريدأ عضوف : لفي أشنأ
 نوعرف لسرأف) هلوقك ةرحسلاعمجل رشف (ىلعألا مكبرانألاقف ؛ ىدانف رشخل- إل هلوق (اهئلاثو)

 «كلذب سانلاىف ىدانف ًايداتنم مأوأ : هعم هيف اوعمتجا ىذلا ماقملا فىدانف ( نرشاح نئادملا ىف

 هلإ نم كل تملع ام ) ىلوآلا هتملك سابع نبا نعو ؛ ةماكلا كلت لاقف ًابيطخ مهيف ماق لبقو

 . ( ىلعألا:؟ر انأ ) ةريخآلاو (ىريغ

 تاومدلل ًاقلاغ هنوكهسفن ىف ناسنإلا دقتعي نأ زوحي ال هنأ ( هط ) ةروس ىف انيب انأ ملعاو
 هيف ككشت نف ء ىرورض كلذ داسفب ملعلا نإف «ناسنإلاو ناويحلاو تابنلاو لابجلاوضرأألاو

 1 0 ل ا كللإ راو اال نحل تلا نم داس اكل نر ناك ولاا نر
 يبرم ىنعمب مكبر انأف « ىل الإ 0 أك دحال سيل لوي ناكو : رشنلاو رشحلاو عناصلل
 ىضاقلالاق ؛ الو س ركيلإ ثعبي وأ عع حا مكيلع هل نوكي ىتح هلإ ملاعلل سيلو . كلإ نسمححملاو

 روبظ دنعنال . لوقلا اذه لوقيالنأ : ةيحاصعلا بالقنا دنع هيزخ روهظ دعب هب قيلألاناكدقو

 تقولا كلذ ىف هنأ ىلع ةيآلا هذه تادف ( ىلعالا مكبر انأ )لوقي نأ قيلي فيك , زجعلاو ةلذلا

 . لوقيام ىردنال ىذلا هوتعملاكراص
 هللا هذخأف ل ىلاعت هلوق وهو هب هلماعامب هعبتأ هلاوقأو هلاعفأ هنع كح امل ىلاعت هنأ معاو

 : ناتلاسم هيفو « ىلو لاو ةرخآلا لاكن
 00 جاجزلا لاق ( لوالا ) نيهجو لاكن بصن ىفاوركذ 4< كازآلا ةلأسملا 0

 رهو ناب راهم هك رادخأ ناذلا# لالا اةدكالا ناكزأب دكار هب: لكت هش ءاقعأ ةكعم نأ

 ( ىناثلا) «( ديدش ملأ هذخأ نإ) لو: ةرياظنو +ءازو م هكرتأو هعوأ نأال أد دش اكرت هعدأ لاقي اك

 ماستلا هع مالسااك ل ركسنتلا ندع لاكنلاو ؛ ىلو الاو ةرخآلاالاك: ا ذخأ هللا هذ>أ ديرب ءارفلالاق



 1 ةيآلا . نوقطني ال موي اذه : ىلاعت هلو

 اح ا 2 هَ 2 ممر 6 دع سس ١12 هرده 2-1 س

 ١١"« ىصعو بذكف 6200 ىركلا ةنال ا هيراق

 : ناتلأسم هيفو ( ىربكلا ةبآلا هارأف )ل ىلاعت هلوق
 :هارأف بهذف ىنعي ؛ مولعم فوذحم ىلع فوطعم ( هارأف ) ىف ءافلا « ىلوآلا ةلأسملا ١

 . ترجفناف برضف ىأ ( ترجفناف رجملا كاصعإ برضا انلقف ) هلوقك

 : ىاكلاو لتاقم لاق (لوآلا) لاوقأ ة”الث ىلع ىربكسلا ةيآلا ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 كيرنل ؛« ىرخأ ةيآ ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كبيج ىف كدي لخدأو ) هط ىف هلوقل . ديلا ىه

 ىلإ هنول بالقنا الإ ديلا ىف سيل هنالل ءاصعلا ىه : ءاطع لاق ( ىناثلا لوقلا ) ( ىربكلا انتايآ نم
 ريغت دق نوكي نأو دب الف ةيح تبلقنا امل اهنآل ء اصعلا ىف الصاح ناك ىنعملا اذهو ءرخآ نول

 نم ديزأ ىرخأ رومأ اصعلا ف لصح مث ءاصعلا ىف لصاح وهف ديلا ىف ام لك ًاذإف « لوألا نوللا
 ةرذقلا لو صح ايفر . ةملسج او هئازج | درا زن انهو ىداحا:مرجلا ىف ةايحلا لوض> ايفا

 ةامحلا لاوز اهنمو ؛ تينف اهناكو ةريثك ءايشأ تعلتبا تناك اهنأ اهنمو ؛ ةديدشلا ةوقلاو ةريبكلا

 اممم نيذللا لكشلاو نوللا كلذ لاوزو ء ابمظع لصح ىتلا ءازجالا كلت ءانفو ءاهنع ةردقلاو

 ةيآلا نأ انيلعف . هسفن ىف القتسم ًازجعم ناكهوجولا هذه نم دحاو لكو ؛ ةيح اصعلا تراص

 ىربكلا ةيآلا نم دارملا نأ وهو « دهاجم لوق ةلأسملا هذه ىف (ثلاثلا لوقلاو) اصعلا ىه ىربكلا
 مالسلا هيلع ىنوم رهظأ ام لوأ نأ ىلع تلد تايآلا رئاس نآل كلذو . اصعلاو ديلا عومجب
 . امبعومج ىربكلا ةيآآلا نم دارملا نوكي نأ بجوف « دسإلاب هعبتأ مث . اصعلا وه نوعرفل

 : ةثالث رومأ عومج وهو ؛ مالسلا هيلع ىسوم عم نوعرف ةلماعم ىكح ىلاعت هنإ مث

 : لئاسم هيفو ( ىصعو بذكف ل ىلاعت هلوق ( اهدحأ )
 نأ ملعاو . هقدص ىلعزجعملا كلذ ةلالدب بذكهنأ ( بذكف ) هلوق ىنعم (ىلوألا ةلأسملا)

 تعنتما نإو هناأل وأ ٠ هتضراعم نكمي هنأ داقتعال امإ قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالد ىف حدقلا
 لاقت ,هتلالعف, ناك نإإ وأ كله لعف [وأ ,ىح لئفرامإ ,ىزبعل لب  هتاتججلعفير نايل منكسر هس

 ,ىعدملا قدص مرلي ال هنكل قيدصتلا ضرغل هلعف ناكنإ وأ ٠ قيدصتلا ضرغل هلعف ام هنكل
 ةيآلا دعب امو ,« قدصلا ىلع زجعملا ةلالد ىف نعطلا عما هذهف ؛ةتبلا ءىث هللا نم حبقيال هنإف

 رشف ) هلوق ليلدب هتض راعع نكمي هنأ هداقتعال قدصلا نع هتلالد نم عنم ام نوعرف نأ ىلع لدي
 !(نرشاح نادملا فرةاوعرف ل راف ما وعك وهز كلا

 اف ء ىصع دقف هللا بذك نملك نأ ملعب دحأ لكنأ وهو لاؤس ةبآآلا ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ربظأ نأب ىصعو « ناسللاو بلقلاب بذك ( باوجلاو ).؟ ىصعو بذكف هلوف ىف ةدئافلا
 .ربجتلاو درعلا

 ما -رناسد»



 يكل تكبد لل كن دفأو -"نلاعتاةلوق 17

 ماس © لس

 «142 ىثحتف كبر لإ كيده

 انقا) لاقو:( ةيكاز .ًاسفن , تلنقأ,) لاق أ اهلك بزويخلا: نم: رهاطلا ىررلا ( ةيناثل ةلأسملا ل

 ريصتام لعفت نأ ىلإ كل له دارملا نآل . هيلإ هوعديام لكل ةعماج ةماكلاهذهو ( اهاكز نم حلفأ

 ٠ عئاوررشلاو نحوتلاب لصتي ام لك عم كلذو « ىغبني ال ام لك نع ايك از هب

 .فيفختلاو امهبراقتل ىازلا ىف لعفتلا ءات ماغدإ ىلع ديدشتلا : ناتءارق هيف 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ؛ةبآلا هذهم ديعلا لعفل ًاقلاخ ىلاعت هللا نوك لاطبإ ف هنأ 0 ةلزتعملا 4 ةعبارلا ةلأسملا زو

 ىلاعت هللا لعفب كلذ ناكولو « ىكزت نأ ىلإ ليبس كل ىأ « ريرقتلا ليبس ىلع ماهفتسا اذه نإف
 . مدقت هلاثمأ نع باوجلا و ؛ ىسوم ىلع مالكلا باقنال

 كرد ط كلل 7 نا كأي ال كتل 320 اجد لاقت هنأ ( ةسماخلا ةلأسملا إل

 ؛ ةظلغلا كرتو قفرلاو نيالا نم هللا ىلإ ةوعدلا ىف دب ال هنأ ىلع لدي اذهو « قيقرلا نيللا مالكلا

 نيذلا نأ للع لديو ( كلو- نم اوضفنال بلقلا ظيلغ أظن تنك ولو ) لَم دمحم لاق اذهلو

 . هلسرو هءايبنأ هب هللا سمأ ام دض ىلع مهناكع بصعتلا ىف نوغلابي و سانلا نوتشاخ

 : لئاسم هيفو 4 ىدحتف كنار لإ كيدهأو 02 ىلاعت لاق مث

 الهلي اروسم داش نم لإ دامتست الا هللا ةفارعم نآنا نولئاقلا 4« لوألا ةلأسملا 2

 دوصقملا وه اذه نأ ىلع لدي امنو : اولاق مث. هللا ةفرعم ىلإ هيدهب هنأ ىف ةحرص اهنإ اولاقو

 رومآلا عيمج ليان كم نأ نإ كل لهز هل وق نأ لوألا )"نام ؛ كرات نم مظعالا

 دوصقملا وه هنأ مع كلذ نيرا هداح) انبلف ةيادلا هذه هيف لخديف « اهنم هيلإ ثوعبسلل كلل ىلإ

 دصاقملا فرس هنأ ىلع ًاضيأ هبنب كلذ و« هيلع همالك متخ ىسوم نأ ( ىناثلاو ) ةثعبلا نم مظعالا

 امنإ قحلا نع فشكلا ىف ةنوعم ةراشإلاو هيبنتال نوكي نأ عنمت ال انأ ( باوجلاو ) ةثعبلا نم

 . كلذ لحنال نحنو ملعملا نم الإ هلوصح ليحتسي نولوقتت مكتإ ىف عازنلا

 لعجو ةيادهلا رك ذ هنآ  هتعاطىلع ةمدقم هللا ةفرعم نأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 لإ هلإب ال هنأ اوردنأ نأ زيلختلا لوأ,ىف ىلاعت هلوقيهزيظناو ؛ الك ةعرفمإو امنع ةرخ مم ةيشخلا

 . ( ىندبعاف انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىننإ ) هط ىفو ( نوقتاف انأ

 ىتخ اعإ ( ىلاعت لاق . ةفردملاب الإ نوكت 5 فلا نأ ىلع ةيآلا لد 4 ةثلاثلا ةلأسملا ُر

 7-0 د تاريخا: كالم ةيشلا نأ ىلع ةيالا ت تألدو «هب ءاءلعلا ىأ ) ءاملعلا هداع نم هللا

 نمو «ليدأ فاخ نمو مالسلا هيلع هلوق هنمو ؛ رش لكىلعأرتجا نمأ نمو : ريخ لك هنم ىتأ هللا

 6 لزمملا غلب جدأ



 خفإ 00200 ةيألا . ىزت نأ ىلإ كل له لقف :ىلاعت هلوث

 ءدد» قرت نأ لإ كَل له لع
 اهو« لين: لكم نوط لاق ةماطلاو دك ىارط: فرخ اد | نع ىؤذو انؤنمهلظلا مضب نرقابلا

 داو ( ىوط ) ءارفلا لاق ء سيدقتلا و ةكربلا هيف تينث ىأ « ىنألا ىعمب ىطلاو « ىثمملا ءىشلل نامسا

 هتوج نع ال ودعم هلعج هف رص مل نهو ٠ رك هن انيعت رك ذ وه لاق هفرص نف « رصمو ةنيدملا نيب

 نم امسا دجأ مل ىأ . أريظن لودعملا ىف هل دجأ مل ذإ ىلإ بحأ فرصلاو : لاق مث  رفز ورمعك

 . ( ىوط ) ريغ لعف ىلإ ةلعاف نع لدع ءايلاو واولا

 هللا دبع ةءارق ىفو ٠ نوعرف ىلإ بهذا لاقو هبر هادان ذإ : ةيآلا ريدقت © ةسماخلا ةلأسملا 0

 عامشإب وأ « ميدقلا مالكلا عامسإب ناكءادنلا كلذ نأ امأو . لوقلا ىنعم .ادنلا ىف نآل . بهذأ نأ

 دق كلذ لكف . هللا مالكهنأ ىموم فرع فيكف هجولا اذه ىلع ناكنإو ؛ توصلاو فرحلا

 . (هط )ةروس ىف مدقت

 مالسلا هيلع ىسوم ىدانام لوأ ىف ىلاعت هنأ ىلع لدت تايآآلا رئاس نأ ( ةسداسلا ةلأسملا (

 نم كير ) هلوق ىلإ ( كبر انأ ىنإ ىسوماي ىدون ) هط ةروس ىف هلوقك . ةريثك ءايشأ هل ركذ
 هنإ نوعرف ىلإ بهذا ) انهد هلوق نأ ىلع كلذ لدف ( ىغط هنإ نوعرف ىلإ بهذا . ىربكلا انئايآ

 ناك مالسلا هيلع هنأ ضرغلا سيل ًاضيأو هب هادان ام لك هنأ ال «هبر هب هادان ام ةلمج نم ( ىغط

 هتوعد نآل , ركذلاب هصخ هنأ الإ « فرطلا كلذ ىف ناك نم لكىلإ لب ء طقف نوعرف ىلإ اثوعبم
 . موقلا كلذ لك ةوعد ىرحجب ةيراج

 اذهلف ١ ءىث كر نيس مل لاعت هنأ مش دحلا ةزواحم نايغطلا 4 ةعباسلا ةلأسملا 07

 , ليئارس] ىنب لعىغط هنإ : نورخآ لاقو هب رفك و هللاىلع ربكت هنأ هانعم : نيرسفملا ضعب لاق

 نأب قلخلا لعىغطو . هب رفك نأب قلاخلا ىلع ىغط هنأ ىنعملاف « نيرمألا نيب عملا ىدنع ىلوآلاو

 , قلخلا عمو قلاخلا عم ةلماعملا قدص الإ سيل ةيدوبعلا لاك نأ اكو . مديعتساو مهيلع ربكت

 . قلخلا عمو قلاخلا عم ةلءاعملا ءوس نيب عملا الإ سيل نايغطلا لاك اذكف

 : امهم هيطاخيل نيمالك هنقل نوعرف ىلإ هثحب امل ىلاعت هنأ معاو

 : لئاسم هيفو « قكزت نأ ىلإ كل له لقف ١ ىلاعت هلوق ( لوآلاف)
 ١ هيف بغرت له : لوقت اء اذك ىلإ كل لهو . اذك ىف كل له لاقي ( ىلوآلا ةلأسملا :

 ىلإ كل له :ريدقتلا و « ىنعملا ىف دارم ظفللا ف فوذح أدتبملا : ىدحاولا لاق «هيلإ بغرت لهو

 رعانشلا لاق « ةيرإ وأ ةجاح:ىكزت :

 اميذح ىماطنلا ايعأ امب ريصب ىتنإف ىلإ ايف كل لهف
 .:قاوت نأ ىلإ ليبس كل له: نيدعتلا نوكككتأ لكحل
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 «13*ىوط سَدقملأ دآولأب هبَر هذا ذإ 150 ىسوم م ثيدح كن لَ

 فب 20 سدس مدام 6

 «١ا/د» ىغط هنإ ! توعرف لإ ا

 ىدنعو :ءاملا ةيراجةرهاسنيع مطوق نماهيف ىرحيب ا رسلان أ ( ىناثلا ) اهنم افوخ ماني ال كلاس

 نع مونلا ريطي اف فوخلا ةدشنم نآل ةرهاس ىمست امنإ ضرالا نأ ىهو ( ثلاث ) هجو هيف

 « فوخلا دشأ ىف ايف نونوكي ةمايقلا فقوه ىف اهف رافكلا عمت< ىتلا ضرألا كلتف . ناسنإلا

 «ايندلا ضرأىه مبضعب لامفرخآهجو نم اوفلتخا مث« ببسلا اذهل ةرهاس ضرألا كلت تيمسف

 ةرخآلا ضرأ ىلإ ًاجاوفأ نولقني ةحيصلاو ةرجزلا دنع منال ةرخآلا ضرأ ىه نورخآ لاقو

 طا رفا سحمولا را ده ول هلو

 نوعرف ىلإ بهذإ ء ىوطسدقملا ىداولاب هبر هادان ذإ . ىسوم ثيدح كاتأ له ىلاعت هلوق

 . لئاسم هيف 4 ىغط هنإ

 (لوآلا) : نيهجوزن اهلبقام نيبو ةصقلا هذه نيب ةبسانملا هجو نأ ملعا 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 ازهتسالا دح ىلإ راكنإلا كلذىف اوهتنا ىتح تعبلا راكنإ ىلع مثرارصإ رافكلا نع ىكحولاعت هنأ

 هيلع ىسوم ةصق رك ذف ملسوهيلعهللا !صد# ىلع قشي كلذ ناكو (ةرساخ ةرك أذإ كلت) مهوق ىف

 نبع لوسرلل ةيلستلاك كلذ ناوكتل ,نوعزفا ةاوغدإ ب ةريغكلا ةقئلفملا| المحتا هنأ نيبنو ا مالتلا

 نا كار تاكو هر تارعأ وراكيل ركل واق 2رق تانك نا وفا انك نع انا (اناكأ)
 ممذخأ اورصأ نإ كيلع مدرمت ىف نوكرشملا ءالؤه كلذكف . ىلوآلاو ةرخآلا لاكن هللا هانا

 . الاكت مواعجو هللا

 ( ىسوم ثيح كاتأ ) دق سيلأ هانعم نوكي نأ لمتح ( كاتأ له ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)
 ( كاتأ له) لاقي نأ زوحي دقف هاتأ دق نكي مل نإ امأ . مالكلا اذه ل 21 1

 ىف خا ةازبع نا كر نإ مل اذك

 ١ اهدحأ ) : هوجو ( ىوط ) هلوق ىفو ؛ رهطملا كرابملا سدقملا ىداولا 4 ةثلاثلا ةلأسملا (
 روطسم باتكو روطلاو ) هلوق ىف هب هللا مسقأ ىذلا روطلا دنع وهو ماشلاب ىداو مسا هنأ (

 لاق هن أكف :ةيناربعلاب لجراي ىنعمب هنأ ( قاثلاو ) ( نميآلا روطلا بناج نم هانيدانو ) هلوقو

 ىأ ( ىرط ) هلوق نوكي نأ ( ثلاثلاو ( سابع نبا لوق وهو . ( نوعرف ىلإ بهذا ) لجرأاي

 نم ةعاس دعب ىأ ( ىوط ) دعب كنج لوقت كنال ( نوعرفىلإ بهذا ) ةليللا نم ( ىوط )هادان

 نيترم هيف كروب ىأ ىوط ىذلا سدقملا ىداولاب ىنعملا نوكي نأ ( عبارلاو ) ليللا .

 أرقو ؛ نونم ريغ ءاطلا مضإ ( ىوط ) ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق 6 ةعبارلا ةلأسملا ١)
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 ماذا لاك ةدحاَو ة هرجز ىغ اماَف ٠:0 سا زم نإ كت

 15 الا

 ةواقشلا ىف امإ . ةلقاع ةكردم ةيح تيقبو ءازجالا كلت تصلقت لكيلا اذه دسف اذإف درولا مرجىف

 ابصخ ىلاعت هللا نأ الإ ةيهاملا ىف ماسجأألا هذ وأسم مسج هنإ لاقي نأ (اهتلاثو ) ةداعسلا:فوأ

 ءارحالا رئاطافأزو مربع رخآ لإ اذوكرلا 0 طش نوكت نكاح كو قمل شد انتل

 لصفنت توملا دنعف انأ هلوقب هيلإ راشملاف ةلخادريغ ىبف ناصقنلاب ىرخأو ةدايزلاب ةرات ةلدبتملا

 هنأ تبث تالاّت>الا هذه ترهظ اذإو . ةواقشلا ىفوأ ةداعسلا ىف امإ . ةيحقبتو . ءازجالا كلت

 هب عطقنت نيتم نسح ماقم اذهو ؛ ةقيقح ن اسنالاوه ام داسف ةئارخلا ق1 ثالنلا دال مزليال

 ىف ريثأت ةقر فتم ةيلاب ةرخن ماظعلا ةروريصل 00 ال ريدقتلا اذه ىلعو . ثعبلا ىركتم تاهش عج

 ةداعالا نإ ملف لف ,لكيشا اذهعوم :وهنأس اكألا نأ 2 املا لا د ىلع | لع نةنلا رخال نوما عفد

 عنتم هن أيهيلع محلا ةمح ؟دنععنتم مل همدع لك وا انلق : داعيال مودعملا [الوأ] هلوق ؟ ةعنتم

 ةليلقلا ءازجالا (ايناث )هلوق . دوعلاب هيلع حلا ةص ًاضيأ انلوق ىلع عنتمال نأ زوال مف ؛هدوع

 لك ىلعرداقو ؛ تايئزجلاعيمج ملاع ملاعلا 1 نأ: امورك نلف ءاةكيزالاانفانكلار دا رجا لال

 ةسبايلا ةفشقلا ماسجألا ( اثلاث ) هلوق . اهيلإ ةايحلا ةداعإو . اهنايعأب اهعمج هنم 0 تانكمملا

 رايكلا تام 0 . ةامحا ةديدحلا علتبت ةماعنلاو « رانلا ىف هرتنغي 20 دتمتفلا كشاتلق) ءاجلكا لع

 . باوصلاو قدصلا ىلإ ىداحملا هللاو . ءارقتسالا ىلع دامتعالا لطبف ؛جولثلا 0 ملاظعلا
 ةرك اذإ كلت اولاق ١ ثعبلا ىركتم نع ىلاعت هللا اهاكح ىتلا تالكلا نم ثلاثلا عونلا )
 ىدللا اا 3 ةحار ةراجت كلوةك « نارسخلا ىلإ ةبونم ةرك ىنعملاو «( 0
 ا منم اذهاو ا اهاانءاتكتل قورشاع اذإ: ندا فضا نإ اهنأ

 ية رهاسلاب مث اذإف . ةدحاو ةرجز ىه امإفإ لاق ناكل هذه مهنع 3 ا1 ىلاعت هن أ لع ءاو

 ؛'(لتانماةفاو

 ةرجزىه اهب إف اهويعصتست ال هأ لو قلعتم م (مث اذإف) ذاذ) هلوق ىف ء افلا (ىلوآلا ة أسملا)

 . هت ردق ىف ةنيه ةلهس اهنإف هللا لع ةبعص ة ركلا كلت اويسح ال ىعت ءةدحاو

 ةيناثلا ةخفنلا ةحيصلا هذه نم دارملاو . هيلع حاص اذإ ريعبلا رجز لاقي 4« ةيناثلا ةلأسملا ١

 ريظنو . نوموةيف امتوعمسيف ضرالا نوطب ىف هللا مهيب نورسفملا لاق . ليفارسإ ةحيص ىهو

 . قاوف نم الام ةدحاو ةحيص الإ ءالٌؤه رظني امو ) ىلاعت هلوق ةبآلا هذه

 نأ ( لوألا ) نيهجول كلذب تيمس ةيوتسملا ءاضيبلا ضرالا ةرهابسلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)



 ةيآلا|: نودودّرمل انئأ ناولوقي : 'ىلاعت هلوق -

 دحاوىنعمب ةرخنلاو ةرخانلا نأ (لوآلا) نيلوق ىلع .الؤه فلتخا مث . ةحرو ةغل ةرخانلا نأ ىلع

 ىحللال؟ ها بلا رخذلا واتح انلا د ءاوفلاب لاقاو. 8 نتشن ارزق انلعإ» ناتلا اكل اص مال: لاق

 تححرتساَف تنليااذإ ةيشحخلا تَرَ للملا تاتك قو لَخلاو لَخاَلاَو ؛عمطلاو عماطلا ةلزنم

 اوفاتخا دحاو ىنعملاو ناتغلامهاولاق نيذلا ءال ؤهمث . رخانلا مظعلا كلذك و :٠ تساذإ ت تفتت ىَخ

 ةرفاخلا وحن ىآلا رئاس رخاوأ هبشت اهنأل ةيآلاب نيهجولا هبسشأ ةرخانلا ءارفلاو جاجزلا لاف

 لعافنم غلبأ لعفوشبللاو تيرا و« عمطلاو عماطلاك رخنلاو ةرخانلا ء نورخآ لاقو « ةرهاسلاو

 لم رخت وهف رخني مظعلا رخت نم وهف ةرخنلا امأ «ريغ ةرخانلاو ريغ ةرخنلا نأ ( ىناثلا لوقلا )

 ماظعلا ىهف ةرخانلا امأو «٠ تتفتل هتسمل وا ثيحن راصو ىلب اذإ كلذو « نفع وف نفمي نفع

 توصلا ىنعمب ريخنلا نم ةرخانلا اذه ىلعو « ريخنلاك توص اف حيرلا بو.ه نملصح ىلا ةغرافلا

 . ليلا وه ىذل) حلا نم ال قروتخأاو مانلا ريخنك

 . ثعبنو درن اماظع انك اذإ هريدقت فوذحمب بوصنم ًاذإ ( ةيناثلا ةلأسملا ال

 وه انأ هلوقبهسفن ىإدح أ لكهيلإ ريشي ىذلا نأ ةهبشلا هذهلصاحنأ ملعا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 عشتمتف هببك رت دسفو هجازم لطب دقف ناسنإلا تام اذإف ؛ 0 ةينبلا هذه ئبملا مسجلا اذه

 تيكا لجأ اذإ الإ ليال ناكتإلا ناد انئاقلا تاسنألا نوكيالا هلا ( امادحأ!) هةورعول ةمداعإ

 مدع ىذلا نآل لاح اذهو . الوأ مدعام نيع ةداعإب لوق كلذو ٠ مي ةماعلا قافلزواللا

 دئاعلا نأ .لاقي نأ لاحتسادوجولا 0 ءىش لخد اذإف مي تاذ الو نيع هل 6 م

 لد اك ا ا ا ورا انار ليست وج كالو اوما ىنفام نيع وه

 ءازجاللا نأ ( اهئلاثو) لاح ءايش آلا هذه لك نعامن ايعأب ءازجالا 3 هيج اما وطار ققاكظاب كو
 5 كاع هجأزم 2 اطر اوال نك نأ كيال ىدتلا نا انلنولا دلوتف ةفشق ةساب ةدراب ةيبارتلا

 ( ةرخن ًاماظع انك اذئأ ) مهوقب ثعبلا راكنإ ىلع اوجتحا نيذلا ءالؤه مالك ريرقت مامن اذه

 دحأ لكل هيلإ راشملا نأ ملسنال : ىوقألا وهو (ال وأ) هوجو نم ةهمشلا هذه نع ( باوجلاو )

 لكيملا اذه ءازجأ نأ ( لوآلا ) ناهجو هداسف ىلع لدي ىذلا نإ مث ءلكيحلا اذه وه انأ هلوقب

 نيام لدبتملاو لدبتلاة فنيل انأ هلوقب هسفن ىلإ دخأ لكهبلإ ريشا ىدلاو:« لدبقلاو نابوتلا ىف

 ةرهاظلا هئاضعألا نعي الق انين ركل املا وه, هنأ .عفاطيب انقانالنأإلا أ عاقل ) لديتمريغ وهامل

 دحاولا .ىثلا ىلع تابثإلاو قنل | عمتجال الإو هب روعشم ريغوه ار ياغم هب روعشملاو  ةنطايلاو

 تالامتحا ثالث انهه مث , لكيملا اذهوهسيل انأ هلوقب دحأ لكل هيلإ راشملا نأ تبثف لاو هو

 بهذم وه ام ىلع قامسحي الو مسي سيل هسفنب ًاماق ًادوجوم .ىثلا كلذ نوكي نأ ( اهدحأ )

 ةلباقلا ماسجاللا هذهلةيهاملاب ًافلاخامسج نوكينأ (اهيناثو) نيملسملا نمو ةفسالفلا نمةميظع ةفئاط
 درولا ءام نايرسو مسمسلا ىف نهدلا نايرسو محفلا ىف رانلا نايرس اهيف ةيراس داسفلاو لالحالا
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 1١١« رخل اماظع انك اذ ٠ ٠ ةرفاخلا ىف َنودودّرل نإ نولوش

 اظيأ اولأق 0 فوذخلا اذه لمحتن ىت> ابندلا ىلإ عجر ا ( ةرفاحلا ف نودودرمل انئأ )

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ازغ نم لاحل ةياكح مالكلا اذه لوأف ( ةرساخ ةرك آذإ كلت )
 مث ١ رشحلا راكنإ ىف نيقفانملا مالكل ةياكح هرخآو نيقفانملا لاحل ةياكح هطسوأو نيكرشملا نم

 اذهو ( ةرهاسلاب م اذإف . ةدحاو ةرجز ىهه امنإف ) هلوقب مهمالك نع باجأ ىلاءّتو هناحبس هنإ

 . روهمجا لوق فالخ ىلع ناك نإو هل لمتح ظفللاو لسم ىبأ مالك

 ذئموي بولقلا لقي مل ىلاعت هنأ معا ( ةعشاخ اهراصبأ ةفجاو 34 بولق ل ىلاعت هلوق

 نك ور امو © رامكلا نراف هساح رللا "١ نوفاك ال ناعألا لهأ نأ 3 تين هنأف . هكا
 مالكال ر افكلا مالك اذهو ( ةرفاخلا قنودودرأ انعأ ) نولوقي مهنأ مهنع 6 كاك ا

 هرظن نوكي نأ فثاخلا برطضملا لاح نم مولعملا نآل ( ةعشاخ اهراصيأ ' ةلوقو ءنيختا

 الاؤ ةيآلا ىفو ؛ ميظعلا مالا نم هب لزني ام بقرت, عضاخ ليلذ عشاخ رظن
 ةفجاؤوءادتبالاب ةغوفرم بولق (تاوجلا) ؟ ةزركنلاب ءادتبالا زاج كرك 2 وآلا لاؤلاإ)

 ( كرشه نم ريخ نمؤم دبعل ) هلوةك وف اهريخ ةعشاخ اهراصبأو اهتفص

 امناحأراضب أ هانعم ( باوجلا )؟ بولقلا ىلإ راصبالا ةءاضإ توك فيك ( قاثلا لاؤسلا ١

 : ةثالث الاوقأ ثعبلا ىركنم ا ىلاعت هنأ مِلعا مث .نولوقي هلوق ليلدب

 هترفاح ىف نالف عجر لاقي 6 ةرفاحلا ىف نودودرمل انثأ نولوةي ل ىلاعت هلوق (اهوأ)
 ةاروةعةقيقملا قىمف:أ رفح ةمدق رثأ,لعج:اهف,هيشم اهيف رثأ ئأ'اهرفخلابف:ءاج ىلاهقيرط' ىف ىأ
 يفولاواضلا او تفلت الإ ؟ةةرار بتم ىأ( قلد ءانزو (ةيناو ةشعبيىاز؛ لاق اك, ةرفاصتنعل اجا دل

 الإ نأ ةتوفاح لإ عجر هيلإ داع مث هنم جرفع سمأ ىف قب ناكل قيقا, مئاص كر أن م مو قك وأ

 هيسأت لوأ لع ىأ «هترفاح ىلع درب ىتح هلاح ىلع كرتيال رمآلا اذه نإ ثيدحلا فواهتقيرط

 كنرفذ «ىناتسلأ | كَوفج لاق ةدراوطجلا لطم دة و, ةسجللا: ىف يحب زب ارقد لالا

 اذإ ٠ ةروف#لا ىنعمب ةملكلا لصأ ىف ةرفاحلا نأ لع ليلد.ةءارقلا هذهو ؛ ةرفح ىهو :ارفح

 ءانكا اي لكيأ ريفتف انومأ لا دكاورانلاح اليوأ ىلإ فار, قالا جسمنا نظل و

 : لثاسم هيفو 4 ةرخ ًاماظع انك اذئأ ١ ىلاعت هلوق ( اهناثو )

 تفلت هيما ايتن هيض رقاق اقم: فلا رسوما ميداطساهل

 عجرم ؛ ١ املأ غي اهو رقي ناكمتإ ليقو : اهأرق فيك ىلابي ال ناك هنإ ليقف ىناسكلا نع ةياورلا

 دق ىلا ماظعلا ر كا انف. ىلا ناثالاىءاتاظنا لاقرقزاب ةرخرراتت ارق داع 0 نأ ملعاو . فاآلا ىلإ

 اوقفتا دقف هاوس نم امأو ؛ ةرخانلا اهنم ءىش ىف عمسن ملو ؛ةرخنلا ماظعلا ابلك اهاندجوف ؛ ترخت
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 فجر 0 فجر 2 لئاحلا كد ةركسملا ةدهلا ( ىناثلا ز .( لابجلاو ضرألا

 مهنذخأف ) لاعت ةلازق ةيمز (تاحملا ىف هيوهدهو ةركملا هتاوصأ دار كلذ اكرر ا

 ءاج ءىثلكف ةفدارلا امأو . دعرلاكةدشولوه اههف ةميظع ةحيص ةفجارلاهجولا اذه ىلعف ( ةفجرلا

 فجولاقي ؛ ةفئاذاةبرطضملا ىبف ةفجاولا بولقلا امأو « هدعب ءاج ىأ «هفدرلاةي رخآ ءىث دعب

 تارابع نيرسفنللو ؛ ديدشلا ريسلا ىلع اهلمحو « ةيادلا ف احجيإ هنمو « برطشا اَذِإ افاجو في هيلق

 اه رد م ةقلظ ا الآ ع دانا | هل و ةقتاج ا ولاه 2 دح] .. اهايعمروب ةفجا ولأ نيبضت ىق ةريكف ٠

 لذلا نم نيعشاخ) هلوةك وهو ؛ ةعشاخ اهلهأ راصيأ . ةنك اسريغ بارطضالا ةديدش ةضكترم

 روماللا هذه نأ ىلع نيرسفملا روهمج قفتا «٠ لوقنف اذه تفرع اذإ ( ىفخ فرط نم نورظني

 مث نيرسفملا ريسافت ركذن نحنو كلذك سيل هنأ ىنابفصأآلا ملسم وبأ معزو ؛ ةمايقلا موي لا رح

 . لسمىأ لو# حرش

 ةمايقلا موي لاو>أ لاوحالا هذه نأ : روومجلا نيب روهشملا وهو ( لوآلا لوقلا امأ ل

 لزازتت ايندلا نآل امإ هب تيمسو . ىلو ألا ةخفنلاىه ةفجارلانأ ( اهدحأ ) ًاهوجو اوزك ذ ءالؤبف

 ةفجارلاو ؛ هيف لوقلا انيب اك« ةفجارلا ىه ةخفنلا كلت تود نآل امإو . اهد:نع برطضتو

 ءايحالا تومل ىلوآلا ف تبرطضا كىتوم ا ءايحإل ضرالا برطضتف ىلو ألا عستت ىرخأ ةفجر

 .اماع نيعب رأ نيتخفنلا نيب نأ لِي لوسرلا نع ىوري مث « رهزلا ةروس ىف ىلاعت هركذ ام ىلع

 ببسلاكك لذ نأو «فطنلاكابملع ءاملا كلذ ريصيو ضرآلا هللا رطب نيءبرآلا هذه ىف ىوريو

 ( اهناثو) ديري ام مكحو ءءاشي ام لعفي نأ هلو « ةداعإلا ىف هيلإ ةجاح ال امم اذهو . ءايحالل

 ضعب كل فدر نوكي نأ ىسع ) هلوق نم ةعاسلا مايق ىه ةفدارلاو ىلوآلا ةخفناا ىه ةفجارلا

 (اهئلاثو) امبارتقال حل ةفدار ىبف اهل ًادافتتسا فر دكا ابلجتعتتتب ىلإ ةماعلا ئأ ب ناؤلخيعتست ىلا

 ككل وكلاو ءاهسلا ةقدارلاو ( لابجلاو 0 موي ) هلوق نم لابجلاو ضرالا ةفجارلا

 لزازتتو كرحتت ضرألا ىه ةفجارلا ( اهعبارو ) كلذ رثأ ىلع اهك اوك رثتنتو قشنت اهنال
 ملم ىنأ لوق وهو (ىناثلا لوقلا ) ىنفتو ضرالا عطقنت ىتح ىلوآلا عبتت ةيناث ةلزاز ةفدارلاو

 سوقلا عزنب تاعزانلا رسف هنأ هنع انلقن اناأل كلذو  ةمايقلا موي لاك 2 يا لازجلالا ةذعتنأ

 رومالاب تارددملاو ءاهقبسب تاقباسلاو « سرفلا ودعب تاحاسلاو ؛ مهسلا جورخن تاطشانلاو

 كلذكو نيكرشملا ليخ ىه ةفجارلا لاقف كلذ ىلع ىنب مث ؛ ودعلاو ىرلا كلذ رابدأ لصحت ىتلا

 امهادحإ تقبسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوزغ نيك رشملا نم ناتفئاط كلذب داربو ةفدارلا

 نذلا ) هلوةك نيقفانملا راصبأ ىه ةعشاخلا راصباألاو  ةقلقلا ىه ةفجاولا بولقلاو « ىرخألا

 ودعلا ليخ ءاج امل لبق هناك ( توملا نم هيلع ىثغملا رظن كيلإ نورظني ضر مهولق ىف

 اولاق مث ًافعضو ًانبج مراصبأ تعشخو ًافوخنيقفانملا ولف تيزافض ا اتجأ |هتدرو. فجر
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 ...تاقباسلاف) ىلاعت هلوق مث « مهسفنأب لمعلا نورشابي مه نيذلا ةذمالتلا ىلع ةلومت . تاحاسلاو
 كلتل نوريدملا مو «فرشلاو ةجردلا ىف «نوقباسلا مث نيذلا ءاسؤرلا ىلإ ةراشإ ( تارددملاف

 .لاعالاو لازخالا

 اهراصبأ , ةفجاو ذئموي بولق « ةفدارلا اهعبتت « ةفجارلا فجرت موب ف ىلاعتو هناحبس هلوق

 لئاسم هيف 4 ةكش اخ

 هنأ (لوآلا ) نامجو هيف روك ذم وأ فوذح مدقتملا مسقلا باوج 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 : تالام-ا ةيآلا ىف هجولا اذه ىلع مث ء فوذ

 ١ اولاق مهنأ؛ منع ىلاعت هللا ىح ام هيلع 3 ادلاو « نثعبتل : ريدقتلا ءارفلا لاق ( لوألا :

 ) جاجزلاو ع لاق ( ىتاثلا ) ةرخان اماظع انرص اذإ ثعبنأ ىأ ( ةرخان اماظع انك اذئأ :

 (ثلاثلا) ناتخفنلا امهو ةفدارلاو ةفجارلا كاد فود اله ىلع لدو نيتخفن روصلا ىف نخفننل

 تايراذلاو ) لاق ىلاعتو هناحست هنآل كلذو ةعقاو ةمايقلا نأ وه رمضملا تاؤجلا ىاسكلا' لاق
 عقاول نودعوت امتإ . افرع تالسرملاو ) ىلاعت لاقو ( قداصل نودعوت امنإ ) لاق مث ( ًاورذ (

 لولا اذه لعو روكذم باوجلا نأ ( ىناثلا لوقلا ) ةدحاولا ةروسلاكنآرقلا نإف انبه كلذكنف

 ريدقتلاو ( ةعشاخ اهراصبأ ؛ ةفجاو ذئموي بولق ) هلوق وه هيلع مسقملا ( لوألا ) تالامتحا

 ظانوج ١ 3 ) ةعشاخاهراصبأو ةفجاو بولق لصحت ةفجارلا فجرت موي نأ ًاقرغ تاعزانلاو
 ثيدح ك نأ له ) هلوق ىف ع دق ىنعع انهه له نإف ( ىموم ثيدح كك تأ لهز ه هلوق وه مسقلا

 ةربعل كلذ ف نإ ) هلوق وه مسقلا باوج ( ثلاثلا ( ةيشاغلا ثيدح كك كاتأ دق ىأ ( ةيشاغلا

 . ( ىثخت نم
 رمضملا باوجلاب بوصنم هنأ ( امهدحأ ) نيهجوب موي بصان ىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 ىلوآلا ةخفنلا دنع نوثعبي ال ممنأعم اذه حمصي فيك ليق نإف ء ةفجارلا فجرت موي نثعبتل ريدقتلاو

 الو ؛ ناتخفنلا هيف لصح ىذلا عساولا تقولا ىف نثعبتل ىنعملا انلق ؟ ىلوالا ةخفنلا ىه ةفجارلاو

 هانلقام ىلع لديو ؛ ىرخالا ةخفنلا تقو وهو عساولا تقولا كلذ ضعب ىف نوثعبي مهنأ كش

 هيلعلد امب فجرت موي بصني نأ ( ىناثلاو ) ةفجارلا نع الاح لعج ( ةفدارلا اهعبتت ) هلوق نأ

 . بولقلا تفجو فجرت موي ىأ ( ةفجاو ذئموي بولق )
 فجرث موي. ) هلوقل ةكرحلا ( امهدحأ ) نيبجو لمتحت ةغللا ىف ةفجرلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 «م) رش هد



 هلي ؟ را ا ىصقأ ىلإ ةيرشبلا حاورالا تمن املف ؛ ةن وس آملا 00 1 بةلام م 3

 5 ل ىه كل ةعبرالاف ) كم تاريدملاف) هلوة نم دارا وهو يكئالاا ملاعب تاصتا ق

 : ادم مل ولو ) هلوق ىف رانلا ىه (ةسماخلا)و ( ءىضي اهتز داكي ) 7

 نكسمي ال ىتح ؛ ًاصن عتِلَي هللا لوسر نع ةلوقنم ريغ نيرسفملا 0 218

 هانرك د انمل ظفللا لايتحا ناك اذاف ءاحل المت ظفالا نوكل اهؤورك ذ ام لب « اهيلع ةداي

 انهه دب ال هنأ الإ هانركذ ام ىلوأ هورك ذ ام نكي مل اهوركذ ىلا هوجو 00 1

 1206 فم انك, ام وفك ناعما هاله نا اندجو ل كلل لدن طفلا نأ" هاو ةملفد

 هذه نيب نكي مل اذإ امأ . هوجولا هذه عيمج هتحت جردني ذئئيحو , كرتشملا كلذ ىلع ظفللا

 ةدافإل هلاعتسا زوج ال كرتشملا ظفللا نآل , لكلا ىلع ظفالا لمح رذعت كرتشم ردق تاموهفملا

 ا 1 0 اذه كا لمع كر اه لامن قا دا رم لرش لل دديخ + انما ةيموهقم
 . انهه هيلإ ليبس الف مزجلا امأ

 , ةفلتخم ءايشال لب ءدحاو .ىثل تافص هسنخلا ظافلالا نوكت نأ وهو ( ىتاثلا لامحالا

 ” قافواللا م أطفت" تاكل غانا «؟ىسذلا :*رط' كافارغ" تاعذاتلا.( ل 0 رخل اكيزل ةلف
 رع :بئاسلا نب لصاو هاور « ةكالملا تاربدملاو ؛ ليخلا تاقباسلاو « نفسلا تاحاسلاو

 قو «تاوملا' انهنأ تاحاشلاو « تاطشانلاو ,”تاعءزانلا "ىف: دهاجم نع لقن ( فاثلا ) "ءاظع

 اهنأ ىنعمب زاجم توملا ىلإ حبسلاو , طشنلاو . عزنلا ةفاضإو  ةكئئالملا امنأ تاردملاو : تاقباسلا

 ةكنالملا ىه اهنإف ؛ تاربدملا الإ موجنلا ىه عيمجا : ةداتق لاق ( ثلاثلا ) هلوص> دنع تلص>

 ( لوآلا) نامجو هتلع ىفو ؛ واولاب اهلبق ىتلاو « ءافلاب تاقباسلاف رك ذ ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 لاوس اك نفلسف ”ندس للا“: لبق هن 6 ايلف ىأأ نع ةنسم هذه نإ : فاشكلا تحاش لأ

 ًاييس مايقلا لعجت مل بهذو ماق : تلق ولو , باهذلل ًاببس ناك مايقلا نأ ءافلا بجوأ بهذف ماق
 نأ دعبي هنال ( ًاسمأ تاربدملاف ) هلوق ىف درطم ريغ مظنلا بحاص لوق :ىدحاولا لاق . باهذلل
 : نيمجو نم هللا همحر ,. ىدحأولا ندا راعأ ع تاوجلا لك لوفر يدلل ان ىلا لمع

 اهرردب ترعأ ام تريد ةوسف تحبس ترمأ 1 اجإ الاقي )نأ دعب لا ('لوآلا )

 , أرمع برضف «بهذف ؛ديز ماق كلوةك . ضعبب اهضعب لصتي الاعفأ هذه نوكتف ٠ امحالصإو

 تربظ اهمإ نيعراست» تاعاطلا ءادأ ىف نيقباس اوناك امل مهنإ : لاقي نأ دعبي ال ( ىتاثلا )

 , نامسق ةكئالملا نأ (ىتناثلا هجولا ) ملاعلا ضعب ريبدت مهللإ هللا ضوف ببسلا اذبلف « مهتامأ

 : لاق مث ( توملا كلم مك افوتي لق ) : لاق ىلاعتو هناحتش هنأ" ةلغ اوئلاتلاو "+ ةةلاذلتاَو 4 املّؤولا
 وما "كارما "كل نإ": لا نناوسرلا قد اله عاتطزاههّزتاك اللا مكدحأ ءاجل اذ وك

 تاطشانلاو ؛ تاعزانلا : لوقتف اذه تفرع اذإ : ةذمالتلا مث ةكئالملا رئاسو سيئرلاو « سأرلا

 لم
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 ناكلاو>أآلا هذه ىف متأ تناك الكف ةفلتخم ىولعلا ملاعلاب لاصتالا ةبححو ايندلا نع ةرفنلا ىف

 حاورالا نأ كلغ الو. لقثأ كانه ىلإ اه وش ناك ققخ) كنك ناكر قيس كاش لا اه

 ةيلاعلا ةفيرشلا حاورألا هذه نإ مث . اهب ىسقلا عقو مرج الف ف رسما لاوخ الامد لإ ةقانلا

 تاريدملا ) ىبف ملاعلا اذه لاوحأ ىف راثآ اهنم رهظي اهفرشو اهتوقل نوكي ام اهبف نوكي نأ دعبيال

 نالآ نأس يلأ ؟ اهيل] هدبثريف ةلكشم نع كاسر و مانللا ىف هذاتسأ ىرب دق ناسنالا نأ سلا أر

 5 كا كا تيك لاق سوةلاج نأ لا نوودم ننك ىلإ هب دومؤ مانملا ف هابأ ىرب دق

 حاورألا نإ لاق ىلازغلا نكح جالعلا ةيفيك ىلإ ىذدشرأ بحاو ماملا ف تان 0 جالع

 دعبيال هناف « ندبلاو حورلا ىف لوآلا ناسنالل هباشم ناسنإ قفتا مث ٠ اهنادبأ تقراف اذإ ةفيرشلا

 لاهعأ لع ندبلا كلذب ةقاعتملا سفنلل ةنواعملاكر يص”ىتح ندبلا اذهب قلعت ةقرافملا سفنلل لصح نأ
 ناتملا هدو يقسو وير كلا دل فاح ىف ىوريظنو ؟ اناا ةفاجملا كلي يي

 . ًادج ا لمتحم ظفللا نأ الإ نيرسفملا نع ةلوقنم نكست مل نإو

 ١ اهنال تاعزان ىبف ةازغلا ليخ تافص اهنأ سنا تاملكلا هذه ريسفت ىف ( عبارلا هجولا .
 نم جرخت اهنآل ( تاطشان ) ىهو بارع اهنآل اهقانعأ لوطل ةنعالا هيف قرغت اعزن اهتنعأ ىف عزفت

 امال تاحناس ىهو ءدلب ىلإ دلب نم جرخ اذإ طشان روث مطوق نم ؛ برحلا راد ىلإ مالسالا راد

 دانسإو : رفظلاو ةبلغلا رمال تاريدم ىهو « ةياغلا ىلإ قيست امنال « تاقباس ىهو اهبرج ىف حبست

 هبابسأ نم اهنال زاجم اهيلإ ريبدتلا . 1
 ةازغلا ىديأ تاعزانلافةازغلا ةافص هذهزأ هللا همحر مسمي رابتخاوهو 4 سماخلا هجولاإل

 ماهسلا تاطشانلاو ء سوقلا دم ىفوتسا اذإ عزنلا ىف قرغأ لاقيو . هسوق ىف عزن ىارلل لاقي

 وهو لجرلا,طانعن هتموو هتطءشن دقف هتلر د ىث لكو ماهذوفنو ةامرلا ىدنأ نع ابحو_ دا

 ءاضيأ لبإلا هب ىنعي نأ زوو « ودعلا اهحبسو ليخلا عضوملا اذهىف تامياسلاو , هتفخو هطاسبنا

 ليخلا حبسو ماهسلا عزن وه ىذلا لعفلا اذه رابدأ ىف ىنأي هنأ دارملاو ٠ تابقعملا لثم تاربدملاو

 , تاريدملا لبق 5 « تاعامج. ال وو نال ناك امعإ' ثينأتلا ظفل و ءرضنلا وه ىذلا ملا!

 . اب طوشتملاو اهيف عوزتملا ىنعم ىلع « قاهوألاو سوقلا نم ةلآلا دارملا نوكي نأ لمتحيو

 نم باقلا عوجر ىف ةعقاولا بتارملاب تاهلكلا هذه ريسفت نكمي هنأ ( سداسلا هجولا ل

 وأ « قنولا ةورعلا قالتعا ىلإ عزنت ىتلا حاورألا ىه ( اقرغ تاعزانلاف) هللا ىلإ ىلاعت هللا ريغ

 ذخأت تاينامسجلا نع عوجرلا دعب اهنأ ىه ( اطشن تاطشانلاو ) ىلاعت هللا ريغ ةبح نع ةعوزمملا

 مث ( احبس تاحياسلاو ) ةيوق ةوقو « مات طاشنب ىلاعتو هناحبس هللا قالخأب قاختلاو . ةدهاجلا ىف
 ةراشإ ( اقبس تاقباسلاف) اهيف حبستف راحبلا كلت ىف عقتف توكللملا رمأ ىف حرست ةدهاجلا دعب اهنإ

 بتارم رخآ نأ ىلإ ةراشإ (أرمأ تار.دملاف) ىلاعت هللا ىلإ اهريس تاجرد ىف حاورألا توافت ىلإ



 ةيالا . احبس تاح 00 ١

 قرغت مث . عزنت ىأ اهورغ ىلإ ةراشإ اق و اهعولط ىلإ ة ةاواق ارز ةلط ان اقفل كفل اا اذلزع كلغ

 . نيرسفملا نم موق هركذ هجولا اذهو ٠ ًاقارغإ

 نه جرب ىلإ جرب نم جرخت اهنأ هانعم : فاشكلا بحاص لاقف ( اطشن تاطشانلاو ) هلوق امأ

 هلوق نأ ىلإ مالكلا اذه لصاح عجرب لوقأو . دلب ىلإ دلب نم جرخ اذإ طشان روث : كلوق
 جرب نم اهناقتنا ىلإ ةراشإ ( ًاطشن تاطمئانلاو ) ةيمويلا اهتكرح ىلإ ةراشإ ( ًاقرغ تاعذانلاو )
 ,ةيرسق ةيمويلا اهتاكرح نأ بجعلاو « ةصاخلا ابك الفأ ىف اهب ةصوصخلا اهتكرح وهو جرب ىلإ

 عزنلاب لوالا نك رص مرح الف امتاوذل ةعالم لب : هن رس تسول 0 ىلإ م نس 5-5

 ١ د كلل انآ د10 امسلات ةاثلا

 ىف حبست موجنلا ىه : هللا امهمحر ةديبع وبأو نسحلا لاقف ( احبس تاحباسلاو ) هلوق ند
 . ( نوحبسي كلف ىف لك ) لاق اذهل و « حبسلاكوجلا ىف اهرورم نآل  كلفلا

 ىف ًاضعإ اهضعب قبسي موجنلا ىه : ةديبع وبأو نسحلا لاقف ( ًاقبس تاقباسلاف ) هلوق امأو

 . اهتماقتسا وأ ابعوجر بيس وأ « ضعبلا نم ةكرح عرسأ اهضعب نوك ببسب ريسلا

 اذ ترو دما نأ ( امهدحأ ) ناهجو ه- م( تار.دملاف ) ىلاعت هلوق امأأو

 نيح هللا ناحبسف ) ىلاعت لاق ام ىلع تادابعلا تاقوأ رهظتف . ضعو نع تاقوالا ضعب زيمتي
 ( جحلاو سانلل تيقاوم ىه م لق ةلهآلا نع كنولأسي )لاقو ( دولا هلو نو>بصت نيدو نوسم

 . ةعيراللا لوصفلا «نلاتك ندمسعلا ةكر ح بدسإ نا ) هكا نيزسلا ددع اوملعتل ( لاقو

 (ىناثلاو) تاريبدتلا هذه اهلا تفيضأ مرج الف ؛ شاءملا فس انلا لاو>أ اهفالتخا ببسب فاتخمو

 . اهدجوي دجوم ىلإ ةرقتفم ةثدحم بك اوكلا نأ تبث ثدي مج لكنأ ليلدلاب تبث امل هنأ
 , ملاعلا اذه لاو-أ ىف ةرثؤم ىوق اهيف عدوأ امعناص نأ انردق ول اذه دءب مث ءابقاخي عناص ىلإ و
 ىلاعت وهناحبس هللا نإ لوقن انكل ء اضيأىوقلا هذه توش لَن مل نإو « ةتءلا ندلا ىفنعطي اذهف

 اذه ىف صوص ثداح ثودحل 6 ةصوصخ ا املا و>أ نم دحأو لك ادع نأب اناا 2ك 1

 لوقةلاف ؛ قارتحالل ايدس رانلا ةسامتو ؛ ىرأل ايبس برشلاو « عبشال ايس لكألا لعج كعمل

 ”كاطلب ةقيقحي ملعأ هللاو هوجولا نم هجوب ةتبلا مالسإلا رضي ال 5 5

 تيملا سفن نال كلذو « حاورالا ىه اهنأ ةسفلا تاملكلا هذه ريسفت ىف « ثلاثلا هجولا إل

 «قايسلا دنع تاعزان سفنالاو « توملا قارس ىف ناك اذإ عزمي نالفو ,عزتلا ىف نالف لاقي « عزمت

 طشنت كلذكو سوقلا ىف عزانلا قارغإ نم دشأو نوكي ام غلبأ ًاديدش ًاعزن ىأ ( اةرغ ) ىنعمو

 لاصتالا ىلإ ةقاتسشملا ةينامسجلاقمالعلا نع ةيلاذلا ةيرشبلا اند مث « حورخلا هانعم طشنلا نآل
 عرسأ لبع سدقلا لزانمو ,ةكمئالملا ماع ىلإ بهذت داسجألا ةبلظ نم ابجورخ دعب ىولعلا

 حاورالابتارمنأ كشال مث , ةحابسلاب ةلاحلا هذهىلع اماهذ نع ربعف « ناحرو حور ىف هوجولا



 94 ةياللاو امس تاقااسلاو < قامت دو

 7 هللا ل الج راح ْق ةيييط لوأ نم نوحبسي موف ( احبس تاحاسلاو ) هلوق ( امهدحأ )
 ةحابسلا كلت ىف ًادبأ مهف . هئايربكو هلالج رونو هتيدمص ولعو نادل 3 هناك 0.

 امك هنإف ةحابسلا كلت ىف ةكئالملا بتارم ىلإ ةراشإ وهو ( اقبس تاقباسلاف ) هلوق ( امهناثو )

 ةيسنلاب رشبلا فراعم بتارمو ؛ ةصقانرشبلا فراعمبتارم ىلإ ةبسنلاب مئاهلا فراعم بتارم نأ

 بتارم ىلإ ةسنلاب ةكتالملا كلت ضءب فراعم كلذكف ءةصقان كئالملا فراعم  بتارم ىلإ

 ضراوعلاب ال ةيهاملاب ناسنإلا عونو سرفلا عون نيب ةفلاخلا نأ او .ةتيافتم نفالا تا

 تناك اذإذ ةيهاملاب رخآلا صخش نيبو ةككتدلا| دحأو لك صخش نيب ةفلا#لا اذكف

 كيل ر:ىفرو ةفرعملا تادف ةيواوم هلاغ ل ترك ضر د ال ةيهاملاب هن وافتم اها

 حرش امهنم دارملا ناتملكلا نراتاهف (اقبس تاقباسلاف ) هلوق نم دارملا وه اذهف « ىلجتلا

 . ةلقاعلا مهتوق لاوحأ

 نه لاح لكنآل كلذو ؛ ةلماعلا مهتوق لاح حرش ىلإ ةراشإ وهف ( ًارمأ تاربدملاف) هلوق ال

 عاقب ناكسو ىولعلا ملاعلا رامع مه نيذلا ةكئال1ا نم دحاو ريبدت ىلإ ضوفم لفسلا ملاعلا لاوحأ

 حرش لع مهل ىتلا ةلقاعلا ةوقلا حرش مدق مرجال « لعلا دعب الإ متيال ريبدتلا ناكاملو ؛ تاومسلا

 . همالك نم هدارع ملعأ هللا و رهاظ لامتحا هترك ذ ىذلا اذهف « مهل ىتلا ةلءاعلا ةوقلا

 دحاو لاقو ؛ ةكئالملا ىلع تاملكلا هذه لمح ىف نعط ىناهفصألا رحب نب ملم ايأ نأ معاو

 لوق باعوب . ثينأتلا نع ةكيئالملا ىلاجت هللا هزن دقو « تيانإلا ظفل نمي وهوور ةعزان تاعرابلا

 . ( ًاثانإ نمحرلا دايع مث نيذلا ةكئالملا اولعجو ) لاق ثيح رافكلا

 ردقلا اذهو . عزناا تاوذ ءايشآلا دارملا نآل . انريسفت ىلع هجوتي ال نعطلا اذه نأ ملعاو
  ثينأتلا نم م م ىضمقي زال

 فصوو ىرصيلا نسحلا لوقوهو موجنلا ىه أ امنأ « تايكلا هذه ةيماف اتم ىلإ م
 قاوف امر ل ] دحتتلا نضل ك2 ند عرفت امن ا اهدحأ): اهوج+و لمتح تاعزانلاب موجنلا

 صاخااو نيالا سايق ىلع 4 ةعزان امنإ لاقي نأ حصيف ٠ 1 تاوذك ناك ةعوزنم كناكاذا ف ضراللا

 علطت امناكف ىدحاولا هلاق اذكه . اعوزن بهذ ىأ هيلإ عز مهلوق نم تاغزانلا نأ ( اهناثو)

 (تاعزانلاو) ىنعلا بما ىقنمكلذ3وكينأ ( 'كتلاثلاو) نيل ياو

 نيوكي نأ نيا : نيهجو لمتحي ( اقرغ) هلوقو نيعملا دحلاو ردقملاريسلا ىلع تاب راو أ

 اطلاع ل6 ك] ىراعإ ىهرل ةد 5 ا كلذ قا قرفااك يكرل وكلا ىذه أ تاعزاتلا نم لاح

 ؟انكلاذب 0 اف «ةقطان ءايحأ يك اوكلاو كالفالا نكست مل اذإليق نإف« ةدارإلا كلت ىف

 اونلارو والاب عمجا نإف ( نودعبسي 0 ىف لكو ) ىلاعت هلوقبك هيبشتلا ليبس ىلع نوكي اذه انل

 0 ىنعم نوكي نأ ( ىناشلاو ) هيبشتلا ليبس, ىلع ىك اىكلايف كن 0



 ةيآلا . اطشن تاطشانلاو : ىلاعت هلوق "1

 اولاقف ةكئالملا فئاوظ رئاس ىلع هولمح نيذلا امأو (ًاحبس تاحاسلاو) هلوق نم دارملا وه كاذف
 نير هللا ل 2 فرعلا و : ةخاسلا 11 05 موز لس تاع رمش اهلا رثك”ناواوني ةكتالل ا نإ

 حاورآلا ضبق ةكئالب هرسف نم مهنف ( اقبس تاقباسلاف ) هلوق امأو « حباسلا هنإ ؛ داوجلا
 هلو را ناش هركفب نم مهنمو « ةنجلا ىلإ نينمؤملا حا اى سما راتلا لإ رافكلا حاورأب لردع

 ل كك دلل نإ قارا ا ضاع لاق اه دج | اه وللا ده فلا وركاذ مث ؛ةكئالملا
 نوقباسلاو ) ىلاعت لاق ةميظع ةجرد تاريخلا ىف ةقباسملا نأ كش الو ؛ةعاطلاو ناميإلاب مدآ نبا

 ىحولاب نيطايشلا قيست ةكسئالملا نإ جاجزلاو ءارفلا لاق ( اهناثو ) ( نوبرقةملا كتاوأ نوقباسل

 موفصو ىلاعق ةنأ.دا را نوكي نإ لمجح (اتلاثو) عمسلا قرتست تناك نيطايشلا نآل ءاينآلا :

 ياو لاحت هللا لوألا ايظنت نودطتي الو قول [نججيتبال نذإلا ليق.ىنعيب (لوقلاب هناوقبسياال) لاقف
 نوردايتيو هلاثتما ىلإ نوعراستي 0 اج اذإ ىنعي قبسلاب مهفصو انههو ؛ هتبيه نم

 ) 6 تاردملاف ( هلوق 0 .( 6 تاقباسلاف ) هلو نم دارملا وه اذبف 3 راهظإ ىلإ

 مهيلع ليئارزعو ليفارسإو « ليئاكيمو 1 ىنعي لتاقم لاق : ةكئالملا مث مهنأ ىلع اوعمجأف

 حايرلاب لكوف ليريج امأ ًارمأ تامسقملا مو. ضرالا لهأ ىف ىلاعت هللا سما نوربدي مالسلا

 2 لشن ذللك لكوف توملا كلاامأو . تابتلاو, رطقلاب 0 اتاكسنامأاو : تاوتحلاو

 اعأ هلأ ءاثكب نورخآ موقو : مدآ ىب 0 مهيلع صالاب لزني زرق لفارس

 :نالاؤس ةيآلا ىلع قب ءر اطهالاو باحسلاو حايرلاو خيبملاو فسخلاب اب نورخآ م وفو

 ارمأال ةريثك ًارومأن وردي مهنإف ًارومأ لقي ملو ٠ ًارمأتاربدملاف لاق مل ( لواآلالاؤسلا ١)
 , عمجا ماعم ماق كلذك ناك اذإو . سنجلا هب دارملا نأ ( باوجلاو )؟ ادحاو

 سمألا ريبدت انهه ىل ثيرثأ كفكف تن, ةلكساللا نإ ١ لاغلاق ( ىاثلا لاؤسلا )ب

 اذه ىف نورسفملا هلاقام صيخات اذهف . هل (١)هن اك رمالا ناكهب نايتإلا كلذ ناك امل (باوجلاو)

 تافصلا امأ . ةيفاضإ تافصو ةيبلس تافص امل ةكئالملا نأ وهو (رخآ هجو) هيف ىدنعو « بابلا

 27 رمل 1 مقسلا و مرا وريم ارو, ةمسمذلا"ىزاخرال ذي بضخلا وة وهشلا ([نعرفأ ريم اهنأ ئرف ةينلسلا

 ء لولا هذه نع ةأربم ة 3 داح وز رهاوج ىه لب ؛ ناكردللو 1 طالخاللاو ءاضعاللا ن

 3 هوجولا م ايلكاعزن لاو>الا هذه نع ةعوزنم اهنوك ىلإ ةراشإ ( اقرغ 0 /
 ةراشإ ( اطشنتاطشانلاو ) هلوق امأو ءرماتلاو نباللاك عزنلا تاوذ ىه ( تاعزانلا ) ريسفتلا اذه

 ىضتقمم مث لب «رشبلا قح ىف كةقشملاو فلكتلا ليس ىلع سيل لاو> آلا هذه نع ابجورخ نأىلإ

 ىلإ ناتراشإ ناتملكلا ناتابف , تافصلا هذه نع اوهزنتو لاوحالا هذه نع اوجرخ مهتايهام

 ىأ ةلقاعلا (1١)مهتوق حرش (امهدحأ) نامسق ىهف ةيفاضإلا مهتافص امأو « ةيبلسلا ملا هك كدا

 نيفصوب ماةملا اذهىف مهفصوف هلالج رون ىلع عالطالاو هتوكلمو هللا كللم ةف رعم ىف مهاخ فك

 : نيعضوملا ىف بالوصل وه. هتركذ, ام :لغلو ( موق )د ( هل هلك مالا ناك-) هيلع عجارأ ىذلا ىلصآلا ىف (1)



 (ةيكم تايآ تس و نوعبرأ ىهو)
 ا

 كيلا حلاك 0002559-53

 «<عد عمك تاحاسلاو 3 اطشت تاطشانلاو كد اقع تاعزاناو

 «هد انآ أ تآريدملاق قدحن ا تاع

 522 2 ه- 0

 ١ ميحرلا نحرلا هللا مسي 6
 تاربدملاف « قبس تاقباسلاف , احبس تاحاسلاو . ًاطشن تاطششانلاو : ًاقرغ تاعزانلاو إل

 : ناتلأسم هيف ( ًارمأ
 ادحاؤ) وعل م تناهل نوكشت نأ نإ لمتحي ءسنلا تايلكلا هذه نأ معا ( لوألا ةلأسملا ا

 ) فدك زر اهو ةيدلا فولو ركذ كهف كارد ١" لامتحالا ىل اكاكأ كلذك نوكن الانأ لع

 مدآ ىب سوفن نوعزني نيذلا ةكئالملا ىه ( اقرغ تاعزانلاو ) هلوةف . ةكئالملا تافص اهرسأب اهنأ

 قرغأ لاقي قرغأف سوقلا ىف عزن مهوق نم ذوخأم وهو ؛ ةددشب اهوعزن رافكلا سفن اوعزن اذاق
 . انارغإ تاعزانلاو : ةيآلا ريدقتف . لصنلا ىلإ ىهتتي ىح ىدملا ةياغ غلب اذإ سوقلا ىف عزانلا

 لاقي بذجلا وه طشناا (أطشن تاطشانلاو ) هلوقو ٠ ا 9 قارغإلاو قرغلاو

 نمؤملا حور طشنت ىتلا ةكئالملا ىه دارهلاو : قفرب اهتعزن اطشن اهتطشن أو ابطشنأ ولدلا تطشن

 عزتلاف قرفلا نم طشنلاو عزفلا نيب ال رفاكلاب لوألاو نمؤالاب اذه انصصخ امإو ءاهضيقتف
 رثبلا نم ولدلا طمشنت اك نينمؤملا حاورأ طشنت : ةكئالملاف نيلو قرب بذج طششتلاو ؛ ةدشب بذج

 لوآلا نأ الإ هناوعأو توملا كلمب مسق (ًاطشن تاطشانلاو ؛ اقرغ تاعزانلاو) هلوق نأ لصاحلاف
 هلوق امأ ؛ نينمؤملا حاورأض بق ةيفيك ىلإ ةراشإ فئاثلاو رافكلا حاورأ ضبق ةيفيك ىلإ ةراشإ
 رئاس ىلع هلمخ نم 1 و: حاورألا ضيق ةكمئالمب ًاضيأ هصصخ نم مهنف ( احبس تاحاسلاو )
 نأ“ 5 و سابع نباو : مالسلا هيلع ىلع نع لقنف ( ل اولا هجولا ) امأ . ةكئالملا فئاوط

 مث ( ًطشن تاطشانلاو ) هلوق نم دارملا وه اذبف « ًاقيفر الس نينمؤملا حاورأ نولسي ةكئالملا

 هنإف ءاملا ف ميسي ىذلاك ةفاطلو قفرب كلذ دعب اهنوجرختسي مث ًاديور جيرتدت ىح امنوكرتي
 ةدشو ملأ هيلإ لصي الثل ؛ جارختسالا كلذىف نوقفري انهه اذكف . قرغي الثلةفاطلو قفربك رحتي



 ل ىتيلاب 0 لي لاك ا 9

 سهره جا لاا

24 000 2 1 

 لصو,اام نآل ؛هادي,تمدق امر الإ ئرب ال وهف ؛ باذعلا الإ ىربال ىذلا رفاكلا |

 لل نأ هداف, ندا لاق يول( ةعملاثلا لوقلاو) ةقلماَعَم موش نم الإ سيل باّقعلا نم :

 رفاكلا لوقيو ) ؛ ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت هنأ (لوآلا) نيهجوب هيلع اوجتحاو . نمؤملا وه انهه

 كمل لاذ ناك ةلراللا نازك نأ "قير راكللا نانطاان اييااذه ناك نلف (111ئرت تنكا كتاب
 فيكرظتنيف « ءاجرو فوخ ىلع ىلاعت هللا نم وف رشلاو ريخلا مدق امل نموملا نأ وهو ( قاثلاو )

 عم نإف ٠ سصاالا ثدح فيك هنأ راظتنا هل نوكي الف ؛ باقعلاب عطاق هنإف رفاكلا امأ « لاخلا ثدحي

 . راظتنالا لصح ال عطقلا
 ١) كباعشلا لاو فلا اس ردنا ب لطعرو رالقعا نأب ةنلقلتاقلا م ةثلاثلا ةلأسملا 32 | 0 1

 رحال لعب 0 رظن نكي ملالإو 0 الول اولاقف

 ) محال لعجلاو دعولا محي نكل «باقعلاو باوثلا بجوي لمعلا نأ ( هنع باوجلاو 0 ١

 ةمايقلا موي نأ ( اهدحأ ) هوجو هيفف 4 اريك ىلا فاكت امل افجر رج ىلاعت 4 امأ

 لاقام ىلع ىصاعملا رئاس نع وفعلاو نامبإلا دحي هنإف نمؤملا امأ «هادي تمدق ءىش ىأ ءرملا رظنب

 نأ رفغي ال هللا نإر « لاق ام ىلع وفعلا عقوتي الف رفاكلا امو (هالعيا نانا كادي قر داع شو

 ناك هنأ (ابيناثو ) آفلكم ًايح.نكي ملئ ( اناث تنك ىقنلاب ) زفاكلا لوقي' كلذ'دحف:( هر ة كوشي
 ىلاعت هلوةك « ًابارت تنك كت يقب و . باس>لل ثعبأ مل ىتتيلاي : اذه ىلع ىنعملاف « ًابارت ثعبلا لبق

 (ضرالا مم ىوستول لوسرلا اوصعو اورفك نيذلا دوي ذئموي) هلوقو (ةيضاقلا تناكأهتيلاي )
 ( انا (قروتلا) هسا دعب اهل كان مث ء ءانرقلا نم ءاجلل صتقيف 1 مالا نأ( يخلو 1

 . هللاباذعنم صلختيو « ايارتريصي نأ ىف مئاهلا كلت لثم وهن وكي نأ كلذ دنع رفاكلا ىنمتيف
 اذار هلع فقتل نب و ضرودما نيب كف اهداطأ ءاذإ ىلاعَت :ةنإلاقو هك ذي ةلزيعللا [ضس كقأو

 مث ؛ةرخآلا ىفكلذ زوحي الو ؛ اب رارضإلاك كلذ نآل ؛ عفانملا نع اهعطقي نأ زي مل كلذك ناك
 ةروصلا نسح اهنم ناكام لك هللا لعجا,ضاوعأ ةدم تهتنا اذإ تاناويحلا هذهنإ ءاولاق ءالؤز» نإ

 رفو اذإ ًاضيأ عنتمي الو : ىضاقلا لاق ؛ رانلا لهأل اباقع ةروصلا حييبق ناكامو . ةنجلا لهآ اباوث
 الف ملآلاب روعش امل لصحال هجو ىلع اهتايح هللا ليزي نأ لقعلا ةلماك ريغ ىهو اهضاوعأ هللا
 هانعمإ( ًايارتاتنك ئتيلاب )..هلوق ؛لاقف ةيفوصلا ضعي هرك ذ ام, ( ابغبارو ) ًانرربَض كلذ نوكي
 ىريسيلبإ رفاكلا ( اهسماخو ) ًادزمتم ًاربكتم نك أ ملو هللا ةعاط ىف ًاعضاوتم تنك ىتتيلاب

 هتقلخو ران نم ىتتةلخ ) لاق نيح هرقتحا ىذلا ءىثلا نوكي نأ ىنمتيف « مماوثو هدلوو مدآ

 : هو هلآ لعو دمج انديس ىلع هللا لصو « هباتكر ارسأو هدارع لعأ هللاو (نيط نم
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 ابيرق
 . ا 822 هاا 2 ها مردف رث رك ناس سس 6

 هأدب تمدق ام رملا رظنب م

 هنأب مويلا فصو 5 ها مدقت اقبالا ىلإ ةراش ] كلذ ( نحلا 2 7 0 هدعل لاق ةماقلا

 ندا اآذ_ه َّق الماك 37 أبو )ع لطاب لك غمدت هلو 6( قح لك هيف لصحع هنأ ( هدأ )هوجو ىقح

 55 50 :لاوت نم رثك اهلطاب ايندلا مايأ نآل « لطاب هادعامو قحلا مويلا وه هنأ ديفي

 ةمايقلا مويو ءانفلا هيلع زوجيال تباث وه ىأ ؛ قح هللا نإ لاقي ىنعملا اذ و « نئاكلا تباثلا وه

 همف نآل ؛ ءمو» هللاعي نأ قحتسي ىذلا مويلا وه مويلا كلذ نأ !انو ) ًاقح نؤكيف كلذك

 اهف لاوخالاو «ةموتكم اف قلخلا لاوحأف ايندلا مايأ امأو . رئامضلا فشكنتو رئارسلا ىلبت

 03 ةمولعم ريغ

 , ةئيشملا و رايتخالا ىلعهب اوجتحا ةلزتعملاو . ًاعجرم ىأ4 ابآم هبر كل ذختا ءاش نف لىلاعتهلوق

 اب اناني ىلإ نحت قل هاذه ارحل هللا اه ئفاازللا لاق دنأ ساعت اعلا وون اناا

 ىف باذعلا ىنعي 4 ب كارت كبادع َّ انرذنأ انإ ١ لاقف رافكسلا فيوخت 0 ىلاعت هنإ مث

 (اها#وأي 2ءالاا ودل ما مكب 6ك )ىلاعت هلاك [وه]و « بيرق تاوهام 0 ةرخالا

 . راذنإلا ىنعم وهو فيوختلا ةباهن هنم فوخ دق فصولا اذه ىلاعت هناآلا ؛اراذنإ ماعم اغإو

 : لئاسم هيفاؤ 14 هادي تمدقام ءرملا رظني موب 0 ىلاعت لاق مث

 ةيوصنم ةيمابفتسا اهنأ (لوآلا) ناهجو هيف (هادب تمدق ام) هلوق ىف ام « ىلو آلا ةلأسملا إل
 ,نظنيي ةنوصنم نوكلت و ىذلا ىتعمي نوكت نأ ( ىاثلا ) هادي تمذق .ىش ىأ.رظني ىأ ؛ تفدقب
 هنأ ( امهدحأ ) نافذح هيف لصح ريدقتلا اذه ىلع نأ الإ ؛ هادي تمدق ىذلا ىلإ رظني : ريدقتلاو

 ,«تمدقام ىلإ رظني لقي مل هنأ ( ىناثلاو ) عجارلا ريمضلا فذخل ( تمدق ) لاق لب « هتمدق لقب مل

 . هيلإ ترظن ىنعمب هترظن لاقي ؛ تمدق ام رظني : لاق لب
 ءدحأ لك ىف ماع رملا نأ رهظآلا وهو (لوآلا ) لاوقأ ةثالث ةبآلا ىف ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 ؛ نيرفاكلا لمعمدق ناك نإ و « ميظعلا باوثلا الإ هل سيلف « نيقتملا لمع مدق ناك نإ فاكملا نآل

 أ ىف نيفلكملا نم ةمايقلا درو نمل ءاجر الف « ىلاعت هللا هفصو ىذلا باقعلا الإ هل سيلف

 مدق نإ ىنوطف ( هادي تمدق ام ءرملأ رظني موب ) ) ةلوقب دازألا وه اذهف لنيذم قوس

 اةيوه ملا نأ اءاظع وق وهو ( ىناثلا لوقلاو ) راجفلا لمع مدق ل لمع

 ..هتتمحاراو هللا ْوْفَع ىلإ 'رظني كلذكف هادي تّمدق ام ىل] نظن 5 نمؤملا'نآل « رفاكسلا وه

 مو رت ؛»



 ةيلا ىضرالاو تاوميسلا بر : ىلاعت هلوف 0

 اذه ىلعو ء مدآو نب مه ةداتقو نسحلا نعو «سانب اوسيلو ؛ نوب 2 ,,نولك أي .مدأ جية ءاراوط

 هيلع ليربج وه 3 ا ل 27 ا ساتلا حاورأ س ابع نبا نعو ؛ حورلا وذ هانعم

 لبي ريج مس | مسالا 07 نأ ىلع لد نآرقلا نال لاق . ىضاقلا دنع رات ا وه لولا اذهو. مالسلا

 هل نذؤي نأ حصيو « هنم حي مالكلاو ليربج نم حيد مايقلا نأ تبثو ٠ مالسلا هيلع

 . مايقلاب هفصو حصي ال ىذلا نا رعلا لإ وأ ةف رعت ل قلخ لإ هَنَع مسالا اذ له فرصي فيكن

 ةكئالملا عيمجو .هانرك ذ ىذلا ف التخالا ىلع حورلا نأ ىنعملا نوكي نأ لمتحيف (ًافص) هلوق امأ

 لصالا ف فصلاو « ًافوفص زوجيو ؛« نيفص نوموقي ىعملا نوكينأ زو<و « ًادحاو ًافص نوموقب

 حورلا موقيف  نيفص نوموقب مهن :أ نيرسفملا لوق رهاظو ؛ عمجاو دحاولا نع ءىنيف ردصم

 مهضعب لاقو « مب 0 مع نوكيف ٠ ًادحاو ًافص مهلك ةكئالملا موقتو « ًافص هدحو

 1( انما اقنع كلك و كير ءاجور لاك ه3 امركم نوموقي لب
 : نالوق هيف ؟ دوي نم ىلإ ءانثتسالا ( ةثلاثلا ةلأسملا ال

 ةكتالملاو حورلا نأ لع تلد ةيآلا ؛ ريدقتلا اذه ىلعو ؛ ةكئئالملاو حورلا ىلإ 4 امهدحأ 5
 ىللاعت هلوق هريظن و « ىلاعت هللا نم نذإلا لوصخ ( امعدحأ ) نيطرش لوصح دنع الإ نوملكت آل

 . هللا نذإب الإ نوملكتي ال مهنأ ىنعملاو ( هنذإب الإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم)

 كلذ نأ لع ؛ لوقلا كلذ ىف نمحرلا هل نذأ امل ليق نإف ءاباوص لوقي نأ ( ىتاثلا طرشلاو ل
 نمحرلانأ (لوآلا) نيهجو نم باوجلاو ؟(اباوص لاقو)هلوق ىف ةدئافلا اه ةلاحالباوصلوقلا

 ليق هن اكف ؛ باوصلاب الإ نوملكتي ال نذإلا كلذ لوصح> دنع مهنإ مث لوقلا قلطم ىف هل نذأ

 الو ,« نودهت< نذإلا كلذ دورو دعب مث . مالكلا ىف نذإلادورو دعب الإ نوقطني ال م+إ

 ةيدورعلاو ةعاطلاب مهفصو ىف ةغلابم اذهو ؛ باوصو قدص هنأنولعي ىذلا مالكلاب الإ نوملكتي

 ىعملاو ( اباوص لاقو نمحرلا هل نذأ نم ) قح ىف الإ نوملكت»ال : هريدقت نأ ( ىناثلا هجولا )

 ن1 راه لاه نع ناك نسدكقلا كلذاو هتعامش ف, نمتارلا هل نذأ, صختش عوخا ىف الإ[ نوعفتعن ال

 ةدابش وهو اباوص اولاق مهنأل نيبنذملل نوعفشي مهنأ ىلع ةبآلا هذهب ليوأتلا اذه بحاص جتحاو

 ؛ًادحاو اباوص لاق دق نوكي نأ هقدص ىف نك (اباوص لاقو ) هلوق نآل . هللا الإ هلإ ال نأ

 فرشأ وه ىذلا مالكلاب ملكتو لاوقألا بوصأ وه ىذلا لوقلا لاق ىذلا صخشلاب فيكف
 تاومسلا لهأ عج ىلإ لب طقف ةكئالملا ىلإ دئاع ريغ ءانثتسالا نأ ( ىتاثلا لوقلا ) تاملكلا

 7 ار تلا ليلا كوع ل لل ر1ل ل2 - عر الاو

 مو: ةمظع ررقو «باقعلاو باوثاا تاجرد ىف نيفلكملا لاوحأ ررق امل ىلاعت هنأ لعاو
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 لإ هلض وأ ىدلا نامعلا 0 د ا 1 00 نم أف ا اويطاخم نأ

 لا ال دس لدغ نيؤوملا) هل وأ ىذلا ب اولا نأو « لّذع نافكلا نإ

 ك5 ه9 نيمؤملا رك داةيآلا هذه لبق ىرخ ىذلا نآلل والا" نم برقا لوملا اذهو , هيزطاخ

 نيقولخلا نمآدحأ نإف ء باوصلاوهاذهو ء ضرآلاو تاومسلا ل هآل ريمض هنأ (ثلاثلاو) رافكلا

 , كلملا ىفن هنآل مالكلا اذه ىلع ةدرا و ريخف هنذإبةعقاولا تاعافشلاامأ و . هتملاكم وهلا ةيطاخع كلمعال

 نم لدي ىذلاو « مزال ريغ لاؤلا اذه نأ كدتف ؛ ك ولم ريغ وبف « هئاس>] و اهلضفي لص# ىذلاو

 وهف هاوساملك نأ وهو (لوآلا) هوجو هللا باطخ كلمبال نيقولخملا نم ًادحأ نأ ىلعلّةعلا ةهج

 لعفي ملول هنأ وه , هيلع قاقحتسالا ىنعم نأ (اهناثو) ايش كلام ىلع قحتسيال كولمملاو 0
 ةريعل لاكش 2 ةتاذ قاس ناك كل ذك ناك نم لكو جدملا ميج 0 مذلا قض اول

 لعفي مل كلذك ناك نم لكو « هنع ًاينغ هنوكب ملاع « حيبقلا حبقب ملاع هنأ ( اهئلاثو ) هنع هللا ىلاعتو

 . تلعف مل هل لوقينأو «ءىثب هبلاطي نأ دحال سيلف « حيبقلل العاف هنوك عنتما نم لكو ؛ حييبقلا
 نأ تيثفةلزتملا لوق ىلع عرفتي كلاثلاهجولاو « ةنسلا لهأ لوق ىلع ناعرفم نالوآلا ناهجولاو

 . ههلإ بلاطيو هبر بطاخم نأ كلمب ال تاقولخلا نم ًادحأ

 ىثب هبلاطي وأ ءىث ىف هلأ ٌبطاخم نأ هتكم ال قلخلا نم ًادحأ نأ رك د امل ىلاعت هنأ معاو

 نذأ نم الإ نوملكتي ال فص ةكتالملاو حورلا موقي موب ,) ىلاعت لاقف هدك اقل اد

 .( اباوص لاقو نمح رلا هل

 مهن | نيف [هناكمو ةردق مرثك أو٠ فرو ادق تاقولذلا ظعأ ياللا ترآل كلذو

 . مهريغ لاح نوكي فيكف. هل ًاعوضخو هنم ًافوخو مرا الالجإ ةمارقلا فقوم ىف نوملكتبال
 : لئاشم ةيالا ىفو

 نال كلذو « ةيآلا هذهب كسمتي نأ رشبلا ىلع كلملا ليضفتب لوقي نمل ( ىلوألا ةلأسملا 7
 , هللا لالج فقوم. ىف نيريحتم نيلجو نيعضاخ نيفئاخ:ا و قب الب كتالملا نأ ةيآلا_نم دوصقملا

 اذإ الإ متي ال لالدتسالا اذه نأ مولعمو مهريغ لاح نوكي فيكف ؛ هئايربكو دعب

 ؛ تاقولخما فرشأ اوناك
 نم ظعأ كلم هنأ دوعسم نبا نعف « ةيآلا هذه ىف حورلا ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ىلع قلخ : دهاجم نعو ؛ ًاقلخ ةكئالملا .ظعأ نم كلم وه سابع نبا نعو.:لابجلاو تاؤمسلا



 ةنآلا . ةااكإسرأا و هاؤعلا هر ب و7 00

 اسو هي مه مرتس هس ل سااس يي ع اننا

 ١..« اطخ نم توكل جول [تاراعر ضر كراك بر

 باس  طعأو المج لوأف فختص سو بالاجإ !اذلف
 هتددعأ اذإ ةىقلاا تيس نم هم انيمي نأ (ىاثلا ا ل ام طعأ ىأ

 ءازجلار دق ىلاعت هنال٠فاعضإلان م هدعو امف هل بجوام ردقب ىأ ( 6-0 ءاطع) هلوقف هتردقو

 ةياهن الام لع هجوو ؛فعض ةئاعبس ىلع هجوو ٠ فاعضأ ةرشع ىلع اهنم هجو «هجوأ ةثالث ىلع

 ةبيتق نبا لوق وهو ( ثلاثلا هجولاو ) ؛( باسح ريغب مرجأ نورباصلا ىفوي امتإ ) لاق اء هل
 : رعاشلا لاق ؛هل ترثك أ ىأ انالف تبسحأو ًاريثك ىأ ( ًاباسح ءاطع )

 علاج سيل ناك نإ هبسحنو اعئاج ناك نإ ىحلا ديلو ىقنو

 ىذلا لضفتلا لصوبو مهلإ ءازجلا وه ىذلا باوثلا لصوي هل

 هجولا ) باسحلا لاح ءاطعلا نع ءازجلا زيمتي مث (اباسح) لاق مث ؛ مملإ ءزجلا ىلع ادئاز نوكي

 ءاطع ءازج ةنجلا لهأ داعب ركذ (اقافو ءا ءازج) رانلا لهأ ديعو ىف كت اجل لاقت هنأ ( سماخلا

 ريصقتو ناصقنو سخم كلامعأ باوث ىف عقي الثل بالا مكلامعأ باوث ىف تيعار ىأ اباسح

 دا لعأ هللاو

 بمحملا ىنعمب باسحلا نأ ىلع ديدشفتلاب ( اباسح ) بيطق نبا أرق <« ةعبارلا ةلأسملا )

 فاششكلا باص هرك ذ اذكه , كردملا ىعمم كاردلاك

 هلوقب كلذ ىف مالكلا متخ « نيدقتملا دعوو رافكعلا ديعو فصو ىف غلاب | ىلاعت هنأ لعاو

 : كاطع هن ( ًاباطخ هنم نوكلمي ال نحرلا امهنيب امو ضرالاو تاومسلا برإل

 وهو امبيف مفرلا ةءارقلا نم هجوأ ةثالث هيف « نمحرلاو تاومسلا بر 4 ىلو ألا ةلأسملا ١

 قارخجلاو 0 50 ةءارق وهو امهيف رجلاو ؛ ورمع ىنأو عفان زيك امال

 ناركيلاف] اهدحأ ) هوجو عفرلا ىفو ؛ قاطكلا وز ةءازقا زغالا .ىنالا ىف عفرلا عم لوألا

 تسد 1 ) ًاباطخ هنم نوكلمي ال فنؤتسا مث : هريخ نمحرلاو . أدتبم تاومسلا بر

 بر وه ) ريدقتلاو أدتبلارمضي نأ ( اهئلاثو ) هربخ نوكسلمي الو ةفص نم رلاو : أدتبم تاومسلا

 نيربخ نوكلم الو نمحرلا نوكي نأ ( اهعبارو ) نوكءامب ا نةكل وه كالا
 نم لدبلاب لوآلا رجل ىناثلا عفرو ؛ لوآلا رج دجال امازور# ةكاب راو لةالا | او. ا تلون امأو

 . نوكلم ال هربخو أدتبم هنوكب ع وفم ىناثلاو ؛ كبر
 لقن (لوالا) لاوقأ ةثالث هيف ؟ عجري نم ىلإ (نوكساميال) هلوق ىف ريمضلا مي ةيناثلا ةلأسملا)

 ةويعمينا نوبت عملا اه نارك شما ةقلط إذ الو دز نيكربتملا لإ عجار هنإ سابع نبا نع ءاطع

 نوكلميال نينمؤملا نأ ىنعملاو ؛ نينمؤملا ىلإ عجار هنإيضاقلا لاق (ىناثلاو) مهن« كلذ هللا لبقي و



ان ءاطع كير نم ءازج :ىلاعت هلوق
 2 ةيآلا اي

 فردي أناسح ءاطع كير نم ءأزج

 نأ (ىناثلاو) وذلب اوملكتي ملو « مبلقع ريغتي مل اوب رش اذإ ةنجلا لهأو . لطابلاب نوملكتي ايندلا ىف

 تناك انه سحب ناك ىلا اال عجرت ةياننكسا

 (ًاباذك انتايآباوبذكو ) ىلاعتهلوقىف هدوروف . ةغلامملادفيدي دشالابباذكلا(قاثلالا ودلاإب

 نوءمسال)هلوق نآل «ق'الريغف اتبه هدورو امأ ءبذكلاب مهفصو ىف ةغلابملا ديفي نال بسانم
 بذكلا نوعمسي مهنأ ىئيال اذهو مظعلا بذكلا نوعمسي ال تل ًاادك لو رتل

 لضاحلاو ؛ ةتبلا بذكلان وءمسيال مهنأىف ةغلابملا دوصةملالب كلذ ةيآلا دوصقم سيلو ؛ ليلقلا

 أرق ىتاسكلا نأ ( باوجلاو ) ىتنلا ىف :ةغلابملا ةيآلاب قئاللاو ةغلابملا قن ديفي ظفللا اذه نأ

 فيفختلا ةءارق نآل «لاؤسلا اذه ىف هانررقام هضرغ لقلو «فيفختااب ىتاثلاو ديدشتلاب لوآلا

 لقانا نالاقلا وا كدكلاو فيفختلا "تاذاكلا نال الضب نكتلا نر عاطل مهنا ديفت انه

 فيفختلابةءانرقلا تناك كلذك ناكااذاف “بتنك ندقنم ناتكك بذك ردم باذك لاق ىتراقلا

 نم دوصقملا لصحيف تويثلا ىف ةغلابملا ديفت لوالا ىف ديدشتلا ةءارقو : قالا ىف ةغلابملا ديفت

 نإو“ لالا لاز دقف ىناسكلا ةءارقب انذخأ ناف .هوجولا لك أ لع نيعضوملا ىف ةءارقلا هذه

 ًاوغل اًبف نوعفسلال)' ةلوق' نأ هنع رذاتلاف « نيقايلا ةءازق :ىهو نيعضوملا ىف يدشتلا ةئازقب انانخأ
 ءاافعسلا' .الوها نأ يدملاوأ ( ًاباذكءانقانآع |ويذكو )اهلوق نم مدقتام ىلإ ةراشإ( اباذك الو

 نع ةيلاغ نوكت مهيلإ ةلصاولا معنلا نأ لصاحلاو , دسافلا لطابلا شوشملا مهمالك نوعمسيال

 . ةلطايلا ةيذاكلا مهلاوقأو دساقلا مهمالك عامس نع مهئادعأ هةجحز

 : لئاسمهيفو 4 ًاباس> ءاطع كبر نم ءازج 9 لاق ةنجلا لهأ مين ماسقأ ددع امل ىلاعت هنإ مث
 مهازاج ىنعم نآل ءاطع كلذكو . ءازج كلذب مهازاج ىنعملا جاجزلا لاق « ىلو آلا ةلأسملا ١

 .دحاو مهاطعأو

 كلذو . ءاطعو ءازج دحاولا ءىثلا لعج ىلاعت هنأ وهو لاؤس ةبآلا ىف ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 عمباو قاةحتسالا مدع ىعدتسي ءاطع هنوكو « قاقحتسالا توث نعدتسي ءازج هنوك نال لاح

 مكحب تبث امإ قاقحتسالا كلذ نأ وهو انلوق ىلع الإ حصي ال ( هنع باوجلاو ) فانتم امهنيب

 تترتملا دعولا ىلإ أرظن باوثلا كلذف « هللا لع باوثلا بجوي لعفلا نإ ثتيح نمال ءدعولا

 . ءاطع نوكي .ىث دحأل هللا لع بجيال هنأ ىلإ ًارظنو : ءازج نوكي لعفلا كلذ لع
 نم ذوخأم ًايفاك ىنعمب نوكي نأ ( لوألا ) هوجو هيف ( ًاباسح ) هلوق « ةثلاثلا ةلأسملا ١

 نم قافك ىأ , ىلاحي هيلع ىلا وس نم ىسح هلوق هنمو « نافك ام ىأ ىبس-أ ام ىناطعأ : مهلوق
 1 : وق تملا * لاو
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 8«6هو ااذك 7 ينل مف 7 ٍِل 62 ناهد اساكو

 ةريثك عضاوم 8 هريسفت مدقت دقف قتملا امأ ( زافم نيقتملل نإ ل ىلاعت هلوق ) 57 ١

 زوف عضوم نوكي نأ رات رأ ا, هلع والا 1 وذا ندع ا5ةكئااقزؤكم نأ لضعاف [5اشسو

 .باذعلا نمةاجنلاب ارو هنهادارألا 0 اا وللا اقرا هما للا نكت ناله عوكل

 زوفلاب هريسف: نم وأ بولطملاب نؤذلاب 'هريستفت"نأ ىدتعو“« ننرعالا عومج داّرملا نوكي نأو

 ىلإ لوضولاو كالملا نم ةاجنلا ىنعأ نيرماألا عومجمب زوفلاب هريسفت نمو باذعلا نم ةاجنلاب

 داما ة ركن أ: كل ارنا (ابانعأ را قئااخإر:هلاؤق وه ةاطئب اع قاتلا رف علامات الأ كلذ ءاكأوأطملا

 ركذو مهلا لمهأ للف ؛ةذللا لوصح نم مهأ كالحلا نم صالخلا ليق نإف . ردقلا اذه زافملا نم

 ريخلاو ةذللاب زوفلا امأ  ريخلاو ةذللاب زوفلا مزاتسيال كالملا نم صالخلا نآل اناق ؟ مالا ريغ

 . ىلوأ اذه ركذ ناكف , كالحلا نم صالخلا مراتي

 . هيلع طوخ ناتسب لك ىهو « ةقيدح عمج قئادحلاو أبا دعأو قئادكرو كك هلوق (اهناثو)

 ا نعاألا كللت لاح مظعت لع لدي (ًابانعأو) هلوق 0 ينل وطال فاعلا ردح موق نم

 تبعكت ىتلا دهاونلا ىهو بعاك عمج بعاوك ( ارا عا ور هلوق ( اهلاثو )

 كر عودا ف قنا وكنا تكلس

 رثكأ لوق وهو (لوآلا ) لاوقأ قاهدلا ىفو , 4 ًاقاهد اكو إب ىلاعت هلوق ( اهعبارو )
 هل امالغ سابع نا اعد © ةنلتع ئأ (اقاهذرو ؛اذزنللارقاقعل اوال ةدنع ىناك ةغالا لهأ

 تمس امبر ؛ ةمركع لاق قاهدلا وه اذه سابع نبا لاقف « ىأللم اهم مالغلا ءاخ . ًاقاهدانقسا : لاَقف
 2 ةكيرع# نأ لوف رهر هياتم ىلاةاناهاك مقاثلا كاوقلا )اان ئقدأاو'انعسأ لاودب' شاع دا

 وهو اقاقدإا راجل اف ذأ ةقارقلا لوك هلم لاوقلا اذه وداود دعا ازلااارا6 ماخلق للا

 ( ثلاثلا لوقلا ) لخادتملاك عباتتملاو ثيللا اهركذ « ضب ىف اهضعب لوخدو اهمزالت ةدش
 عمج نوكي نأ زوحي لوقلا اذه ىلع قاهدلاو ؛ ةيفاص ىأ (ًاقاهد ) لاق هنأ ةمركع نع ىورب

 ورنا دلك رم ا عفا زاوبككزك نت ككل اناداززالااو ارا اقع نائيشخ وهاو سوقا

 . قاهذلاب تيفصو ترضع ىأ :«قاهد تاذ ارمخو“: ردقتلاو ءرمخ

 الاؤس ةيآلا ىف ي ًاباذك الو ًاوغل ايف نوعمسي ال ال هلوق ( اهسماخو )

 امنأ (لوآلا ) نالوق هيف ( باوجلا )؟ دوعي اذام ىلإ ( اف ) هلوق ىف ريمضاا ( لولا ١
 بارشلا "لهأ نال َكِلْذَو ؛ اهنون ريشي ىلا نأ اكلا ىف وذل مهني ىرخي ال ئأ ؛ سأاكلا ىلإ عجرت



 1 ةبآلا . اباذع الإ مكديزن نلف اوقذف : ىلاعت هلوق
 ا سس يس يسبب م يي لللسلسطدددتنتعبشسشسشغشغعنثنعنعاطلعنعلعلعلا

 ١ ابدع الإ مدير نك اوقوُذق

 .( ًاباذع الإ مكديون نلف اوقوذف )) ىلاعت لاق مث
 ليصافتت نيب مث ( ًاقافو ءازج) هنوك ىعدا مث ءالوأ باقعلا لاوحأ حرش امل ىلاعت هنأ لعاو

 داعأ مرج ال ( أقافو ءازج) ناك باقعلا كلذ نأ نم الوأ هاعدا ام ةحس رهظو . ةحيبقلا مهل اعفأ
 هحرش مدت اب لاعم قوذلاب ىمآلا نأ ىلع هبنف ؛ ءازجلل .افلاو ( اوقوذف ) هلوقو . باقعلا ركذ

 . ( ًاقافو ءازج ) هلوق ةدئاف نيع دافأ ءافلا اذبف مهامفأ حتابق نم
 ناف ) هلوق ( اهدحأ ) هوجو نم بيذعتلا ىف ةغلابملا ىلع ةلاد ةيآلا هذه « ةعبارلا ةلأسلا ١

 ممركذ ( أباسح نوجريال اوناك) هلوق ىف هنأ ( اهناثو ) ىنلا ف ديك أتلل نل ةملكو ( مك ديزت

 ( اهثلاثو ) بضغلا لاك ىلع لدي اذهو . ةبفاشملا ليبس ىلع مهركذ ( اوقوذف ) هلوق ىفو ةبياغملاب

 (اوقوذف) لاق مث , مبحناضفددعمث محلامعال قفاوم ءازج هنأ مكح مث باقعلا هوجو ددع ىلاعت هنأ

 بيذعتلا ىف ةغلاملا ىلع لدي كلذو . اهنيعب ىوتفلا كلت داعأ مث . لئالدلا ماقأو ىفأ ىلاعت هناكف

 نم عون نم اوثاغتسا اهلك« رانا لهأ ىلع نآرقلا ىفام دشأ ةيآلا هذه» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 | :/نالاو هية آلا فوتب « هئمي دش ايبا وتعأ لن |

 ١ مهملإ رظني الو هللا مهملكي الو ) رافكلا ةفص ىف لاق ىلاعت هنأ سيلأ ( لوالا لاؤسلا (

 مهل لاقيف ةيآلا ريدقت نيرسفملا ثك أ لاق ( بارجلا )؟ مبملك دف ( اوقوذف ) محل لاق امل انهف

 فذوقوا  (ًاباذع الإ مكديز ناف) لوقي نأ لئاقلا كلذب قيلبال هجولا:اذه لع لوقي نأ لئاةلو

 الو ىأ ( مهملكي الو ) هلوق لاقي نأ باوجلا ف برقالاو « هللاب الإ قيليال مالكلا اذه لب

 هلوقذاف ؛ ةئيرقلال وصح دنع امسال ديعب ريغ مومعلا صيصخت ناف ؛ عفانلا بيطلا مالكلاب مهماكي

 ) نم الإ لصحال كلذو ءانذو مهل مقي الو مهعفنيال ىلاعت هنأ نايبل هركذ امنإ ( مهملكي الو
 بيطلا مالكلا .

 ةدايزلا كلنف , ًادبأ رفاكلا باذع ىف ديزي ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد 6 ىناثلا لاؤسلا ١)
 لا ل مهل ةقحتسم تناك ناف ؛ ةقحتسم ريغ وأ ىمل ةقحتسم حر طاجإ اهلا اذ

 كلت تناكنإ امأو , كلذ دعب هعجرتسينأ هب قيليال هناف . هسفن قح طقسأ اذإ يركلاو ٠ ًاناتعل
 رؤي .ىشلا نأ اك (باوجلا ) هللا ىلع زوحيال هنإو ًالظ مهياإ اهاصبإ ناك ةقحتسم ريغ ةدايزلا

 ماودلا ناكاملك مرج الف . ماودلا كلذ بسح هريثأت دادزا ماد اذإ اذكف . هتاذ ةيصاخ بسح
 بجويال تاقوألا,ضعب ىف اهكرتو  ةقحتسم !ةدايبزلا:كلتف ًاضيأ وز: رثك,أ ,ماليإلا ناك رثكأ
 . دارأ امب ملع هللاو , طاقسإلاو ءاربإلا

 : رومأ وهو رايغالا دعوب هعبتأ رافكلا ديعو ركذ امل ىلاعت هنأ لعاو
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 24ه اك هانيصخحا .ىت لكر

 هنالك ةنضيا لوبا ةايضانك وأ اهتقدصف

 (اهيناثو) ًاباذك اوبذكف اننا اكاد قط (انأم لالا ىغ متن )لاكمال ا ةيوعأ

 اكل ع نأ ابنا زر هذاك واط ارا كم لك نآل ويانك عم امض ةنآل اويدكل ةيظشإ نأ

 اوناكاذإ مهنآل ؛نيبذاكم ام اويذك وأ . ةيذاكم اوبذاكف انتايآب اوبذكو هانمف . ةيذاكملا ىنعمب

 عمج وهو ًاباذك ًاضيأ .ىرقو ةيذاكم مهنيف نيبذاك ممدنع نومل_لا ناكو : نيبذاك نيملسملا دنع

 لاقي ؛ بذكلا ىف غيلبلا دحاولا ىنعمب باذكلا نوكي دقو « نيذاكانتايأب ازيك ىلا, ميذاك

 . يدك اظ رد !اناهن) ا دكت لأ ولادك لش عض لمجق لاض نال 2 كلؤقك تادكك لجو
 تاياغلا ىصقأ ىلإ غلب ةيرظنلا ةوقلافو ةيلمعلا ةوقلا ىف ملاح د داسف نأ نيب امل ىلاعت 2

 قاتلا اما زدق وا «يالا ةفتولعم انة نشككو اهلك ىف لادلإلا تال ليصافت) نأ نين: تاناقنلارظ

 : لئاسم هيفو © ًاباتك داكصَخأ ءىث لكو ل لاقف . هل 0

 انيصحأ و : ىنءملاو (هانيصحأ) هرسفي رمضم لءفب بوصنم (لك )جاجزلا لاق« ىلو آلا ةلأسملا)

 . ءادتبالا ىلع عفرلاب لكو : لاما وبأ أرقو ءىث لك
 الو لؤلؤي الا لع وه كى لكااندلع ئأب:( ةانيبصحأ :ىث لك ) .هلؤق 4 ةياثلا.ةلأتملا )

 الاع ىلامت هنوك ىلع لدت ةيآلا هذه نأ لاو ( هودنو هللا هاصحأ ) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ لدبتي
 ماعدا: ال ,انيزغت اذه كذا قات اهنآل كاذو د ليوأت يا

 لاعفاألا كلت تاهحي ملاعو ؛ هولعف ام عيمجي ملاع انأ 0 ىلاعت هناك( ًاقافو ءازج ) هلوق نم
 نم مهيلإ لصوأ ال مرجالف . باقعلاو باوثااقاقحتسا لصحت اهلجأل ىتلا امتارابتعاو اهاوجأو

 ماع ىلاعت هنوك تبث ول متي اسم ردقلا اذه نأ مولعمو ٠ 0 ًاقافو نوكي ام ردق الإ باذعلا

 . ًاعطق ًارفاك ناك هركنأ نم لك نأ ريل نان ادا تامرملا
 .ءاصخإ هاتيصخأ هريدقت ( امهدحأ ) ناهجو هب هيف ( ًاياتك ءانيصحأ)) هلوق ةثلاتلا ةلأسملا 2

 هيلع لاق اذه « للعلا ةوق ىف ةياهنلا ى م ةباتكلا نآل . ةظفللا هذه ىلإ ةظفللا كلت نع لدع امت]و

 ةزقلا# فاي راس انمخا) هادم قش لكؤ“: لاق ىلاعت هناكف « ةباتكلاب معلا او هدبق ١ ماللا

 اذه نأ ملعاو ؛ معلاو ءاصحإلا كلذ ديك اان اعك“ هلابقا دات ردك نا نق ناو تاشارز
 هللا لعو «لاوزلا لبقي بوتكملا نإف : رهاظلا لهأ مابفأب قلي ام بسح ىلع درو ام: ديك أتلا
 ًابوتكم ىنعم ىف الاح ًاباتك هلوقن وكي نأ (ىناثلا لوقلا) هتاذل بجاو هناللاوزلا لبقي ال ءايشالاب

 ىف هانيصحأ .ىث لكو) هلوقك ؛ ظوفحلا حوللا ىف ًابوتكم هنوك لاح هانيصحأ ءىش لكو ىنعملاو
 . ةظفحلا فد ىف وأ ( نيبم مامإ

 بمب“ ملل 0 -



 ١و هيلا ًابادك انتانأباا يدكرو لاقت هلك

 لي 00

 <02 اك 5 اويذكو

 . فوخلا ركذي ملو ؛ءاجرلا نك ذ تانيا اذهلف ب باسملا

 نأ ىف بيسلا اهف « رئابكلاو مئابقلا نم عاونأب اوتأ دق اوناكرافكلا نأ « ىناثلا لاؤسلا ال

 ىف ناسنإلا ةبغر نآل ( باوجلا ) ؟مالا لوأ ىف ركذلاب رفكلا نم عونلا اذه ىلاعت هللا صخ

 ركنأ نف« ةرخآلا ىف هب عفتني نأ ببسب نوكت امنإ « تاروظحملا كرت ىفو ؛ تاريخلا لعف

 اوناك ممهنإ ) هلوقف « تاركسنملا نم .ىثنع مجحي لو ؛ تانس>تسملا نم ءىث ىلع مدقي مل ؛ةرخآلا

 . ريخ لكاوكرتو رش لك اولعف مهنأ ىلع هيبذت ( اباسح نوجري ال

 سفنلل نأ ملعا « ًاباذك انتابآب اوبذكو ١ هلوق م اعف حئابق نم ( ىتاثلا عونلاو )

 لمعلا ل جال ريخل اوهتاذل قا فرعد نأ َْق ناسنإلا لاك ) ةيلمعو ةيرظن نيت وذ ةيناسنإلا ةقطانلا

 ؛ ةوقلالاكىلإ ةراشإ (اكحىل بهف) (نيحلاصلاب ىنةحلأو اهكحىل بهبر) ميهاربا لاق كلذلو « هب
 ىف مهلاح ةءادر ىلاعت هللا نيب انههف ؛ ةيلمعلا ةوقلا لاك ىلإ ةراشإ (نيحلاصلاب ىنقحلأو) ةيرظنلا

 اوناك ىأ ( ًاباسح نوجري ال اوناكم نإ ) هلوقب اهداسف ىلع. هبنف ةيلمعلا ةوقلا ىف امأ « نيرمآلا

 . تاريخلاو تاعاطلا نه ءىش ىف نيبغار ريغو ؛ تاركدنملاو حئابقلا عيمج ىلع نيمدقم

 نيركنم اوتاك ىأ ( ًاباذكاانتاياب :|وبذك و ):هلوقب اهداسف ىلع اهبنف .ةيزظنلا ةؤقلا"ى امأزو
 مهنأ نيد ىلاعت هنأ ربظ ريسفتلا نه هانرك ذ ام تفرع اذإو « لطابلا لع نيرصمو قحلل ممولقب

 كااكاتلف «هفابلوأ قم اكو كو: اللوعا ر تعدي كيخا ق]اذانقلا او, ةءاوزلا:قة]وغلب انقااولاك

 ( ًاتافو ءازج) هلوق ىف همدق ام ةعص اذهب تيثف « ةميظعلا ةبوقعلا وه اهم قئاللا ناككلذك مهاعفأ
 ًادمح هلل دجحلاف ؛ دحأ اهل هبتني ملو :« ترمتسا دق ةميظعلا راوداألا نأ عم نآرقلا فئاطا مظعأ اف

 ء قاتلا اذه ةفودع«كقيدعفلا اذه: خام لغ هلاعو وا هتأش اولا قالي

 ىف ىلاعت هللا لئالد عيمجي اوبذك مهنأ ىلع لدي (ًاباذك انتايآب اوبذكو) ىلاعت هلوق نأ ملعاو
 اسفلاوةءادرلا ىف ةيرظنلا ةوقلا لاخ لاك ىلعلديكلذو . نآرةلاوعئارششا ا وداعملاوةوبنلاو ديحوتلا

 : جاجزلادشنأو ليعفتلا رداصم نم لاعفو ًايذكت ىأ (ًاباذك ) هلوقو ليبسلا ءاوس نع دعبلاو

 انناهش نم امراضق جو> نعو  ىببا# نع ىتئيرام لاط دقل

 ل اع لكان ب لتار د يرص ىقلا تقر يمل سل سس ا ا اق تيضقنم

 الاهرت امينا كاك اشكل محاط ا راصعلا أ كل ةيغأ نافل ىيتفتسيةورملا لكيم

 لقيا ذب انك رطمالا (افادحلا) : هوجو هيفو فرفخت لامع ا هبعمسامأر افا مفدقلم رضع

 «م) رخل  +و



 ةيآآلا . ًاباسح نوجريال اوناك مهن] : ىلاعت هلوق م

 27 7000 والا

 0 اباسح نوجري ال اوناك ممنإ

 نوذفف ةديدش ةيصعمب لك أ بيس ةديدش ةيوقع مه كرا لا ) لولا ) : ناهجو

 نم (ًاقافو) هنأ ( ىناثلاو ) ( املثم ةثيس ةئيس ءازجو ) ىلاعت هلوق هريظنو « بنذلل ( ًاقافو ) باقعلا
 نأ ( اهدحأ ) : اهوجو هيف نويوحنلا رك ذو هنع صقني ملو « قاقحتسالا ردق ىلع دزي مل ثيح
 ىلع ابصن :نوكي نأ ( اهيناثو ) ًاقفاوم ءازج ريدقتلاو ةغللا ىف ًادحاو قفاوملاو قافولا نوكي

 نالف لاقي م6 ردصملاب فصو نوكي نأ (اهلاثو) ( ًاقافو ) مهلامعأ قفاو ءازج ريدقتلاو ردصملا

 قفو ىلع هنوك ىف الماكءازجلا كلذ ناكامل انهه كلذك « ىنعملا كلذ ىف الماك هنوكسل مركو لضف

 ا علل والا فدع نرك نأ (ايجن رز افاق ز هنيوكب ءاوملا فصرو ىامحتسإلا
 ىف غلابلا باذعلا اذه نوكي فيك ليق نإف : قفولا نم لاعف ( ًاقافو ) ةويح وبأ أرقو قافو اذ

 لهأ لوق ىلعف ًاضيأو «ةدحاو ةظحل رفكلاب نايتالل ( ًاقافو ) ةدملا بسحب ىهانتملا ريغلا ةدشلا

 ةلزتعملا بهذم ىلع امأو ؟ هل ًاقافو اذهن وكي فيكف هداحيإ و هللا قاخي ًاعقاو رفكلا ناك اذإ ةنسلا
 نييفانتملا دحأ مايق عف ملعلا كلذل تاذلاب فانم مهناإ دوجوو الصاح مهنامإ مدعب هللا مع ناكف

 نيب عمجاب ال ورك 0 عر كارل اني هرج ول قلن اشلا انما ل اهدار فيلكا كاك

 هللا لعفي انلق ؟ مرجلا اذه لثمل ًافافو مئادلا ديدشلا باذعلا اذه لثم نوكي فيكف « نييفانتملا

 .ديري ام كحيو ءاشي أم

 عاونأ حرش مهمرج قفو ىلع ناك ءازجلا كلذ نأ لامجإلا ىلع نيب امل ىلاعت هنأ ملعاو

 :ناعون كلذ دعب ىهو. مها رج

 :نالاؤ هيفو ًاباسح نوجريال اوناك مهن] زل ىلاعت هلوق ( (هوأ)
 ىجري هنإ هيف لاقي ال قاشلا ءىثلاو « ناسنإلا ىلع قاشش ءىث باسحلا نأ وهو 4« لوآلا إل

 لتاقم لاق (اهدحأ )هوجو نم ( باوجلاو) ًاباسح نوشخي ال اوناكمهنإ لاقي نأ بحي لب
 مكلام ) ىلاعت هلوف ريسفت ىف ىلوق هريظنو « نوفاخنال هانعم نوجري ال هلوق نيرسفملا نم ريثكو

 هناميإ باوث نأب عطاق هنآل هللا ةمحر وجرب نأو دب ال نمؤملا نأ ( اهناثو ) ( ًاراقو هلل نوجزاال
 ىلإ ةراشإ ( ًاباسح نوجرب ال اوناكمهنإ]) هلوقف ٠ :ىكللا قرد طال عيمج باع ىلع دئاز

 نأ الإ هل عقوتم ءىثلل ىجارلا نال عقوتلا ىنعم انه ءاجرلا نأ ( اهثلاثو ) نينمؤم اوناكام مهنأ

 ةيآلا هذه ىف نأ ( اهعبارو ) هعاونأ فرشأ مساب سنجلا ىمسف ءاجرلا وه عقوتلا ماسقأ فرشأ

 اق كلل نذل كلدلا .٠ فردا ناش فيك لع) رفق ءاملوأل, كالاج اهتنا عم باسحلا نأ ىلع ًاهبنت
 ميركلاو «باقعلابناج ىف دبعلا ىلع قح ىلاعت هللو باوثلا بناج ىف دعولا كحي ىلاعت هللا ىلع

 ىف ىوقأ ءاجرلا بناج ناك مرج الف . هيلع هريغل ًاقح ناكام طقسي الو. هسفن قح طقسي دق



 ا ةيآلا أبا رش الزو ادرل ايف فوق شرا اان ةءاوت

 نع باوجلاو ) دربلا اوقاذ دقف ,« ناكفيك نكلو .هب اوذأت درب دربلا كلذ نأ بهو« ًادرب
 نوقوذي ال ) هلوق نم دارملا نآللو ء زاجم آضيأ مونلا قوذ اذكف زاحب دربلا قوذ نأ ا( لوألا
 مفلا هرم قشنتسملا ءاولاو « ًادراب ءاوهال و درا ايه رابف نوكشتسا ل ىإ(ادياق

 دربلا اهيف نوقوذي ال لقي مل هنأ ( ىناثلا نع باوجلاو ) هيلع قوذلا ظفل قالطإ زا فنألاو
 . هيلإ نوحرتسيو هب نوعفتني ىذلا دربلا وهو , ًادحاو درب اف نوقوذيال لاق لب

 ًادج ىلغملا راحل ءاملا ميلا لب لطاب وهوباذملا ' هعلادلا ميلا ىف اورك ذ 6 ةثلاثل ةلأسملا ١
 ١ ًاهوجو قاسغلا ىف اوركذ ( ةعبارلا ةلأسملا .

 ءىثلل نولوقي ةبرعم ةيسراف قاسمللا نولوي انخلاشم عمسأ تنك ذاعم وبأ لاق ( اهدحأ )
 ىمسي ىذلاوهو , قاطيال ىذلا درابلا ءىشااوه قاسغلا نأ ( اهيناثو ) (١)١كاشاخ هنورذقتي ىذلا

 قرعلاو حيقلاو ديدصلا نم مثدولجو رانلا لهأ نع نم لتي ام قاسسعلا (اتلاثول) تراسل

 ( اهعبارو ) اقاسغو ًاقسغ قسغت « هنيع تةسغ ليلخلا باتك فو. ةرذقتسملا تابوظرلا رئاسو

 ايندلا لع قاربهم قاسغلا نم اولد نأ ول ؛ لاق مال.لاا هيلع هنأ ىور ام هليلدو , نئذملا وه قاسغلا

 ( بقو اذإ قساغ رش نمو ) ىلاعت لاق ملظملا وه قساغلا نأ (اهسءاخو ) ايندلا لهأ نتنآل

 لوقنف اذه تفرع اذإ ؛ ملظملا ءىثلا شحوتسي اك شحوتسي ًاهرواكم درسا انا نامل

 لإ امسدلإ انارمالو انا عالا أذ, اذهف'ناوقوتر أل © يدعتلا "ناك ظزانلا قاشعلا انس لإ
 . سيقلا ءىرمال وة رعشلا نم هلثمو ؛ ىآلا ماظتنا لجأل اعمج امهنأ

 الا كمل و تانك اهزكرأ ىذا يف اكبانأوا ايطالا اراطلا" تولق ناك

 ديدظلاب ىاسغلا انت "نإ انآ, اكلاثلا ثمل كراتز تان "ط1 طلو ا

 وكلا نأ دانك فا رعلا و ارا ل[ اعجا و 'ناشعلاو ميجلاب ءانثتسالا نوكي نأ لمتحا نتنملاب وأ
 .:طقنا تااراقلا هنخ

 املا ريغ ًابارثاال واذا يابت نقود نال اربدقتلا:ناوكب نأ" وهم (”لاوالا نا( تسأإل !اقأ3)
 . نتن لا ديدصلاو مها

 ىف خلابلا محلا الإ ًابازش اسهنف» نوقوذي األ ندقتلا نكي نأ. وهف ( قاثلا:لاهخ الا امأأو)

 نم ىنثتسا فيكف برشب ال ديدصلا ليق نإف  هدارمب ملعأ هللاو نئنملا ديدصلا وأ ةنوخسلا ىف
 ريغ نم ءانثتسا كلذ ناك نكسم ريغ هنأ تبث نإف ةلخجاف برشي نأ نكمأف عئام هنإ انلق ؟ بارشلا

 . مولعم هوو سنجلا

 ديدشتلاب ًاقاسغ هنع صفح ةياور نم مصاعو ىاقكشلازو لع أارق 4 ةقلمادلا لاضألا ئ

 . مسا ىناثلاو تعن لورا رو اكباولع قم (تفيطحتلاب ناؤقابلا الارقأو:لايخلا ليدل لال انركاكل

 ىنمملا ىفو ( ًاقافو ءازج ) هنأ هدعب امف نيب رافكسلا ةبوقع عاونأ حرش ال ىلاعت هنأ لعاو

 ..قايف» ىلإ تبرع مث «قاساغ» وأ ةلممللا نيسلاو ةمجعملا نيخلاب ,كاساغ» احاوصوةفحصمةملكلالملو ىنخاذه ىلعةلالدلاهجو (1)



 ةيآلا . ًابارشش الو ادرب هيف نوقوذيال : ىلاعت هلوق ١
2 

 فضل 8 دارت 4 هد:االيعو ايم الإ 40 اباَرَش الو ادري ايف نوقذي ال

 لديال باقحاإلا ظفل نأ (لوألا) هوجو نم ( باوجلا ) انلق ( كبر ءاش ام الإ ) ةلبقلا لهأ ىف

 ىضم امك ًاباقحأ ايف نوئبلي مهنأ ىنعملاو . هانتم دحاولا بقحلا امإو ةياهن هل بقح ىضم ىلع
 ًاباقحأ اهيف نوثبلي مهنأ ىنعملا : جاجزلا لاق ( ىناثلاو ) دبالا ىلإ اذكسهو ؛ رخآ بق> هعبت بقح

 نلاقي رم نم عونل تيقوت باقحالا هذبف ؛ ًايارش الو آدرب باقحالا ىف نوقوذال

 نم قاسغلاو ميلا نع باح الا دعب نولدبي مث امانا اكل ايازهوالو لذوبوعوقنأل

 ىلع اذه ةلالد نكل . ىهانتلا ديفي ( ًاباقحأ ) هلوق نأ به ( اهثلاثو ) باذعلا نم رخآ سنج

 00 نأ نوديري ) ىلاعت لاق . نوجرخي ال مهنأ ىلع لد قوطنملاو  مووفملا ةلالد جورخلا

 00 علا قالا يات كنتو ( ميقم باذع محلو اهنم نيجراخي مث امو رانلا

 مليك لال لد ادإ اللا كب اناتحأا ةنركب 3 كهوف ]را ارجو ةيآلا ىف فاشكلا
 أمف نيثبال ىنعمع مهنع لاح بصتتيف ؛ تاقحأ) هكميو تنقحااورفا قزرلا هأطخأ اذإ نلف تقحو

 . هل ريسفت ( ًابارش الو درب اهيف نوقوذيال ) هلوقو « نيبدح نيبقح
 (( ًاقافو ءازج« ًاقاسغو اهيمح الإ « ًابارش الو درب اهيف نوقوذي ال )) ىلاعت هلوق ( امعبادو)

 : لئاسم هيفو

 ( ًابارش الو ًادرب اهف نوقوذيال ) هلوق ناك جاجزلا لوق انرتخا نإ ( ىلوآلا ةلأسملا ال

 ًافنأتسم ًامالك اذه ناكهب لقت مل نإو « باقح آل اىلإ ًادئاع (اهيف) هلوق ىف ريمضلاو « هلبق امب الصتم
 . مج ىلإ ًادئاع اهف هلوق ىف ريمضلاو « أدتبم

 مهنأ دارملاو « فورعملا دربلا هنأ (لوآلا ) نابجو ( ًادرب ) هلوق ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 را نم عنمع لظاوأ « ةدراب , مير ان كاز امفف نوككلاب رحلا ةدش عم نوقوذيال

 الو ؛ًادراب ءاوه نودحي ال مهنأ لصاحلاو  مهنطاوب نع ةقرحلا ليزيو « مهشطع نكسي ًابارش

 ؛ ىتعلاو برطقو ءارفلاو ىفاسكلاو شفخالا لوق وهو ٠ مونلا انهه دربلا ( ىناثلاو ) ًادراب 1

 دشنأو . مونلاب درييف ماني ناشطعلا نإف :هحاص دربي هنأل درب مونلا ىعمس امنإو : ءارفلا لاق

 : رعاشلا لوق مونلا دربلا نم دارملا نأ نابب ىف دربملاو ةديبع وبأ

 دربلا اهتافشر نعو اهنع ىندصف ىلع اهفشأ مم تدرب

 ؛ مونلا نمىنعنمامدربلا نم ىباصأ ىأ دربلا دربلاعنم : برعلا لاثمأ نمو : درملالاق  مونلاىنعي

 ىلع هلل ىنعم الف ؛ةروهشملا ةقيقحلا ىلع ظفللا لمح نكمأ اذإ هنأل ىلوأ لوألا لوقلا نأ ملعاو

 تقذ لاقي ال هنأ ( لوآلا ) نيهجوب هتايثإ ىف اوكسم ىناثلالوقلاب نولئاقلاو.بيرغلا ردانلا زاجما
 اوقاذام مهنإ لاقي نأ حصي الف : ريرهمزلا درب نوةوذي ممنأ ( ىناثلا ) مونلا تقذ لاقيو دربلا



 ١ ةيآلا ايام نيغاطل : ىلاعت هلوق

 «0عد انقل [يف ينحل 201 5 نيغاطلا

 تناك متهج نإ ) ىلاعت هلوقل ةقولخع تناك منبج نأ ىلع ةيآلا تاد 4 ةعبارلا ةلأس 40
 . قرفلاب لئاق ال هنآل ٠ ا ةنجلا تناككلذك ناكاذإو  ةدعم ىأ ( ًاداصرم

 (نيغاطلل )هل وق ناك ط ةفرافكلل داص رمهنإ انلق نإ: ناهجو هيفو «/ب آمنيغاطلل إ) هلوق (اهناثو)
 (ًاداصمم)هلوق نم لدب (ابآم) هلوق مث ؛نيغاطلل ًاداصرم تناك منهج نإ ريدقتلا و « هلبق ام مامت نم

 ( ًاداصرم تناك منهج نإ ) هلوق 8 00 ا 0 ًاكاصوم كاكا لبن[ مان نإ
 نيغاطللا بامو ؛!لكلل داصالا# * ماهج نإ ليق هناك أ دتبم مالك ( ابآم نيغاطلل ) هلوقو ؛ ًامات ًامالك

 ىناثلا لوقلا ىلإ بهذ نم امأ ًاداصرم هلوق ىلع فقي مل لوألا لوقلا ىلإ بهذ نمو , ةصاخ

 هلوةو « هتضراعمو هتفلاخم ىف ىغطو هير ىلع ربيكت نم نيغاطلاب دارملا لوقي مث , هيلع فقو

 . ًارقمو ًاريصم ىأ (ابآم)

 نيب « نيغاطلل بام مهجن أ يبرم ىلاعت هنأ معا دا صامل 53

 : تام انههو ( ًاباقحأ اهف نيبال ) لاقف ؛ ك انه مهرارقتسا ةيك

 ىنعمب امه ءارفلا لاق ناهجو هيفونيثيل ةزمح أرقو ( نيثب ال) روهمجا أ رق ( ىلوألا ةلأسملا ١)

 فاشكلابحاصلاقو ؛ريثك وهو ؛ هرفو ؛هرافو ؛ عمطو . عماطل ثم ؛ ثبلو ثبال لاقي دحاو

 ردس(نأاوهزأ قالا هاتفا نلاذؤل] كبللاقت الواو كيبل انك كو نما اللا رافال ىوقأ ثبللاو

 . هنع كفني داكي الو «ناكملا ىف

 فدرأ اذإ « بقحأ لاقي عياتتلاو ء فدارنلا نم بقحلا لصأ ءارفلا لاق ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 ( ًاباقحأ اف نيثبال ) ىنعملا اذه ىلع زوجيف « بقت>ا دقف « ًارزو لمح نم لك هنمو ةبيقحلا هنمو
 نيرحبلا عمج غلبأ ىتح حربأ ال ) ىلاعت هلوق هيلع لديو . ًاضعب اهضعب عبتي ةعباتتم ًاروهد ىأ
 بقح اهدحاو «باقحالا نأ لعاو ؛ سن آ وأ غلبأ نأ ىلإ ةعباتتم نينس لمتح (ابقح ىضمأ وأ
 هل تقو الرهدلا نم نامز ىهو ةيقح اهتدحاو نونسلا بقحلاو . ةغللا لهأ.نلعاةلس نوناعا 3

 هلوق ىف سابع نبا نع لتاقمو ىلكلاو ءاطع لاق ( اهدحأ ) هوجو هيف نيرسفملا نع لقن مك

 نم ةنس فلأ مويلاو « موي نوتسو ةئاهلئ ة ةندلاو ةنسا لاو امثو عضب دحاولا بقحلا ( ًاباقحأ (

 . مالسلا هيلع ًايلع ىرجحلا لاله لأس ( اهيناثو ) ًاعوفرم رمع نبا ىور اذه وحنو ءايندلا مايأ
 ( اهئلاثو ) ةنس فلأ مويلاو ؛ ًاموي نوثالث رهشلاو « ًارهشرشع انثا ةنسلاو . ةنس ةئام بقحلا لاقف

 اهنم مويلا ةنس فلأ نوعبس دحاولا بلا نكلو « ىه ام دحأ ىرديال باقحأالا نسحلا لاق

 رانلا لهأ باذعو . ةيهانتم اهنأ الإ تلاط نإو ًاباقحأ هلوق ( ليق نإف ) نودعت امم ةنس فلك
 هلوق لاؤسلا اذه ريظنو «ًادراو لاؤسلا اذه نكي مل باقح الا اهيف نيثبال لاق ول لب «هانتم رغ



 ةيآلا . اداصرم تناك مثهج نإ : ىلاعت هلوق ١١

 اذه 0

 ه1 اذاكر تناك منبج نإ

 : مانع هاه داكن امر الابل اكقنت جا, ًاعكرإ قظزأألا تدق د

 لطراإلاَو اهعضاوم َّق ةراق ةمادمدلا| لاو>الا 0 اهبل 271 نأ 4 ةعبارلا ةلاخلاو ١

 . ( ًافسن ىلر اهفسني لقف ) هلوق نم دارملا وهو اهيلع حايرلا لاسرإب اهنع فسنّف ةزراب ريغ اهتحت
 رابغ اهناكءاوحلا ىف ًاعاعش اهريطتق ضرأألا هجو نع اهعفرت حايرلانأ 4 ةسماخلا ةلادلاو ل

 روره باسل اهالروارفف] الإ ةرام ةقيقحلاب ىهو ةدم اج اناا اهفثاكتل امسح دعل نم اهما] رظن نو

 تلصح ةكرحلا كلت نأ نيب مث ( باحسلا مم رمت ) هلوق ىهو « ةتتفتم ةكدنم [اهريص] اهم حابرلا

 . (ةزراب ضرالا ىرتو «لابجلا رين مويو ) لاقف ء هريخستو هروهب
 ؛ ًائيش اهيف دحي مل امعضاوم ىلإ رظن نف ء .ىش ال ىنعمب . ابارس ريصت نأ 4 ةسداسلا ةلاحلا ال

 : ملعأ هللا ًائيش هدحب مل هيف هاري ناك ىذلا عضوملا ءاج اذإ دعب نم بارسلا ىري نم نأ اك

 ميج لاوهأ فصي انبه نمو « ةماع لاوحأ : ىه انبه ىلإ ةروك ذملا لاوحألا نأ ملعاو

 : لئاسم هيفو ( ًاداصرم تناك منهج نإ إ ىلاعت هلوق اهلوأت

 مابج نأب ؛ ةعاسلا مايق ليلعت ىلع ةزمهلا حتفب ماهج نأ : رمعي نبا أرق ( ىلوألا ةلأسملا ١

 . ءازجلا ةماقإل كلذك ناك ليق هناك نيغاطلل ًاداصرم تناك
 نالوقلا ناذهو ء تراص ليقو « ىلاعت هللا لع ىف ىأ . ًاداصرم تناك( ةيناثلا ةلأسملا 2

 2 بقترالاب داصرملا ان رسف اذإ اناف 2 ىضاقلا قدك ثلا# هدو ةفو 2 لاحت هللا همححر لافقلا اهبلقن

 . هل ةبلاطلاو ةيعدتسملاكو « نامزلا ميدق نم مهمدقمل ةرظتنملاك تناك منهج نأ كلذ دافأ

 ؛هيف دصري ىذلا ناكملل مسا داصرملا نأ ( امهدحأ ) نالوق داصرملا ىف 6 ةثلاثلا ةلأسملا رب

 هجولا اذه ىلعو « هيف جبني ىذلا ناكللل مسا جاهنملاو ؛ ليخلا هيف رمضي ىذلا ناكملل مسا رامضملاك
 ممرعو نينمؤملا زاجم نأ ( ىناثلاو ) رافكلا نودصري موج ةنزخ نأ ( امهدحأ ) نالامت>ا هيف

 « منهج دنع نينمؤملا نولبقتسي ةنجلا ةنزخت ( اهدراو الإ كم تاو ) هلوقل , ميج ىلع ناك

 ؟ اًهدنع مهنودصريو

 ءهنم رثكي كلذ نأ ىنعم .بقرتلا وهو ء دصرلا نم لاعفم داصرملا نأ ( ىناثلا لوقلا ١)

 ؛ مهلع قشتو هللا ءادعأ دصرت اسنإ ليق «ناعطملاو راعملاو راطعملاكةغلايملا ةننبأ نم لاعفملاو

 ؟ناراذلا كوتا نؤائاَفلاو :؟قفاتمآو انرفاك لك دضارت» لنه (ةظعلا 1قماواك ذاكتب) قلاع لاق
 نأ بجول ًآتعن داصرملا ناك ولو ( داصرملابل كبر نإ ) ىلاعت هلوقب موق ةحص ىلع اولدتسا

 . داصرا كبر نإ : لاقي



 ١ . ةيألا .اباوبأ تناكف ءامسلا تحتفو : ىلاعت هلوف

 يس 2-5-- 1 2 اس دارا لذ < ل هه ه2 سوي دق هلم

 قفركبلز اا ا لابجلا تريسو اباوبا تناكف مالا تحدئفو

 ريا ب ه- --_

 ةروص ىلعنيذلا امأف . مهدولحيةقزال نارطق نم ةغباس ًابابج نوسبلم مهضعب و ؛,فيجلا نم انت دمشأ
 مههوجو لعن وسكملاامأو .تحسلال هأف ريزانخلا ةروص ىلعنيذلا امأو . سانلا نم تاتقلاف ةدرقلا
 نيذلاامأو « مملامعأب نوبجعملاف كبلاومصلا امأو . كلا ىف نوروحي نيذلاف ىمعلا امأو ءابرلا ةلكأف
 مبلجرأو مهيديأ تعطقنيذلا امأو « مهلامعأ محلوق فلاخي نيذلا صاصقلاو ءايلعلامهتنسلأ نوغضمي
 اعأ ورق ناطلسلا ىلإ نمانلاب ةاكيشلافا ذانلا ند عوذج ىلع نوبلصملا امأو ناريجلا نوذؤي نيذلا مهف

 ؛مهلاومأ نم ىلاعت هللا ق> اوعنمو تاذلااو تاوهشلا نوعبقي نيذلاف فيجلا نم ًانتندشأ مه نذلا

 ! ال1 و رخنلا و ريكا جزهأف تابجلا نويسلب ندلاالعلا

 . ( ًاباوبأ تناكف ءامسلا تحتفو ال ىلاعت هلوق ( اهئلاثو)

 ةينافل ايار وبا ترتكب ىدملا ور زيقشتلاب ةيقايلا اقيمت خدت نانككلال هيج مصاعأرق

 ( ترطفنا ءامسلا اذإ و « تقشنا ءامسلا اذإ ) ةلوق ىنعموه حتفلا اذهو ىضاقلالاق ةكئالملا لوزنل
 ريغ بابلا حتف نم موهفملا نال ىوقب سيل اذه لوقأو , براقتت رطفتااو قةشتلاو حتفلا ذإ
 ىف لصحال هنأ عم باوباألا كلت حتتفت مث , ًاباوبأ ءامساا تناكامب رف « رطفتلاو قةشتلا نم موهفملا
 باوبالا هذه حتف لوصح دنع نأ ىلع تلد ةيعمسلا لئالدلا لب ؛ رطفت الو ققشت ءامسلا مرج

 نأ ديفي ( اباوبأ تناكف ,داينيلا:تختفو )'هلؤزق ليق نآق 4ةيلكلاب .ءانفلاو رطفتلاو"قةشتلا لصخم
 امل باوبآلاك لت نأ ( اهدحأ ) : هوجو هيف انلق ؟ كلذ لقءي فيكف « ًاباوبأ ريصت اهتيلكب ءاهسلا

 ابك نااكييأ ( ًاننييغ نم راإلا زاب فيوز ىل وكلا ةحيفم انا طبأ الا يدل اهنراك ترر صر 1ك

 تناكف ريدقتلاو «؛ فاضملا فذح ريدقت باب نم اذه ىدحاولالاق (اهناث و) رجفتت أن ويع تراص

 كلت تناكف ريدقتلاو رمضم ىلإ دئاع ( ًاباوبأ تناكف ) هلوقىف ريمضلا نأ ( اهئلاثو ) باوبأ تاذ
 . ( ًافص ًافص كلملاو كبر ءاجو ) ىلاعت لاق ا . ةكمثالملا لوزنل ًاباوبأ ةحوتفملا عضاوملا

 . ( ًابارس تناكف لابجلا تريسو ل ىلاعت هلوق ( اهعبارو )

 نكميو ؛ ةفلتخم هوجو ىلع لابجلا هذه لاوحأ هباتتك نم عضاوم ىف رك ذ ىلاعت هللا نأ معا

 ضراألا تلمحو ) هلوق وهو كاكدنالا ااو-أ لوأ نأ وهو « هلوقن ىذلا هجولا ىلع اهنيب عملا

 . (ةدحاو ةكد اتكدف لابجلاو
 موي ) هلوق ىف كلذ ىلاعت هللا رك ذو ( شوفنملا نهعلاك) ريصت نأ ( امل ةيناثلا ةلاحلاو إ)

 ءامسلا نوكست موي ) هلوقو ( شوفنملا نهعلاك لابجلا نوكتو . ثوثبملا شارفلاكسانلا نوكي
 . ( نهعلاكلابجلا نوكتو  لهملاك

 هلوق وهو نبعلاك تناكنأ دعب ددبتتو عطقتت نأ كلذو ءابطاكر يصت نأ 6 ةثلاثلا ةلاحلاو ١)



 ةيآلا .روصلا ىف خفني موي : ىلاعت هلو ١

 سه م62 م و لس اة

 هم اَجاَوْفَأ َنونأَك روصلا ىف خفني موب

 معاكم ]لإ اناظناو «!امتافصو اهتاوذ ىف اهثودح ىلإ ًارظن ىلاعت هللا اهددع ىلا ةعسنلا نأ ملعا

 نأ ىلع لدت ناقتإلاو ماكحإلا نم اهبذ ام ىلإ ًارظنو « راتخا رداقلا ىلع لدت اهتافصو اهتاوذ ىف

 نيزئاج اناكول ذإ « نيبجاو هتردقو هبلع نوكي نأ بحي ميدقلا لعافلا كلذ نإ مث ,ملاع ابلعاف

 لكب امبقلعت بجو نيبجاو ةردقلاو للعلا ناكاذإ و ؛ لاعوهو لسلستلا مزليو رخآ لعافىلإ رقتفال

 ل نافل دكت ناك اذإ لاخر هنو صخخلا لإ رثقالا لإ و ”ًامولعنأو انراودقما نوك نأ 7 ١

 ىف ةيواستم ماسجالا نأ تبث دقو « تامولعملا عيمجي املاع تانكمملا عيمج 7 ًارداق نوكي نأ
 قاقشنالا ةيلفسلا ماسجاألا ىلع ح صب كف رخال ا ىلع حص ص اهنم دحأ و ىلع حص ام لكف ةيمسجلا ف

 ةردقلا مومع تدثو ناكمإلا تبث اذإو : ما..جالا لك ىلع كلذ حصي نأ كحل ةيلظأا'وز اننا

 نأ تبث كلذ دنعو « رخآ ملاع داحيإ ىلع رداقو ءايندلا 2 لع رداق ىلاعت هنأ تبن« معلاو

 امثودح تقو نم كلذ ءارو ام اماف « لقعلاب هتابثإ نكمم انهه ىلإ و ا١لةعنكمم ةمايقلا مايقب لوقلا

 موي نإ ) هلوقب ءايشالا هذه ىف ملكت ىلاعت هنإ مث :؛ عيمسلاب الإ هيلإ لبس الف امتودح قد

 ناك لصفللا موي نإ ) هلوق ( اهلوأف ) ةمايقلا لاو-أ ضب رك ذ ىلاعت هنإ مث ( ًاتاقيم ناكلصفلا
 قئالخلل ًادح وأ ايندلا هب تقؤت ًادح همكحو « هللا ريد## ىف ناك مويلا اذه نأ ىنعملاو ( ًاتاقيم

 قئالخلا لك عامتجال ًاتاقيم ناكوأ ؛باقعلاو باوثلا نم هللا دعو امل اتاقيم ناكوأ . هيلإ نوهتني
 . تاموصخلا عطقو تاموك-لا لصف ىف

 . اجاوفأ نوتأتف روصلا ىف خفني موي )) ىلاعت هلوق ( اهناثو )

 ةريخالا ةخفنلا وه خفنلا اذهو « نايب فطع وأ , لصفلا موب كا موي )نأ لع ءا

 خفنلاف ,روصلا عمج روصلا نأ ) اههردأ ) نال وق هيف روصلا ىف خفنا ارا رقما قارك اهذع ولا

 . هيف خفني نرق نع ةرابع روصلا نأ (ىاثلآو) داسجاللا ىف 00 خفن نع ةرابع روصلا ىف

 هانعم ( اجاوفأ نوتأتف ) هلوقو « رمزلا ةروس ىف مدقت دق هيف ليق امو روصلا ىف مالكسا مامن

 هريظنو .هتمأ عم أي ىن لك ءاطع لاق . مبعامتجا لماكتي ىتح ا ًاجوف ماقملا كلذ نوتأي 1
 نع فاشكللا بحاص ىور . ةفلت تاعامج ليقو ( مهمامإب سانأ لك وعدن موي ) ىلاعت هلوق

 ميظع رمأ نع تلأس ذاعماي : مالسلا هيلع لاقف ؛ هنع مل-و هيلع هلا ىلص هللا لوسر كاتس هنآ داك
 «ةذرقلا ةروص ىلع مهضعب ىتمأ نم فانصأ ةرشع رشح : لاقو هينيع لسرأ مث . رومالا نم

 مدخل“ اهلعنوبحسإ 4 قوف مهلجرأ 3 رافكتل مس ريزانخلا ةروص ىلع ممل

 مههاوفأن م حبقلا ليسي مرودص ىلعةالدمىهو مهنفسلأ نوذضمب مهضعبو ؛ مكب مص مهضحإ و ؛ىمع

 موضعب و رات نم عوذج ىلع نوبل مم مهضعلو ٠ مباجرأو مهيديأ ةعطقم مهضعإ و ٠ عما لهأممرذقتي



 3 ةيآللا؛ اتاننو ايجي جرخنل : ىلاعت هلوف

 ©, 2 ةهرفها مس هاي دن ١ 3 ٠1 احب عوار يما سل ل احس صصص + كي

 0 صقلا موي ؛ نإ 61 اذا تانجو 1١« د ل ع هب ب حرختل

 «11/ تاعي تا

 رطم لاقي بابصنالا ةدش مثلا نأ ملعاف جاجا اذا. ضيع ناي تندباذإ .ةيراخلا تالضعإ

 ” اضن الا كدا جاجت مدو جاجن

 ىدع 2-0 نكي دقو ءان ركذ ؟باصنالا ىنعمب وهو ٠ ًامزال نوكي دق جفا نأ ملعاو

 ناكو , ىدهلا ءامد بصو ةيبلتلاب توصلا عفر ى ىأ «جنثلاو :حلإ 11 لضنأ عيدا فر تغلا

 لاق « نيبجولا ىلع ةي.الا هذه ىف اجلا اورسف دقو هتبطخ ىف َّ مالكلا جثي ىأ ادعت ماعلا

 هسفن جثي هناك بابصلا هانعم جاجزلا لاقو « بصنملا قفدتملا انهه جاجنلا ةداتقو لتاقمو ىلكلا
 . هب عفناا مظعيف ءاملارثكإ ىح رطقلا عباتت دارهلاف ةلخاب و ء بصي ىأ

 :لئاع هذ 24 ًافاعلأ تانجو. 0 اح هب جرخنل 2 ىلاعت هلوق

 مناف ؛ نوكي نأ امإ و قاس هل نوكيال نأ امإف ضرالا نم تبن ءىث لك( ىلوآلا ةلأسملا ١

 دارااوهو شيشحلاوهو ماكأ هل نوكيال نأ امإو بحلاوهو مامكأ هل نوكي نأ امإف قاس هل نكي
 ىذلا ام أو( مم ماعنأ اوعراو اولك) ىلاعت ةلوقب ةراشإلا نيمسقلانيذه ىلإو ( ًاتابنو ) هلوقب انبه

 تشم راصحتا ىلمعلا ليلدلاب تبآف ع ةنج تيعم 1 ممم عمتجا اذاف رجشلا وهف ناكل

 امإإو ؛ءاذغاا ف لصالاوه هناأل بحلا ىلاعت هللا مدق امتإو . ةثالثلا ماسقألا هده قمرا ف

 هك اوفلا ىلإ ةجاحلا نآلل ركذلا ىف تانجلا رخأ امنإ و « هيلإ تاناويحلا رئاس جايتحال تاينلاب ىأ

 . ةيرورض تسيل

 عازوالاك هل د-اوال هنأ فاشكلا بحاص ركذف . ًافافلأ ىف اوفلتخا 6 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 اوتبثأ نيب وغللا نمر يثك و |؛ةطلتخملا ت اعامجا فايخاللاو ةقرفتملاتاعامجاعازوالاو ؛ فايخآلاو

 ىاسكملا دازو ء رسكلاب فل اهدحاو ىلاسكلاو شفخالا لاقف « هيف اوفلتخا مث اهلوإول

 ليقو « فافلأ فل عمجو « فل اهعمجو ءافل اهدحاو لب لاقو ؛ مضلا دربملا 1 مضلاب فل

 هلوق لوةنف اذه تفرع اذإ .هللا همحر لافقلا هلقن فارشأو فيرشك فيفل عمج نوكي نأ ل متحي

 الأ ءاقيراقتم ةعمتجم ن وكن ررجيعلا نم اهيفام نإذ ةنكبا لكانأ ([نمللا وع ةفتلم ىأ ملفا اا
 . قدالتي نأ هب راقت نم غلبي محللا ةعمتجم قاسلا ةظيلغ تناك اذإ ءافل ةأرما نولوقي مارت

 (ًاتاينوأ.< هب جرخنل ) ىلاعت هلوةبمتحاف . عئابطلاب نيلئاقلا نم ىعكلا ناك( ةئلاثل ةلأسملا)
 0 ىث ةطساوب 7 لعفيال ىلاعت هللا نإ لاق نم لوق نالطب ىلع لدي هنإ لاقو

 . ( ًاتاقيم ناك لصفلا موي نإ ال ىلاعت هلوق

 «مل- رخسابد
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 اناعجو ) هريظنو « جورف الو اهيف روطف ال « نامزلا رورم اهف رؤي ال قلخلا ةيوق ةمكح ىف رع

 لاق يدك هلعإ فب فدشللا دلل [لناسأ ىف لمعتسي مانيلا ب ظفل لبق. نإف الع ومع افس ءاهعلا
 (انينبو)هلوق رك ذف ءفققسلا نم لالحنالاو ةفآلا نع دعب أن وكي ءانبلا انلق ؟ (ًاعبس مكقوف انينبو )

 ظكدللا اذه نااتخ نم ضايعلاف عاملا كالخاللا نع نهرا قانكل امه ناك نو هنأ 1! ذاغإ

 . ةقيقدلا هذه
 ريسفت ىف برطضم ةغالا لهأ مالك 4 ًاجاهو ًاجارسم اناعجو )ل ىلاعت هلوق ( اهنماثو )

 ىصقأ ىلإ ةغلاب 0 تأ لاككت هللا نيف « ةرارهلاو روثلا مم جهول ولا لاق نم مهنف ٠ جاهولا

 جاهولانأ سابع نبا نع ىلكلا ىورو . ًأجاهو اهنوكب دارملا وهو . نيفصولا نيذه ىف تاياغلا

 َّق لالا كيش ج . جاهولا نأ لع لدي اذهو 2 جهوأ داط اذإ رهوجلل لاهي ' لعد رود ا ُّى ةغلابم

 جهوي جهابتم اهراون : اولا فضي اعاشلا لوف هنمو .رردلا

 رحلا ىف غلابلا وه جاهولا نأ ىضتقي اذهو ؛ سمشلاو رانلا رح . جهولا : ليلخلا باتك ىفو

 : لصاح دوصقملاف تبث اذإ دوجولا هذه ىأا نأ ملعاو

 (لوآلا) نالوقاهيفف تارصعملا امأ « ااا طعلا الواو ر) هلوق ( اهعساتو)

 || حايرلا امنإ ةداتقو ىلكلاو لتاقمو 3 دها# لوقو 3 ساع نبا نع نيتياورلا ىدحإ وهو

 ناكل درعا اذه ىلعليق نإف ( اباوع ريدتف حايررلا لسرب ىذلا هلبأ ( ىلاعت هلوق هليلدو باحيسلا ريثت

 نم لزني امن] رطملا نأ ( لوألا ) نيهجو نم (باوجلا) انلق ؛ تارصعملاب انلزنأو لاقي نأ ىغبني

 17 حايرلا كلت نم لصح اعإ رطملا اذه لاقي نأ حصف ٠ حايرلا هرب اعإ باحسلاو 5 باحسلا

 انو ءريدقتلاو ءايلا ىعمب انهه نم نأ ) ىاثلا 0 ةهيدمس) و هنه> ن م 5 كرف نم اذه لاهي

 ريبزلا نب هللأ ديعو سساَع نب هللا دبع نع ىوربو باحسلل ةريثملا حايررلاب أ 31

 ريطاغألا لاقو ؛لوقلا اذه ىف ىرهزالا نطو ( تارصعملاب انلزنأو ) اوأرق 0 ا

 ) هبأوجو ( جاجفلا ءاملاب تارصعملا لاك هللأ فصو دقو 2 رطملا حاير 2 تسيل حايرلا 2

 لولا ) ؟ رطملا حاير نم تارصحملا نارك نأ زوجبال 7 , رطملا حايد نم تسيل راصعإلا نأ

 اهنأ كاحضلاو عيبرلاو ةيلاعلا ىنأ رايتخاو سابع نبا نع ةيناثلا ةياورلا وهو ( 1 ا

 تارصعحملا : : جرؤملا لاق ) هش اا اهوجو تارصحملاب باحسلا ةيمسأ ف او ل » بادحسأ

 تاوذ بئاحسلا ىه تارصعملا نوكت نأ زوجي ىزاملا لاق ( اهناثو ) شيرق ةغلب 1-0

 تارصعملانأ ( اهئلاثو ) اهنم رطملا لزني نأو دبال ريصاعألا اهترصع اذإ بئاحسلا نإف ريصاعألا

 ءزحي نأ هل ناح اذإ عرزلا زجأ كإوةك رطمتف حايرلا اهرصعت نأ تفراش ىلا بئاحسلا ىه



 5 ةيآلا|, اسال ليلا السكو نالت لي

 جهرا سس © سس تت ذآ 0

 مقوف انيلبو انام اراكلا الجلل 13 اسيل نيللاءاقلجا

 ١١< 01 الا

 نإف . ًامئاد ال ًاعطقتم ًامون مكمون انلعجو : ىنءملا نوكي نأ ( لوألا ) ًاهوجو لمتحي اذه دنع مث
 , ةميظع ةمعن هعاطقنا ناكاملف « ءايشأألا رضأن ف هماود امأ . ءايشألا عفنأ نم ةجاحلا رادقمب مونلا

 مونلا كلذف . مان مث بعت اذإ ناسنإلا نأ ( ىاثلا ) ماعنإلا ضرعم ىف ىلاعت هللا هركذ مرجال

 :ةيتف نبا لوق نم :دارملا وه اذه اعطقزو انين ةلاوإلا كلت جسم : كين كلت هكر
 3 دوصقملا لب . ةحارأل مسا تايفاا نأ هلم هضرغ سالو ؛ةحار ىلأ (. ناب سا موت انلعجو )

 ( اتابس مكمون انلعجو ) دربملا لاق ( ثلاثلا ) ةحارلا لصحت ذئنيفل . هليزيو بعتلا عطقي مونلا

 هيلاغي مونلا ناك اذإ توبسم لجر : برعلا لو « هعطقو هعفد كنك ًافيفخ ًاموز هانلعج ىأ

 ميلع آيل وبسم ًايشغ هانلعج أمو . هعفد منك ًافرطل ا وأ م ون انلعجو :ليق 1 هعفادن وهو

 . ةدءرودك اهلك هوجولا هذهو « ةديدشلا ضارماللا نم كلذ نإف

 ىدلا  ىفلا اره ىذا ل لافقلا لاق 4 ًاسايل ليلا انلعجو ]) ىلاعت هلوق ( امسماخو )
 مهيطغيف هتلظب سائلا ىشعن لد الآ ناك الق قل طم كاذ نوكيف. هد ىطغت 6 ناسنإلا هسأب

 .مهلأ كارلا دارااو , راجل هجر لك اان نيللا نسا كتبنا اد ؛ محل اناَندع

 . ودع نم ًابره دارأ اذإ نويعلا نع ناننإلا رتست لبللا هيلظ نأ اوهق كلذ ف ةمعنلا اة و امألو

 : ىفتملا لاق ؛ هيلع هريغ عالطإ ناسنإلا بحي ال ام ءافخإ وأ هل 0

 فتذكت ةيوناملا نأ ريخ 2 دي. نم ىدنع لدللا مالظل و

 رولا ىذأ هنع مقدناو ةيوق لملاك و هلا دادإرت نيالا يبه نانا: نإ اعناسإل

 هئاضعأ ةوارط ىفو « ناسنإلا لامج ىف ديزي مونلا نم هيف لصحام بيس!ليللا سابل اذكف  دربلاو
 ةشحوملا زاكفالا ىذا, نامسللا تيتا يذأ نع عفدنيو . ةيكر لاو ةيسملا هاوق لماكت ىفو

 . ةميظعلا ةفخلا دجو ليللاب مان اذإ ضيرملا نإف « ةيناسفنلا

 ردصم هنأ ( امهدحأ ) ناهجو شاعملا ف« اناس رار ان )ف ىلاعت هلوق ( اهسداسو )
 ىنحملاو «رامض] نم هيف دب الف ريدقتلا اذه ىلعو « ةشيعو ةشيعمو ًاشاعمو ًاشيع شيعي شاع : لاقي

 ةجاح ال اذه لعو ؛ شيعتلل ًافرظو العفم ًاشاعم نوكي نأ ( قاثلاو ) شاعم تقو راهنا انلعجو
 ىف مهبساكمو مهجئاوح ىف بلقتلا مهنكمي امنإ قلخلا نأ اما الا رك يمر لابس الا, لإ
 البلل قال تالا

 ةديدش عمج ًادادش تاومس عبس ىأ ( ًادادش ًاعبس مكقوف انينبو ) ىلاعت هلوق ( اهعباسو)
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 ةركث_س هال سهل

 «د اناس كمو 1 اجا وذ ْماََلَحَو' «ا/د ادا لآبجلاَو

 ضرآلا نوكت نأ (اهناثو) ريمألا برض اذه كلوقك  ردصملاب لوعفملا ةيمست باب نم اذهو

 كلت نيعراص ةفصلا كلت ىف هلاكل هنأأكع لضفو مركو دوج ديز : لوقت دو ادم كافلظاو

 ديلاك يلج لضرالا نأ" ام انقماو لانهم رق !داهم تاذ ىفع نازكت نأ ( اهثلاثو ) ةفصلا

 . هيلع مونيف هل دهم ىذلا وهو ؛ ىصلل

 قلعتي ام لك ( ًاشارف ضرألا كل لءج ) هلوق دنع ةرقبلا ةروس ريسفت ىف انرك ذانأ معاو
 . ةيآلا هذ قئاقهلا نم

 نوك ليكيف . اهلهأب ديم ال [ ل ضرألل ىأ 4 ًاداتوأ لابجلاو 0 ىلاعت هلوق ( اهيناثو ر

 : أضيأ مدقت دق كلذ قيقحو كلذ كبس ًادابم صولا

 ىتنالاو ركذلا دارا (لواآلا ) نالوق هيفو 6 ًاجاوزأ مكانملخو ل ىلاعت هلوق (اهتلاثو )
 نم نيلباقتء[لك] و نيجوز لك هنم دارملانأ (ىناثلاو) ؛ (ىثنالاوركذلا نيجوزلا قلخ هنأو) لاق اك

 انقلخ ءىش لكنمو ) لاق ءدادضالاو تالباقتملا عيمجو ريصقلاو ليوطلاو نسحلاو حيبقلا

 ديعتمف «ناحتمالاو ءالّيالا حصي ىح ةكملا ةياهنو ةردقلا لاك ىلع رهاظ ليلد اذهو ( نيجوز

 ردن ف كلل ]!ناتدالا»ا دقو نات[ غيط قفازعتينو ةرضلا# قوضفملاوركسلاب!لضافلا
 . معنلا فيرعت ىف غلبأ كلذ نوكيف « فوخلا دنع نمآلار دق فرعي امبإو ؛'بيشلا دنع بابشلا

 اولاقف ةيآلا هذه ىف ةدح اللا ضءب نعط 6 ًاتابس كم ون انلعج ورب ىلاعت هلوق ( اهعبارو )

 اهارتخلبا لب ناقل قه لق ركذللا املعلا نأ لعاو يا مكمون انلعجو : 00

 نع عوطقم هنال عطقلا وهو تبسلا نم ثيملا توبسملاو توم( ًاتابس ) جاجزلا لاق ( اهوأ )

 ( كشعب م ) هلوق ىلإ ( ليللاب مك افوتي ىذلا وهو ) ىلاعت هلوق ( امهدحأ) نارمأ هليلدو ةكرحلا
 ( ًاشاعم راهلا النوار وقف 9 ىأ « ًاشاعم ةظقيلا لعج ًاتوم مونلا لعج امل هنأ ( ىتاثلاو )
 توملا قلي الف الف.« معنلا لئالج ةيآلا هذه ف ةؤررك كلبا ءاشالا نال فيعض ىدنع لولا اذهو

 0 عاطقنأ هنم دارملا لب ؛ ندبلا نع عطقنا حورلا نأ« 010 داؤللا نآليل ًاضيأو ناكملا اذه

 ( اهناثو) امون مكموت انلعج انإ : ىلإ مالكلا لصاح ريصيو « مونلا وه اذهو . ةرهاظلا ساوحلا
 تاجا هد ع ربلز لاهل. اج ريتلم اويفإ ضيرللا| كيسترلا قي .ىفغلا هبلقاا هللا كابا أفلا كاق
 مونلا ناكنإ انهه ىثغلا نآل . فيعض ًاضيأ لوقلا اذهو : توملا هبش ناسنإلا ىشغت ىلا ةيشغلا
 كلذك مون لك سيل هنأل « لطاب وهف ىثغلا كلذ ةدش تابسلاب دارا ناكنإو . لاكشإلا دوعيف
 عطقلا وه ةغللا لضأ ىف ةسبسلا نأ (ابئاثو )م ملا ديدعت ااا هركذ نكمي الف ضر هنألو

 ًاعطق ىأ (ًاتابس) هلوق ىف ىنارعألا ن ا ا هسأر لجرلا تبس لاقي



 ' ياا طول لا

 8-2 - هام سر ا رن

 هى اداب 2 لحب 00 َنوملعيس الك مث 440 نويلعيس 3

 دق ءىث درا تعضو ةظفل الك: لافقلا لاق « نودلعيس الك مث « نوءلعيس الك ل ىلاعت هلوق

 لطاب هنإ ميظعلا أبنلا ىف ءالؤه هلوقي اكمال سيل ىنعملاو؛ 0 ىف اهنم رهظألا وه اذه . مدقت

 الك را عدرلا كلذ ررق ىلاعت هنإ مث  أقح هانعم الك نولئاق لاقو « نوكي ال هنإ وأ

 مفاد, ال قدح هنم نوكجطلاو هنع نول اش ان نأ نرالف كر م ديعو وهو ( نوءلعيس

 ديك الاويركتعا 4 لمرتلا نأ (كواألا] تايلر ا هنعق»« عدرلا ريركت اأو هيف بيرال عقاو « هل

 كلذ نأ ( ىناثلاو ) دشأو لوألا ديعولا نم غلبأ ىناثلا ديعولا نأب راعشإلا مث ىنعمو ؛ ديدشتلاو

 , نينمؤالل ةيناثلاورافكتلل ىلوآلا ةيآلا كاحضلا لاق (اهدحأ) ًاهوجو اوركذ مث , ريركستب سيل

 لمتحيو : ىضاقلا لاق (اهيناثو) مهقيدصت ةبقاع نونمؤملا لعيسو مهيذكت ةبقاعرافكلا ملعيس ىأ

 هودهاش اذإ:تاذعلاسفنن ول عبس ىاثلاب.دياربو ؛ةبساحلاو رشا سفننوملعيس لوالاب دياز

 اوناكك سيل رمآلا نأ (نودلعيس الك مث ) ةمايقلا موي مهب لعاف هللا ام ( نوءلعيس الك) (اهتلاثو)

 ىف باذعلا نم مهلإ لصي ام ( نوءلعيس الك) ( .اهعيارو) مه ثعاب ريغ هللا نأ ىمعاود

 . ةرخآلا ىف مهللاني ام (نوملعيس الك مث ) ردب موي شيرق رافك ىلع ىرج اك.ايندلا

 ءاتلاب ىورو ( نودلعيس ) ىف تحن نم ةطقنملا ءايلاب اوأرق ءارقلا روهمج : ةثلاثلا ةلأسملا م

 هيف مث ) هلوق نم مدقت ام نأال «ىلوأ لوالاو : ىدحاولا لاق . سماع نبا نع قوف نم ةطقنملا

 ليبس لع كلذ[ نوك نأ, نككم لو ةأودن وملعتس : محلل لق ىلع ءاتلاو ٠ ةبغلا ظفا ىلع ( نوفلتخم

 :هديعل لوقي مث كا نك ئدع نإ : 0 3 0080 4 انبه وهو « تافتلالا

 . مالكلا اذه لابو فرءتس كنإ

 . ( ًادابم ضرأالا لعجي ملأ ١ 2 هلوق

 مدق رشا ةح ىلع ةلالدلا ةماقإ داو ٠ رشحلاو ثلا راكنإ منع كح 1 كافة أ لع ءا

 هناألل كلذو ٠ تامولعملا عيمج ًاناع تانكمملا عيمج ىلع ًارداق ىلاعت هنوك نايب ىف ةمدقم كلذل
 ًاعاونأ ددع نأب نيلصاللا نيذه تيثأ امنإو . ثعبلا ةحصي لوقلا تبث نالصألا ناذه تبث امهم

 ىلع لدت امثودح ةبج نم ءايشالا كلت نإف « ناقتإلاو ماكحإلا هجو ىلع ةعقاولا هتاقولخم نم

 ماسجالا نأ عيثو نالصاللا ناذه تبث ىتمو ؛ ملعلا ىلع لدت اهناقتإ و امماكحإ ةبج نمو ؛ةردقلا

 امتاومسب ايندلا بي رخت ىلع ًارداق ىلاعق هنوك ةلاحال تبث ء ضارعالاو تافصلا لوبق ىف ةبواستم

 مظنلا ةيفيك ىلإ ةراشإلا وه اذهف ؛ ةرخآلا ملاع داحي هل لعو ::ابيضرأو امك 0

 (ةداهم ضرالا لعجبن ملأ ) هلوق (اهوأف) ًارومأ هتاقولخم بئاجي نم انهه رك ذ ىلاعت هنأ لعاو
 ةدوبمع ضرآلا لعجن ملأ ىأ ؛ دوهمملا انهه هنم دارملا (اهدحأ) تالامتحا انهه مث ؛ ردصم دابملاو
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 تبث ةلأسملا هذه وه ةروسلا هذهىف ىلقعلا ليلدلاب ىلاعت هللا هتبثأ ىذلا ناكامل و « ةمايقلا ةماقإ ىلع

 مويلا اذهل مسا ميظعلا نأ (اهثلاثو ) ةمايقلا موي وه هنع نولءاستي اوناك ىذلا مظعلا أبنلا نأ
 هلوقو ( نيملاعاا برل سانلا موّقي موب ٠ مظع مويا نوثوعبم مهنأ كئلوأ نظي الأ ) هلوق ليلدب

 عزف ىهتنم كلذ نآل ءايشآلا مظعأ مويلا اذه نأالو ( نوضرعم هنع متنأ ميظع أ

 جتحاو (نآرقل هنإ ) ( ىناثلا لوقلاو ) قال هب م ظعلا مسا صيصخت ناكف هنم مهفوخو قلخلا

 نآرقلاوه كلذو هيف نوفلتخياوناكىذلا وه مظعلا أبنلا نأ ( لوآلا ) نيرمأب هجولا اذهب نولئاقلا

 دم ةوبنوشعبلا امأف « نيل و الا ريطاسأ هنإ لاق مهضعبو ؛ ًارعش مبضءب و ارم هلعج مهضعب نآل
 الصاح ناك فالتخالا نأ انيبانآأل . فيعض اذه وام راكنإ لع نيقفتم اوناكدقف ملسو هيلعدللا ىلص

 كيلا دو نم ال وأ نإ قلاب ايلا رريشفف ةنع ريذملا مسا ال ريخلا مسا أبنلا نأ (ىناثلا ) ثعبلا ىف

 ةيكدي اك "ا ا كل ةققت قف كلاذ قلل |: قولا وأ

 م هاناكنإ هنأ هنع (باوجلاو) ةوينلاوثعبلاب هنم قيلأ هب أبنلا مسا ناكف ٠ ان نكوهباذعزوب عاكف

 ىف ةمظعلا امن] ظافلأ ىف ةمظعال هناألل ةوبنلاب و ةمايقلاب قيلأ مي ظعلا مساف ظافلاألا هذ قيلأ 1

 نكميو « ةريثكلامولعلاى لع ءاوتحالاو ةحاصفلا ىف 1 مم! ولوع نأ: نيلوآللواء,ىلاغملا
 نم انركذام ىقب ضراعتلاا تبث اذإو اهريغ ىف زاجم ماسجالا ىف ةقيقح ميظعلا نأ باحب اجي نأ

 هنآلل كلذو | ولاق « لسو هيلع هللا ىلص دم ةوبن وه مظعلا ألا نأ ( ثلاثلا لوقا ) املس لئالدلا
 ىلاعت هللا لزناف ؟ ثدح ىذلا اذام مهب نولءاستي اولعج مالسلاو ةالصلا هلع لوسرلا ثعب امل

 ىلاعت لاق اك مهلإ مالسااو ةالصلا هيلع ًادمم هللا لاسرإ نم اوبحي مهنآل كلذو ( نولءاستي مع )
 ديحوتلاب مهءاج نأ ًاضيأ اوبيو (بيجي ءىث اذه نور ذاكلا لاقف مهنم رذنم مثءاج نأ او ع لب )

 ًاضعب مهضعإ ةلءاسم مهنع ىلاعت هللا كف ( باجي ءىثل اذه نإ ًادحاو الإ ةملالا لعجأ ) لاق اك

 . ( نولءاستي مع ) هلوقب بجعتلا ليبس ىلع
 لوق وهو (اهدحأ ) هوجو ابلبق ام ةيآلا هذه لاصتا ةيفيك ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 نع نولءاسش ؛) ريدقتلاو ( ميظعلا أبنلا نع ) لاق مث مات مالك( نولءاستي مع ) هلوق نأ نييرص نيي رصبلا

 هيلع لدي ىلوآلا ةيآلا ىف هلوصح نآل , ةيناثلا ةبآلا ىف نولءاستي فذح ا أبنا
 نولءاستي مع : ريدقتلاو « هلبق امب الصتم ًاماهفتسا ( مب ظعلا أبنلا نع ) هلوق نوكي كي نأ ( اهتاثو )
 5 ع وه ذإ ماهفتسالا نم هلبقام ىلع رصتقا 0 الإ نوفاتع هيف مث ىذلا ميظعلا أ تلا نعأ

 آلا رسكب ( نوثوعبمل انإ ًاماظعو ًابارت انكو انتم اذئأ ) هلوق ىف ءىرق مهل 7 ةمجرتلاكو

 0 لوأ ىف ماهفتسالا رهظ امل هنكلو «ثعبلل ناك امبإ مراكنإ نآل ماهفتسا ريغ نم
 ىلع ىلوآلاب هلصتم ةيناثلا ةبآلا نأ نيبفوكلا رايتخا وهو ( اهثلاثو ) انهه اذكف « هيلع رصتقا
 لارنلا لوقا دهإو !اوييشي ينال قاما فانك معو ؛ ميظعلا ًأيثلا'نع نولءاستي. ءىش يالا« ريدقت
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 ..ديزاامو ديزلؤقتوا( ةبقعلا ام كاردأ امو ) ؛ ( نيجسام كاردأ امو ) ىلاغت' هلوق اهثمو

 ىف ًاضيأ لمعتسي دقو : لباقتلاك ًاضعب مهضعب لأسي نأ وه لؤاستلا ( ةسماخلا ةلأسملا م

 ضعب لبع موضع لبقأو ) ىلاعت لاق . لاو. ضعبل لا نم نكي مل نإو « هب اوثدحتي نأ

 ثدحتلا ىنعم ىلع لدي اذهف (نيقدصملا نم كنتأ لاوقي ن.رق ىل ناك ى نإ مم لئاق لاق «نولءاسشإ

 . ءارفلا لوق اذهو «نوثدحتي مع مالكلا ىنعم نوكف

 مهنأ ( اهدحأ ) : تالامتحا هيف « مه نم نولءاستي اوناك نيذلا كئلوأ ( ةسداسلا ةلأسملا ١

 مهو ؛ نولءاستي ىف ريمضلا (نوملعيس الك مث نوءلعيس الك ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو : رافكلا م

 الإ قيلي ال ديدهتلاو ديد#ت ( نودلعيس الك) هلوقو دحاو ءىش ىلإ عجار « نوءلعيسو نوفلت# هيف
 مه) هلوقب عنصت اف لبق نإف . رافكلا ىلإ دئاع (نولءاستي) هلوق ىف ريمضلا نأ تبثف  رافكلاب
 ىف نيقفتم | وناك مهنأ مسن ال انلق ؟ سما راك لف نيقفتميا وني زافكلا "نأ عم ( نوفلتخم هيف

 داعملا امأو « ىراصنلا روهمج مهو ؛ قتاحورلا داعملا تبثي ناكنم مهنم نآل كلذو « رشحلا راكنإ
 هدنع ىل نإ ىفر ىلإ تددر نثلو ةمئاق ةعاسلا نظأ امو ) هلوقك هيف اك اش ناك نم مهنف ىنامسجلا
 نحت امو ايحنو توم ايندلا انتايح الإ ىه نإ ) لوقيو « راكنإلا ىلع رصأ نم مهنمو ( ىنسحلل

 لصح دقف ؛ سو هيلع هللا ىلص دم ةوبنل ًاركشم ناك هنكل « هب ًارقم ناك نم مهنمو ( نيثوعبعب

 نف مهنف « هراكنإ ةيفيك ىف اوفلتخا مهلعل نكسل هل نيركنم اوناك مهنأ به ًاضيأو : هيف مهفالتخا

 ةعنتم مودعملا ةداعإ نأ هداقتعال هركسي ناك نم مهنمو .راتخلا عئاصلا ركسني ناك هنال هركسي ناك
 مث ) هلوقب دارملا وه اذهو . هسفن ىف ًانكمم نوكي ام ىلع ًارداق نوكي امنإ راتخلا رداقلاو اهتاذل

 . ( نوفلتخ هيف

 ايلا وتاكل“ انتو هللا, [رافككلا مم نولءاستي اوناك نيذلا نأ ( ىتاثلا لاهتحالاو 2

 ىلع وأ «هةيرخكسلا ليبس لإعف زفاكللا امأو'ء هنيد ىف ًائيقيو ةريصب دادزالف ملا امأ « هنع نواءاستي

 . تاهيششلاو كوكشلا دارإ لبس

 نم هب اندعت ىذلا اذهام نولوةيو «لوسرلا نولأسي اوناكمهنأ « ثلاثلا لاتحالاو

 7م الار رع

 : لئاسم هيفف ( ميظعلا أبنلا نع ) ىلاعت هلوق امأ
 وه هنأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث .ظعلا أبنلا ريسفت ىف نورسفملا ركذ 6 كوالا ةلأسملا 0

 هنم دارملا نأ رهاظلاو ( نوملعيس) هلوق ( اهدحأ ) هوجو هيلع لديو برقالا وه اذهو ةمايقلا

 ةمايقلا وه كلذ نأ مولعمو . ةفرعملا كلت مهعفنتال نيح هنع نولءاستي ىذلا اذه نو.لعيس مهنأ
 ىلا ( ًادابم ضرأ الا لدجي ملأ ) هلوقب تانكمملا عيمج ىلع ًارداق هنوك نيب ىلاعت هنأ (اهناثو)

 ًارداقىلاعت هنوك نايبل ةمدقملا هذه مدق ام:إ ىلاعت هنأ ىضتقي كلذو ( روصلا ىف خفني موب ) هلوق
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 (ناهييح
 آم 7 رولر ( ةيكم ةبآ

 0 1 5 1 م 2 معأ3 ت08 مي ١ 0 ظ / 121 2

 7  (ضوربع رس ١ اكس -_

 د م 7 هر اساس هت

 ٠٠ َنوُفلتخم هيف مم ىذا "0 ميظعلا ألا نع 01١ َنول» 7 عاب

 ( ميحرلا نمحرلا هللا مب )

: 
 لئاسم هيف « نوفلت هيف مث ىذلا وع كول ءاسن مع)

١ 

 : ىلاعت هللا همحر نا سح لاق . ةيماهفتسالا ام لعل+د رج فرعدلصأ مع (لوآلا ةلأسملا)

 دامر ىف غرم 00 مدل ققطشلا ا

 ( اهدحأ ( م فدا بيس قفا 0 كا ءلق لصاللاو فدخلا ىلع ريث ركل لاكسإلا

 تا ( اهناثو ) نيلثامملا نيفرحلاك اراصف.فناآلا ىف ةنغلا كرشت ميلا نآل جاجزلا لاق

 8 مف : : مطوقك اذ نوكش نأ نير ابني ةقرش اهفلأ ١ 0000 ههصو اذإ مهنإ

 000 ىتح رجلا فرحي ام لاصتال فلألا تفذ> اولاق ( اهثلاثو ) ماتحو مالعو ملو

 0 ظفل هنإف مالكلا ف فيفختلا فذحلا اذه ىف بسلا (اهعبارو ) لاصتالا ةدش نع .ىنتل

 . ناسالا ىلع لوادتلا

 باوج ( مظعلا الل 2 كوفر لاوس هنأ ( نولءاستي مع ) هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا

 ةدئافلاام ليقنإف . تامولعملا عييمج ل مب « بيغلاب هيلع ىلع لدي كلذو . ىلاعت هللاوه ببجملاو لئاعلا

 مهفتلا ىلإ ثركأ باولو لاؤدلا ضرعم ىف مالكلا دارنإ نآل اًبلق ؟هعم باوجلا ركذي نأ
 . ( رامقلا دحاولا هلل مويلا كلملا نمل ) هريظنو حاضيإلاو

 هنأ ريثك نبا نعو ٠ لصالا وهو ( امع ) رمع نب ىسيعو ةمركع أرق 4 ةثلاثلا ةلاسملا ال
 ” ايو فخ نإ امإ .  ففولا ىئرحم لصولا ىرجت نأ | هإ ولخي الو  تكسل 8 عار د

 . ركل مث مهم ءىشن كر هدعبام نآل نولءاستب رمضي نأ ىلع (مظع 3 لأ نع نولءاسكرد

 امو ؟ كلملاامل وت ءابقئاقحو ءايشاألا تامهام بلطل تعضو ةظفل (ام) 4« ةعبارلا ةلأسملا)

 ال ورجم بولادملا كلذ نوك ىضتقي كلذو « اهةئاقح حر شو امتايهامبلطدارهلاو ؟ نجلا امو ؟ حولا

 590 ههنكي طيحي نأن ع لقعلا زجعيو هتبترم مقافتو همظعل نوكي ىذلا مظعلا ءىثلا نإ م“

 ىدحإ ةماشملاو هجولا اذه نم ةماشم مظعلا ٠ ىثلا نيبو: ام ظفلب بولطملا ءىثلا نيب لصخ

 , هتبتر ولعو بولطملا كلذ لاح ةمظع 1 قيرطلا اذبف « زاجلا باسأ
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