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 ناثلا ةعظطلا

 2١٩٩١ ۔. ه ١٤١١

    





  

 ديحوتلا يف لوقعلا راونأ حرش

 ةمالعلا فيلأت

 ىماسلا ديمح نب هللا دبع دمحم يبأ

 (هنع يضرو ىلاعت هللا همحر)

 ةيناثلا ةعبطلا

 م١٩٩١ ۔ ه١١٤١





 ديحوتلا يف لوقعل ١ راونأ ةموظنم

 نمحرل ١ هلل ا مسب ه. ل

 7 اهرب اوُرصبأف
 م

 برقلا طاسب ىلع اؤوَتسا ىتح

 ركألاب مهلوقع تشعتناف

 راكفألا جاتن . اوزربأف
َُ 

 همالس عم هللا :7 مت

 ليمجلا ات اب ِناَج رمم

 ن اسن الل ب ريي ت ل

 م ء

 هلص ١ ف ١ !رر د ُتُمْظَت ق و
 م -

 رابنالا رخاز نس { اهثطقل

 و

 اهعفَتا مع ا خرأ هنمو

 ميحرلا ن
 ىقتلا يئو ىهن ف لوصألا سمش

 اكاهلا اهرسي اوُبتاجو

 ب وقل ١ ف 7 ق ة ةرضح ف

 ركفلاب ممر رسا تسبو

 هم اعتإ اتس ن احطسم

 ليلجلا ىقطصلا يبنلا ىلع

 عب 7 ىضرلا َبححَصل و ىلالاو

 اد صق ملم لجأ هنإو

 ناقرتلاب فلك ام لك غ

 . ر راربألا ةداسلا هركلا نع

 ينض رق نم دغ ,ف اهارا ىتح
 م

 ۔, ,هو

 ا يعثص م نأو ىززلا لك

 لوألا نكرلا

 باوبأ ةعبرأ هيفو . هيلع لمتشي امو ملعلا ف

 لوالا بابلا
 هلضفو هماكحأو ملعلا ماسقأ يف

 الب ش رو رض ملعل ا ث ردخم و

 و

 د عت هل نيذ نم لكلاو

 ابجو دق مزال هنم :
 / اج انعسي مل .

 »)ثشؤت يرظتنَو للُمات

 7 امك افورعم .عرشلا يف يئ

 وه

 :_ زنل ادع امو ثجاوف أ

٢



 2 امتح .رحجاولل خلا

 يف ينانلا بابلا

 ارَجحح مسق ناَمْسق اناوس

 دنلا يف .عرشلا رابغابو

 ص ٥ س ۔ ٠ » 9 ِ ه

 سنج نع نمو لم زم

 ن ام ؟ / 7 ء ءاج لا ٢ وس ىتم

 يف ثلاثلا بابلا

 يرانلا باتك هقفلل لصألاو

 اعم يذه دنع داهتجالاو

 ج لوصألا ريغ يف يألاو

 ٥ ل م

 : انفًالخ زجي , مل

 و ا مكاحل ١ مكح دق ام , ريع يف

 ١ و و

 دق ,ع ابسلل لكألا لثم ُكاذَو

 بذألا )ايبّس ىلَع ُهَلَمَح ,

 8 م / . ۔ ّ

 منا كاذ رقلرَتب رداقل
٥ 

 ۔ ۔ 9 ٍ
 ل يضمت ىأ نإو اربعم

 هلفك َنَم هتوق غَم نمأم
 انألا انبر نم هب ثَاَج

 لاؤسلا ىف

 1 بيجملا ضيوفت ينانلاو
 يدتهت يلف سق مزالل

 ه4بارطضاب ءاج ٢ ضقا

 اََقَو لاحملا نم هنوك أ
 ٤. م ٥

 ىلاعت انب نع ىتم ينأ نم

 ايقن مي ولعو ةيم نع
 سنل اوا ع ينأو

 :_ :اا اق " درف

 ىوتفلاو داهتجالا
 ۔َ ,ه. و. ه

 راتخملا ةنس دعب غاممجإ
 م ٥ ٥٠

 اعدْبُم اهيف ناك نم كِلاَمَو
 7 وجألا ىرحت نأ بجاوو

٠ } 

 لزغ انليَمَو ىرت امم

 اوار اَميِف رفاك فالح ناك

 ًالدغألا َنَدصقاَق َتْمَكَح و
 ٥ م م

 درو يهت ناو اهلج تيأر

 بذلا ماَمِإ راتخا ام لثمك
4 
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 ًالدغألا ًنَقرْعَت ممَل نإ فلحلاو
 مدع اذ يف يرحتلا ذا الوأ

 لمُه ىوتقلا يف يف ملاعلا أطخو
 هلع هئالطب ىفخت ناو

 م -

 ةب .عامسلا ةّجُح امم ناك نإ

 ١ عبارل ا بابلا

 7 قا ه. 7

 الَمعَن نا اَشَت امب زئاج لع

 ملع 7 ابجاو زيتنست رلا

 م تا ى الَمجم برلاف

 ٥

 4 هبتتلف ارَّعُم نجي مو ر

 لهجل ١ م اسق أ ىف

 هلهج عسيال اميفو هلهج عسي اميفو

 املس 7 نامسق لهجلا

 ملت سل بكر ىلإ
 مم

 فيكت ١ا ى َُدَل ه وراب ايتع اب ابو
 َ م ُ و .

 ١ً نم ,. وو م و

 ه۔۔٥ و ا ٠. يف ىتأ رلا اًدَع ام ّ ام زب

 متنس ٤ نإ لاؤسلا ذع ذم ذقَتعاو

 اك هدوت | نأ كيل نكل

 رم و 7 ة ز 1 ٥ ى ` غيماؤَو

 ر نزرنخلاو تاو مّدلاك
 و 7

 دانزأل حبذي يذلاكو

 دق ًرطضُملا ىَدَل اذو

 ١ ۔ م ١ مو َ .. ,, م و و

 ِ َ ئ
 ٥ 7 و ا ده م ٠٥ و ا حرو

 غبت وؤئ ارب ت ٥ ر ربعم

 لدتلاك لاو يرانلا كلكو

 هتينم نيَدَو رؤفلاي نالوق

 لجألا ىلإ هَكلهج عيساوف

 هكلس مظت ىؤالاك ليقو

 تاتسلل نيذ تقو نأل

 ميقت هيلع ملام هعيمج

 روشمحلاكو ينيعلا مئاق نإ
 ناكملا َِ ناك ام أ ف



 : قحو ,اهنكيرا اوكرت ا ام

 © م م م

 ْعَجَرَو افالخ ذيصقت ةب م َاَح نإ

 رصملا ةلالض لهج عَسِي ملو

 عمو هرفك َملَع نأ دعب نم

 ٢ فالخ نص ف يفا ذ ي نإو

 الع لضفلا هل ل دجاو ناك ول
 م ] ىم

 ايلعلا نأ لوألا حجرو

 ةب كلهَج عيساَو ىتش لكو

 ؤ ىناثلا نكرلا

 ا هيولغ يلهاجل غن غبساؤف
 نبتنسا اهب مُهلُهَج اغركنز
 باتزا الي ءاش ْنَم حاكن

 قو هيف ام مارح ى أر ىتم
 رصا ذا الحتْنسُم ا امرحم

 و و . ٥ م

 ي ا كحلا . ه ملام مهمع

 لدعت 7 هليلحت ْنَع 7

 حاي_لاكز اهليورش ل

 ًامثأ هلع يرانلا َبجَجؤأ ق

 اَمَلْغلا لوقب لهجل عبسو ق

 الف قحلا رصبت ملام ليقو
 اسيت . ق . مهلاقت ا ءاييألاك

ّ 

 ةلمجلا ىف

 باوبأ ةتس هيفو إ هيلع لمتشي امو اهريسفتو

 لوألا بابلا

 اهب ةجحلا مق ةيفيكو ةلمجلا موزل يف

 مقي م ام ةلمجل ١ يف لوقل ١ و

 7 افلكم لج نكي ْمَل ذإ
 الذق هنم ناكل انش ولو

 م

 الَق ءرما اهئامب ىأ ناو

_ ٦ 



 ٥ ظَر اَم دعب ةلم و لا و كنُمَو

 الو و لهج عَسِي و

 هينف كش م لهج . ,كاذك

 3 ه . : اهب و هف >

 ثيحي ملام يضاملاب ينزتجَي ٢

 اهريسفت نم ةلمجلا ادَع اَمَو

 امي لفجلاو للاؤُسلا ىدل آلإ
 ينف مزاللاف ناميإلا ادع امو

 م

 - ٥

 ىلبأ ذق مهن ضغبلاو اريجالل
 ارط ق اهركذ نا هقيدصت

 ثكن مل امدهعك اهب ائيش

 اهريبعت نم تيأر ام مكحك

 امدقت ام ن تدخأ

 فكلا ! بلقلاب امهرْيرسُف
 هلقع هَل ىنملا ةجحو

 م

 ينانلا بابلا

 ديحوتلا يف

 ةمتاخو لوصف ةعبرأ هيفو

 لوألا لصفلا

 + انل 1 ديح وت ك اه ه و

 . و و ٥ ظ

 ٥ رما 7 ل اتيم ٥ 71 ١ دبعن

 هابشالاو دادنالاو دادضالا يفن ق

 ٠ ر ١ ه ۔ ٥ ۔ ۔ , ه
 سبتحا سفنلا ىوه نغو هرون 7

 ٥ .رج ز و هيهن هن اخس

 و

 هلذب انبذَع ش ناو

 ناقمْبلاو ةردملا اذك هل

 ناز الو ال لج هيرح

 رفنت هكلُم يف ُهن أ و

ريشم الو ال ريزو الو



 م

 الو خ الو قؤف هل س
 يئذلو لڵامِشَو نيم اذك

 هم ءىش َسيَلَو لزي مم
 هلكشو هنولو هنكي

 ّ و دم ِ 7 , .

 >لظح لكف دع ر الو لبق

 يزخلا يزب ثداح ىغث هنأإ

 هقَتْصَي نأ لق نم ملاعو

 م م . ِ -
 م

 ىلاثلا لصفلا

 نيهاربلا يف
 م

 ٩ م, م

 هنزاذ يف ةهباشم ةنا ول

 انزل هجوب نيبش لك ذا

 لزألا يف هَدْنع ناث ناك ؤ

 ط ة ادحا صخ .7 الو

 نام هرمأ يف هنا ول

 نانرلا يف مزلي اذكهو

 كراش هكلم يف ةنا ؤ

 م

 لمت هجولا كلذل ام م لكلا ف

 يل نأل احلاص لك ناكل

 ط .حجرم 7 كلا
 اسملا هتاذ هم

 ناكملل تسلا ب . اقل 7

 كراشا كلذ اداسف ناك

 ثلانلا لصفلا

 تافصلا ىف

 رانألا نافتصلاو ا تالا ف
 ريعب م 0 و ى زجي ملو

79 ِ 7 7 
 امب هفص و 77 7 ياو

 تالا فصوف اذ اَدَع امو

 ة اذ يه هتا ذل هت هئافص

 مزلي الئل هيف نكت مل ذإ
 زفقأ نوكين هنع الو
 اج ,ملعب ال ْمْيلَع هف

 للاَ{ح لكب انل فلاَخُم

 اَمَلغا هسفن فصو نم ُهََب

 اتخأ لعف فصوف هَدئاَع
 .ميقلاك , 7 فرغ

 ةت اذب لد اهريغ ل
 . مزجن هنم هنم ,سيلو هلولح

 ارقفلا . بأد ف ريق

_ ٨



 ثَرَع ةرذق ال يدق هو ثرت نيَعي ال ريصب وُهَو

 تاذلا نيع ىلصألا يف اهنأل تاقئصلا رئاس يف ادكو

 ةيؤرلا يف
 ِ م .. ١ ۔.ه٤۔ .مه 7 د ۔2 ٨ ۔

 ىلاح لكب مكحا ىراو اين لاحملا َنم يترابلا ةيوزَو
 . ۔ ه 7 ّ 4 ٥

 اَرْيَحَتلاو َضْيِتلاَو فيكلاو ارما اهمأل نم نأل
 زؤُسلا هب ىتأ امو هذه زظت ين لباقث ةهج يف

 زاتمبإلا ىفتناف ينارت نلو زاصبالا هكرذُت ال للؤق نم

 خدَْنُم ةمُم ةلالا هب اَم لاز حيصي الو ه حم اهئأل

 ميشؤ لذي هز ليدبت مزل هُحذَم لوزي نا َراَج و
 ى و و ٥ . ٠ 7 ٠ ۔ ۔

 مسججي ن نأ كرشلاو هل مكا مقنلا رفكب اهب ند نمو

 دبألا ضعب هج وك ههجو ا ىدب لثم هدي لوقي ناك

 ةمعتالا

 ةهبشملا اهب تقلعت ظافلأ ريسفت يف

 لجو زع هللا باتك نم

 هبيعفإ : + هظفح : يئأ ُهْنيَعَو هلوق يف ُهْثاَذ يئأ ههجو

 مسي ًاكلُم اوتنسإلاَو ةضبقو معن لقا ؤأ ةرذق هنم ديلاو
 مختق نمي ةوفغ هركمو مظع لت وأ ههجوَك هدجو ةب ومع .و و وسا ۔۔ےل وه ۔ ۔

 ثلافغلا بابلا

 بتكلاو ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألا ي

 ىلدغألا ديارتصلا ىلإ انوه اس لا ثب ولاخ م :

 الؤ قلا لطبت تازجغُمب الُمضََت ممُهاَوَغَد ةنورقم

_ _ ٩١



 م

 ام فرغت نأ َكيلَع بجاوو

 مزاللا ْمُهنَع لاحتسا اَمَو

 هنتناَمالاَو غيتلاو قذُصلاك

 بزذكلاَك اقيض لجنسلا

 كفم رهق يذ ادع امو
 و ٥ ٥

 ( : ح ا مث انيب 7 . ٥

 ىلُسزلا ياق 2 مهدعبو
 عمجل ا عئارش ثَحسَن ذ

 ء ___ ٌرَعُم اتعزش يئأ ُهَلاَمَو

 ے ماع الم مُهَدْعَبَو

 معز ينناو .لئينج مهلضف َضفا
 ن :اتيإ ١ بج ًاعيمج مهب

 نألا مظنلاب لد مالك وهو

 ُمَدَعلا ناكمإل قولخم لكلا

 ف هباشملا و مكحل ١

 م

 ةبتشُمو كخم نآرقلا فو

 يف فللاو انبر نم ىبأ لك
 انت 4 مهنم قافا م

 مسقنا ىتغَملا حضّتُملا مكحُملاف

 دارُملاب عطقل مكح صنلا يف

 زيل . 171 ا ذ

 لمملا ىق هايا وذو

 ينذا هئأب . اَم هنمف

 امز ةثتكفَو ذق امو لسر زوجي

 مراكملا يه ًاتغت مهقح يف
 : ةتاطفلاكو طبضلاو لقعلاو

 بزلا باكتز راو نوئُجلاكو

 نجسي ذل الا م مهقح يف

 ١ م ٥ و ۔٥ م و ه ا ه

 ليجلا ىسيمع هدعب ميلحلا من
 لمكالا ماقَملا ووذ ِءاَيبئالاف

4 

 عيدتلا انِعرَشب ىدهلا ىوس
 زعي ال ماودلا ىلع وهف
 ممُاتجلاو برلاب مهالوم

 ْمَشغ ق بيبحلا ىلَع هلضفت

 نشخلا هلزنأ يذلاب

 نألا داشرإ هف ناعم ىلَع

 مةتقلاب ىلاعت هدارفا

 نارقلا
 هب نيو ,نصقُم لتمو و 1 و . ه ٥ ل م

 اي . م ح ُ ا 7 يئا نامعوت

 ه ۔ , ٥ ۔ م َ ى

 مسحخناف ىنعم رهاظلاو صنلل

 داولل رهاظلا يف نظلاو
 و . ٤ِ . ه

 لييياتلا وهو هتإ ريص
 ر نلف ار وا

_ ١٠



 م و م

 اَمَهْبُس نوكي ام اضيأ هنيو

 متقغثي مل ينزلا هئأ هنيو
 دحم هلصأ اذه لكف

 زوُسلا لئاوأ فخأ لقو

 اًمَو اخوُسْنَم ناك ذَق ام لقو

 لامجإلا ف ف وق لا همكح و

 يناثلا مكح مكخُملل درلاو

 .ُ ه و 0

 اهبأ ذق مهرمأ رشع م ن
 منلغا نميهملا ريغ . ات

 دذُتحمُخُي سنل ءاشا :

 ربخن ك م لاتمألاب لقو
 اَمُكخُم ىمسي أخيمات ناك ذق

 لايخلا رهظأ نيي ىتح
 نآزشقلا ضقانت مزلي ؤ

 عبارلا بابلا

 لوصف ةعبرأ هيفو ة تو دعولا يف
 لوألا لصفلا

 باسحلاو دعولاو توملا يف

 ناميإلا بجي ح ,توملا

 ذَسبلا ؤ قراف نأ توملاف

 ىقَحا ,حؤزلا ف كاسمإلاب لوقلاو

 ذحأ رمعلا ءاضقنا لق تي ملو

 ارجح امارح ا الالح ناك

 ١. دصب ءىش ملالا يف سل ذ

َُ 

 : ء ءاج امم بقل ١ ب از اذَع من

 لجتث ل . و هق ةذص ن َرَدَقَتُع ١٤٩ و

 لَمَعل ١ زيم هف إ ب اًنسحل ا اك ا

 ر و

 م ٠

 م

 زابلا .ر اَمهاَدَع اَمَو
 و .7 ٥

 حصالا ذَق لمم فلخلاو

 حملا 7 2 نَع فقولا

٠
.
٠
 

 م

 0 ه و رو م م ه ٥.

 ليمحت ووتجوب تيم بي لعت

 ناتنسخلاو ثعبلا اذك هب
 ء 7 و و . آ

 ذ الل هيلا 7 ثبلاو

 ةخ ة يئ : هقزر 37
 . ٥ م ُ

 ٣ َقُم ه رو الإ
َّ 

 م ٥ ٠ ٥ ّ ٥

 هبتناف ىنعم رابخالا رتاوت

 7 م

 لعف 7 ٥ هأ ريل ١ رش و ريح

 ادنلا ريك ىرساف ا

 نار لا ىلإ ؤ باسح الب

 س انفلا امدعب نامح ا

 مث للد ل اذإ انب ب ةب ىلوأ

_ ١١ 



 جج جرا دوجولا نإ انلوق يف عق سل نييعت ُمَدَعَو

 ًالادجلا كرتاف ح ضوحلا لامعألا توح فخُص تكلا
 لوغشملا هدهعب ىفو ق م / لوسلا ةمأ نم هدري

 طارصلاو نازيملا يف ىناثلا لصفلا

 نمزلا نم فاصنإو لذ نابسحلا يف نازيملا اَمَئإَو

 اذُئغأَو ةفك هنلؤأي ادع ذإ فالخلا ي لوق : ل
 ٠٥ وو /ل

 الأأَت مهضعب اَمُك رسج ال حلا هف طا رصلا هلوق

 ةعافشلا ين ثلانلا لصفلا

 يقشلل َسنْلَو ىزؤلا َنم يقل لوسلا ةعامش
 و.

 زهَظ لؤائ نإ ميج رفك رفك ذقف اذ رع لقي نمو
 لزنم أ يئأ كرش ةاذف لات 4 ناو

 باتأآلاؤ لوسلا ةتسو باتكلا فلاخم هال

 ؛ميججلا ىظل نم ,عيفش الو 3 ميمح نم ملاظلل َسْيَلَك

 عبارلا لضفلا

 رانلاو ةنجلا لهأ دولخ ي

 اَهشَت اذهب امئاد رانلا يف ُدَلَحُي ت َْلَو ىَصَع ْنَمَو

 اقَسف ذق نَمَو رليش يذ َنيب ام انفقؤق م ةمعنب زفاكؤ
ً ِ ِ 
 اشنفَو باذعلا لزاتَم ىدل اشن قرفو وللا ىل ىنعا

 .ججات الب ,الا ىلَع تقَو يج هنأب لاق ْنَم كاذك

 ليم ينقَشَو ديمس اهيف لذ لك لاق م اَدَكَهَو
 ةينالع قساف اهلها ؤا ةيناف دوُلُسلا راد ق نمو

 ليزنلا ىلَع ةلا يف ثكرتغلاو ليوأتلاب ناك ام ادإ اَذَه

 س ١٢



 سماخلا بابلا

 ردقلاو ءاضقلا يف

 ه ؟وم

 زَدقلاَو اضيأ نم ءاًضقلايو
 خي ممَل اهلإ لق 7
 ىلات ءىش لكل هيوق
 ار هاس ًاقلاخت ناك ول

 ; " هلت هنإا ةذنت زَ
 ُباَسِتكا انلعف يف ان نكل
 بزلا ىغ هب لمن ذق مث ن

 لَح هللا نإ لاق نم قيس
 هع اطس ١ لعجي مل ها او /

 م

٠١ 
« 

١ 
١ 

 الطب اه ناح اول هنل

 لسرلا ثعب َعَم ديعولا لطبو
 هلع َو انلاعفأ -5

 ااَرَُش هل اَهئوك كاذك

 هلههجل اذ ملع نك . ول

 افو ةمعوقو ذري ممَل ؤ
 اتباَسِتكاو رييختلا اذل نكل

 رظتلا ف انقارع زجي ملو

 .7 هل ادعب اَتَلاَعْفأ

 م هر

 _ > سيلف تاّوتلا لا

 لَعَف ذق اميف ناسنالا ربج ذَق

 ةعاط أ هماش رفكلل هل
ً ً ِ 

 لبتلاك وداَممَجلا فيلكت َراَجَ

 همكح اربج بجوي ال مهب
 م

 ااذاَعلا َرَتَحع ذق ؛زأل

 هلَعف ْنَم هقلاخ نكت مل و

 اعنص ام ىَلَع أه كم ا ناكل

 م

 سداسلا بابلا

 مالسإلاو ناميالا و

 مالشإلاو ىنيصلا اَتئاَميئإ م. ء ٥

 1 ىعم .7 يف ت
 حال اع ضُم و نكي نم ٥ ۔ ۔

 اكخألا اعَو اَمِل اَنئاَعذإ

 مزل اذا ًالَمَع لوقا قيدصت

 دناعملا ًةَكْلَه تسا اهنم
 4 م

_ ١٣



 ١ م ےم .

 اوُصّصحَت ذق اذكه لذي ديزي نِكل صقني سيل ينعرتشلا ههج ههجو يف

 تلا لوقلا ه اذو ةعيمج ممَدَهنا َضمَبلا ممَدَه 7 ُهَنال

 ثلانلا نكرلا

 ةءاربلاو ةيالولا يف
 فوقولا يفو نادلوتي امو . امهيلع لمتشي امو

 لوألا بابلا

 امهنم لك ماسقأو ةءاربلاو ةيالولا بوجو يف

 اسف لا 1 اذكهو اققح ضر نموملا ةيالو
 مات ىلع يتات ةنال ماقأ ىلع ,نيذ نم م لكلاو

 اقَمَح لوسر ؤأ باتك اهب امط ذق ين ,يهو ةفْنقَح
 ناتتلإلا ةدْيِقَع اهئات ينالا وهف رهاظلاب مكلاو

 يلافلا بابلا

 رهاظلا مكحب ةءاربلاو ةيالولا بوجو يف

 قتعت ,هتزأ 7 دجاوب ُبجَ امكحم رهاظلا ةعءار

 ةرهشب ىتأ ح ا نيلذَع ةداهش أ رارقإ و نايع

 ةناماب بوجولا امئإَو ةيألؤلا ىدل زارقإلا نشتسا

 ةناع الب لذَع دجاو : ةيالولا ٍةَعَر ن فلخلاو
-
 

 تن مت مزل ال لييو مزل هتتع نكت نإو
 اَمَلْعلا هب اوُئاَج ام ليصفت اَملُعلا سيل لؤُدمملا لع نكل

 هتءارب ةريرس , ىزؤلا ىلع ةشالو تَبَجَو يلو يض يفو

 قحتسا ةَئاربلِل اراهج اَهب ئط يئزلاو كيلَع ثَبَجَو نا

س ١٤



٥ 
 م م ٥ و ٥ ٥ > .

 هيسفن نم ءار حبي نمو

 مزلت مل ىلوألا َنِم نكي نإ
 ملغت لا اَم صخر ه وو ٥ و

 ارهَتُشَم هن ةئافك نك ناو
 م

 و ٥

 .7 كل لو و نم ربَتُمَو

 يق َضزقلا كرت كو يفو
 1 كنم نكي نا ُهبتَتسا ث

 ةب هلام 7 ٢ نو
 ١ ة _ ة مهنم ضعبلاو ط

 ارجح لغفي ىتأ نإ كاذك

 لمتحا هلغف َناَك ام ادإ اذه

 ابب افلاَحَ نلو 7

 فق تئش ناو يأرلاب :

 مزلت نييملاع انُكَي ن
 ريفلا نم ةءارب ر ا

 هخلغفل اثيخُم ىلت ن مو

 7 اًّمَع نج 1 نا رو
 ١ يلنقلاَك دابِللَو ىتح
 9 ,٥ م و ٥ ۔

 فَعَض هنم ةألاربلا يفو هنع

 ىري زجلا ضراعو هلصأ يف
 لح ثيح الاو و اللاو اقح امح

 فعض يف انوُكَي نإ يأر فو

 متت امي حملا ةالو

 زذغ ُهلوَتَي مل م لقو
٣ هيئيك لاه ًكاَذَم اولا

 

 ثلافغلا بابلا

 هماكحاو هماسقأو فوقولا ف

 لاوس ؤا يار نيد فوقؤ
 .ه. ه هب د 3

 امّتَسَت نإ يللا ض يئارلاو

 لي اد َعَم لاؤسلاو للقو
 مكخا اَتَعَالَت نسلو يفو

 و م ٥

 كشلا امهنم لك نالطب

 دتقت اميك هلم و ر

 لا ن نم عم يأرلا لع وف
 ملع مل اذإ ا : اكشإ ا فؤقؤ ة

 كشب نمم ريع يلو ال

١٥



 عبارلا بابلا

 اهنم رئابكلاو رئاغصلا ةفرعمو & بونذلا ماسقأ ف

 اَبَجو ريبك ِناَممُسَق بنذلا

 طخس : هلَع نعللا بج واف

 بذكلا لثم ريغصلا هسكع َ

 رََكَف ريغّصل مصأ 7

 ناف هب وت ١ريبكلا بكارو

 ا قؤنؤ هللَض مهضعبو
 ارْعَص ابنذ بكازلل مكحلاو

 له م رذنم رارصالا يف فلخلا

 فافخنساب :ا ْنُكَي نإ ا

 انأ نإ لول يف فلُخلاَو
 ى هم و ه ل و ٥ ؟ ۔

 ايقن ضعبو , بوتي :

 رم م 7 ٥ , 0 ىم م

 ابضغ هنم يرابلاو هب دح

 ; طقس ب م لوسرلا ج أ

 بهللا لثمو صقرلاو فحت نا
 نسلا باتكلا يف ريبكلا ىتا

 نيق هيضغُبب هللا ىلإ أ

 ىتأ بولا نع نإ رمتسا م مث

 ار ه و م

 ىري ىتح مالسإ
 تلا م بت ملو ىضم , اذإ

 هار 5 ف ه و. 4

 رلبتزئي نا لبق يوقلا ى
 ٥ و ۔, ۔ء٥ م 8 م م

 هبنذ نم هباتَتسا اذ ذعب و

 سماخلا بابلا

 فذاقلا ماكحاو رئابكلا نم ءىش يف

 سسجتلا لاو نموُملا ةبيغو
 ناو ارح نإ ولا فاق

 يلو نك مو ا ارح نكي ر نإو
 يبص وأ ادبع فوذقملا ك ن

 لق نمم هريفكت يف فلُحلاَق
 ال ًالوُهْجَم فوذقملا ي نو
 بجوي مل كرشم دنع فذقلاو

 نك ا 77 ًادْبَع

 لألا , لثيق ناك اغلاب

 يبأ اكرششُمَو نيلو ريغ
 لفف نم ىت امم هبيوتت

 الجغتنُم زاق اق رفكب مكح

 بذكي ْمَل ا هيتآ َناَرَفُك

س ١٦١



 اَلكُم نكي مل . 3 كا دك

 \ ن 5 د \ ر

 بابلا

 افرغاف [ لثم همكحب

 زلاب تاحفنلا دإتَع

 \انأع اد ق . ومش \ رين د مدان ت

 دوحجو . رفك ىلا رئابكلا ماسقنا يف
 ٥ - . ى وم و و

 نو ذوخج نامس : :

 ذبألا ىلع هله هأ سجرب 7

 مهحبذ مرحو مهيراز رذ بشا

 ءاوس ات هنم اذكهو

 اروج باتكلا لمهأ نم . نلو

 تأ ةيزجل برحلا عفريو
 اهف حاكنلاو ع ابلا الا

 ِاتوألا ىوذ . نوك رشلاو
 هنيد ْنَع ر ار مكح كاذك

 ٠  .وه 7 . - ١
 مِمسو امهنم يناقلا قافنلاب و

 امن للَسرمَو لىليزنت درل
 ديسلا م مهنم :برحلا يف نياو نا 2

 زوج برح َنوُد :: :

 ث _ سوجملا يفو مهنم
 الغا سوجملا يف نام محم

 ناميإلا ىريس يقاو ْمُهَل س
 م ص ےسھ هقب نَع شلاب خاو

 عبارلا نكرلا

 باوبأ ةعبرأ هيفو ةبوتلا يف
 لوألا بابلا

 اهطورشو اهناكرأو ةبوتلا يف
 « رمقل ۔ ٥ م

 اًَبَجَو ضرف نامسق انتب وت
 رافسا م مَدَن اهئاكزأ

 يرانلا رمأ لاتيم اهلصأو

 انيبن نَع بنذلا لثم ُب بولا

 دسحلاو ًاعَم م ربكلاو بججُعلاف

 ابي لفت ينالاو ىصع نمب
 راتىكناب غوججزلاو مزعلاو
 رازوألي ط لا اَماَهَتنُمَو

 اني ذَق اَكَه ًارهَجَو ارس
 ۔٥و ٥ ئ 7 ِ م م

 دقفت نا اَهتَبوَت ايرلا اذك
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 ارفك ىّلَع رعلا اذكهو
 هبئذ نم بات ري و

 ُذَق برغملا م ُسْنشلا لط ا

 لقث ًادْمَ ًادْمَع نيؤملا لتاق
 اذإ لضأ : و 7

 يفو ممُهَل ةبوت نأ لقو
 :ت عبتت ذأ لفلا ىلع نكل
 الإو ةردقم يف ناك نا

 4 ۔ ؟
 ناميلا نم تأ قحلاق

 هبرق نم اد توملا ىري ىتح
 ذَرَو ذق ذق امي راتخملا ِنَع ىأ

 {أ لضم / ١ اذَكَمَو هنب وت

 انكف امح لط ىلا

 ينيطنصا سل نأ نابت أ لوق
 ٥ م م

 نق نمو اَعَد امب ُهلَضأ

 ىتؤتلا باتمب يرح وه

 يلاغلا بابلا

 بئاتلا لاوحأ يف

 .ضَم ُالوَمِل اضرت كرائ

 ال لأو هلادبإ 2 هيَلَع

 ةالصلاو موصلا لثم ًكاَذَو
 له ةعاطلا ىأ ن صلا يفو

 ّ ي م 3
 اضرف ذق ةبوتو ةرافك م ٠
 العج اذ يف ةب وملا ىوس ءىش

 تامْرُحْلِل مرح نَم مكح يف
 لح ن نارفلا اذإ اهباوث هل

 اصّصححُم ىتأ كريش ام رْيَع نم

 ثلافخلا بابلا

 لحتسملاو مزحلا ةبوت يف
 و 9 مو ٥ ىم ُ م ٥ے م ٥ ل م

 مرحي نم هبوت س
 ٠ . ك 2ِ ٥ ۔ م

 لألحخبساب هاتأ نكي ناو

 بتسك ذق ام هدي يف نكي نإو
 لقن نج مرحم همكحو

 مت انغ نكم لمل
 .منرغت الي بوتلا هرخُي مل
 لاوقألا لدعأ ض هسكمعب

 بلس نمل هدرب نأ هنَلَع

 لحتسا دق تا حبصن ىتح
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 عبارلا بابلا

 ةبوت اهنم مزلت ال يتلا رومألا يف
 لوصف ةنالت هيفو

 ةيقتلا يف : لوألا لصفلا

 صلخت نإ للقي ةيقت زجأ
 ىنج نا ! سفن فالا إ يف ا اَهعَتُماَو

 رلنيلب ةّتقتزجم تو
 زرَتضلل عيبأ ام ام زاوج نك

 بجي دحلا امب ءاج ور مو

 ٥ م 97 و

 صح وقلا ه هب نَم رض ض يليت ن

 تقلا رمو يقرتلاو يقزحلاك

 رَهَتَشا مدلاو ةمل لكألاك

 بحَْسَت دحي ال نأ يف هنَلَع

 اطخلا يف : يناثلا لصفلا

 7 ًاَطَخلا ىدل منلا عفرو

 قّطُملاَكَو سفنلا لتاقلاك

 : ثلانلا لصفلا

 ناسل ىدل ززولا َضفزَو
 ر َدَق امب هدَهاَج ن ا دعب نم

 ّ ء ٠ وم , م 7 ِ

 نَملْسِي امكح رهاظلا هم زلا

 قتغُملا يلنمَو اطخ ُهَنَجْؤَر

 سفللا ثيدحو نايسنلا ىف

 ناطيشلا
 هم . 3 ه .ه ے ؟ :

 (باتكلا ةمتاخر

 لوقل رانأ ه هللا دمحب تمت

 لالخإلا ةَمْصَو نم
 بلاط لُكِل ًافزيص اهئزدمأ

 م

 يف ريسيتلا ىلع هللا دَمح دمحأو

 لع ميلست ذ عم ةلصلا مث و

 اشق ْنَمَو هبخَصَو ل

 لوصألا يف تش معأ ةيواح
 ىلاََكلا ةقيرط ًةَكِلاَس

 بذاك ىلوق لك نم هئوُصت
 فرش ني هئم ذق ام مأ

 الَم ريحت نم ث ُهَملا م م و

 ٥ 2 - , ه

 افلا مامتلا ىلَع ممُهَجاَهنِ

س ١٩١



 محرلا نهرلا هللا مب

 ىفص و & نيدحلملا غيز نم انبولق رهطو 3 نيدلاب انلوقع رون نم اي دمحلا كل
 نم انلعجو 5 نيلطبملا ليواقأ نم انلامعأ صلخو ، نيعدتبملا تالالض نم اندئاقع
 ىلعو { نيملاعلل ةمحر ثوعبم ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ، نيدتهملا نيداهلا موقلا

 . نيدلا موي ىلا مهيعبات ىلعو هبحصو هلآ

 © نايدألاو ديحوتلا دعاوق يف ، نانملا نمحرلا اهب تلع نم ةموظنم هذهف : دعب و

 قدصلاب قطنت إ ناهذألا ولج لهنم بذعأ ةدراو 8 نأشلا اذه يف جهنم ىلعأ ةكلاس

 ةديعب ©،© لوانتملل ذخاملا ةبيرق 0 يدابلاو رضاحلا نيب قحلاب عدصتو ث دان لك يف

 : لوقأ اهيف امب اهردجأ امو ، لوقعلا راونأ اهتيمس ؤ لداجلا ضارتعا نع روغلا

 رهز مجن ال راونالا هذه

 ىلعلا بابرأ بابلأ اهلف

 ىأن دق ام اهنف :يف تبرق

 رمق وأ سمش قارشا الو ال

 ركفلا كلت هب تناز علطم

 ربتعم مهم لك توحو

 اوفلس دق ىلألا يخايشأ تيل

 اهعمج يف اهحيقنت اوأرو
 عساو لاجم اهيف مهلف

 تدز ينا مغ ، ارصتقم اهتايبأ يناعم ىلع ، ارصتخم احرش اهتحرش تنك دقو

 . هتحقنف حرشلا كلذ ىلا تعجرف 0 تايبأ ةلمج هتقحلأو ، تادايز اهمظن ىلع

 ةجهب) هتيمس ، ارصتخم ابذهم احرشو & اررحم امظن كاهف ، هتحرشف ديزملا اذه ىلاو

 . ليكولا معنو يبسح وهو ء رارقلا راد يف ارخذ يل هللا هلعج (راونألا

 ررغلا اهينابم عضو اودهش
 رردلا اناعمل يباختناو

ردق ىلعأ مهدنع اهلو



 محرلا نمحرلا هللا مسب

 زيينايبلا دنع رخؤمو { نييوحنلا دنع مدقم فوذحمب ةقلعتم ةناعتسالل (ءابلا)

 بسانم لعف هنا قحلاو ؟ لعف وأ مسا فوذحملا كلذ لهو ئ ماتهالاو رصقلا ةدئافل

 . كلذ وحن وأ بلطأ وأ ىدنتبأ هللا مسب هريدقت لمسبللا ضرغل

 حرصو ، نايمهلا يف اك قارغتسالل وأ ةقيقحلل وأ نايبلل هللا ىلا مسإ ةفاضإو
 بجاولا تاذلا ىلع ملع هللاو ، لا هيلع يتات امل ينات ةفاضالا نا روذشلا ةيشاح يف

 . دماحلا عيمجل قحتسملا دوج ولا

 نيلوقلا الك ىلعو ،؟ ناتفص وأ 5 هللا ءامسأ نم نامسا امه له (محرلا نمحرلا)

 أ كلذك سيل ملعلاو ، درف هيف رصحني يلك امهنم دحاو لك نأل 3 نيملعب اسيلف
 .؟ هوج و نايب افطع وأ ؟ هنم نالدب وأ .؟ هلل ناتفص بارعالا هج وأ يف امه لهو

 .؟ تالوطملا نم ملعي اك ىنعملا يف نافدارتم امه

 لك) : ن هنع ةياورلا يف امب المعو 0 زيزعلا باتكلاب ءادتقا ةلمسبلاب دتباو

 ٤ مذجأ ةياور يفو ا عطقأ ة ةياور يفو 1 ( رتبأ وهف هللا مسبب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ

 | ىنعم متي ال ءانب مت ناو © تاكربلا نع عطقنم يأ 5 اهلك يف دحتم ىنعملاو

 لوأ يف اهناف ، زيزعلا باتكلاب ءادتقا ةلمسبلا دعب ةلدمحلاب ءادتبالا نوكي كلذكو

 هللا دمحب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك . ةفع هنع ةياورلا يف امب المعو 7 ةحتافلا
 . ةكرب لك نم فقوحمم رتبا عطقا وهف ينلع ةالصلاو

 ىقتلا يوذ ىهن يف لوصألا سمش اقرشأ دق يذلا هلل دمحلا

 ىلع ءانثلا هيف لخدف ، عوبطملا ثداحلا ريغب ءانثلا وه دمحلا : يولملا لاق
 نم فيرعتلا اذه ريغ ىلع ضرتعي اذهبو { دماحملا لجأ نم هناف ةميدقلا هتافصب هللا
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 اهضعب يف تافسعتب كلذ نع بيجأ دق ناك نإو دمحلا اذه جرخت اهنإف فيراعتلا

 . هطسب لحم اذه سيلو ىلاعت برلا عم بدأ ءوس

 قذ) هنمضت امل رانلا نم لفسألا كردلا يف وه نم فصو ءانثلا نع جرخو
 . ةيرخسو هل صيقنت لب ءانثب سيل هناف (ميركلا زيزعلا تنأ كنا

 وهو سنجلل امإو ميدقلا دمحلا ذئنيح دوهعملاو دهعلل امإ دمحلا يف (لا) و

 بسح ىلع ىرخأ عنتممو 5 ةرات زئاجف هيلعو هفاشك يف يرشخمزلا بهذم
 . نايميهلا يف اك تالامتحالا

 هيلعو ، قحلا وهو هلل دمحلا دارفأ نم درف لك ىنعملا نوكيف قارغتسالل امإو

 هرصنيو (هللا نمف ةمعن نم مكب امو) ىلاعت هلوق هديؤيو ، نايميهلا يف بطقلا دمتعا
 . هخيش طخب ابوتكم هدجو امم هتيشاح يف يولملا ىكح ام

 الو ، لجو زع هللا قح يف الا لاقي ال افرعم دمحلا) : رخفلا مامإلا لاق

 ميدقت هرصنيو صاصتخالل هلل يف ماللاو) : هيوبيس لاق { (ديزل دمحلا لاقي نأ زوجي

 . (دمحلا هلو كلملا هل) نباغتلا ةروس يف رورجماو راجلا

 يه يتلا لوصألا زيص ىنعملا ناكف ةروريصلل ةزمهلا (لا .. اقرشأ) و
 هبشملا باب نم سمشلا تلعج دق تلق ناف 3 ةقرشم اهب ءادتهالا يف سمشلاك

 ةراعتسالا باب نم نوكي نأ حصي ال تلق . ةراعتسالا باب نم اهلعجت ل ملف هب

 ةفاضالاو لوصألا وهو & روكذم انه وهو ث الصأ هبشملا ركذ ىوطي ثيح الإ
 مكح فرع ام وهو لصأ عمج لوصألاو ث هبشملا ىلا هب هبشملا باب نم امهنيب

 . هب هريغ

 دهزلا وهو ىوقتلا ىنعمب مسا (ىقتلا) و © لقعلا وهو ةيهن عمج (ىهنلا) و

 ىطعي ال عفانلا ملعلا نآ ىلا ةراشا هيفو © مزاوللا ةيدات ىلا ةعراسملاو مراحملا نع
 . ءايقشألا همرحيو ءادعسلا هللا همهلي ربخلا يفو ، عرولا ملعلا ءاعو نأل يقتملا ريغل

 لوأ يف ملكتملا لعجي نأ يهو 3 لالهتسالا ةعارب (لوصألا سمش) هلوق يفو

 . ةيروتلا هجو ىلع نوكي ام اهنسحأو ، هدوصقم ىلا ةراشا همالك
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 اكلاهملا اهرسب اوبناجو اكلاسملا اهرونب اورصبأف

 ةيببسلل اهرونب هلوق يف (ءابلا) و { رصبلاب ال ةريصبلاب دارملا (اورصبأف) هلوق
 8 مهوتي دق ك سمشلا ىلا ال لوصألا ىلا ةدئاع هنم (ءاملا) و { هبحاصملل وأ

 { ةبناجملا نم لعاف (اوبناج) و ،} كولسلا ناكم وهو ، كلسم عمج (كلاسملا) و
 ةلعافملل عوضوم هنأ عم ماقملا اذه يف لعافب تيتأ مل : تلق نإف © ةدعابملا يهو

 نايتإلا : تلق ؟ امهوحنو ذاختالاو بنجتلل عوضوم هنأ عم لعتفأب تأت مل و ابلاغ
 ىفوأو ةدئاف حجناو ىنعم غلبأ هنوكل لعتفأب ريبعتلا نم ىلوأ عضوملا اذه يف لعافب
 ببسب اهسفنب مهتبناج كلاهلملا نأك ذئنيح ىنعملا نأ ىرت الأ 0 دوصقملا ةيدأتب

 دوصقملا كل رهظي اذهبو الصأ مهل ضرعتت ملف لوصألا يف عدوأ يذلا رسلا كلذ
 . كالملا عضوم وهو كلهم عمج (كلاهملا) و

 برقلا يف ةيسدق ةرضح يف برقلا طاسب ىلع اووتسا ىتح

 ريخ ىلا لوصولا نوك نع ةرابع (برقلا طاسب) و & لادتعالا (ءاوتسالا)

 هرمأل هلاثتما هالوم ىلا دبعلا برقتو . ةفشاكملا ةجردو ةدهاشملا ماقم ىلا لومأم
 فينك نم هل 7 هل هتناعاو هتعاطل هايا هقيفوت هدبعل هللا بيرقتو هرجزو

 . لامكلا ةرئاد نع ةرابع (ةرضحلا) و { رايغألا

 يتلا ةلاحلا يهو سدقلا ةرضحب اهنع ربعيو ةرضحلاب دارملاو : يروهنمدلا لاق
 الا اهيف ىري ال ةلاح يف نوكي نأ الصاوو افراع يمس كلاسلا اهيلا لصو اذا

 رودص ىري ال يأ (ىلوملا الا اهيف ىري ال) هلوقب دارملاو ، ىلاعتو هناحبس ىلوملا
 . نمحرلا ىلا هبلقب اهجوتم 3 ناوكألا نع ايناف ىلاعت هنم الا ةقيقحلا ىلع ءايشألا

 نأ كش الو { نافرعلا فئاطل نم هبلق يف ىلاعتو هناحبس ىلوملا هيقلي ام افقلتم
 © سدقلا ىلا اهل ةبسن ةيسدقلاو ، ىلاعتو هناحبس ىلوملا ركذ ةلاحلا هذه ىلا ةليسولا
 برقتلا ىنعمب لوألا برقلا نأل تيبلا يف ءاطيا الو 0 اهب قيلي ال امع دعبلا وهو
 . هللا لعف وه يذلا بيرقتلا ىنعمب يناثلا برقلاو 3 دبعلا لعف وه يذلا
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 5 هيف فلتخا ذقو لقع عمج لوقعلاو 0 هترنع نم ضبن اذا رثاعلا شعتنا لاقي

 ٦ اهدادضأو ءايشألا نيب اهب نوزيمي هدابع ىف هللا اهقلخ ةلا وه : يعفاشلا لاقف

 هنم أنم مه اهبصن ،© تامالعلاب ةبئاغلا رومألا نيب اهب اولدتسيل هناحبس مهيف اهبكر

 ساوحلا رثكأ نأل ى © غامدلا يف هناطلسو بلقلا يف نيعم وه : موق لاقو ، ةمعنو

 ةريصبو ةوق وه نورخا لاقو { غامدلا ىلع برضلاب بهذي دق كلذلو ، سأرلا يف

 سفنلل اعنام هنوكل القع ىمسيو ث نيعلا نم رصبلا ةلزنم هنم هتلزنم بلقلا يف
 وهو & تءاش ثيح بهذت نأ اهل عناملا ةقانلا لاقع نم ذوخأم هاوهت ام لعف نع

 © اهعجرم هيلا هريغو سحب تامولعملا عيمج صقتنيو دادزي نأ ناسنإلا يف قولخم
 . اهيلع يضقيو اهزيمي وهو

 وهو الا لصأ نم امف اهرسأب مولعلل لصأ وهو { ميظعلا نآرقلا (ركذلا) و
 . ليرنتلاو لصألا وهو { نآرقلا هلك ملعلا) : هع هللا لوسر لاق 5 هنم طبنتسم

 كرابم ركذ اذهو) ىلاعت هلوقل اركذ هامسو { (ليوأتو هل ريسفت ملعلا نم هدعب امو
 . (هانلزنا

 ىلاعت هلوق ريسفت يف ةمركعو دهاجم نع اك تلاط يأ (تقسب) مضانلا لوق و

 مضلا عضوم يف رهاظلا عضو لوقعلا (رارسالا) ب دارملاو ، تاقساب لخنلاو
 يف سفنلا ةكرح (ركفلا) و 3 هيف نوكي ام نسحأ وهو لوألا ريغ ظفل ىلع

 . لييخت تاسوسحملا يف اهتكرحو تالوقعملا

 رادقملا فرش نزرع تبرعأف راكفألا جلناتن اوزربأف

 آ ببسلا 1 ببستملا ةفاضا باب نم ت ىلا جئاتنلا ةفاضاو ةرمنلا ةغل يهو

 اهيلا اولصو يتلا ةيلاعلا ةبترلا نع ةرابع (رادقملا فرش) و ، تنابأ يأ (تبرع ًافر

 . ملعلا ةطساوب اهيدل اوفقوو
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 هماعنا انسب نابحطصم همالس عم هللا ةالص ش

 ليجلا ىفطمللا يبنل ا ىلع ليمجلا الكللاب ن اجزرتم

 ةالص ليقو & ءاعد سانلا نمو © رافغتسا ةكئالملا نمو © ةمحر هللا نم ةالصلا

 : تلق هانعم يفو ، اضيأ ءاعد ةكئالملا

 ءاعدلا اهانعم قلخلا ةالص امأو هتمحر هللا ةالص

 عفرو ى ةيحتلا مالسلاو & ىنعم ةيئاشنا ، اظفل ةيربخ ةالصلا ةلمجو
 نيسلا حتفب ءانسلاو نابحطصم امه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ هنأ ىلع (نابحطصمر

 ةفاضاو ث هيلع معنأ ردصم اهرسكبو 5 ةمعن عمج ةزمهلا حتفب (ماعنالا) و ، ءوضلا
 نابحطصم هيف ىنعملاو ، اهفوصوم ىلا ةفصلا ةفاضا باب نم ماعنالا ىلا ءانسلا

 يحوأ ناسنإ يبنلاو ، اضيأ ادتبمل ربخ هنأ ىلع (ناجزتمم) عفرو 3 ةينسلا هماعناب

 ربخلا يا 5 ابنلا نم ةزمهلاب وهو ، اضيأ الوسر يمس هغيلبتب رمأ ناف ، عرشب هيلا
 ىنعمب وأ لجو زع هللا نع ءابلا رسكب ربخم هنا رابتعاب لعاف ىنعمب نوكي نأ حصيف

 © ةعفرلا يهو ث ةوبنلا نم ابنلابو ، ىلاعت هللا نع هربخأ ليربج نأ رابتعاب لوعفم

 نم ام ذإ هريغ هعفرل لعاف وأ هريغ نع هبترلا ا عوفرم هنأل لوعفم ىنعمب حصيف
 . مظعلا (ليلجلار و صلاخلا (ىفطصملا) و . ةع يبلا هتعفر بابو آلا ع وفرم

 عبت نمو ىضرلا بحصلاو لآلاو عفش نم لك ديس دمحم

 كلذب يمسو . لل نيلسرملاو نييبنلا متاخل ملع { دمحلا نم لعفم (دمحم)

 . رقللع لاق ى . مهلضفأو مهفرشأ يأ (عفش نم لك ديس) و } ةدومحملا هلاصخ ةرثكل

 رم وع اح رمو . ه مهب دارملا (لآلا) و ، (رخف الو مدآ دلو ديس انأ)

 لك دمحم لآ) هقلع هنع ةياورلا يف ام ليلدب هتعيرشب اكسمتم { هتقيرط ىلع ناك
 : اودشنأ ىنعملا اذه ىلعو (يقت لكر ىرخأ ةياور يفو ، (نمؤم

 برعلاو نادوسلاو ماجعألا نم هلتلم عابتأ مه يبنلا لا

٢٥



 به يبأ يواغلا ىلع يلصملا ىلص هتبارق الا هلا نكي مل ول

 ىنعمب بحاصل عمج مسا ث ةينالا ناكساو ىلوألا ةلمهملا حتفب (بحصلارو

 هب انمؤم هتوم لبقو ةوبنلا دعب هيقل نم وه ريسيتلا يف يوانملا لاق ، يباحصلا

 ىلع بحصلاو لالل ةفص اهحتفب يضر ردصم ءارلا رسكب (ىضرلا) و ، (ىهتنا)

 . هوحنو ىضرلا لهأ هريدقت فاضم فذح ىلع لوقت نأ زوجيو ، لدع ديز دح

 دق تلق ناف ، نيدلا موي ىلا ناسحإب مهل نيعباتلا دا رأ (عبت نمو) هلوق و

 نوكي نأ تيفن و 3 هتعيرشب اكسمتم هتقيرط ىلع ناك نم لك ن هلا تلعج

 بحصلا فطع يف ةدئافلا امف . مهريغ ىلع مهل افي رشت هتيب لهأ صوصخلا ىلع هلا

 © ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم فطعلا اذه : تلق 5 ؟ لآلا ىلع نيعباتلاو

 نارقلا يف اذه لثم درو دقو . نايبلا ملع نانج ضاير ضاخ سم اهيردي هتكنل

 . ؛ؤىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح ىلاعت هلوق اهنم © ميركلا

 ادصق ملع لجا هناو ادصقم مهأ نيدلاف دعبو

 ناهربلاب فلك ام لك نع ناسنالل برعي هنال

 امإو © ةصق ىلع ةصق ذئنيح فوطعملاو ةفطاع امإ دعبو هلوق نم (واولا)
 هيلعو . ءافلاب اهنارتقال لوالا نم نسحأ هجولا اذهو 3 ةيليصفتلا امإ نع ةبئان

 ةالصلاو هللا دمح دعب مهم ءيش نم نكي امهم هيوبيس بهذم ىلع ىنعملا نوكيف

 © هيلا جايتحالا ةدشل نيدلا ملع وهف هللا ءايلوأ ىلعو ث هللا لوسر ىلع مالسلاو

 عضو وه نيدلاو { حلا .. نيدلا ملعف يأ (نيدلافر هلوقو © هيلع ليوعتلا ةرنكو
 ةعيرش ىمسيو تاذلاب مهل ريخ وه ال دومحملا مهرايتخإ اب لوقعلا يوذل قث وئاس يملا

 يع يبنلا ىلع هالمأ كلملا نأ رابتعاب ةلم ىمسيو 0 انيد انل هعرش هللا نأ رابتعإب
 فالتخاب تارابعلا فالتخاو © دحاو ىنعملاف هتمأ ىلع يبنلا ءالما رابتعإب وأ

 8 هريغ دصقم نم امه دشا يا مها هدصقم يأ (ادصقم مهأ) هلوقو © تارابتعالا

 ملع لك مظعأ نيدلا ملع ناو يأ (ملع لجأ هناو) هلوقو 3 مزعلا ىنعمب انه مهلاو
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 دارملاو ، قطانلا ناويحلا وه (ناسنإلا)و ، نيبي يأ (برعي) هلوقو 5 هب عفتنيل بلط
 هفرعو ، هلعف سفنلا ىلع قشي ام دبعلا هللا مازلإ وه (فيلكتلا)و & فلكملا انه هب
 فيلكتلا نأل رظن هيفو باوثلاو باقعلا امهب بجي ناذللا يهنلاو رمألا هنأب مهضعب

 ةجحلاو وهو سفنلا يف ىنعملا تبنأ ام وه (ناهربلا)و { يهنلاو رمألا ريغ ءيش
 . ىنعملا ةدحتم ظافلأ ليلدلاو

 هلدع قيرط تزج اهردت نا هلصأ يف ًأررد تمظن دقو

 اذا كلسلا يف ؤلؤللا تمظن لاقي 0 ءىشلا ىلا ءىشلا فل ةغل (مظنلا)

 . ةصوصخم ةيفاق ىلع صوصخم نزو حالطصالا يفو ، ضعب ىلا هضعب تممض

 هلوقو 3 اهمسا اهل راعتساو رردلاب اهمظن ىتلا لئاسملا هبش ؤلؤللا (رردلارو
 © عورفلاو لوصألل لماش هنأل نيدلا ىلا دئاع ريمضلاو ، هلوصأ يف يأ (هلصأ يفر

 لوصأ ملع يف اهئافصو اهنسح يف رردلاك يه يتلا لئاسملا هذه تمظن دقو يأ
 نيدلا لوصأ ملعلا اذه يمس امناو اداقتعا اهيلع امو سفنلل ام ةفرعم وهو آ نيدلا

 نار هلوقو ث هل داقتعا ال نمل نيد الف اداسفو ةحص هيلع ينبم هلك نيدلا نال

 قيرطرو ؤ تكلس ىنعمب (تزجرو 3 هملع اذا ءىشلا ىرد نم اهملعت يأ (اهردت
 . نيدلا يف ةماقتسالا نع ةرابع (هلدع

 راربألا ةداسلا ماركلا نع رانآلا رخاز نم اهتطقل

 دئاع اهتطقل يف ريمضلاو ‘ سحي ال ثيح نم ائيشف ائيش ذخألا (طيقلتلا)
 (راثآلارو ، ىمط اذإ رحبلا رخ .رخز لاقي يماطلا (رخازلا)و ، لئاسملا ىنعمب رردلا ىلا
 ظحال مهلوق ىنعم وهو ؤ تزع هللا لوسر نع يورملا ربخلا لصألا يف وهو رثأ عمج
 © ةيعرشلا ماكحألا يف ءاملعلا ك ىلا انحالطصا يف لقن مث 3 رثألا دورو عم رظنلل

 يقتلا ىلإ لقن مث ، ىطعأ لئس اذا نم ةغل وهف ، ميرك عمج (ماركلا) نع هلوقو
 نم وهو ديس عمج (ةداسلا)و ، مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نا ىلاعت هلوقل
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 هنيب ام حلصأ نم وهو ةدحوملا حتفب رب عمج (راربألارو > ةليضفب هموق قاف

 . هبر نيبو

 يضرق نم دغ يف اهارأ ىتح يضقي اهيف لوبقلاب هللاو
 اهعنص متي نأو ىرولا لك اهعفن معي نأ وجرأ هنمو

 يأ (اهارأ ىتحر هلوقو ، مكحب يأ (يضقيرو { ءىشلا ىلع باونلا (لوبقلار
 (دغرو ث ةنجلا لخدت ىتح ملسأ رفاكلل كلوقك يك ىنعمب ىتحف 3 اهدجأ يك
 ريبعتلا يفو { ةرخالا انه هب داراو ، هيف تنا يذلا كموي دعب يذلا مويلل مسا

 يلمع يأ (ىضرقرو ى ةرخآلا لابقاو ايندلا لالحمضا ةعرس ىلع هيبت اهنع هب
 حلاصلا لمعلا هب هبش 3 هنم هيضتقتل كريغ هتيطعأ ام وه ضرقلا لصأو 3 حلاصلا

 يذلا اذ نمل ىلاعت هلوق نم اسابتقا هعفنب هبحاص ىلا عجار امهنم الك نأ عماجب
 (هنمو) هلوق نم (ءاهلا)و 0 هميرك رجأ هلو هل هفعاضيف انسح اضرق هللا ضرقي

 . ةعانصلا ىنعمب مسا (عنصلار)و ، قلخلا (ىرولارو 9 ةلالجلا مسا ىلا دئاع
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 لوالا نك رلا

 باوبأ ةعبرأ هيفو ] هيلع لمتشي امو ملعلا يف

 & اهب كسمت نمل ىقثولا ةورعلا يه اهنأ عم ةلمجلا نكر ىلع ملعلا نكر مدق
 ىلع اهب ةجحلا موقت هبو ح اهل الصأ ملعلا نوكل { اهضقني نمل ةمالسلا يهو

 . ملع اضيأ وهف 5 لابلا رطاخب موقت اهانعم ةجحلا تناك ناو { فلكملا

 هدحو . دحح لب ليقو { هل دح ال هنإ موق لاقن ] ملعلا دح ف فلتخاو

 ةلدألا يف لاق ث ةنابتسإلاو ةطاحإلاو كاردالا ليقو ، هب وه ام ىلع مولعملا كاردا
 . حيحصلا وهو . لايبلاو

 لوألا بابلا

 هماكحأو ملعلا ماسقأ ف

 . نيئيشلا نيب ةماتلا ةبسنلا وهو مكح عمج ماكحألا
 باجيإلاك ءاضتقا ناك 3 دابعلا لعفب قلعتملا ىلاعت هللا باطخ رثأ وه اعرش و

 مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاوف ىلاعت هلوقل ناسنالا يف اعبط دوجوم لهجلا
 . هتجرد ولعو هتبتر عافتراو هتليضفو ملعلا فرش ىلع اهيبنت همئائيش نوملعت ال

 التؤت يرظنو لمأت الب يرورض ملعلا ثدحمو
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 © يرظنو يرورض نيمسق ىلا هلوصح ىلا ةبسنلاب ثداحلا ملعلا مسقني
 اهاوقأ عاونأ وهو ، باستكاو ركفت يأ لمأت ىلا جاتحم ريغ يذلا وه يرورضلاف
 نإو © مودعملاو دوجوملا نيب قرفلا مث هتالاح نم هيلع وه امو هسفن ناسنالا ملع

 8 دحاو تقو يف مودعمو دوجومو دجاو تقو يف نيناكم يف هنوك ليحتسي ءىشلا
 كولملاو ةيئانلا نادلبلاب ملعلاك رابخألا رتاوت دنع عقو ام مث © لاح يف دعاقو مئاقو

 . بتاك ىلا ةباتكلاو ، ناب ىلا ءانبلا ةجاحب ملعلا مث { ةيضاملا

 ةلدألا يفو { باستكاو لمأت ىلا هليصحت ين جاتحي يذلا وه (يرظنلاور
 ال هناف ، ىلاعت هملع نع ملعلا ثدحمب زرتحاو ، لالدتسإلاب ملعي يذلا وه نايبلاو

 ىلا يليلخلا مامالا ملعلا مسقو . يرظن الو يرورض هنأب فصوي الو هل مسقت
 قرفلا نع هلأس نمل هباوج ناكف ، يبستكمو يورضو يبهو ىلا : ماسقأ ةثالث

 8 ينامحر ددمو ينارون ضيف هدبع بلق يف ىلاعت هللا هيقلي يبهولا لاق ناب اهنيب
 © دحاولا نم رثكا نينثالا نأب هفالخ لاب يذل روصتي نأ نكميال يرورضلاو
 وأ تاعومسملا نم عمسب لصحف داهتجالاو ظفحتلاو ميلعتلاب فرع ام يبسكلاو
 دنعو ، (ىهتنا) رظنلاو لالدتسالا لهأل تامدقملا نم ةركفب وأ تايئرملا نم رظن

 . هدح يف لخادو يرورضلا ىلا عجار يبهولاف قيقحتلا

 درونس اك فورعم عرشلا يف دبعت هل نيذ نم لكلاو

 هركذ اذك نورخآ هعنمو موق هزاجأف ضعبو لك ىلع لأ لوخد يف فلتخا
 . ةي رهزألا ىلع هتيشاح ىيف راطعلا

: بوجولا ىلع ةيآلا ىنعم لمحي نأ رخا ليوأت ىلع حصيو



 يرظنلاو يرورضلا نم لك يأ يرظنلاو يرورضلا ىلا ةراشا (نيذ) هظفلو
 لاب ناميالاك يرورضلا دبعتف ، عرشلا ملع نم دبعتلا كلذ ةفرعم كردت دبعت هل

 ءىسسم نسحم حصي ال هنأب داقتعالاكو رخآلا مويلاو ، هلسرو هبتكو هتكئالمو
 يوغللا ناميالاب داري نأ الإ مهللا ةدحاو ةلاح يف رفاك نمؤم الو & ةدحاو ةلاح يف

 © اهوحنو دادضألا نم كلذ ريغ ىلا ةدحاو ةلاح يف ديعس يقش الو ، يعرشلا ال

 هدودحو مايصلاب ةفرعملاو اهدودحو ةالصلا ليصافتب ةفرعملاك وه يرظنلا دبعتو
 { اهليصافتو ةاكزلاب ةفرعملاو ، هننسو هضئارفو هتيقاومو جحلاب ةفرعملاو هليصافتو

 . ركفتلاو ملعتلاو لالدتسالاب هملع كردي امم كلذ ريغ ىلا

 ابدن لفن يناثلاو هميلعت ابجو دق مزال هنم ملعلاو

 هلفن هادع امو بجاوف هلهج انعسي ل ءيش لكف

 . هيلا بودنمو بجاو ىلا يعرشلا مكحلا ىلا ةبسنلاب ملعلا مسقني

 ل هلوقب دارملا وهو ، هب لهجلا عساو ريغ ءيش لك ملع وه (بجاولا) ف

 © ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط ةياور يفو © (ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا)
 رخأتلا هعسي ال ادحأ مزل امهم مسقلا اذهو . (نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا) هلوقو

 . هللا ءاش نا يتايس اك نيب رذعب الا هبلط نع

 ةينيد ةعفنم هميلعت يف نكل © هب لهجلا عساو ءىش لك ملع وه (بودنمارو
 نم هريغ ىلا لايع توقك ضرفل عييضت ريغ نم هبلط نمف 2 ملاعلل حالص وأ
 وه مسقلا اذهو . هللا ءاش نا يتأيس اك ميظعلا لضفلا هل ناك ةرضاحلا ضئارفلا

 ركذتي امنا نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا يوتسي له لق ىلاعت هلوقب هيلا راشملا

 :ظ (بابلألا ولوأ
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 مثأي كاذ كرتب رداقل مزلي اتح بجاولل ثحبلاو
 هل ضمي ىان نإو اربعم هل ىري نأ ةردقلل دحلاو

 هلفكي نم توق عم نمامو هلمحي ام نادجو عم حصلا ف

 نم ىلع ايمتح اموزل بجاولا ملعلا بلط مزلي يأ 5 داهتجإب بلط (ثحبلار

 دحو ، بوتي نأ آلإ كلاه مآ وهف هبلط ىلع ةردقلا عم هكرت نمو 2 هيلع ردق
 لحري نأ همزل ملعملا اذه دعب نإو ، كلذ ملع هملعي نم دجي نأ اذه يف ةردقلا

 ادجاو احيحص ناك اذإ الإ هيلا ريسملا مزلي الو ، هملع همزل ام هنم ملعتيف هيلا

 عجري نا ىلإ هلوع همزلي نمل هكرتي يذلا توقلل ادجاوو قيرطلا يف نامالاو ةلحارلل
 اهلقعي ةرابعب هملع هل ربعي نم يأ (اربعم) هلوقو { هل دجي يأ (ىري) هلوقف ، مهيلا
 . همزلي الف الاو

 لحري يأ (هل ضقمير هلوقو { هدلب نع ربعملا كلذ دعب يأ (ىأن نإور هلوقو
 (نادجو عم) هلوقو ، ةحصلا ىنعمب مسإ داصلا مضب (حصلا يف) هلوقو 3 هيلا
 ؤ بوكرملا وهو هيلا هلمحي يذلا هدوجو عم يأ (هلمحي ام) هلوقو ، دجو ردصم
 هلوقو } نامألا ىنعمب نمأ ردصم (نمأمور هلوقو 3 هيلا يشملا عطتسي مل اذا كلذو

 " هلوع همزلي نمل يأ هلفكي نمل هكرتي اتوق هنادجو عم يأ (هلفكي نم توق عم)
 عطتسي مل اذا بوكرملاو ، ةحصلاو ث ربعملا دوجو : يهو ، طورش ةسمخ هذهف
 هنأ الإ © غلبملا دازلا وهو اسداس اطرش كرتو 3 لايعلا توقو ث نامألاو ، يشملا
 امم مظانلا هركذ يذلا اذهو فوخم دازلا كرت ناف ، نماملاب هترابع هيلع يوطنت

 . عامسلاب ةجحلا هيف موقت
 دعب لاؤسلاب هيف دحأل سفنم ريغف لقعلا نم ةجحلا هيف هيلع موقت يذلا امأو

 . هللا ءاش نا يتأيس اك لابلا روطخ

 فاخيو كلذ همزلي شاع ول هنا هبلق هيلا نئمطي ام ملع ادحأ مزلي له : تلق ناف
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 ةليضفلا باب نم هنا الا كلذ همزلي ال : تلق ؟ هايا هل ربعي نم دجي ال نأ هموزل دنع

 لوقلا اذه ىشمتيف هنم دعبأ وه ام فرعي نأ همزلل كلذ همزلي ناك ولو 0 ةليسولاو
 . لالضب نئاد هب نئادلاو لاحم اذهو ث هللا ملع ين ام عيمج فرغي نأ همزلي هنأ ىلا

 نأ نم ةيافك ةماقتسالا باتك يف هنع هللا يضر ديعس وبأ مامالا هدروأ امبو

 . انهاه هل ليصفتلاب ليطن

 ءاتبنأل ١ انير نم هب تومءاج ءاصحا هل سيل هلضفو

 طبضلا رسكلاب (ءاصحالا)و ‘ ملعلا ىلا ةدئاع (هلضفو) هلوق نم ءاهلا

 © هطبض مار نمل طبض هل سيل ملعلا لضف يأ رابخإلا حتفلاب (ءابنألارو ، رصحلاو
 ىلع تلد هبحاص ىلع معنلا نم هببسب هللا نم ام مظعل هرصح ءاش نمل رصح الو

 . ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا كلذ

 اولوأو ةكئالملاو وه الا هلا ال هنا هللا دهش) لجو زع لاق دقف تايآلا امأ

 ثلثو ةكئالملاب ىتثو هسفنب لاعتو هناحبس أدب فيك رظناف (طسقلاب امئاق ملعلا

 مكنم اونمآ نيذلا هللا عفري) ىلاعت لاقو © الضفو افرش اذهب كيهانو { ملعلا لهأب
 قوف تاجرد ءاملعلل : هنع هللا يضر سابع نبا لاق (تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو

 لاقو . ماع ةئامسمخ ةريسم نيتجردلا نيب ام . ةجرد ةئامعبسب نينمؤملا تاجرد

 مكنيبو ينيب اديهش هللاب ىفك لق ىلاعت لاقو ، ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي
 انأ باتكلا نم ملع هدنع يذلا لاقوإ» ىلاعت لاقو ، باتكلا ملع هدنع نمو
 اوتوأ نيذلا لاقو لجو زع لاقو 0 ملعلا ةوقب ردتقا هنأ ىلع اهيبنت همهب كيتا

 ةرخآلا ردق مظع نأ هيفو احلاص لمعو نما نمل ريخ هللا باوث مكليو ملعلا

 ، همنوملاعلا الإ اهلقعي امو سانلل اهبرضن لاثمالا كلتو ىلاعت لاقو { ملعلاب ملعي

 «مہس هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم رمألا يلوأ لاو لوسرلا ىلا هودر ولو ىلاعت لاقو

 . هللا مكح فشك يف ءايبنألا ةبترب مهبتر قحلأو © مهطابنتسا ىلا عئاقولا يف همكح در
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 ةفوذحم ةدورسم ةلمج اهنم رجح ني ظفاحلا دروأ دقف ةيوبنلا رابخألا امأو

 اريخ هب هللا دري نم) نلع هللا لوسر لاق 0 هتقيرط ىلع اهدرون نحن اهف دانسالا

 ةدابعلا لضفأ 2 هدشر همهلأو نيدلا يف ههقف اريخ دبعب هللا دارأ اذإ (نيدلاأ يف ههقفي

 لضف) هلوبق ىلع روهمجلاو هيف فلتخم هدنس ثيدح يفو عرولا نيدلا لضفأو هقفلا
 هيف سمتلي اقيرط كلس نمو 0 عرولا مكنيد ريخو ؛ هدابعلا لضف نم ريخ ملعلا

 ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإو 3 ةنجلا ىلا اقيرط هب هل هللا لهس املع

 ىتح ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم هل رفغتسيل ملاعلا نإو ، بلطي امل اضر
 نإو { بكاوكلا رئاس ىلع رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضفو . ءاملا يف ناتيحلا

 © ملعلا اوثرو امناو ، امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا نابو { ءايبنألا ةثرو ءاملعلا
 لاق ، ريثك فالتخا ثيدحلا اذه يف سانلل عقوو ث (رفوأ ظحب ذخأ هذخأ نمف
 © ملعلا بلاطب ابحرم : لاق ، ملعلا بلطأ تئج هللا لوسر اي : لاسع نب ناوفص

 ءامس اوغلبي ىتح اضعب مهضعب بكري مث اهتحنجأب ةكئالملا هفحتل ملعلا بلاط نإ
 كل ريخ هللا باتك نم ةيا ملكتف ودفت نئل رذ ابأ اي ، بلطي امل مهتبحم نم ايندلا

 لمعي م وأ هب لمع ملعلا نم اباب ملكتف ودغت نئلو ، هعكر ةئام ىلصت نأ نم

 امو هللا ركذ الإ اهيف ام نولعم ةنولعم ايندلا & ةعكر فلا يلصت نا نم كل ريخ

 املع هتوم دعب هتانسحو هلمع نم نمؤملا قحلي امم نإ 0 املعتمو املاعو 0 هالاو

 اتيب وأ ، هانب ادجسم وأ 5، هثرو افحصم وأ ، هكرت احاص ادلو وأ & هرشنو هملع

 هقحلت هتايحو هتحص يف هلام نم اهجرخأ ةقدص وأ هارجأ ارهن وأ هانب ليبسلا نبإل

 ةقدصو 3 هل وعدي حلاص دلو : ثالث هدعب نم لجرلا فلخي ام ريخ 3 هتوم دعب

 لجر نالجر ةمالا هذه ءاملع . هدعب نم هب لمعي ملعو 3 اهرجا هغلبي يرجت
 رفغتسي كلذف ، انمث هب رتشي مل و ، اعمط هيلع ذخأي مل و سانلل هلذبف املع هللا هاتا

 لخبف املع هللا هاتآ لجرو ث ءامسلا وج يف ريطلاو ربلا باودو رحبلا ناتيح هل

 ماجلب ةمايقلا موي مجلي كلذف 3 انمث هب ىرتشاو ، اعمط هيلع ذخأو هللا دابع نع هب

 هيلع ذخأو . هللا دابع نع هب لخبف املع هللا هاتآ يذلا اذه دانم يدانيو 0 ران نم

 .انمث هب ى رتشاو اعمط
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 هتكئالمو هللا نأ ل اند ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف { باسحلا غرفي ىتح كلذكو

 ءاملا يف توحلا ىتحو ، اهرحج يف ةلمنلا ىتح ضرألا لهأو تاومسلا لهأو

 مل ينا همايقلا موي ءاملعلل لجو زع هللا لوقي ، ريخلا سانلا يملعم ىلع نولصيل
 الو مكنم ناك ام ىلع مكل رفغأ نأ ديرأ انأو الا مكيف يملحو يملع لعجأ

 نيلماع اوناك مهنأ يف عرص ىلاعت هيلا مهيف نيدلا ملحلاو ملعلا ةفاضإو 2 يلابأ

 . . نيصلخم
 ةجح كلذف ناسللا يف ملعو 0 عفانلا ملعلا كلذف بلقلا يف ملع ناملع ملعلا

 ناك هملعي وأ اريخ ملعتي نأ الا ديري ال دجسملا ىلا ادغ نم 3 مدآ نبا ىلع هللا
 © عجري ىتح هللا ليبس يف وهف ملعلا بلط يف جرخ نم {| ةجح امات جاح رجأك هل

 . اهفاتكأ ةكئالملا هل تشرفو ةنجلا ىلا اباب هل هللا حتف هلل هملعتي ملعلا ديري ادغ نم

 دباعلا ىلع لضفلا نم ملاعللو رحبلا ناتيحو © تاومسلا ةكئالم هيلع تلصو

 نأل ءايبنألا ةثرو ءاملعلاو { ءامسلا يف بكوك رغصأ ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك
 & رفاو ظحب ذخأ هذخأ نمف ملعلا اوثرو مهنكلو ، امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا

 توم ، سمل مجم وهو دست ال ةملئو ربجت ال ةبسع ماعلا ترمو : يقهيبلا دازاو
 عمس نسحلاو ةجهبلاو هراضنلا هقزر يأ اءرمأ هللا رظن ، ملاع توم نم رسيأ ةليبق
 لماح برو هنم هقفأ وه نم ىلا هقف لماح برف 5 اهعمس اكاهادأف اهاعوف يتلاقم
 ةحصانمو هلل لمعلا صالخا ، ملسم بلق : نهيلع لغي ال ثالث ، هيقفب سيل هقف

 . مهئارو نم ظفحت ةياور يفو ، طبحت ال مهتوعد ناف ةعامجلا موزلو رمألا ةالوأ ا

 نم هتأي ملو هينيع نيب هرقف لعجو ث هرمأ هيلع هللا قرف هتين ايندلا تناك نمو
 يف هانغ لعجو هرمأ هللا عمج هتين ةرخآلا تناك نمو هل هللا بتك ام الا ايندلا

 هلماع لاق وأ هلعاف رجأ لثم هلف ريخ ىلع لد نمف & ةمغار يهو ايندلا هتتأو هبلق

 نم هل ناك ىده ىلا اعد نم نافهللا ةثاغا بحم هللاو { هلعافك ريخلا ىلع لالا

 . (ائيش مهروجأ نم كلذ صقني ال هعبت نم روجأ لثم رجألا
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 لاؤسلا يف يلاغلا بابلا

 : رعاشلا لاق ئ بلطلا ةغل وهو

 رمسلا انمكاح ناك . املف انقوقح حامرلا لبق اناس

 صاخشألا مالعأ نم يهف : نم ةصوصخم ةفئاط ام لعو اماع ًاملع ةلأسملا

 . هببسم ىلع مدقم ببسلاو ] ىوتفلل

 اررق بيجملا ضيوفت ينانلاو ارجح مسق نامسق انلاؤس

 © ضيوفت لاؤسو ، رجح لاؤس ىلا باوجلا ةبلاطم ىلا ةبسنلاب لاؤسلا مسقني
 هنأكف ؟ ال مأ ثدحم وه له ى ماللا حتفب ملاعلا نع لجرلا لاؤس وحن لوألاف
 . نيهجولا دحاب هبيجي نأ الا بيجملا ىلع رجح

 بيجيف ملاعلا ثودح ىلع ةلالدلا نع لجرلا لاؤس وحن وه (ضيوفتلا) و
 . كلذ يف هضوف هناكف ءاش ةلالد ياب بيجملا

 ؤس اولاقف ، ةسمخ ىلع نورخا همسقو : لاق حون نب حتف ةديصق حرش يلو
 نمو © لالجإ لاؤسو ، رينت لاؤسو 3 ماهفتسا لاؤسو ، تنعت لاؤسو © ةدئاف

 مهفتسيل لأسي نأ امأ ، لئاسلا ل ًأس اهب يتلا ةلعلا نع اوربع مهن :أكف يناعملا نم
 اهل يتلا ةلعلا ماسقأ نم وه امنإو ، لاؤسلا ماسقأ نم هجولا اذه سيل تنعتيل وأ

 . (ىهتنار لئاسلا لأس
 ةللاو ، لئاسلا ضرغ رابتعاب ركذ ام ىلإ لاؤسلا مسقت نم عنام الو : لوقأ

 . ملعأ

 يدتهت لفنو مسق مزالل دبعتلا يف عرشلا رابتعابو
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 نيمسق ىلا فيلكتلا يأ دبعتلا يف يعرشلا رابتعإلا ىلإ ةبسنلاب لاؤسلا مسقني

 هللا نيد نم هلهج عسي ال ام لك نع لاؤسلا وه (مزاللا) ف { (لفنو مزال
 روجحملاو هوركملا لاؤسلا جرخت مظانلا ةرابعو٤كلذ ادع امع لاؤسلا وه (لفنلا) و

 ةلكالا) يف داجن يضاقلا لاق ، تاروعلا نع سسجتلاو هيف ةدئاف ال امع لاؤسلاك

 رومأملاف ، هنع يهنم لاؤسو © هب رومأم لاؤس نالاؤس لاؤسلاو : (ةلدألا قئاقحو

 وهف ، هيلا بودنم نع لاؤسو ابجاو وهف بجاو نع لاؤس ث نيبرض ىلع هب
 لاؤسلاو & عامجاب كلاه وهف هيلا بودنملا نع لاؤسلا كرت دقتعا نمف بدن لاؤس

 وأ مكح باجا هنع ثحبلا يف امم هنع لاؤسلا نع دابعلا ىفع ام وه هنع يهنملا

 اولأست ال اونمآ نيذلا اهيأ ايل ىلاعت هللا لإق ، الالح لاؤسلا الول ناك دق رمأ ميرحت

 . (ىهتنا) ةيآلا .. هك ؤست مكل دبت نا ءايشأ نع
 كلاه وهف هيلا بودنملا نع لاؤسلا كرت دقتعا نمف هلوقب دارملا : لوقأ

 فالخب هلل ناد هنأل كلذب هكاله يف كش ال هناف انيد كلذ دقتعا نم يأ ، عامجاب
 دارملا سيلو اعامجا كلاه هب هرمأ ام فالخب هللا ىلا برقتملاو هيلا هبدنو هب هرمأ ام
 بودنملا كرت ىلع مزاعلا نأل ، هكرت ىلع مزع نم خلا لاؤسلا كرت دقتعا نمف هلوقب
 . اعامجا ل اس هيلع مرح ام كرتو © هيلع بجو ام ةيد ات عم هكرتب ةنونيد ريغ نم

 . ملعأ هللاو

 هبارطضاب ءاج وأ ضقانت هب سمخ ىتأ نا الاؤس طقسأ
 اعقو لاحلا نم هنوك وأ اعم نيلاؤس عمج وأ تابلا

 اماف ب طقاس ىلاو حيحص لاؤس ىلا هظفل سفن ىلا رظنلاب لاؤسلا مسقني
 لصح اذإ الإ باجي نأ هقحو ةسمخلا ءايشألا هذه نم الخ ام وه حلا ر لاؤسلا
 وهف طقاسلا لاؤسلا امأ & كلذ وحن وأ لئاسلا يف تنعتك هظفل ريغ نم عنام هل

 عمجو تابثإلاو بارطضإلاو ضقانتلا يهو ةسمخلا هذه دحأ هظفل يف ناك ام
 ، لاحملا نع لاؤسلاو © ادحاو اباوج امل بلطيو ،© دحاو لاؤس يف نيفلتخم نيلاؤس
 . باجي ال نأ هقحو اطقاس ناك ةسمخلا هذه دحأ لاؤسلا يف ناك اذاف

 لوقي نأ كلذ لاثم ، هلوأل اضقانم لاؤسلا رخآ نوكي نأ وهف (ضقانتلا) امأف
 كرحتم ريغ دامجلا ناك اذا لوقي وأ همدق ىلع ليلدلا امف اثدحم ملاعلا ناك اذا لئاسلا
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 . ؟ هكرحت ىلع ليلدلا امف
 كلذ لاثم صخألا ف معألا هلاؤس يف لئاسلا لخدي نأ وهف (بارطضالا) امأو

 ملاعلا هب راص يذلا ليلدلا امو ، ةكرح ضرعلا هب راص يذلا ليلدلا ام لوقي نأ

 لك لاخدإ يفو ، مسجلا نم معأ ملاعلاو ، ةكرحلا نم معأ ضرعلاف ، ؟ امسج

 . بارطضا هبحاص يف امهنم
 لصأ يفني لوئسملاو ءيش يف ةدئاف ةدايز نع لأسي نأ وهف (تابلإلا) امأو

 لوئسملاو ةرخآلا يف هللا ةيؤر توبث ىلع ليلدلا ام لوقي نأ كلذ لاثم ، ءيشلا كلذ

 . كلذب لوقي .

 ةدحاو ةلع امهل ديريو نيفلتخم نيئيش نع لأسي نأ وهف (اعم نيلاؤسلا عمج) امأو
 راص يتلا ةلعلا ام لوقي نأ كلذ لاثم ، هيف افلتخا يذلا هجولا يف ادحاو اليلدو

 . لسرلا قدصو ملاعلا ثودح ىلع ليلدلا امو الحمضم ضرعلاو افلؤم مسجلا اهب
 لاثم ، هدوجو لقعلا ليحي ءىش نع لاسي نأ وهف (لاحما) نع لاؤسلا امأو

 ناسنإلا لعجي نأ هللا ردقي لهو اكيرش هل قلخي نأ هللا ردقي له لوقي نأ كلذ

 . ملعأ هللاو ةدحاو ةلاح يف اتماص اقطان

 اهب عنتمملا ظافلألا يف لصف

 العو لج ىلوملا نع لاؤسلا

 ىلاعت انبر نع ىتم يأ نم الاؤس لهو مل فيكب عنما
 افلت ل ةلعو ةئيه نع افيكن ر نيا نمو نيا

 لاؤسلاف { ثداح ىنعم ىلع اهتلالدل ءايشأب لجو زع هللا نع لاؤسلا عنتمي
 ملا حتفوءماللا رسكب ل و فيك يه ءايشألا كلتو © تاثداحلا صاوخ نم اهب

 ةزمهلا حتفب يأو ميملا حتفب نمو لهوءنزولا ةماقتسال عئاش رعشلا يف هنيكستو
 لاؤس يهو ام وهو ارشاع كرتو ظافلا ةعست هذهف ئ كو نيأ نمو نيأو ىتمو

 اهريغ فالخب ىنعم ال ظافلالا هذه نم ةدحاو لكو {. هتقيقح يأ ءيشلا ةيهام نع
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 3 العو لج ىلوملا قح يف زئاج ريغ اهلكو ، ىرخآلا باوج فالخب باوج اهلو
 ال هتاذ يه هتافص نأل ةيتاذلا هتافص نع الاؤس ظافلألا هذه زوجت ال كلذكو
 هتافص يف زوجي ال ىلاعت هقح يف زوجي ال ام لكف . هللا ءاش نا يتأي اك اهريغ

 . مدقت امل ةيتاذلا

 هعنم و موق هزاجأف ةيلعفلا هتافص نع ظافلألا هذه نم ملب لاؤسلا يف فلتخاو
 نا ليقو 0 هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع أ مامالا بهذم عنملاو { نورخآ

 املعت ناك ناو 0 زوجي الف ىلاعت هلعفل اراكنا ةيلعفلا تافصلا نع اهب لاؤسلا ناك

 ىلاعت هلوقب عنملاب نولئاقلا جتحاو زئاج كلذف ىلاعت هتردق ىلع الالدتساو امهفتو

 ةيلعفلاو ةيتاذلا تافصلا نيب قرفلا يتأيسو ى نولأ اسي مهو لعفي امع لأسي الت

 . هللا ءاش نا اهل مظانلا ركذ دنع

 ظافلألا هذه يناعم ليصفت ىلع مالكلا يف ع ورش اذه (ةئيه نع افيكف) هلوقو
 اذاف هنع لوئسملا اهيلع يتلا ةلاحلا يهو 0 ةئيهلا نييعت هب بلطي لاؤس فيكف يأ

 يتح وأ ميقس وأ حيحص كل لاقيف هتلاح نع تلأس كنأكف ديز فيك الثم تلق

 . ىلاعت هقح ىف زئاج ريغ هلك اذهو ، تيم وأ

 يأ نيلاض مهءابأ 2 مهنا ىلاعت لاق ، دجوت يأ (افلت مل ةلعو) هلوقو
 ةلع نع لاؤس مل نا ينعي ءيشلا كلذ نوكي اهلجأل يتلا يه ةلعلاو © اودجو

 اهيلع رحجلا فرح لوخ اهفلا فذحف ةيماهفتسالا امو رجلا مال نم ةبكرم يهو

 . يوحنلا نوناقلا يف اك

 سفنلا ازجأو ةكرشل يأو سنج نع نمو قيدصتل لهو
 ناكلملا نع نيأ نمو نيأ نامز نع ءاج لاؤس ىتم

 .هناحبس رهاق يدق درف هنإو ددع لاؤس و

 هناف روصتلا بلط فالخب ةبسنلا بلط وهو قيدصتلا اهب بلطي لاؤس له
 . له ادع ام تاودألا نم هلو ةبسنلاب ملعلا لعب نميعتلا بلط
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 نم كلوقف ، سنجلا صيخشت هب داري لاؤس يأ (سنج نع نمور هلوقو
 هنا كل لاقيف ، وه سنج يأ نم ديرت ليربج نمو 2 هتبسنو هصيخشت ديرت اذه
 لاق نيح مالسلا هيلع ىسومل هلاؤس يف نيعللا دصق اذه ىلإو ، ةكئالملا سنج نم

 . سنج يأ نم دارأ ىسوم اي امكبر نمف
 نيكراشملا زيمي امع لاؤس يأ نأ ينعي ، تيبلا .. خلا (ةكرشل يأور هلوقو

 ناكيرش امهنأل دمحم باحصأ مأ نحنأ يأ هماماقم ريخ نيقيرفلا يأل ىلاعت هلوقك

 ؟ نسحأ ديز ءازجأ يأ كلوقك سفنلا ءازجأ نع اضيأ اهب لأسيو 3 هيقيرفلا يف
 لاؤس ىتم ةظفل يا (لاؤس ىتم) هلوقو كلذ وحن وا هدي وا ههجو كل لاقيف
 لاقيف © اذه ناك ىتم كلوقك . البقتسم وأ ناك ايضام نامزلا نييعت اهب بلطي

 بلطي نالاؤس ميملا رسكب نيأ نمو نيأ نإ ينعي تيبلا ، خلا .. (نيأ) هلوقو
 قرفلاو نيدلا ءاهب خيشلا لاق : هدوقع حرش يف يطويسلا لاق { ناكملا نييعت امهب

 لاؤس نيأ نمو ءيشلا هيف لح يذلا ناكملا نع لاؤس نيأ نإ ، نيأ نمو نيأ نيب
 . (ىهتنا) ءيشلا هنم زرب يذلا ناكملا نع

 ك» ىلاعت هلوقك ددعلا نييعت اهب بلطي لاؤس . مك ةظفل يأ (مكو) هلوقو
 نع اهب لاؤسلا عنتمي اهلك ظافلألا هذهف موي ضعب وأ اموي انثبل اولاقف لمل
 ىلاعت هلوقك فيك ىنعمب ةرات اهناف ىنأك اهانعمب ناك ام كلذكو . هناحبس يرابلا

 اذه كل ىنأل لاعت هلوقك نيأ نم ىنعمب ىرخأو متئش أ مكثرح اوتاف

 . اذه كل نيأ نم يأ

 كنولاسيو .ىلاعت هلوق وحن نييوحنلا دنع اقلطم ىتم ىنعمب اهنإف (ناياكو)
 يأ ةمايقلا موي نايأ لأسيل ىلاعت هلوقكو { ىتم يأ «اهاسرم نايأ ةعاسلا نع

 مئاحلا ءافش يف لاق يئشلا اذه نوكي ىتم ىلإ ىنعمب اهناف (ىتحك)و ، نوكي ىتم
 لهب لاؤسلا اهلوأ ءايشأ ةعست نع هلك لاؤسلا نإ اولاق دقو { مئاعدلا ضعب ىلع

 . مودعم وأ دوجوم هباوجو هدوجوو يئشلا مدع نع الوأ لأست امنا كنأل وهو
 لأست امناو ، وه امب لأست ذشيحف دوجوم لاق نإو ، لطب دقف مودعم لاق نإف
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 مسج ثدحم هنإ لاقيف { وه سج يأ ينعت وه ام لوقتف ةصاخ سججلا نع اهب

 ةصاخ ناسنا نع لاسي امناف ,نمب لاس اذاف { نوكس ةكرح ضرع ناسنإ ناويح

 . نبا ، خأءيكرتءيبارعأ هل لاقيف

 لأس اذاف كاذو اذه هل لاقيف { ةراشاو دصق نع لأس امناف يأب لأس اذاف
 . ةثالث نانثا دحاو هل لاقيف ددع نع لأس امناف وه ك نع

 ضيبأ ، تيم وأ يجح هل لاقيف ةفصو لاح نع .لأس امناف فيكب لأس اذاف
 ٠ ضماح ولح ) دوسأ

 قرشملاب اذكو اذك ناكم يف هل لاقيف ناكم نع لأس امناف نيأب لأس اذاف

 . ةنيدملاب وأ ةكمب وأ برغملاب وأ
 . اذكو اذك ةلعل هل لاقيف ، ةلع نع لأس امناف ناك مل لأس نإف

 سمألا يف ناك هل لاقيف ، لبقتسم وأ ضام نامز نع لأس امناف ىتم لأس اذاف
 : لاقف يسوفنلا رصن وبأ اهركذ دقو & ادغ نوكي وأ

 .نمض ىلع امظن تيبلا يف اهعمجأس : 3 اهفناف هللا نع تالاؤس عستو

 رطفتو زرحاف مك اهعساتو مل ىتم نيأ فيك يأ نم لهف

 هناف & كلذ ماقملا ءاضتقالا ادكؤم ربخلاب ىتأ هرخا ىلإ درف هناو مظانلا لوقو

 ام لك نع ههيزنت يف عراس هناحبس هللا ىلع زوجت ال يتلا ظافلألا ال وأ ركذ امل

 هنع لأسيف ءازجأ الو هل كيرش ال (درف) هلوقو ربخلا ديكأت نسحف هب قيلي ال
 يتأت الو ، لهب هنع لأسي الف ءىش لك ىلع قباس يأ (ميدق) هلوقو ، يأو مكي
 هنع لأسيف ثداح الو © نمب لأسيف سنج الو 0 فيكب هنع لأسيف لاوحأل ا هيلع

 ‘ نيأ نمو نيأب هنع لأسيف هيوحي هل ناكم ال بلاغ يأ (رهاق) هلوقو & ىتمو ملب

 . اريبك اولع كلذ عيمج نع ىلاعت هب قيلي ال ام لك نع هل اهيزنت يأ (هناحبسر هلوقو
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 ثلاثلا بابلا

 ىوتفلاو داهتجالا و

 ئ لئاسلل قحلا نيبت يه ءافلا مض عم ءايلاب و ءاملا نف عم واولاب ىوتفلا

 ناك املو عرشب ةثداح ليصحت يف عسولا هيقفلا غارفتسا وهف (داهتجالا) امأو

 : لاقف أدب فالخ الب ةثالثلا لوصألا ىوتفلاو داهتجالا دمتسم

 راقخلا ةنس دعب عامجإ يرابلا باتك هقفلل لصألاو

 نيدتهملا ع امجاو ئ .و هللا لوسر ةنس و ئ هللا باتك : ةثالث هقفلا لوصأ

 . ةمألا نم

 لب هلهج عسي الو كش الو هللا دنع نم وهو زجعم هنالف : باتكلا امأف

 ءاغلبلا محفأ هنأ ىلع بيكارتلا ثيح نم وه له هزاجعا هجو يف فلتخاو

 نم وأ ئ ةيلاخلا مألا نع هرابخا ثيح نم وأ ئ بيغلاب رابخالا ثيح نم وأ اهيف

 . زجعم كلذ لك نأ رهاظلاو . لاوقأ . هلوط عم هيف ضقانتلا مدع ثيح

 دقف لوسرلا عطي نمل ىلاعت لاق باتكلا نم اهلصأ توبللف : ةنسلا امأو

 اموف لاقو © ىحوي يحو الا وه نإ ىوهلا نع قطني امو لاقو 0 هللا عاطا

 الإ لوسر نم انلسرأ امول لاقو ل (اوهتناف هنع م اهن امو هوذخف لوسرلا مك اتا

 . :1 نذاب عاطيل

 ىلاعت هلوق باتكلا نمف ةنسلاو باتكلا نم هلصأ توبثلف : عامجإلا امأو

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو
 هلوقو ، مهيلع ديهش لوسرلا نأ اك 3 سانلا ىلع ءادهش مهنأ هناحبس نيبف هگاديهش

 نرقف «مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ ايف ىلاعت

 يلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ هودر ولول هلوقو © هلوسر ةعاطو هتعاطب مهتعاط هناحبس
. «مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم رمألا



 هللا عمجي ال) ةياور يفو (ةلالض ىلع ىتمأ عمتجت ال) لع هلوق ةنسلا نمو
 هلوقو > (لالض ىلع ىتمآ عمجيل ناك ام) بيترتلا ةيشاح يفو (ةلالض ىلع يتمأ

 فنصملا مالك يف هقفلا لصأ اب دارملاف ئ (نسح هللا دنع وهف انسح نوملسملا ٥ آر ام)

 ملعلا معي ام هقفلاب دارملاو ٤ اهيلا هتفاضاو اهيلا هدانتسا ثيح نم هقفلا ةلدأ وه

 . قالخالاو دئاقعلاو تايلمعلاب

 هنع لوقنملا لع دمحم انلوسر ىلع زاجعالل لزنملا مالكلا وه (باتكلا) و
 ٍ . ارتاوت

 . هتاريرقتو هلاعفأ و ن هلاوقأ يه (ةنسلا) و

 هذه نم دحاو لكو & رصع يف رمأ ىلع ةمالا يدهت قافتإ وه (عامجالا) و
 . اهينظ نوكيو ةلالدلا يعطق نوكي ةثالثلا لوصالا

 لاعت هلوق يف يف اك هنيعب ءىش ىلع اصن ناك ام وهف باتكلا نم يعطقلا امأف

 نكي ل ام وهف باتكلا نم ينظلا امأو ‘ ةيآلا . . هؤمدلاو ةتيملا مكيلع تمرح

 لالدتسإلا قيرط نم ءىشلا كلذ هنم جرختسا امناو © هنيعب ءيش يف اصن

 همأ هتلمح انسح هيدلاوب ناسنالا انيصووإل ىلاعت هلوق يف اك كلذو 0 طابنتسإلاو

 ةيألا هذه نم ءاملعلا طبنتساف هئارهش نوثالث هلاصفو هلمحو اهرك هتعضوو اهرك

 نعضري تادلاولاوإ» ىلاعت هلوق نم اوملع امل كلذو ، رهشأ ةتس لمحلا لقأ نأ
 نم نيلوحلا اوطقسا نالوح عاضرلا ةدم نإ { ةيآلا .. نيلماك نيلوح نهدالوأ

 ءاملعلا نكلو 3 هلك اذه يف اصن ةيآلا تسيلو رهشأ ةتس تيقبف ارهش نيثالث
 . ةيتظ كلذ ىلع اهتلالدف هيلا ةراشالاب كلذ اهنم : اوطبنتسا

 ىلع ةمألا تعمجأ وأ 7 يع هنع رتاوتلا هلقن ام وهف ةنسلا نم يعطقلا امأو
 . (رانلا نم ٠‘م هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم)۔ ثيدحك مالسلا هيلع هنع هنأ

 قيرط نم وأ داحآلا قيرط نم :فلع هنع لقن ام وهف ةنسلا نم ينظلا امأو

 . بولطملا يف صن ريغ هنكل رتاوتلا
 عزاني مل و فالخ هيف مدقتي مل ءيش يف ناك ام وهف عامجإلا نم يعطقلا امأو

٤٢



 ؤ كلذ ىلع مهرصع ضرقنا ىتح 0 هدعب الو هداقعنا لبق ال نيعمجملا نم دحأ .هيف

 دقعني الو مارح صوصنلا فالخ ناف 0 ةنسلا وأ باتكلا نم صنل افلاخم نكي مل و

 . عامجإ اهتفلاخم ىلع

 . هتركذ ام ادع ام وهف عامجإلا نم ينظلا امأو

 ةلالضو امارح لوصألا ةثالثلا هذه نم دحاو لك نم يعطقلا ةفلاخم ناك املو

 : لاقف كلذ ىلا راشأ ةيدمحملا ةمألا نم عامجإلاب فرتعا نم عامجإب

 اعدبم اهيف ناك نم كلاهو اعنم يذه دنع داهتجالاو

 { ع رشب ةثداح لاصحتسا ىف عس ولا هيقفلا غ ارفتسا وه داهتجالا نأ مدقت

 صن درو عضاوم يف داهتجإلا مرحيف يعرشلا همكح ىلا ةراشا تيبلا اذه ينو

 لوبقلاو اهل ميلستلا بجيو ( اهمكح نايب ف يعطقلا عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلا

 ةثالثلا هذه دحأ نم صن اهيف دري مل يتلا ءايشألا يف داهتجإلا زوجيو 3 اهنايب
 هب دري مل امب مكحلا وأ ىوتفلا وأ لمعلا ىلا جاتحاو داهتجإلا غلب نم ىلع بجيو

 . ةثالثلا لوصالا نم صن

 وهف لوصألا هذه دحأ دورو عم امكح عدتبا نم يأ (لا .. كلاهر هلوقو
 . لالضو مارح اهتفلاخم نال ، كلاه

 ىلا راشأ ابجاو نوكي دقو 3 ازئاج نوكي دق اهريغ يف داهتجالا ناك امو
 : لاقف نيعونلا

 ازوجألا ىرحتن نأ بجاوو 3 ازؤج لوصألا ريغ يف يأرلاو
 ىلوألا وه ام بلط (يرحتلا) بو . يهقفلا داهتجالا انه (يأرلا) ب دارملا

 ةثالثلا لوصألا دحأ صن اهيف دري مل يتلا ءايشألا يف داهتجإلا زوجي يأ 3 لمعلا يف
 مكحلا وأ ىوتفلا وأ لمعلا دارأف داهتجإلا ةبتر غلب نم ىلع بجيو دهتجي نأ ءاش نمل
 هادأ امب ذخأي نأ هيلعف دهتجملا دهتجا اذاف ، لوصالا ةثالثلا دحأ صن هيف دري مل امب

 نإو هداهتجإ يف لدعألا كرتي نأ هل زوجي الو ، هريغ هيلع هفلاخ ناو هداهتجا هيلا

٤٤



 _ هنع هللا يضر _ بوبحم نبا مامإلا ةبوجأ يف امل افالخ كلذ يف هفلاخ نم هفلاخ
 نا الاق امهنأ كلذو ، هتريس يف ينايسبلا نسحلاوبأ كلذ ىلع هعباتو برغملا لهأل
 ىفخي الو 0 مهلوقب ذخأيو ةعامجلا نم دحأ هيلع هقفاوي مل نا هيأر كرتي ك احلا

 اذه ىلا راشأ هنا مث ، ديلقتلا ضيضح ىلا قيقحتلا ةورذ نع لودعلا نم هيف ام

 : لاقف هنيعب ىنعملا

 لزهألل انليمو ىرن امث لدعألل انفالخ زجي مو
 اوأر اميف رفاك فالخ ناك وأ مكاحلا مكح دق ام ريغ يف
 الدعألا ندصقاف تمكح ناو الضفأ ناك دهزلا قيرط نم وأ

 درو يبن نإو اهلح تيار دق عابسلل لكألا لثم كاذو
 بنذلا مامإ راتخا ام لثمك بدألا ليبس ىلع هتلح

 ةلدألل لدعلا ىلا برقألا وه هنأ ىري يذلا يأرلا نع لودعلا دهتجملا ىلع مرح

 هتفلاخل هرظن يف باوصلا نع دعبأ هنأ ىري يذلا يأرلاب ذخألاو هيلع هدنع يتلا
 دنع ذخأي نأ نيدهتجملا نم دحاو لك فلك لجو زع هللا نأل ، هدنع يتلا ةلدألا
 لودع هريغ ىلا لودعلاو ، هقح يف ضرف وهف هداهتجا هيلا هادأ امب ذخألا ىلا ةجاحلا
 اهيف نأ ركذو ث ءايشأ ةثالث ةدعاقلا هذه نم مهضعب ىنثتسا نكل & هضرف نع

 . دهتجملا رظن يف لزهألا ىلا لدعألا نع لودعلا زاوج

 فلتخملا يف مكحلا هل زوجي نمم ناكو لدع مكاح كيلع مكح اذا اميف : اهدحأ

 ناو كلذ ىيف هتفلاخم كل زوجي-الو . هب مكح اميف هعابتا كيلع بجي هناف 0 هيف

 نأب (هيف ثحبيو) ةلدألا نم دعبألا و لزهألا وه هب مكح يذلا نأ ىرت تنك

 كريغل هنأ ىرت يشب كل مكح اذا هنأ ىرت الأ ، ةدعاقلا كلت نم جراخ ريغ اذه

 كاحلا مكحل دايقنإلا ىلوألا ةروصلا يف بجاولا نأ هيف ام ةياغ هذخأ كل زوبال
 . هرظن يف لدعالا كرت ال

 رفاكل ةفلاخم ةلدألا نم دعبأ هنأ ىري يذلا يأرلا يف ناك اذا هنأ : اهيناثو
 يف رفاكلا فلاخيف لزهأ وه امب ذخألاو هرظن يف لدعألا وه ام كرت هل زوجي لاق

٤٥



 لوسر ىلع رم يدوهي اليلد لوألل بصنو .0 اقساف وأ اكرشم رفاكلا ناك . كلذ

 : يدوهيلا لاقف { تيم نفد دنع نوفقاو هباحصأو هلع هللا لوسرو ةي هللا
 ةفلاخم دوعقلاب هباحصأ رمأو مع هللا لوسر دعقف : لاق { انرابحأ لعفت اذكه

 نسحلا فلاخ هنع هللا يضر ديز نب رباج نأ يور ام اليلد يناثلل بصنو ، دوهيلل
 هلا ال رباج اي لق هيف تام يذلا هضرم يف هعم رضح دقو هل لاق نيح يرصبلا

 . هبهذم ىف نسحلا عبت ; لاقي نأ ةفاخم قطنلا ىلع هتردق عم رباج كسم ًأف هللا الا

 ال هنأ يه ةدعاقلا نإف ، ةدعاقلا هيلع ام فالخ هلك اذه نأب هيف ثحيو

 قحلا فالخ هادع ام نأو هرظن يف قحلا وه هنأ هار ام فلاخي نأ دهتجملل زوجي

 . كلذ لبق امارح سيل لوقلا نع رباج كاسمإو 3 لع هدوعقو ، هرظن ين

 هزنتو دهز عون هرظن يف لزهألا هنأ ىري يذلا يأرلا يف ناك اذا هنا : اهثلاثو
 انهاهف لاق عرولاو هزنتلا كلذل كرت لدعألاو حجرألا هنأ ىري يذلا يأرلا يو

 كلذل برضو { لزمهألا هنأ هرظن يف امب ذخأيف لدعألا هنأ ىري ام كرتي نأ هل زوجي
 © اهلكأ نع عراشلا نم يهنلا درو دق هنأ ىلع اهميرحتو عابسلا ليلحت ةلأسمب الثم
 ميرحتلل يهنلا اذه نأ ىلا مهضعب بهذف يهنلا اذه ليوأت يف ءاملعلا فلتخا دقو
 ديعس نب دمحم ديعسوبأ بهذملا مامإ مهنم نورخآ بهذو كلذل عابسلا لكأ مرحف

 اولاقو عابسلا موحل لكأ اوزاجأف هزنتلاو ةيهاركلا ىلع يهنا اذه لمح ىلا يمدكلا
 اذه هيلع اك ةيهاركلل يهنلا اذه نإو اهلكأ زاوج دهتجملا ىأر اذاف { هيركتلاب اهيف

 اهلكأ عدي نأو ، لكأيف ىأر امب كسمتي نأ هل ازئاج ناك هيلع هللا ناوضر مامالا
 ةمكح اذا امأ ، هسفنب هصخي يذلا مكحلا ي اذه 3 ةيهاركلا نم اهلكأ يف امل اهزنت
 . باوصلل برقألا هنأ ىري امب مكحي نأ هيلع بجو كلذ يف ةموكحلا يلوو هريغ

 رخآلا هنم هقلطأف اعبس امهدحأ داطصا نالجر هيلا مصاخت اذا كلذ لاثم
 داطصملا اذهف مكحي نأ مكاحلا اذه ىلع ناك هعبس قلطأ يذلا نم هقح داطصملا بلطف

 لكألل كرتلا زاوج نم ركذ ام نأب هيف ثحييو هعبس نامضب هقلطأ يذلا اذه ىلع
 عابسلا هذه لكأ دهتجملا اذه كرت نإف { هددصب نحن يذلا بابلا اذه نم سيل

٤٦



 لوقلا اهلكأ نع عانتمالا نزم مزلي الف عراشلا نع دراولا يهنلا لانتمإل وه اغ

 هنأ ىأر امب .ذخألا هيلع بجو اكاح راص نيح هنأ ىرت الأ } مارح يلكأ أ ٧أب

 تاينثتسملا هذه ىلع تاداريالا هذه لجألو 3 هب مكحلا همزليف هرظن يف حجرألا

 هذهل نونثتسملا ىأر اميف يأ (اوأر اميف هلوقب اهئانثتسا نم يربتلل فنصملا راثأ
 فيعضلا مكح نايب يف عرش دهتجملا صخت يتلا ماكحألا نايب نم غرف املو ، لاسمخلا
 : لاقف داهتجالا نع

 المعن نأ اشن امب زئاج له الدعألا نفرعن مل نا فلخلاو

 ملعي نم ابجاو ريشتسن لب مدعي اذ يف يرحتلا اذا الوأ

 هل ةعاطتسا الو داهتجإلا ىلع هل ةردق ال يذلا فيعضلا يف ءاملعلا فلتخإ

 ءاملعلا فلتخا دق يتلا ءايشألا نم ءيشب لمعي نأ دارأ دقو 5 لاوقألا حيجرت ىلع

 لاوقألا كلت نم ءاش لوق يأب ذخأي نأ فيعضلا اذهل نأ ىلإ مهضعب بهذف
 جتحاو ، رضاحلا هيقفلاب نيعتسي نأ ةيضق لك يف همزلي الو { هتلأسم يف ةدوجوملا
 هعابتا نسحيف احيحص ارثا هدرواف هيف همدقت نمم هيف تبثاب سيل هلوق ناب كلذل

 ىوتساف } سكعلابو ارظن حصأو املع رثكأ لوألا نوكي نأ نكمي دق لب ، هدعب نمل
 حيحص فالتخالا نم لئاوألا نع هل هلقن وأ حيحص رثأ نم هدجو اميف نا رمألا

 مكحو هيكحي اميف ليدعتلا نع تكسو هيف فالتخإلا دوجوب يحلا هيقفلا هربخأ وأ
 فلتخا ام مكح ىفلخلا نم رضاحلا هيقفلا ريغ لدعو { فلسلا ءاملع ضعب هلدع ام

 نكي مل اذا هلك اذه . نيرمألا زاوج ىلا هيف رمألا عجريو 0 هليدعت يف ءاهقفلا

 .اهيف فالتخالا دجو امم ةل أسملا تناكو . لدعألا ةفرعم ىلع ةردق فيعضلا اذهل

 انهاهف ءاملعلا نع ءيش همكح نايب يف دجوي مل ءيشب لمعلا ءاش اذا امأ
 . هسفن ىوهب لمعي نأ هل زوجي الو كلذ يف ملعلا لهأ ةرواشم هيلع بجي

 هيف فلتخي امب لمعلا ءاش اذا فيعضلا اذه ىلع بجي هنأ ىلا نورخا بهذو

- ٤٧



 نم لدعألا بلط يف نيعتسي نأو 3 ءاهقفلا نم هتروشم ىلع ردق نم رواشي نأ

 رمالا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ هودر ولول ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو 3 لاوقألا
 ءاملعلا ءاهقفلا نم الإ نوكي ال طابنتسالا نأل مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم
 مهل هيف ةجحلا مهف مهلوقب هيف ذخالاو مهيلا هيف رمألا درب ءافعضلا رمأ دقو « هب

 . «نوملعت ال متنك نا ركذلا لهأ اولأسافف ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو 5 مهيلعو

 © ةلدألا هذهل هلبق يذلا نم اليبس موقأو اليلد ىوقأ بهذملا اذهو : لوقأ
 هرمأيو © هيلع هدشري يذلا لوقلا ليلد ىلع عالطإلا ناكمإ نم ملاعلا ةروشم يف املو
 ملاعلل ةرواشملا بوجو يف لزنيف هعمس يذلا ليلدلاب اذخآ كلذب نوكيف ، هب ذخألاب
 ل و ادهتجم ناك نم مكح نأ ىفخي الو 6 داهتجإلا ىلع رداقلا ةلزنم هدوجو دنع

 يف هنأل فيعضلا مكح كلذ يف همكح نا ماكحألا نم ءيش يف ةلدألا ىلع علطي

 مامالا بهذم وهو داهتجإلا يزجتب لوقلا ىلع ءانب اضيأ فيعض مكحلا كلذ
 . هنع هللا يضر يمدكلا

 عيمجب املاع نوكي ىتح ادهتجم نوكي الف أزجتي ال داهتجإلا نا ناث لوق يو
 . ملعأ هللاو ، راتخملا وه لوألاو ، ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا

 لمع يذلل نامضلاو رزولاو لم ىوتفلا يف ملاعلا أطخو
 هب ىتفأ اميف قحلا ةباصإ ادقتعم هبحاص نوكي نأ : امهدحأ { ناعون أطخلا

 ناك _ نامضلاو مثالا نم روذعم ريغ اذهف ، قحلل فلاخم وهو باوص هنأ نظيو

 زرحتلا لصح دقو " هللا مرح ام لحأ وأ هللا لحأ ام مرح اذا _ الهاج وأ املاع
 املاع ناك ناو ع ونلا اذه بحاص نأل (ملاعلا اطخ و) مظانلا لوقب ع ونلا اذه نم

 أطخأ يذلا ءيشلا كلذب املاع يتفملا نوكي نأ : امهيناثو 5 هب لهاج وهف هريغ يف
 يف فلتخم اذهف هيف ءىطخم هنأ هبتنا ول نأ ملعي وهو هناسلب ًأطخأف هلوصأب و هيف

 مثالا امأو © هيلع نامض ال هنأ ةذباهجلا نم روهمجلا هيلع يذلاو © هبحاص نيمضت
 مثإ ال هنإ انئاملع نع هاندجو يذلاو ، عضوملا اذه يف هب لاق ادحأ نأ ملعن الف
 لاعت هلوق ةراشابو { ثيدحلا .. (نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر) ك هلوق ليلدب هيلع

 ٠ يغئاصلا لوق نسحأ امو 3 انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبر نينمؤملا نع ةياكح

_ ٤٨



 هالوأ امو هنع ةعوفرم هاوتن يف ملاعلا ةلزو

 نم رذعي ال هنإف مكحلا يف ملاعلا اطخ نم زارتحا ىوتفلا يف مظانلا لوقو
 نود مكحلا يف نامضلا هيلع ناك امناو نيتلاحلا يف هنع روذعمف مثالا امأ & هنامض

 ىوتفلا نود مكاحلا لوق لوبق ىلع هيلع موكحملا ربج نم مكحلا يف امل ، ىوتفلا
 هنامضو أطخلا كلذ مثإ يأ ، حلا .. (نامضلاو رزولاور هلوقو © ربج اهيف سيل هناف
 فالخ لبقي نأ دحأل زوجي ال هنأل مكح وأ هب لمعو ملاعلا نم هلبق نم ىلع امهنإ
 يف ةجح مه امنا ءاملعلاف 0 ءاملعلا نم لاق نم هب لاق ولو © هب لمعي وأ قحلا

 كلذ كردتسا هنيمضتو قحلا فالخب لماعلا ميثأتب حرص املو ، لطابلا يف ال قحلا

 : لاقف هتبوت نايبب

 هيلا قأ المجم بروتلاف هيلع هنالطب ىفخ ناو

 هبتنتلف اربعم دجي لو هب عامسلا ةجح امم ناك نا

 نم ءاهلاو { هيلا هلوق يف كلذكو اطخلا ىلا ةدئاع (هنالطب) هلوق نم ءاهلا

 ال يأ ىتأ لعاف نم لاحلا ىلع المجم بصتناو لمع يذلا لا ةدئاع (هيلعر هلوق

 نم هتجح موقت امم وأ لقعلا نم ةجحلا هب موقت امم نوكي نأ امأ أطخلا كلذ ولخي
 يناثلاو © هيف قحلا هداقتعاب الإ هلابب رطخ امهم هبحاص روذعم ريغ لوألاف { عامسلا

 اربعم دجي مل اذاف ضورفملا ةيدأت امأف (روجحم كرتو ‘ ضورفم ةيدأت) : ناع

 اذا يتأيس اك روذعم وهف هوحنو ماهلإب هتريصب لبق نم هل تأتي مل و { هايا هل ربعي
 دقف روجحما كرت امأو © هللا نيد نم همزلي ام عيمج نع لاؤسلا هتلمج يف دقتعا
 © امرحم وأ الحتسم الهاج وأ ناك هرجحب املاع هبكتري نأ ادحأ عسي ال هنا ليق

 لهج سانلا عسي هيلع عمجملا رثألا يف درو دق هنأل ملاظ كلاه وهف هبكترا نمو

 نم اؤرب اذا ءاملعلا نم اوأربي وأ هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام

 لهجب هل رذع الغ 3 هباكترا هيلع روجحملا رمألا كلذ بكترا دق اذهو ث هبكار
 مل اذإ ليقو ، ةجحب سيلف باوصلا هجو أطخأ اذا يتفملا نأل ءىطخم ىوتفب الو
 هيف هتمزل ام عيمج نع باتملا هتلمج يف دقتعا دق ناكو هوحنو اذه يف ربعملا دجي
 مامإلا لئس دق اذه فو 0 ل اس وهف لاؤسلا هيف همزل ام عيمج نع 7 ةبوتلا

 : هللا همحر يليلخلا

٤٩



 لاؤللا

 انديعس ينعأ رصملا سمش لئاسن

 لزي مل و الهج روجحملا بكارلا نع

 لسي ملو مانالا مالعأ سلاجي
 هنامز لوط راثالل سرادي

 نكي ملو هيف ميرحتلا عمسي مل و
 هناو الالح العن هبسحيو

 اذكه تام نا هللا دنع ملسيأ

 احرصم اهيف هللا كارأ ام لقن
 اقفوم اربح و اروبحم تلز الف

 ابرلا تحان ام هللا ةالص هيلع

 ادجمملا . يليلخلا نافلخ ةلالس

 ادمرس رهدلا ةدم هيلع اميقم

 ىدفمفاو ملعلا اهب راد هنطومو

 ادروسم هاري امل هنكلو

 ادبعتي يك لابلاب هل اروطخ

 ىدرلا عقوم فئاخ ميرك يقت
 ادلخم اهيف سودرفلا هلخديو

 ادشرم لكلا ةجحلا مايق تافص

 ادمأ ةفيلخ تامهم فشكل

 ادفدف سيعلا تباجوأ ابصلا ميسن

 هيلع هللا ناوضر باجأف

 اديؤم امظن هللا دمحب كيلا
 همالس مث هللا ةالص هيلع

 هرجحب الهج روجحملا بكر نمف

 هناو لاؤسلا ضورفم عيضو
 هديفي ائيش لهجلاب هرذع امو

 امورحم انزلا ردي ملو نازك
 كلاه كش ال عامجالاب كلذف

 انبر هللا ةجح هيلع اذهو

 لهاج لك نع فيلكتلا طقس ولو

 ادمحأ عرش نم هللا باتك مكحب

 ىده نم لضفأ باحصالاو هيلهأو

 ادبعت يبر عورشم نم مكحلا نم
 ىدتعاو لض دقن هنم ةردق ىلع

 ىدرلاب رشيي نأ الا قحلا نم
 ادمعت ,ءاسنلا رابدأ ءىطاوو

 ادتبا هب لعف لبق نم لسي مل اذا
 ادب هل رذع لهجلا يف امو تميقأ
ادوعأ عفنلل لهجلا ءانتقا ناكل



 هناف افالتخا كاذ ي غبت الو

 لا مكحم صن ىلع عامجاب اذهف
 انبرف باهذلا لبق نم بات ناو
 ادجاو سيل يذلا ركذ نم ينعدو

 اهمومع صخي مكح هل اذهف
 احضاو قحلاب هللا دمحب تئجف

 ادنفم لادجلا لهأ نكو لالض

 ادوأت جاجوعا هيف امو باتك

 ىدتهاو بات نم بنذ روفغ ملح
 ىدهلل ربعي نمث ادحأ هل

 ادصقم كل نكي مل هارأ نكلو

 ادمأ ةيربلا يداه ىلع مالس

 يف روجحملا بوكر وهو يناثلا عونلا امأو هيواتف نم رخآ عضوم يف للقو
 قالطالا ىلع اذه يف ليقف لوقعلا ججح هب موقت ال ام لوصأ نم ىلاعت هللا نيد
 . نيدلا ضقن دقو هنيد يف هل زوجي ال ام لعفي هنال نيدبعتملا نم هلعاف كالهب

 ٦ حلا هوبك ري ل ام هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي هيلع عمتجملا رثالا ىفو

 فرشأ لهجلاف الإو هرهاظ مكحب لهج هعسي ملو { هيلع قاضف هبكر دق اذهو
 يبأيو ث ةمالسلا ةيطم هنأل ةماركلاب ىلوأ وهف هعاطأ نمل رذع هب ناك نإ ةعاضب
 . كلذ هللا

 هكاله ىلإ هب غلبي ال نأ همارحب ةجحلا هيلع مقت مل نأ ىسعف : رخآ لوق يفو
 هنع لاؤسلابو { امارح نيدلا يف ناك نا هنيعب هنم ةبوتلاب ىلاعت هلل ناد نإ هماثاو

 ةلمجلا يفف الإو © امات امهيف وأ نيهجولا دحأ يف كلذ ىلإ يده نا اضيأ هنيعب

 لأسيو هرمأ نم ءيش لك يف هعيطي نأ اهب هدبعت يتلا هتلمج يف نيدي نأ دب الو
 اهملع ةيصعم لك نم هيلا بوتيو 0 هنيد نم هنع لاؤسلا هيلع بجي امع ةردقلا عم

 © كلانه ءيش همزل نإ كلذ يف هيلع بجي امب هل ةنونيدلا عم هنيح يف اهلهج وأ
 ناد اذإف ، نيدي هب ام لصأ نم ةلمجلا يف وأ & نييعتلاب هبوجو لاح هيلا يده وأ
 هبكر ام ةمرحب هيلع ةجحلا مايق مدعل هنأ الإ ةلمجلا يف اذه نم بج امب ىلاعت هلل

 © هملع روصقل هنم عقو امنإو ةيصعملل هنم دمع ريغ ىلع هاتأف همكح ىلا دهي مل

 ايعدم الو لاح ىلع هل ادلقم ال هلدع ريغ ىلع هلد نم ايتفب هيف ذخأ نإ كلذكو
 ىلع هيف هداقتعا هيلع المهم الو لالحتسا ريغ ىلع هيف هنوكل ، لاحمب هيف هللا ىلع

 ايتفلا نوكتف ث لاقم نم هلثم يف قبس اك رذعل الإ ةلمجلا يف وأ صوصخلا
-. ٥١



 كلذ ناكف ائيش ماكحألا يف نكت مل اهنأكف ءىش ال مكح اهلطابل ماقملا اذه ين

 نكي نإو هرجح ىلع كلذ لباقف مالي مأ { هب رذعي ام ىلع يتفملا اطخ نم

 نم بجاولا يف رصقم ريغ وهو ( هب هيلع ةجحلا مقت ل ام هنأ الإ هرذع نم اذه

 هتبوجأ نم عضوم ريغ يف _ هيلع هللا ةمحر _ ناهبن يبأ خيشلا لوق يفف © هتديقع
 نم هانركذ ام طرشب هلجأ نم كلهي ال نأ وجري 0 هللا يف هنظ نسحب نأ لد ام

 دوجوب هباوج نم هريغ يفو اذه يف حرص دقو 0 هتديقع نيف ةاجنلا ةقيرط مازتلإ

 هللا همحر __ ديعس نأ خيشلا راثا او ، حيحص هلوقو هبابو اذه يف فالتخالا

 ارون امهراثابو 5 ةيادهلا هب هللا دارأ نمل ةودق امهب ىفكو 0 هباوصب هل دهشت _

 مهيلع هلآو دمحمبو لهجلا نم انذقني نأ هيلا لسوتن هدمحبو 2 لهأ وه هل اك يده
 ىلع لومحم موظنملا همالك يف ام نأ ملعت هبو همالك اذه . مالسلاو ةالصلا لضفأ

 دشري امك عامجإب كالهلا عضوم وه هنآل هب هيلع ةجحلا مايق دعب مارحلا ىتأ نم
 روثنملا همالك يف يذلاو 3 (لا .. ادجاو سيل يذلا ركذ نم ينعدو) هلوق هيلا

 هنيعب ءيشلا كلذ ىيف هيلع مقت ل ةجحلا نأ لاحلاو 0 مارحلا ىتأ نم ىلع لومحم

 امارح و الالح هللا نيد يف نأ ملع ول اك كلذو ث ةلمجلا يف هيلع تماق اهنكل

 عضوم وه اذه ناف هللا نيد يف مارح وه اذإف { هيف هللا مكح ملعي ال ائيش بكتراف

 . ملعأ هللاو عازنلا

 هداقتعا عيضو لاؤسلا ضرف عّيض نم ىلع لومحم موظنملا همالك نا لوقن وأ

 © لاؤسلا ضورفم عّيضي مل اذإ ام ىلع لومحم روثنملا همالك يف امو 3 لامهإب
 ىلوأ وه هجولا اذه نأ رهظ مث لالحلا ادع ام بانتجإلا ين داقتعإلا لمهي مل و
 . ملعأ هللاو ؤ ققحملا اذه مالك هيلع لمحي نأ

 ذإ لهجلا نيبو هنيب ةرئاد ملعلا ماكحأ تناكو ملعلا ضيقن لهجلا ناك املو

 اذهب نكرلا اذه متخ هملع بجو هلهج مرح امو ، هلهج مرح هملع بجو ام
: لاقف بابلا



 لهجلا ماسقأ يف عبارلا بابلا

 مي هبو هلهج عسيال اميفو هلهج عسي اميفر
 هللا ءاش نا لوالا نكرلا ىلع مالكلا

 ىمتنا ام وهف يناثلاو هبحاص املس طيسب نامسق لهجلاو

 منت اي لب هلعفب هبحاص ملسي سيل و بكرم ىلإ

 ءيشلاب ملعلا مدع وه (طيسبلار ف ، بكرم ىلاو ، طيسب ىلا لهجلا مسقني
 هلقعب رطخي الو & هب لهج امم ءيش هلاب يف روصتي ال ىتح ملعلا هناش نم ام

 ملعب هيلع مقت مل ةجحلا نال ملاس روذعم مسقلا اذه بحاصو هتافص نم ءيش

 بكار نأ نم ليق ام امأ ، ةجحلا مايق دعب الا فيلكتلا نوكي الو 3 هلهج ام

 يف نأ ملع نم ىلع لومحم كلذف هرجحب ملعي مل ولو كلاه هللا نيد يف روجحملا
 مدقت دق اذهو هنيعب هبكترا اميف مكحلا ملعي مل هنكل ث امارحو الالح هللا نيد

 يف هيلع ةجحلا مايق دعب ناك امنا هكالهف تامرحملا ةلمج دوجوب ملع روصت هل

 داقتعا وهف (بكرملا) امأو ، طيسب ال بكرم لهج هبكترا امب هلهجو 3 ةلمجلا
 ملعلا مدع نم هبك رتل ابكرم مسقلا اذه يمس امنإو ، هيلع وه ام فالخ ىلع ءيشلا

 هيلاو © هب لهاج وهو ءيشلاب ملاع هنأ نظي هبحاصف 3 ملاع هنأ داقتعاو ءيشلاب
 : لئاقلا لوقب ةراشالا

 يردت ال كنأب يردت ال كناو لهاج كنا مايألا بجع نمو

 اكلاه ناك امنإو © هب ملعلا همزلي امب هلهج ناك نا كلاه مسقلا اذه بحاصو

 ارذع نوكي ال هتقيقح فالخ ىلع هيف هداقتعاو 3 ءيشلا كلذب هيلع ةجحلا مايقل

 مسقلا يأ بكرم ىلا (ىمتنأ ام وهف يلاثلاور هلوقب دارملاف & هملع بوج و دعب هل

 لب) هلوقو ، كلذب يمس يأ بكرم ىلا بستنا ام وه لهجلا يمسق نم يناثلا

 . ملسي سيلو هلوقل ديكأت (مغأي
 عرش فلكملا نهذ يف هلوصحو هتقيقح ىلا رظنلاب لهجلا ميسقت نم غرف املو

 : لاقف هيف عراشلا مكح ىلا رظنلاب هنم بكرملا لهجلا مسقت نايب يف

٥٢٣



 يفي قيضو لهجلا عساول فلكتلا ىدل هرابتعابو

 هنأل لهجلا يمسق نم بكرملا مسقلا ىلا ةدئاع (هرابتعابور هلوق نم ءاهلا
 اذه هيف قأتي الف ملاسو روذعم هبحاص لوألا مسقلا نألو | روكذم برقأ

 نيمسق ىلا هيف عراشلا مكح ىلا رظنلاب مسقني بكرملا لهجلا نأ ىنعملاو ، ماسقنالا

 ملعلا همزلي مل امب لهج اذإ هبحاص ملسيف { كلاه يناثلاو هبحاص ملاس امهدحأ

 ال امو هب ملعلا همزلي ام نايب يتأيسو © هب ملعلا همزلي امب لهج اذإ كلهيو ، هب
 لهجلا ةقيقح ىلا ةدئاع هرابتعابو هلوق نم ءاهلا نأ لوقت نأ كلو 0 الصفم همزلي

 عساو ىلإ وه ثيح نم لهجلا مسقني ىنعملاو ، روكذملا ميسقتلا نع رظنلا عطق عم
 ، بكرملا ضعب وهو هلهج عسي ال ام ىلإو إ بكرملا ضعبو طيسبلا لهجلا وهو لهجلا
 فيلكتلا يلع فلكتلا قالطا يفف 0 فيلكتلا يف يأ (فلكتلا) ين مظانلا لوقو

 . فلكتف هتفلك لاقي & فيلكتلل ببسم فلكتلا نأل ةيببسملا ةقالعل يلاسرإ زاجم

 عسي يتلا ءايشألا نايب يف ع / ش هماكحأو لهجلا ماسقأ نايب نم غرف املو

 : لاقف اهلهج عسي ال يتلا ءايشألاو اهلهج

 ت ثم هتقو يف هملف تقؤم هلعف ضرف يأو
 ارفك نمم ةجحال لينو اربع نمم موقت هتجح
 ررض لين الب هتعطتسا نا ربتعملا يف ىتأ ربلا ادع ام لب

 : نيمسق ىلا اهب اندبعت يتلا ءايشألا مسقنت

 هللا ءاش نا هيلع مالكلا يتأيسو ة فلكملا لقع نم هتجح موقت : امهدحأ

 . هباب يف ىلاعت

 (يج لاثتماو . رمأ لاٹتما) ناعون وهو ‘ عامسلا نم هتجح موقت : : امهيناث

 امهدحأ : ناعون اضيأ وهو & لاومألاو نادبألا نم تاضرتفملا ةيدأت رمألا لاثتماف
 يتأيسو ، كلذك سيل ام : امهيناثو . نيعم تقو يف هؤادأ مزلي يأ لمعلا تقوم
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع مالكلا

 موقتو هتقو لوخدب هلمع همزليف موصلاو ةالصلاك تقوم هلمع يذلا امأف
 ناسل نم كلذ عمس وأ الفط وأ ارفاك ربعملا ناك ولو نيربعملا عيمج نم ذثنيح هتجح

_ ٥٤ 

 



 ديعسوبأ مامإلا هدروأ يذلا وه اذهو { هريغو دغاك يف ابوتكم هدجو وأ همهفف رئاط
 حتفب . ربلا ادع ام لب 0 هريغو اذه يف ةجحب سيل رفاكلا نا ليقو 0 هتماقتسا يف

 هلوقب هل اجتحم ربتعملا ي هلاق ، ةجح نوكي ال هرومأ عيمج يف حلاصلا وهو _ ءابلا

 . «اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو ىلاعت

 نم ملعم لك نم ةجحلا مايق ىلإ ةيناوزنلا تبهذ : ءادتهالا يف ركبوبأ لاق

 ةجح هسفنب قحلا نأب اولتعاو رئاط مف نم وأ رجح يف ةباتك وأ ملسمو رفاك
 لوق كلذ يف مهل ةجحلاو ، هب ملعملا كلذ يف نوربتعي ال ةجح ناك دجو ثيحف

 نم ىلع لطابلا درو 7 ابيبح وأ ناك اضيغب هب كعاج نمم قحلا لبقا) : هليع يبنلا
 هب ءاج نمم لوبقم ريغ لطابلا ناك املف : اولاق { (اييرق وأ ناك اديعب هب كءاج

 . رفاك وأ ملسم نم هب ءاج نمم الوبقم قحلا ناك عامجإب رفاك وأ ملسم نم

 . ةاقثلا نم الإ موقت ال هب هللا دبعت ام ريسفت يف ةجحلا نأ ىلإ ةيقاتسرلا تبهذو

 هلوقبو ، اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو : ىلاعت هللا لوقب اوجتحاو
 . ةلاهجب اموق اوبيصت نأ اونيبتف ًإبنب قساف مكءاج نا اونمآ نيذلا اهيأ ايف : هناحبس

 8١ صيصختلا حصي ىتح ًابن لك يف ماع وهو قسافلا ربخ دنع نيبتلاب رمأ دقف اولاق
 © قسافلا ريغ ربخ دنع نيبتلا كرت ىلع ليلد قسافلا ربخ دنع نيبتلاب هرمأ يفو : اولاق
 . (ىهتنا) .. ملعأ هللاو

 نإ) مظانلا لوقو © لمأتيلف رظن نيلالدتسالا نيذه نم دخاو لك يفو : لوقأ
 الو ةيجراخ ةقشمل لمحت ريغ نم ربعملا دوجو ىلع تردق نا يأ (لا .. هتعطتسا
 جورخلا هيلع بجي نمل طورشلا ركذ مدقت دقو ث لايعلاو سفنلا يف ررض ةباصإ
 . كلانه نم هعجارف نكرلا اذه نم لوألا بابلا يف ربعملا بلط يف

 ع تت هاده رون اربعم عطتست مل نإ لاؤسلا دقتعاو
 اممتم هئادا نم تيأر امك هيدؤت نأ كيلع نكل

 لدبلاف الإو يرابلا كقفو لمعلا قدص اقفاوم نكت نإف
 هتبثم نيدو روفلاب نالوق هتبلأ نم عمو هيف فلتخم
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 هيلا لصوتت ىتح ربعملا دوجو ىلع ردقت مل اذإ لاؤسلا كتديقع يف لعجا يأ
 ضرتفملا كلذ يدؤت نأ .لاؤسلل داقتعالا عم كيلع نكل ى هوجولا نم .هجوب

 © هتقو يف ءيشلا لعف ءادألاو 5 هئادا نم كلقع يف نسح امك هلعف كيلع بجاولا
 اذإف © للخل ايناث { هتقو يف هلعف ةداعإلاو { اكاردتسا هتقو دعب هلعف ءاضقلاو

 هيلع هللا كقفو دقف لبق نم تنأ هتيدأ اك ضرتفملا كلذ كل ربعو ربعملا تدجو

 هيف فلتخم لدبلاف هل دؤم تنأ ام فالخ ىلع كل ربع ناو { هيف كيلع لدب الو

 نوتبثملا فلتخاو ، نورخا هبجوي ملو موق هبجوأ ؟ ال وأ كيلع وه له { نيلوق ىلع

 ذافنإ ليجعت روفلا نأل تعطتسا ام عرسأ يف يأ روفلا ىلع مزال وه له لدبلل
 ءاملاو (نالوق) . كل عساوف هيدؤت نأ تئش ام ىتم كيلع تبثم نيد وأ بجاولا

 ههريصب هسفن ىلع ناسنالا لبإ ىلاعت هلوق يف امك هغلابملل (ةتبنم) مظانلا لوق يف
 : لاقف يلعفلا ضرفلا يعون نم يناثلا عونلا نايب ىلا راشأ هنأ م

 لجألا ىلإ هكلهج عساوف لمعلا تقوم ريغ نكي نإو
 هكلس مظن لوألاك ليقو هكرتل ادقتعم نكت ملام

 تامملل نيذ تقو نأل ةاكزلاو جحلا لثم كاذو

 يأ هتقوملا ريغلا ضئارفلا وهو 5 رمألا لانتما يعون نم يناثلا وه عونلا اذه
 روضح ىلا عساو امهتقو نأل ةاكزلاو جحلاك مولعم تقو يف ادودحم اهلمع نكي مل
 نيذه دحأ كمزل اذإف 3 ةنونيد ريغ نم هدقتعي وأ امهلعف كرتب ندي مل نمل توملا

 روضح ىلا يأ لجألا ىلا هملعب كلهج معساوف امهانعم يف ناك ام وأ نيضرفلا

 كيلع ناكو 0 ضرتفملا كلذ ملع كمزل هتقو رضح اذإف ، لجالا ءاضقنا تقو

 لب ليقو ث امهتقو رضاحلا نيمزاللا موصلاو ةالصلا يف ةجح ناك نم عيمج ةجح
 الهاج نوكت الئل هئادأ يف ريخأتلا كعسو ناو ، كيلع ضرتفم لكب ملعلا كمزلي

 رخآ ىلا (لوألاك ليقور مظانلا لوق ىنعم اذهو ث هللا نيد يف كيلع ضرتفا امب
 وهو ثلاث لوق هيفو © هلعف تقوملا ضرفلا هلوق يف (لوألا) ب دارملاو ، تيبلا
 لوق هلمتحيو هتقوملا ضئارفلا نم نوكيف . ناكمالا دعب هئادأ ريخأت عسي ال هنأ

 يا رثكأ يف ةالصلاب اهنارتقإل ةاكزلا يف ىدنع دعبي ال لوقلا اذهو 5 اضيأ مظانلا
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 مهو ةاكزلا نوتؤي ال نيذلا نيكرشملل ليوو ىلاعتو كرابت هلوقلو 2 نارقلا
 اضيرحت انه اهركذ امنإ ، ةاكزلا يتؤي نم نيكرشملا نم سيلو لنورفاك مه ةرخالاب
 نم لوألا لوقلا نإ الإ اهضرف موزل ىلع اهيبنتو اهئادأ يف ةعراسملا ىلع نينمؤملل

 ىلاعت هللا يضر ديعسوبأ مامالا هيلعو ، لوادتملا ريهشلا وه ةثالثلا لاوقألا هذه

 . هماقتسالا يف هنع

 مدقت هيلع ملام هعيجج هرخحخاب كلهج عساوو

 رومخلاكو نيعلا مساق نإ ريزنخلاو ةتيملاو مدلاك
 ناكملا نم ناك ام يأ ين نانروألل حبذي يذلاكو
 احيرص قأ رمخلا يف فلخلاو احيبأ دق رطضملا ىدل اذو

 لاثتما وهو & عامسلا ةجح امهب موقت نيذللا نيعونلا نم يناثلا عونلا اذه

 باكتراب اهيلع مدقي مل نمل عساو اهب لهجلاو & اهعيمج تامرحملا باكترا نع يبنلا

 لعافلا مزلو اهلهج عسي الف كلذ نم ءيش ناك ناف ، باكترإ نود لوقب ليلحت وأ

 ملع وأ اهميرحتب لهجو اهسنجب ملع ىلع اهايإ هباكترإ ناك ءاوس اهميرحت ملع
 حرص امك حوفسملا مدلا هب دارملاو (مدلاك) تامرحملا كلتو 3 اهسنج لهجو اهميرحتب

 © حوفسملاك عامجإب مارح وه ام ءامدلا نم تلق نإاف { ماعنالا ةروس يف ىلاعت هب

 © تابلجتسملا مدك هيف فلتخم وه ام هنمو } كمسلا مدك قافتاب لالح وه ام هنمو

 ميرحتلا هيف مكحلا نأ باوجلاف 5 هيف لاتحإلا دوجو عم هبكارل هلهج عسيال فيكف

 ةقنخنملا ةرابعلا هذه تحت لخدف لذت مل يتلا يهو (ةتيملاكو) هريغ حصي ىتح

 ولع نم ىدرتت يتلا يهو ةيدرتملاو ، تتام ىتح دمعلاب ةبورضملا يهو ةذوقوملاو
 حطنلا نم لوعفم ىنعمب ةليعف يهو ةحيطنلاو & ةيكذت ريغ نم تتامف لفسأ ىلإ
 متكردا ام الإ يأ متيكذام الا امهوحنو رملاو بئذلاك عبسلا لكأ امو ، علا وهو

 ةيكذتلاب هذه نم لحي ام لحو مكل لالح وهف هومتيكذف ءايشالا هذه نم هتاكذ
 يأ اهنيع فرط كيرحت ولو ليق ةحراج ولو ةيكذتلا دعب ةاكذملا كرحتت نأ وه

دق هنأل اهليلحت يف ةكرحتب رابتعإ الف ةحرابجب سيل يذلا ندبلا رئاس امأو اهنفج



 ىنتسم ناك ام ةرابعلا هذه نع جرخيو ئ خولسم محل وهو هيف ةكرحلا كلت نوكت

 مكل اعاتم هماعطو رحبلا ديص مكل لحأ ىلاعتو كرابت هلوقل رحبلا ةتيمك اعرش

 روهطلا وه) : لاقف هنع لئس دقو ن هلوقل قالطالا ىلع لالح وهف هةرايسللو

 مظانلا لوقو © هيلع سيقم وهف ههباش امو 0 ةنسلل دارجلا ةتيمكو (هتتيم لحلاو هؤا

 هصخش ريغتي مل يأ نيعلا مئاق ناك نإ ريزنخلاكو يأ (نيعلا مئاق نا ريزنجلاور
 ءاوس لوقب هليلحت الو هباكترا ىلع مدقي نأ دحأل زوجحم الف اضيأ تامرخلا نم وهف

 هلهج عساوف اعطقم امحل ناك ن أب نيعلا مئاق ريغ ناك نإ امأو { لهج لهج روأ هب ملع

 قرف ال ذإ هتحيبذ زوجت نم دنع نم هلكأو ريزنخ محل هنأ هب ملعي مل اذا هلكأ ا نمل

 : رظنلا نبا لوق نسحأ امو & تاناويحلا رئاس محل نيبو همحل نيب

 ةدرقلا مهنم لعجوف ىلاعت هلوق يف امهنارتقال درقلا ريزنخلا ىلع اولمحو
 ىلع هديص لحأ هللا نال لالح وه موق لاقف رحبلا ريزنخ يف اوفلتخاو ريزانخلاو

 ليقو ، قالطإلا ىلع ريزنخلا مرح هللا نأل ميرحتلا ىلا نورخآ بهذو ، قالطالا
 كلذك يأ رمخ عمج (رومحلاكور هلوقو ، غئاس وهو ميرحت ريغ نم هيركتلاب هيف
 لهجب اهليلحت الو اهباكترا دحال زوجيالو ىلاعت هللا باتك يف مارح يهف رومخلا

 : هللا همحر رظنلا نبا لاق ئ ملع الو

 لهج وأ هنم ملع لاح يف اهقاذ نمل رذع ال رمخلاو

 هليلحت يف هفينح ينأل افالخ مارح ركسم لك للع هلوقل ركسم لك كلذكو

 : رظنلا نبا لاق ، رملاو بيبزلا ريغ نُم رمحلا
 ءام نم ولو بورشم لك نم هلك مارح هوركم ركسلاو

 وهو نثو عمج ناثوألل حبذ ام مرحم كلذكو يأ 4 . حبذي يذلاكور هلوقو

 يأ حوبذملا كلذ ناك ناكم يأ يف هدوبعملا نارينلل حبذ ام هلثمو منصلا
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 : رظنلا نبا لاق هيلا دصقلا هجوو تبرق وأ تدعب ث هنع ةيحان وأ منصلا ءازإب

 دوهشلا ألملاب هركذ ولو مرح هللا ريغل اوحبذ امو

 امم اولكأت الول ىلاعت هلوقل هيلع هللا مسا ركذي مل يذلا تامرحملا هذه لنمو
 نع اهب ينكم ةراشا اذ ةظفل (رطضملا ىدل اذور هلوقو } هيلع هللا مسا ركذي م

 متررطضا ام الا) ىلاعت هلوقل لالح اهيلا رطضا نمل يهف تامرحملا نم مدقت ام عيمج

 الا هسفن هب ييح ام دجي ملو عوجلا نم كالهلا هسفن ىلع فاخي نأ ررضلا دحو (هيلا

 هسفن هب ييحي ام ردق اهنم لوانتي نأ هيلع بجاو لب هل زئاجف { تامرحملا هذه دحا

 ةتيملا نم لوانتيلف ريزنخ محلو ماعنأ ةتيم دجوو ررضلا ةلاح يف ناك اذاف 3 ةدايز ال

 © رشبلا ةتيمم هسفن يمحي نأ هل زوجيالو ز هنم لوانتلا هل ازئاج ناك ناو ريزنخلا عديو
 ناب عنملاب نولئاقلا جتحاو نالوق الوأ اهنم لوانتلا رطضملل زوجي له رمخلا يف فلتخاو
 . كالهلا نم مصعت ال رمخلا

 اهمولع يلهال عساوف اهميرحت يأ باسنألاب لهجلاو
 نبسا اهب مهلهج اهوبكترا نإ قاضو اهباكترا اوكرت ام
 عامجالاو ةنسلاو باتكلا يف اهركذ دراولا باسنالا حاكن ميرحت لهج عسي يأ

 تامعلاو تاوخألاو تانبلاو تاهمألا حاكن ميرحتك كلذو اهملع ةجح هيلع مقت ل نمل

 ام عاضرلاب مرحيو نهتاهمأب لخد نم ىلع بئابرلا ميرحتكو اعاضرو ابسن تالاخلاو
 الحتسم نوكيف ليلحتب هبكتري مل ام هلك اذه ، رهصلا تاوذ ميرحتكو & بسنلاب مرحي
 ملع اذا لهج وأ ةمرحلاب ملع ءاوس 0 هللا ضئارفل اعيضم نوكيف كاهتناب وأ هللا مرح امل

 . فيسلاب لتقي نأ ملعب وأ لهجب كلذ بكترم دحو 30 بسنلا لصأب

 كلملادبع نع نايفس يبأ باتك يف لوقنملا رثألا اذه لثم يفو مئاحلا ءافش يف لاق
 كمأ تحكن كلام هل لاقف كلملادبع هب ىتأف هيبأ ةأرما حكن يذلا يبارعإلاو ناورم نب
 لهج ال) لاقو هقنع برضف لالح يل اهنأ تننظف يلأ ةأرما يه امناو يمأب تسيل لاقف
 يفو ، نسحأ لاق وأ كلملادبع داجأ لاقف ءاثعشلا ابأ كلذ غلبف (مالسالا يف لهاجت الو
 مظانلا لوق يف (اهميرحت يأ) دودحلا ةماقإ ةربابجلل زئاج هنأ ىلع لدي ام اضيأ رثألا اذه
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 هيريسفتلا يأب قسن فطع نوكي نأ زوجيو { نايب فطع وأ باسنألا نم ةيلدبلا ىلع

 ذئنيح باوجلاو ةيطرش نوكت نأ زوجي (اوكرت ام) هلوق نم امو نييفوكلا بهذم ىلع
 نوكت نأ زوجيو ، عساو مهل لهجلاف اهباكترا اوكرت نإ هريدقت هلبق ام ةلالدب فوذحم
 قاض لعاف (مهلهجرهلوقو & عساوب ةقلعتم نوكتف كرتلا ةدمب ةردقم هيردصم هيفرظ

 . نايبلا بلطب رمأ (نبتساو) 3 هلعافو لعفلا نيب هضرتعم طرشلا ةلمجو

 بارا الب ءاش نم حاكن باسنألا لهاجل عساوو

 عقو هيف ام مارح ىأر ىتم عجرو افالخ دصقي مل ناك نإ

 نم ءاش نم حاكن اهب الهاج وأ ةمرحلاب املاع بسنلاب الهاج ناك نم عسي يأ

 نمم هللا ملع يف ةحوكنملا كلت نوكت نأ نكمأ ناو ، كش الب يأ بايترا الب ءاسنلا
 نوكي نأ الثم كلذو هللا اهلحأ يتلا ةحابإلا ناكمإلا اذه ليزي الف اهحاكن هيلع مرحي

 © اهنيعب اهتفرعم كاردا عيطتسي الو اهنيعب اهفرعي الو هنم مرحم تاذ ةدلب وأ ةليبق يف لجرل
 نأ ناكما عم ةدلبلا وأ ةليبقلا كلت نم جوزتي نأ نم عنمي لجرلا كلذ نأ لوقن الف
 : رظنلا نبا لاق 3 مرحملا تاذ يف عقي

 زرصالا يف جشاولا بسنلاب عساو اوملعي { نا لهجلاو

 لجنلا نيعالا تاوذ ءىطو هلضف نم هللا لحا دقف

 لد خاوش تاذ ةموضهم ةضب ةضع دوخ لك نم

 لحأ امل افالخ دصقي ملو هللا نيد ةقفاومل ادقتعم كلذل لعافلا ناك اذإ هلك اذه
 ةماقالا هل زوجي الو 3 هيلع ناك امع عجر هيف عقو ام مارح هل رهظ ىتم هنأو آ هللا
 { نيلدعلا نيدهاشلاب موقت امنإ كلذ يف ملعلا ةجحو { نيع ةفرط هب ملعلا دعب كلذ ىلع

 لجرلا جوزت اذا : يعفاشلا لاق انه نمو ، كلذ ىلع ةجح نوكت ال كلذ نود امو

 ىلعف ينأ اذه ةأرملا تلاقو يتنبا هذه لاقف عجر مث ابئاغ هوبأ ناكو بسنلا ةلوهجم ةأرما
 ركذلل اهنيب ثرالا ناك امهوبأ تام ناف هتجوز اهنإو لجرلا بأ ةنبا اهنأ مكحي نأ مكاحلا

. نييثنالا ظح لثم



 رصأ ذإ الحتسم روأ امرحم رصملا ةلالض لهج عسي ملو

 عسي مكحلا عت ملام مهضعب عمو هرفك ملعت نأ دعب نم
 اللض نمع كسمت الو اربت الو هلوتت ال نا طرشب

 لعاف رصملاو. ، هب افافختسإ بنذلا لعفو بنذلا ىلع ةماقالا (رارصالا)
 جرخت ثادحألا نأل ، ثادحألا هجوأ بسح ىلع بتارم عبرأ رصمللو ز كلذ

 . هجوأ ةعبرأ ىلع
 نم عسيال امم اذهف ث اهنم ءىش يف وأ ةلمجلا سفن يف نوكت نأ : اهدحأ

 كاشلا لالض لهج الو ، هل يلوتملا لالض لهج الو ، هبكار لالض لهج هملع
 . افالتخا هيف ملعي ال هنا كلذب لئاقلا لاق ىتح { امهدحأ يف وأ امهيف

 ةجحلا هب موقت امم هنم ءيش يف وأ ةلمجلا ريسفت يف ثدحلا نوكي نأ : اهيناثو
 هنأ لوقلا ضعب يف هيف ليق دق هنأ الإ لوألا هجولا يف ىضم اك وهف لقعلا نم
 . رثكأ لوألاو كلذ ملع هل نبي ملام هبكار لالض لهج هملع نم عسي

 ميرحتو مارحلا ليلحت نم لالحتسإلا هجو ىلع ثدحلا نوكي نأ : اهثلاثو
 ثدحلا يف لوقلاك هيف لوقلاف ، عامسلاب الإ لصألا يف هب ةجحلا موقت ال امم لالحلا
 . فالتخالا نم ةلمحلا ريسفت ىف

 جرخيف هميرحتب ثدحملا نيدي امل كاهتنالا ليبس ىلع ثدحلا وكي نأ : اهعبارو

 نيهجولا ركذ يت 7 هللا همحر رباج مامالا نع عوفرملا رثألا نم انركذ دق ام هيف

 . ىلاعت هللا ءاش نا امهل مظانلا ركذ دنع ىرخأ ةرم نيلوألا

 امهرارصإاب ناداحم امهنأ ىلع لحتسملاو مزحملا نيب ةيوستلا يضتقت مظانلا ةراشاو
 هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخالا مويلاو هللاب نونمؤي اموق دبت ا ىلاعت لاق

 ىنعم وهو رصملا ثدحب ملعلا دعب هلك اذه ةيالا رخا ىلا .. مهءابا اوناك ولو

 ام ىلإ (مكحلا عت ملام مهضعب عمور هلوقب راشأو ، هرفك ملعت نأ دعب نم هلوق

 الحتسم وا ناك امرحم رصملا ةلالض لهج عسي هنأ نم ءاهقفلا ضعب هيلا بهذ

 اذهو ؟ ال مأ تارفكملا نم وه له ينعأ © هيف عقاولا ثدحلا مكح فرعي ل اذا

 . طورشب قلعم هنأ آلإ اضيأ نسح لوقلا
 . فلس اميف كل ايلو ناك ناو هلعف ىلع هالوتت ال نأ : : اهدحأ
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 . افيعض وأ ناك املاع هنم ءىرب نمم أربت ال نأ : اهيناث

 اذاف ، لبق نم كل ايلو ناك اذإ هنم ءىرب نم ةيالو نع فقت ال نأ : اهثلاث

 نإو لوألا لوقلا ىلع امأو ، هتلالض لهج كعسي الف ءايشألا هذه دحأ كنم ناك
 . هثدحب ملعلا دعب هتلالض لهج كعسي الف ءايشألا هذه دحأ كنم نكي مل

 حابللاكو اهطورش ىلع حاكللاكو كلملاو عيبلاك

 امل امرحم نوكتف اهمرحت مل تنأ نإ هللا نيد يف تاللحماب كلهج عسي يأ

 ليلحتك كلذو هملع لهج كعسي الو اهليلحت ملعت نأ كمزلي ذئنيحف 0 هللا لحأ

 عيبملا نوكي ال نأو ، لالحلا سنج نم عيبملا نوكي نأ يه يتلا هطورش ىلع عيبلا
 ىلع ارداق عيبملل اكلام عئابلا نوكي نأو 3 ديب ادي الإ دحاو سنج نم هب عابملاو

 قيقرلا نوكي نأ يه يتلا هطورش ىلع قرلا هب دارملاو (كلملاكو) { يرتشملل هميلست
 يبسملا نوكي نأ اذه طرشو { يبسب وأ ءارشب وأ ثرإاب امإ هكلمت عرشلا حابأ نمم

 رهملاو نيجوزلا نم اضرلا ةعبرأ يهو ، هطورش ىلع (حاكنلاكو) يبرع ريغ اكرشم
 : اهيف رظنلا نبا لوق نسحأ امو ، نيدهاش ةرضحو يلولا نذاو

 .نيدهاشو يلولاو رهب ديدج جوزتف تناب نإف

 ىلاعت هللا اهحابأ ىتلا (تاحابملاكور ماقملا نم هذخأ ىلع اليوعت اضرلا كرتو

 اذاف هوج ولا نم هجوب هملع ةجح مقت ل ام هلك اذه 3 انركذ ام ريغ نم هدابعل

 . اهعفد عسي الف تماق

 منثاي ل اقفاوم نكي نمو ملعي ملام باكترا مرحو

 امنا هيلع يرابلا بجوأ دق ام فالخ هدصق يف دري نإو

 6 هبنتجاف هيغ كل ناب رمأو 6 هعبتاف هدش ر كل نأب رمأ : ةثالث رومألا نأ ملعإ

 كل حضتي ىتح هيلع مودقلا كل زوجي الو هنع فقن همكح كيلع لكشأ رمأ و
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 رمألا كلذ ولخي الف 5 هلطاب نم هقح ملعي مل ارمأ بكارلا بكترا اذاف ، هقح

 الطاب ناك نإف ، اقح وأ هللا نيد لصأ يف الطاب نوكي نأ امإ ، نيرمأ دحأ نم
 باب يف مدقت دقو هنم بوتي نأ الا _ هدصقي مل وأ هدصق _ كلاه هل بكارلاف

 بكارلا ولخي الف اقح ناك نإو & هعجارف عونلا اذه نم ءيش ىوتفلاو داهتجإلا
 هنأل اذه يف هيلع مثإ الف قحلا ةقفاوم هدصق يف نوكي نأ امإ اضيأ نيرمأ دحأ نم
 وه لوألاو ملعي ال ام ىلع همودق نم ةبوتلا هيلع نا ليقو هيلا ققوف قحلا دصق
 يه اذإف اهيف هللا مكح اوملعي مل ءايشأ لعف دق دق ةباحصلا نم اريثك نأل حيحصلا

 يضر رساي نب رامع اذهف كلذ لعف ىلع لع هللا لوسر مهرَقأف هللا دنع قح
 لقن ام ليلدب ذئموي ةيقتلا زاوج ملعي ملو ةيقت كرشلاب اب نيكرشملل ظفلت هنع هللا
 افلاخم هدصق يف نوكي نأ امإ و ، (ثيدحلا) تكله يع هللا لوسرل لاق هنا هنع

 . ةينلا كلت نم ةبوتلا هيلع لب قحلا ةقفاوم هعفنت الو 4 هتينب كلاه اذهف هللا نيدل

 & قحلا هدصق عم هل هتقفاومو ، هل هدصق عم لطابلل هتقفاوم : ةعبرأ رومألاف
 نيرمالا الك نيبو © لطابلا هدصق عم هل هتقفاومو ،‘ هدصق عم قحلا هتقفاومو

 نكي مل يأ المهم بكارلا نوكي نأ امهدحأ ناعون يهو ةطساو نيرخآلاو نيلوألا
 ريغ نوكي نأ اهيناثو 3 هبكترا ام مكحب هيلعو هل مكحيف ءىش نود ءىشل ادصاق
 دنع ةبوتلاو لطابلا ةقفاوم دنع كالهلاب هيلع مكحيف الالح مأ امازح باصأ لابم

 (ةمتاخر . قحلا ةقفاوم

 املعلا لوقب لهجلا عسو دق دق ال ملعلا ةجح موقت دقو

 الف قحلا رصبت ملام ليقو الع لضفلا هل ادحاو ناك ول

 امزل دق مهلاقم ءايبنألاك اصملعلا نأ لوألا حجرو

 يه (ةجحلا) و & باصتنإلا مايقلا لصأو { اهدوجو نع ةرابع ةجحلا مايق
 ةجح موقت يأ ملاع عمج (ءاملعلا) و 2 هيف روظنملا ءىشلا ةقيقح رظانلل هي عقي ام
 يبأ مامإلا بهذم ىلع ادحاو لئاقلا ناك ولو ءاملعلا لوقب هلهج عسو امل ملعلا
 لب دحاولا لوقب موقت ال ليقو ، حلصألا وهو _ هنع ىلاعت هللا يضر _ ديعس
 . كلذ ريغ ليقو © نيملاعلا لوقب
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 هلدع سانلا يف رهتشا يذلا وه هلهج عسي اميف ةجحلا هب موقت يذلا ملاعلاو
 عفترا يأ (الع لضفلا هل) مظانلا لوق ىنعم وه اذهو ، هلضف قافآلا يف رشتناو

 هملع ةرهش هتغلب نم ىلع الا عضوملا اذه يف ةجح نوكي الو 0 هراهتشا نع ةيافك

 . ةحيحصلا ةفرعملا اهب يتأت يتلا هوجولا نم هجوب روهشملا وه هنأ هصخش فرعو
 ىتفملا رصبي ىتح هلهج عسي اميف ةجح ءاملعلا الو ملاعلا نوكي ال ليقو

 ملاعلا لوق در ىتفملل زوجي ال نيلوقلا ىلعو 2 ملاعلا لوق قح _ ءاتلا حتفب _
 لهأ مهو ض ماركلا ءالضفلا نع رداص لوق نيلوقلا نيذه نم لكلاو { هبيذكت الو

 مزلي اك مهلوق لوبق مزلي ءاملعلا نأب لوألاب نولئاقلا جتحاو 3 نيدلا يل ةماقتسالا

 ٧ هلوق هرصنيو ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نأل { هب اوعاج اميف ءايبنألا لوق لوبق
 نم نأب يناثلاب نولئاقلا جتحاو (ليئارسا ينب ءايب أك يتمأ ءاملع) ىرخأ ةياور ين

 نم رثكأ ا هيلع سيل هنا المج هب نما دق ناكو مظعلا ر يآ ضعب فرعي ل

 ال ىتفملا اذه كلذكف اهفرعي مل يتلا يالا نم هعمس ام در هل زوجي الو ، كلذ

 مهبذكي مل و مهلوق دري مل اذا هلهج هعسي اميف ءاملعلا لوق لوبق همزلي

 بهذف 9 نيلوق ىلع هيف فلتخم هيلع ساقملا نأ آلا نسح سايق اذهو : تلق
 © هيآ ضعب فرعي مل نمل يزجي المجم نارقلاب ناميالا نا نم تملع ام ىلإ موق

 لب نيتيآلاو ةيآلا نم عمس نمل يزجي ال المج هب ناميالا نأ ىلإ نورخا بهذو
 لوعفم لوألا حجرو مظانلا لوق نم لوألاف ، هنم عمس ام لكب نمؤي نأ هيلع
 .ردصمب ريدقت يف اهنأل اهتلصو نأ لعافلاو هب

 هبتنا قاض هقح تيأر غ هب كلهج عساو ءىش يأو

 هب ملعلا ةجح كيلع مقت مل نأب هلهج كعسو هللا نيد نم ءيش لك يأ
 ءيشلاب كملع نأل هب كلهج قاض . هتملع يأ هلطاب نم هقح تيأرف هبتكرت مل وأ
 كملع نإ ملعت مل نإو لهجلا ىلإ ملعلا نم عوجرلا كعسي الو & كيلع ةجح
 . الثم دحأ هب دتهي مل نإو ىده نارقلا نأ اك كيلع ةجح
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 يانلا نكرلا
 هيلع لمتشت امو اهريسفتو ةلمحل ١ قف

 باوبأ ةتس هيفو

 ةءاربلاو ةيالولا نكر ىلع همدقو كانه مدقت امل هلبق يذلا نع نكرلا اذه رخأ

 ردجأ امهو امهنم عدقتلاب ىرحأ يهف ث ةلمجلاب دبعتلا دعب مزال اهب دبعتلا نأل
 . انّيب امل اهنم ريخأتلاب

 لوأل ا بابلا

 ةلمجلا موزل يف يناثلا نكرلا نم
 اهب ةجحلا مايق ةيفيكو

 اهلهج عسي ال يتلا ةلمجلا يف لاق ثيح فاَصو نبإ اهركذ اك يه ةلمجلا

 هدعب اهيلا ةمئألا وعدتو ُكقْيَع هللا لوسر اهيلا وعدي يتلا يهو 3 اهكرت عسي الو
 هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشأ لوقي نأ

 رخالا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلاو هبر دنع نم قح هب ءاج ام نإو
 هللا نأو { اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو رانلاو ةنجلاو باقعلاو باسحلاو ثعبلاو

 هلهج عسي ال ام اذهف & روبقلا يف نم ثعبي

 روهشملاو دشا ةيضابالا نيبو ريثك ةمألا نيب اذه يف فالخلا : يداربلا لاق
 هللا نم هنأو هرشو هريخ ردقلاب ناميالا ديزي نم مهنمو . اذه انباحصأ رثكأ دنع

 نمو ث ةديقعلا يف هب ناميإلا بجويو نيملسملا ءامد ميرحت مهضعب ديزيو 3 ىلاعت

 ريغال اهل داقتعالاو تاملك ثالثب ةداهشلاب ظفلتلا ىلع رصتقا نم اضيأ انباحصأ

 .مامإلا ةقيرط يهو (قح هب ءاج امو ع هللا لوسر دمحم هللا الا هلإ ال)
.. هأ قرفلا رثكأ لدنع رهشألا وهو ا هنع تدجو اميف متسر نب نمحرلادبع



 يتلا ماكحألا ىنب اهيلعو فنصملا ةرابع نم دارملا يه ةقيرطلا هذهو : لوقأ
 . ةلمجلا ريسفتب اهركذ يتلا ءايشألا نم اهادع امع ربعو ىتأيس اميف اهركذ

 مزلت م اهريغك اهناهرب مقي مل ام ةلمجلا يف لوقلاو
 البسلا نحضوي قدص ناهرب الب افلكم لج نكي . ذإ ....ت ا

 الضف اذه ناك دق ام لثمك الدع هنم ناكل اشي ولو

 ىنعمب (ناهربلارو 7 ابيرق اهنايب مدقت (ةلمجلا)و ، مكحلا ىنعمب انه (لوقلا)
 © تايكرتلاو تايلمعلاو تايداقتعالا تادابعلا رئاس (اهريغ) ب دارملاو { ةجحلا

 . هلعف مهسفنأ ىلع قشي ام دابعلل امزلم يأ (افلكم)و؛هنأش مظع يأ (ڵلج) ىنعمو
 ىلاعت هللا ةفرعم ىلا ةلصوملا قرطلا (لبسلا)و { قداص ليلد يأ (قدص ناهربرو
 ضارتعإ ريغ نم هعضوم يف ءيشلا عضو (لدعلارو ى هلت دمحم هلوسر ةفرعمو
 نأ ىنعملاو ، باجيا الو بوجو ريغب ءاطعا (لضفلا)و ، روجلا هدضو هلعاف ىلع
 مزلي ال تادابعلا رئاس نم اهريغ مكحك اهب فيلكتلا ةهج نم ةلمجلا مكح

 دابعلا فلكي مل هنأش مظع هنأ كلذ ىلع ليلدلاو 3 اهب ةجحلا مايق دعب الإ اهداقتعإ
 اذاو (الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو) ىلاعت هلوقل قداص ليلد وهو ةجح ريغب

 ةلمجلا مازلا ناكو © ةجح ريغب دابعلا فلكي مل لجو زع هنأ نم هانرزق ام تبث
 ىلع ليلد مقي مل ذإ ةجحلا مايق دعب الإ مزلت ال نأ بجو تافيلكتلا ةلمج نم
 يف هللا مكح ىواستف اهادع امب فيلكتلا فلاخي مكحب اهب فيلكتلا صيصخت

 ءايق دعب انات لجو رع هفيلكتو 6 ءاوس فيلكتلا يف اهريغو ةلمجلاف 0 فيلكتلا
 ناهرب الو ةجح ريغب انفلكي نأ ءاش ولو 3 انيلع هب لضفت ىلاعت هنم لضف ةجحلا
 يف ةلزتعملل افالخ الضف م ةجحلا مايق دعب فيلكتلا ناك اك :هنم الدع كلذ ناك

 . ىلاعت هللا ىلع ةيحلصألاو ةيحالصلا بوجوب مهلوق

 لأسيل ةظحل نسي الف اءرما اهليلد تأ ناو
 بجو فيلكتلا دح غلب نمم دحأ ىلع ةلمجلا فيلكتب ةجحلا تماق اذا يأ

 كرت يف هل عسوي مل و 3 اهيف كشلا هيلع قاضو اهلهج هيلع مرحو اهداقتعا هيلع
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 اذا هنأ هنايب 2 اهقح نعو اهنع لاؤسلا كرتلا كلذب دصق ناو نيع ةظحل اهداقتعإ
 نم دمحم هب ءاج ام ناو هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأب ةجحلا تماق

 يف فقوت وأ كش وأ لهج نإف كلذ داقتعإ هيلع تماق نم ىلع بجو قح هبر
 & ارفاك هلك كلذب ناك هيلع ةجحلا هب تماق يذلا اذه قح نع لأسي ىتح داقتعالا

 . هللاب ذايعلاو اكلاه تام ةلمجلا قح داقتعاو قيدصتلا لبق تام نإو

 امو اهنع لاؤسلا يف سفني ال تادابعلا رئاس نيب نم ةلمجلا لاب ام ليق ناف

 فيلكتلا ىن اهب ةجحلا مايق يف اهريغك ةلمجلا نإ متلق دقو هنع لاؤسلا يف سفتي اهادع

 اهماكحأ عيمج نأب لقن مل و اهب فيلكتلل اهب ةجحلا مايق يف اهريغك ةلمجلا ني (انلق)
 بولطم اهداقتعا نأل ةجحلا مايق دعب اهنع لاؤسلا نع قييضتلاب تصخ امناو اهريغك
 & ريخاتلا يف رذع الف ةجحلا تماق دقو ةجحلا لبق اعساو رذعلا ناكو 3 لاحلا يف
 ملسي امبرو 0 اهريخات عسي امبرف تايكرتلاو تايلمعلا تادابعلا نم اهادع ام امأ

 اورصي مل وف وحن اهب ةصاخ ةلدأل اهيف قحلاب ةنونيدلاو اهنع لاؤسلا داقتعاب اهبحاص

 . نوملعي وهو اولعف ام ىلع
 همكح نأ ىأرو اهيف قيض امك هنع لاؤسلا يف قيض ضعبف يداقتعإلا اهريسفت امأو
 دري مل امف ةلمجلا هذه تحت لخاد هنإ هدنعو هنع لاؤسلا يف عّسو ضعبو 3 اهمكحك

 . هقحو كلذ ملع هنهذ يف خسري ىتح هنيعب هداقتعا كرت هل عساو وهف هنم ءيش

 رفك دق دوحج رفك اهناهرب رظن ام دعب ةلمجلا ركنمو
 رفك رفاك وهف كلذ لبق وأ اهتجح هيلع تماق نأ دعب ةلمجلا دحج نمو يأ

 . كلذ يف رذع هعفني الو دوحج

 هرفك نكل 3 اضيأ رفاك وهف اهيف كش وأ اهب ةجحلا مايق دعب اهلهج نم امأ
 هملع همزلو هداقتعا هيلع بجو ام لعج دق هنال كلذو 3 ةاواسم كرش ىمسي

 فالتخإ عم نيمكحلا نيب ىواس هنأكف كلذ نم ءىش هيف هيلع بجي مل يذلا ةلزنمب
 امهنيب قرفلا , ىرخاو ايند دحتم ةاواسملا كرشو دوحجلا كرش يف مكحلاو نيرمالا

 نكرلا نم سداسلا بابلا يف اهمكح نايب يتأيسو ، ةصاخ ةيمستلا سفن يف وه امإ
 . هللا ءاش نا ثلانلا
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 الت هل يذلاو هيف كشت الو هلالض لهج عسي ملو

 هيفلت عئاش سايق ىلع هيف كشي نم لهج كاذك

 نأ هيلع بجي نأ همكحم 7 ةلمجلا ركنم راكنا ىلع فقاولا مكحل نايب اذه

 كلذكو 3 هرفك يف كشلا الو هرفكب لهجلا هعسي الو ةلمجلا ركنم رفك ملعي
 فنصملا لوق ىنعم وهو هيف كشلا الو هرفك ىلع هبوص نم لالض لهج عسي ال

 مكح نإف ، هرفك يف كش نم لالض لهج عسي ال كلذكو 3 عبت يأ (الت هل يذلاور
 لهج عسي ال هنأل هرفك ىلع هبوص نم مكح هرفكب هملع دعب هرفك يف كاننلا
 ةلمجلا ركنم رفك يف كاشلا سايق ينعأ سايقلا اذهو ، امهنم دحاو لك ةلالض

 لثمو يتلج رهاظ سايق امهنم دحاو لك ةلالض لهج يف ةعسوتلا مدع يف هبوصم ىلع
 لك نإف اهيف كاشلاو اهب ةجحلا مايق دعب ةلمجلاب لهاجلا٬مكحلا اذه يف ةلمجلا ركنم

 لالض الو 0 هلالض ىلع هبّوص نم لالض الو هلالض لهج عسي ال نيذه نم دحاو

 . ءالؤه نم دحاو لك لالض يف كشلا عسي الو هلالض يف كش نم

 كاشلاو هلالضل لهاجلا امأو ، هلثم كرشم ةلمجلا يف ثدحملا بوصم نأ ملعاو

 (كشت ال)و فنصملا لوقو { قفانم قساف وهف ةلمجلا قح هداقتعا عم هلالض يف
 رورجملا ريمضلا ىلع فوطعم (هل يذلاو) هلوقو & ميرحتلا ةهج ىلع يهلا ةغيصب

 ماحرألا رج ةءارقب ماحرألاو هب نولعاست يذلا هللا اوقتاو ىلاعت هلوق دح ىلع

 . هدجت (هيفلت) ىنعمو ، رهاظ يأ (عئاش سايق ىلع) هلوقو

 لزن اذإ هقطن نود هيزيب له بلقلاب اهناميإ يف فلخلاو
 ىبأ دق مهنم ضعبلاو ازتجالل ابهذ ضعبف اهب هفيلكت

 ناميالا ةيفيك نأ ىلا مهضعب بهذف ةلمجلاب ناميإلا ةيفيك يف ءاملعلا فلتخا
 انمؤم نوكي ال هناو هناسلب ارارقإ كلذ رهظيو 3 هنانج يف اهقدص دقتعي نأ اهب

 نورخا بهذو 7 ناميالا دوجول طرش ءالؤه دنع نيتداهشلاب ظفلتلاف كلذب الا
 هنانجب اهقدصو هبلقب اهقح دقتعا اذاف & بلقلا يف اهب قيدصتلا وه اهب ناميالا نأ ىلا
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 ، نينمؤملا ةلمج نم وهف كلذ ىلع تام ناف 0 هبر نيبو هنيب اميف هل ايزحم كلذ ناك

 ظفلتلا همزليو نيتداهشلاب ظفلتي ىتح انمؤم نوكي ال هناف سانلا نييو هنيب اميف اماو

 اكاش وأ هرمأ نم مدقت اميف ةلمجلل اركنم ناك اذإ اذه & كلذب بلوط اذا امهب
 اذه نم ءيش هنم مدقتي مل اذا امأ 5 اهيف هيلع ةجحلا مايق دعب اهب الهاج وأ اهيف

 نيتداهشلاب ظفلتلا همزلي الف كرشلاب اهلهأ ىلع مكحي راد لهأ نم نكي مل و هلك

 هعسي الو كلذب هظفلت مدع يف كرشلاب هيلع مكحي نأ دحأل عسي الو بلوط نإو

 هل نكي مل اذإ كلذب بلوط امهم ظفلتي نأ هل بدني معن ، كلذل هنم أربي نأ
 . ملعأ هللاو ظفلتلا نم عنام

 ارطخ دق اهركذ نا هقيدصت اررقي نأ هيلع له فلخلاو
 ثكن م اهدهعك اهب انيش ثدح ملام يضاملاب يزتجي وأ

 نأ ىلإ مهضعب بهذف .ث ةلمجلاب ناميإلل ظفلتلا طارتشإاب نولئاقلا فلتخا

 ام كلذ راركت همزلي الو هرمع يف ةدحاو ةرم ءىزجم اهب قيدصتلاو اهب ظفلتلا
 بهذو 3 مالسالا دعب كرشلا ىلا ادترم هب نوكيف هناميإ هب ضقني ثدحب تأي 7

 بج ءالؤه دنعو ، كلذ ركذ ىرج اذا اهب ناميالا راركت بجي هنأ ىلا نورخا

 ىلع ج رخن نكلو ، كلذب بلوط اذا نيتداهشلاب ظفلتي نأ ادح وم ناك نم ىلع

 كرشلاب هيلع اومكح نأ مهعسي ال نيتداهشلاب ظفلتلا ىلا مهبج مل اذا هنأ مهدعاوق

 ظفلتلا نم ىأ املف ةيداهتجإ ةلأسملا هذه نأ كلذ هجوو ، كلذل هنم اوأربي نأ الو
 ظفلتلا راركت بوج و مدع هبهذم نوكي نأ هل لمتحا اهب كرشي ةلاح هنم مدقتي . ر

 ال نيملسملا لاوقأ نم لوقب هكسمت عمو 5 كلذ بوجو ري مل نمل دلقم هنأ وأ

 . نيدلا نم جورخلاب هيلع مكحن نأ دحأل لخن

 هعم اهركذ ىرج نإو اهب ظفلتلا راركت بوج و مدع يدنع حيحصلاو اذه

 مهنع لقني ل مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأل اهيف ثدح مالسالا نع ج رخ ل اذإ

 نعو مهنع لوقنملا امنإو اوعمس ام لك اهب ظفلتلا راركت ةلمجلل مهركذ ةر ةرثك ع م
 مكح يف هولخدأ ةدحاو ةرم نيتداهشلاب ظفلتو دبعلا ملسأ اذا هنا ن بل
 . ملعأ هللا و | ءيشب كلذ دعب هوبلاطي مل و نيملسملا
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 اهريبعت نم تيأر ام مكحك اهريسفت نم ةلمجلا ادع امو
 امدقت ام عئاشلاو ثدحأ امب لهجلاو لاؤسلا ىدل الا
 فلكتلا يف بلقلاب اهريسفت يف مزاللاف ناميإلا ادع .امو

 ةفرعمك اهتحت ج ردنملاو هيلع ةلمتشملا يداقتعإلا اهريسفت نم ةلمجلا ادع ام يأ

 ثعبلاو توملاو ةلزنملا بتكلاو ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألا ةفرعمو لجو زع هللا تالاك

 مكح همكحف رانلاو ةنجلا ةفرعمو ، باسح ههبشي ال هللا باسح نأو ، باسحلاو
 : ةدعاقلا كلت نم ةاننتسم عضاوم ةثالث يف اهفلاخيو { مدقت ام عيمج ين ةلمجلا

 الو ةجحلا مايق لبق لاؤس داقتعا اهل مزلي ال ةلمجلا نإف٬لاؤسلا يف : اهدحأ

 ةيافك هيف ام اذه يف مدقت دقو { اهريسفت فالخب ةجحلا مايق دعب لاؤسلا يف هل عسوب
 . هللا ءاش نا

 اك هيف كشلا الو هثدحم ةلالض لهج عسي ال ةلمجلا يف ثدحلا نأ : اهيناثو
 ام هثدح ملع ولو هندحم ةلالض لهج عسي هناب ليق دق اهريسفت يل ثدحلاو مدقت

 عئاشلاور) مظانلا لوقب دارملا وهو ةلمجلا يف ليق ام هيف رثكالا نا الإ ، هتلالض هل نبت م
 . (امدقت ام

 ناسللاب قطنلا نود بلقلاب يزجي له هيف فلتخم ةلمجلا يف ناميالا نأ : اهنلاثو
 © طقف بلقلاب هيف مزاللا لب اهريسفتب ناميإلا يف افالتخا ملعن ملو ؟ مدقت اك ال وأ
 ىلع افقوتم ةلمجلاب فيلكتلا ناك املو ٥ ءاننتسالا ىلع مظانلا لوق يف ةلمجلا تبصتناو

 : لاقف انه ةجحلا مايق ةيفيك نايب يف ذخأ ةجحلا مايق

 هلقع نم هل ىنعملا ةجحو هلك اذ يف عامسلا ةجحلاف

 8 ألا قيرطلا © نيقيرط دحأ نم الإ نوكي ال ءيش لك يف ةجحلا مايق نأ ملعا

 ةجحلا مايق قيرط وهو لقنلا يناثلا قيرطلاو © يناعملاب ةجحلا مايقل قيرط وهو لقعلا
 . اهيناعم عم ظافلألاب

 لقنلا نأ ىلع . لقنلا نع ريبعتلا يف قلطأ عمسلا وه لقنلا قرط مظعأ ناك املو

 فرع ذإ هناف ابوتكم هاري نأ الثم كلذو رظنلاك عمسلا قيرط ريغ نم نوكي دق
 . هعس نم مكح يف ناك هانعمو كلذ ظفل

 يناعملا ةجح .مايق تبث ناعمو ظافلأ ىلع نيلمتشم اهريسفتو ةلمجلا تناك املو
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 نأ هلابب رطخ نمف { لقنلا ىلع امهظافلأ يف ةجحلا مايق فقوتو ، لقعلا نم امهب
 نمل نأو ى ءيش هعناصك سيل هنزو © هنع قلخلا غلبي الوسر هعناصل ناو اعناص هل

 زوجي الو ، كلذ ىنعم دقتعي نأ هيلع بجو 0 اباقع هاصع نملو اباوث هعناص عاطأ

 هيلع موقت ىتح ءايشأل ا هذه ءامسأ نم ءىش ةفرعم همزلي ال و هنم ائيش ركني نأ هل

 هلوسر مسإ نإو ؤ كلذ وحن وأ نمحرلا وأ هللا هعناص مسا نأ ] لقنلا قيرط نم ةجحلا

 نم ةجحلا هيلع تماق اذاف 3 رانلا هباقع مسإو ةنجلا هباوث مسإ نإو دمحأ وأ دمحم

 . اهلهج هيلع قاضو 0 اهتفرعم هيلع بج و ءامسالا هذه نم ءىشب لقنلا قيرط
 ضعب بهذم ىلع ينبم وه امنإ الوسر هلل نأب لقعلا نم ةجحلا مايق نأ ملعاو

 © حيحصلا وهو لقنلا قيرط يه امنا كلذ يف ةجحلا نأ ىلا مهريغ بهذو 8 باحصألا
 . ملعأ هللاو

 يناثلا نكرلا نم يناثلا بابلا
 همتاخو لوصف ةعبرأ هيفو ديحوتلا يف

 لوالا لصفلا

 لاعت هللا نع هابشألا و دادنألاو دادضألا ىفن ف

 سبتحا سفنلا ىوه نعو هرون نم رسبقتلف انل اديحوت كاهو
 هينادحولا تابثإ وه (ديحوتلا)و أ| باطخذل فاكلاو ا ذخ ىنعمب لعف سا اه |
 هيتاذلا هتالامكل تابثا ىلاعت هل ةينادحولا تابثا ىفف . ةيبوب رلاب هل رارقالاو ىناعت هل
 تافص ءافتنا ىلاعت هل ةهباشملا ءافتنا ىلاعت هل اهتابثا يف و تاذلا مدحج اونا ابنا َ . . ۔۔ ؤ . '
 !اك تابثا يفو . لاعفالا ةدح هو٬تافصلا ةدح وولاعت هتاذ يف ثودحلاو ز .جعلا

 هيج وت مازلتسا ة هيب وب رن !اب لاعت ل را رقالا ف و : ةيضإلا تالامكنلل تابتا اهنم 7

 (سبتقتلف) هلوقو ا ادحوم نكي مل هريغ دبع نمف 5، هاوس نمع اهيفنو 5 هيلا ةدابعلا
 ة و ا إاهجلا تاملظ ىف رون هناف ديح وتلا اذه رون نم اسبق كل ذختتلف يا

- 
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 نم امأوؤ» لطابلا نم كسفن هيلا ليمت امع عنتما يأ (سبتحا سفنلا ىره نعر)
 . «ىوأملا يه ةنجلا نإف ىوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ

 ذخأ هريغ نود ىلاعت هلل ةدابعلا توبنل امزلتسم ةيبوبرلاب رارقالا ناك املو
 : لاقف 5 هبرل ةدابعلا ههيج وت ةيفيك نايب ق فنصلا

 هرجزو هيهنو هناحبس هرمأ لانتما لج هدبعن

 هلدعب انبذع أشي ناو هلضفب انمحري أشي نإف

 ناهربلاو ةردقلا اذك هل ناطلسلاو ةزعلاو كلملاف

 ءايشألا يف هب انرمأ يذلا هرمأ لانتما لجأل هنأش مظع هيلا انتدابع هجون يأ

 انم كرتلاو لعفلاف { اهلعف نع اناهن يتلا ءايشالا يف هيهن لاثتما لجالو 5 ةيلمعلا
 نوضوفم نحنف كلذ عمو { ىلاعت هل انم ةدابع امهف يبنلاو رمألا لجأل امه امإ
 انمحري نأ ءاش نإاف ؤ هيلع نولكوتم و هئاضقب نوضارو همكحل نوملسمو هيلا رمألا
 ةبلغلاو كنملا ناف إ انيف هلدعب كلذف انبذعي نأ ءاش ناو انيلع هلضف ضحمب كلذف
 دحأ عيطتسي الو ، هكلم نم ءيش يف هيلع ضرتعي الف " ىلاعت هل ةردقلاو ةجحلاو
 لعف ىلع ارداق ءايشألل اكلام ناك نمو { ءيش لك ىلع رداق وهو . هدارأ ام درل

 ام عيمجف . هلاعفأ نم ءىش يف هيلع ضرتعم الو هيلع موكحم ريغ اهيف ديري ام
 لاقف هيزنتلا نايب يف ذخا فنصملا نا ن ، لضف امإو لدع امإ هكلم يف هلعف

- 

 نامز الو ال لج هيوحب ناكم هل سيل هناحبس

 در ذنم هكلم ف هناو دهشن ءيش لكل هقلخب

 نإف ، ةنمزألا ىف ف ثودحلا نعو ةنكمألا ىن ف لولحلا نع .ع ىلاعت هل اهيزنت يأ

 ىلع .قلاخلا مدقت بوجو لقعلا ةرورض نمو 3 هقلخ نم قلخ نامزلاو ناكملا
 مدقت بجول نامز يف اثداح وأ ناكم يف الاح ىلاعت ناك ولف ، دوجولا يف قولخملا

 هريغ قلاخ توبثو 3 هريغ اقلاحخح مزلتسيف كلذب لقعلا ةرورضل هيلع نامزلاو ناكملا

 ناكم ف الاح لاعت ناك ولف اضيأو { ةليحتسملا رومألا نم هيلع مزلي 11 لطاب

 سيلف ايهانتم اددحتم ناك نمو . هيهانتو هديدحت هيلع مزليف هل ايواح ناكملا ناكل
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 ناك نمو { هريغ ثدح هل نوكي نأ بجول نامز ىف اثداح ىلاعت ناك ولو 7 هلإب
 ىلاعت هل ةينادحولا توبث ىلا ةراشإ (درفنم هكلم يف هناور هلوقو 5 هلإب سيلف اثدحم

 . لاعفالا ةدحو يه و ا ف رصتلا قلطم ف

 يتلا تافصلا يفن يف دخأ ثودحلاو لولحلا يتفص ىلاعت هنع ىفن املو
 : لاقف امهمزالت

 رينم الو ال ريزو الو ريظن الو هبش هل سيل

 (ريظنلار)و 3 هتافص نم ةدحاو ةفص يف ولو هريغل كراشملا وه رسكلاب (هبشلا)

 هراكفأو ةبئاصلا هءاراب مظعلا رمألا ف " وه (ريزولا)و } يواسملا لثم وه

 اهب دارملاو ، ةيفخ ةلالدب هكرت ىلع وأ ءيش لعف ىلع لادلا وه (ريشملارو 5 هبقانلا
 يف الو هتافص يف الو هتاذ يف هباشم هل سيل ىلاعت هنأ ىنعملاو ةلالدلا قلطم انه
 وأ اهلعف يلا هلاعفأ نم ءىش ىل اع هل عم الو | كلذ ىف هل ا اثامم ال و هلاعف

 ش يف هل ريشم الف ؤ هريغ ديري امل ال ديري امل لاعف ىلاعت هناو 5 اهلعفيس
 7 نع ا كلذ نع هللا لاعت اهلعف د ري ل ىتلا ءايشألا نم ءىش ف او هلاعفأ

 ناك رمع نب هللادبع نأ عفان { (هقلخب ههبش نم هلا ف رع ام) : لاق هنأ د وعسم

 ينإ لجرلا لاقف انأ لاقف رمع نب هللادبع مكيأ لاقف لجر ىتاف سانأ يف اسلاج
 تمس وت دق لجرب انا اذاف ةليللا هذه ةدلبلا هذه تمدق يناو هتلا لضف نم ىغتبا رجات

 ؛ وه امو هللادبع لاقف «. يردص هب قاض اثيدح ىنثدحف هيلا تدعقن ريخلا هيف
 ال ىلاعتو كرابت هللا نإ يل لاق :لاقف كريغ نم هب تثدح اذإ كيلع مإ ال هناف
 قلخف ههج و ىلا اهيف رظنف ةارم قلخ ىتح هقلخي فيك ردي مل مدا قلخ نأ دارأ
 كلخدي نأ دارأ ناطيشلا اذه نا الأ هلل لثم ال هللا ىلاعت رمع نبا هل لاقف هلاثم
 هنكلو هنورذعتف ارهاظ امانصأ اودبعت نأ مكنم سيا دق ناطيشلا ناو الأ هنيد :

 لضيف قلخلا ةفصب هبر فصي ىتح هب لازي الف كبر فيك لوقيف ناسنإلا يتأي

 ةع ن هللا يبن ناو الأ كنيد نم يرب رمع نب هللادبع نأ هربخاف هتيقل ناف لضيو

 دلي مل دمصلا هللا دحأ هللا وه لقف لجو زع هللا لاقف ، لجو زع هللا نع لئس

 لوسر لاق امك اولوقف مكل ناطيشلا سوسو ناف (دحأ اوفك هل نكي مل و دلوي مل و
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 بارتقا دنع ةمألا هذه نم ماوقأ عج ريس هنأ هنع هللا 7 ذاعم نع . فو هللا

 لاق دوحجلاب مأ مهرفك ثادحألا ابأ نمحرلادبع ابأ اب اجر لاقف ارافك ةعاسلا
 كئلوأ لصافملاو ءاضعألاو ةروصلاب هنوفصيف مهقلاخ نودحجن دوحجلاب نكلو ال
 . مظع باذع مشو ةرخالا ين مه قالخ ال

 اولاقف :ث هللا لوسر ىلا دوهيلا نم طهر أ لاق هنأ ريبج نب ديعس نع

 هنول عقتنا ىتح هلت بضغف : لاق ، هقلخ نمف قلخلا قلخ هللا اذه دمحم اي
 هللا نم هءاجو هنكسف امهيلع هللا ىلص ليئاربج ءاجف لاق ، هبرل ابضغ مهناو مث
 . ةروسلا مامت ىلا دحأ هللا وه لقأف ب هولأس ام باون

 الظح لكف دعب الو لبق الو تحت الو قوف هل سيل

 ىذتحا اذب ثداح ىزعت هيلا يذلار لامشو نبمي اذك

 مسا (لبق)و & لفسلا ةهجل مسا (تحتلارو 0 ولعلا ةهجل مسا (قوفلار

 © ىنميلا ةهجلل مسا (نيمي)و عنم (لظحر ىنعمو ، رخاتلل مسا (دعبرو 3 مدقتلل
 دوج وم يا (ثداح) ىنعمو بسنت (ىزعت) ىنعمو ، ىرسيلا ةهجلل مسا (لامترو

 . دنقا يأ (ذتحا) مدع دعب

 الو { هيتحت الو ةيقوف ةهج ال ، اهيف نوكي ةهج هل سيل ىلاعت هنأ ىنعملاو
 لاقي ال يأ لبق ىلاعت هل سيلو ٤ ءارو الو مامأ الو ، لامش نع الو نيمي نع
 هدوج و سيل يأ هل دعبا الو اذك هلبق نإ لاقي ىتح ءيشب قوبسم ىلاعت هدوجو نإ

 ينعا تافصلا هذهو © اذك نوكي هدوجو يهانت دعي نا لاقي ىتح ايهانتم ىلاعت

 اهنم ءيش هيلا بسن نم نال & ىلاعت هقح يف ةليحتسم ةيدعبلاو ةيلبقلاو تاهجلا
 { ثداحب سيل ميدق ىلاعت برلاو ثودحلا ليلد يهف اعطق اثداح ن وكي هب فصتا و

 قوفلا ةهج يف ىلاعت هناب نيلئاقلا ةهبشملل افالخ اهنم ءيشب فصتي نأ حصي الف

 دقو © كلذ نع هللا ىلاعت . هريرس ىلع كلملا رارقتسإ ارقتسم شرعلا ىلع هنإو
 . ىلاعت هللا مهازخأ دوهيلا نم ةعينشلا ةلاقملا هذه اوقلت
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 ةقلح رم _ هنع هللا يضر _ دوعسم نب هللادبع نأ انغلبو : ءايضلا يف لاق
 ةاروتلا نع انثدحي : اولاق ؟ مكثدحي ام : لاقف ، مهثدحي دوهيلا نم لجر مهيفو

 ضرالاو تاومسلا قلخ امل هللا نإ لوقي : اولاق ؟ اذامب إ مكبر نعو لاق انبر نعو

 لزني هنإو هيف يتلا ةرخصلا ىلع هلجر عضوف سدقملا تيب نم ءامسلا ىلا دعص

 . نابعش نم فصنلا يف ايندلا ءامسلا يف

 (تارم ثالث) نوعجار هيلا انإو هلل انإ : هنع هللا يضر _ دوعسم نبا لاقف

 الهف ا وس نونوكتنف ا ورفك 1 نورفكت ول ل ودرو ناميا دعب رفك ال : لاق غ

 نيلقتنملا نيلئازلا يأ ن .هلف ألا بحأ الج ٢ٹا نمح رلا ليلخ ها ربإ لاق ك لق

 ا : كاك فلاخ ام ىلع مهوقدصت الو } مكنيد ىلع ىراصنلاو دوهيلا اومهتاف الأ

 الئاز هللا فصو نمو ؤ لئازب سيل مكبر نا الأ ةمالا هذه رثكأ نولضيس مهنإف
 . رفك دقف ح ايش ا ١ نم ح ىشب هبش نم د ا رفك لمف

 هصعنصي نأ لبق نم ملاعو هعم ءيش سيلو لزي ملو
 هلعفب رئاص هللا امو هلكش و هنولو هن كب

 درفنم ىلاعت وهف . ءايشألا عيمج نم هاوس دوجوم الو ىلاعت لزي مل يأ
 لاحتسا همدق بج و ام نأل مدعلا هيلع ليحتسيف لاعت هل بجاو مدقلاو ه ) مدقلاب

 نم ملعلاب افصتم ىلاعت لزي ل يأ ل اع وهو يأ (لا .. ملاع ور هلوق و ٠ { همدع

 ( هعنصي نأ لبق نم) هلوق ن ,م اهلا و ٠ هل هيتاذ ة هفص لاعت هملعف ءايشألا د وج و ٠ لبق

 ىنعمو © ملاعب قلعتم (هنوكب) هلوقو ، هعم ءيش سيلو هلوق يف ءيشلا ىلا ةدئاع
 يتلا ءايشألا دوجوب ملاع وهو ىلاعت لزي مل يأ . مدع دعب هدوجو هنوك
 ٨ هيف نوكتس يذلا ناكملابو 53 هيف اهدجويس يذلا نامزلاب ملاعو ، اهدجويس
 لوط نم اهلكش اهيلع نوكي يتلا اهتروصب ل اعو © هب فصتتس يذلا اهنولب ل اعو

 ببسب و ةنسحلا اهلاعفأ ببسب هيلا ريصتس يذلا اهريصمب ل اعو ] ضرعو رصقو

 دئاع هلك اهدعب امو هلكش نمو هنول نمو هنوك نم ريمضلاف ئ ةحيبقلا الاعفا

 . هعم ءيش سيلو هلوق يف ءيشلا ىلا
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 نيتيبلا يفو © ىلاعت قلاخلا ادع امم تادوجوملا عيمج كلانه ىشلاب دارملاو

 . نئاك وه امو نوكيس امو ناك امب ملاع ىلاعت هناب حيرصت

 يناغلا لصفلا

 نيهاربلا يف

 دهعلل نيهاربلا يف لأو 5 ةيعطق تامدقم نم بكرت ام وهو ناهرب عمج
 . مدقت اميف اناعدمل ةتبثملا نيهاربلا يأ ىنهذلا

 هتاقولخم فصو هيلع زاج هتاذ يف هباشم هنأ ول

 ىمتنا هجولا كلذل ام لكلا ف امزل هجوب نيهبش لك ذإ
 هبش هل سيل) فنصملا لوق يف ةروكذملا ىلاعت هل ةهباشملا ةلاحتسا ناهرب اذه

 ىلع زوج ام هيلع زاجل هتاذ يف اهباشم ىلاعت ناك ول هنا ناهربلا ةروص و ى (حلا ..

 ناهربلا تبث دقو ، قولخم وأ قلاخ امإ وهو الإ دوجوم الو ، تافصلا نم ههباشم
 هباشملا كلذ ناكل هباشم هل ناك ولف {| قولخم هادع ام عيمج نأو قلاخلا وه ىلاعت هزأ

 . هتاقولخم تافصب فصتي نأ حصي لجو زع نوكي نأ مزلتسيف هتاقولخم دحأ وه
 نا كلذ هجوو اضيأ ليحتسم هباشملاف هقح يف ةليحتسم هتاقولخم تافصو

 كنت بجومب امهنم دحاو لك فصتي نأ بجو ةفص يف اهباشت اذإ نيهباشتم
 يأ (لكلا) يف هلوق ىنعمو ، (هرخآ ىلا نيهبش لك ذإ) هلوق ىنعم اذهو 5 ةفصلا
 . بستنا (ىمتنار ىنعمو نيهباشتملا نم

 يلي نأل احلاص لك ناكل لزألا يف هدنع ناث ناك ول

 طلغ حجرم ريغ نم مكحلاو طقف ادحاو صخ ليلد الو

 فنصملا لوق يف روكذملا لزألا يف ىلاعت هعم كيرشلا ةلاحتسإ ناهرب اذه

 لزألا يف ناث ىلاعت هعم ناك ول هنأ ناهربلا ةروصو (هعم ءيش سيلو لزي ملور
 دحاو يف سيلو 0 ناعناتيف هبحاص ىلع رمالا ىلوتي نال احلاص امهنم دحاو لك ناكل

 دحاو صيصختو ، كلملاب دارفنإلاو رمالاب دادبتسإلا اهب قحتسي ةيصوصخ امهنم
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 الب حيج رت رصصخلا مدعو هل امهنم لك ةيحالص عم رخالا نود كلذب امهنم

 هتماقتسا نالطب و لوقعملا ىف : يف مقتسي ال طلغ حج رم الب حيجرتلاو 5 حجرم

 . يرورض

 ناصقنلا هتاذ يف همزل ناعم هرمأ يف هنأ ول

 الور فنصملا لوقب هيلا راشملا هتلاحتساو ىلاعت هنع زجعلا يفن ناهرب اذه

 اصقان ناكل هرمأ يف اناعم ىلاعت ناك ول هنأ ناهربلا ةروصو ث (ريشم الو ال ريزو

 جاتحت ال هنأ كلذ هجوو 5 هرمأ يف ناعم ريغ وهف هتاذ يف لماك هنكل . هتاذ ين

 سيلف هرمأ مامت نع ازجاع ناك نمو ، رمألا مامتإ نع ازجاع ناك نم الإ ةنوعملا ىلإ
 . زجعلل ةيفانملا ةيتاذلا ةردقلا دوجو يتاذلا لامكلا نم نال هتاذ يف لماكب

 ناكملل تسلا تاهجلا فف نامزلا يف مزلي اذكهو

 ىلاعت هقح يف امهتلاحتساو ىلاعت هنع ثودحلاو لولحلا يفن ناهرب اذه
 سيل) هلوق يفو ، تيبلا .. (ناكم هل سيل هناحبس) فنصملا لوق ين نيروكذملا
 . (لا .. قوف دل

 فاسصتا مزلل نامز يف اثداح وأ ناكم يف الاح ىلاعت ناك ول هنأ ناهربلا ةروصو

 . كلذ نع لاعت ناصقنلا ةياغب هتاذ

 . هب اطيحم ناكملا نوكي نأ مزلل ناكم يف الاح ىلاعت ناك ول هنأ كلذ هجوو

 ناك ولف اضيأو 9 هيلع ناليحتسم امهو هيمنانتو هديدحت مزليف ةدحاو ةهج نم ولو
 نوكو 3 هلمح يذلا وه هنال هنم ىوقأ ناكملا نوكي نأ مزلل ناكم يف الاح ىلاعت
 {| ثدحم لا جاتحال نامز يف ثداح لاعت هنأ ولو ؤ لاحم هنم ىو قأ ىلاعت هريع

 كلذ نوكي نأ ولخت الف اضيأو 5 هلاب سيل زجاع وهف ثدحم ىلا اجاتحم ناك نمو

 . مودعم ذئموي هنأل لاحم هسفن هنوكو { هريغ وأ ثداحلا اذه سفن وه ثدحا
 ثدحملا نوكي نأ بجوف هسفن يف هلعفي نأ الضف & هريغ يف ائيش لعفي ال مودعملاو
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 . لسلستلا نم هيلع مزلي امل لطاب وهو هنم ةيهولألاب ىلوأ نوكيف . هريغ

 كراشتلا كلذ اداسف ناك كرام هكلم يف هنأ ول

 يف روكذملا هتلاحتسإ نايبو هكلم يف ىلاعت هنع كيرشلا يفن ين ناهرب اذه
 . (درفنم هكلم يف هناو) فنصملا لوق

 عيدبلا مل اعلا اده دسفل هكلم ف كي رش لاعت هعم ناك ول هنأ ناه ربل !ا و هروصو

 ريغ هكلم يف ىلاعت هنأ ىلع لدف دساف ريغ ملاعلا نكل © ةمكحلا يف غلابلا ناقتإلا

 دحأ نم هيف ناولخي الف ءش يف اكراشت اذإ نيك رشلا نأ كلذ هجوو ، كراشم
 ىلع ارهحالطصإ و ٨ هيف يقاعز انتي نأ اما و ؤ هيف ي لع احلطصي نأ امإ : : ٠ نيرمأ

 طقستف امهنم دحاو لك زجع همازلتسال . لاحم / امهنم ل اك نوك عم هيف ي س

 داسفلا لصخ 2 ع زانتلا عمو ه ( هيف 7 ع زانتلا اا قبي ملف اهت ر ,دق ط ومقسب امہتيه 5

 . ملعأ هللا و ئ ة ر و رض كيرشل ذلا ىفتناف كلذ ريغ ُ ؛ اعلا ئ دهاشملا و

 ذلانلا لضفلا

 تافصلا ىف

 ف ةليحتسملا امأ {| هقح ف ةبجا ١١ و لاعت هقح ف ة زئاجلا تافصلا ف يأ

 : لاقف الامجإ انهاه هيلا راشأ دقو ى لوألا لصفلا يف مدقت امف هقح

 لاح لكب انل فلاخم لاعفألاو تافصلاو تاذلا يف

 مهتاوذ هتاذ هبشت ال يأ هلاعفأ يفو هتافص يفو هتاذ يف هقلخ فلاخم ىلاعت هنأ يأ

 ىنعمب ، هتاذ يف دحاو ىلاعت وهف مهلاعفأ هلاعفأ هبشت الو مهتافص هتافص هبشت الو
 ءيش هتافص يف هلئمك سيل هنا ىنعمب هتافص يف دحاوو ءيش هتاذ يف هلئمك سيل هنأ

 ف لاحتساف هباشم الو كراشم هلاعفا ف هل سيل هنا ىنعمب هلاعفا ف دحاوو

 . كلذ نيهارب مدقت دقو & هجو لك نم هيبشلا هقح
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 املعا هسفن فصو نم هيبي ام ريغب هكفصو زب مو

 ىلع وأ هبتك يف هسفن اهب فصي مل ةفصب ىلاعت هفصت نأ كل زوجي ال يأ
 ناسل ىلع وأ هبتك نم ءيش يف هسفنل هفصو نم درو امف 0 هئايبنأ نم دحأ ناسل
 . هب هفصو كل زاج هئايبنأ نم دحأ

 ضعب بهذم اذه . رهظأ هنع عنملاو ىلوأ هنع فقوتلاف كلذك دري ملامو

 عرشلا دري مل ولو لاك ىلع لدت ةفصب ىلاعت هفصت نأ زوجي هنأ ىلإ نورخا بهذو
 . كلذ نم عنمي ملام اهب

 © ىلاعت اهب هفصن نأ عرشلا نذأي نأ امإ تافصلا نأ ماقملا يف ام لصاح

 رئاج وهف نذأ نإف 3 اهركذ نع تكسي ذأ امإو ، اهب هفصو نم عنمي نأ املو
 . ملعأ هللاو ، عازنلا لحم وهف تكس نإو 0 اعامجإ مرحم وهف عنم ناو 3 اعامجإ

 امكحأ لعف فصوف هدناع امب هفصو زاج فصو يأو
 تا ميلطلاك وهو فرعي تاذلا فصوف كاذ ادع امو

 يهف ةيلعفلا تافصلا امأف { هيلعف ىلإو ةيتاذ تافص ىلإ ىلاعت هتافص مسقنت
 لسرلا لاسرإو ةتامإلاو ءايحإلاك ىلاعت هدضبو هب فصتي نأ حص فصو لك

 لوقنف اهدادضأبو ءايشألا هذهب فصتي نأ زوجي هناف { كلذ وحنو بتكلا لازنإو

 تافص امأو { اذكهو ر دمحم دعب مهل لسرم ريغ لسرلا لسرم تيممو يمح

 هنإف ملعلاك كلذو © اهدضب فاصتالا ىلاعت هيلع لاحتسإ ةفص لك يهف تاذلا

 ريدقلاو ديرملاو ريصبلاو عيمسلاكو لهجلا وهو ملعلا دضب فاصتإلا هيلع ليحتسي
 . اهلك هذه دادضأب فاصتإلا هيلع ليحتسي هنإف

 زوجي تاذلا تافص نأب لاعفألا تافصو تاذلا تافص نيب مهضعب قرفو

 زوجي ال لاعفألا تافصو ، هقح يف كلذ بجي لب ، لزألا يف اهب ىلاعت هفاصت]
 اديرم ايح هللا لزي مل لوقنف كلذ لعفيس هنأ ىنعم ىلع الإ لزألا يف اهب هفاصتإ
 الزنم لسرلل السرم اقلاخ اتيمم اييحم لزي مل لوقن الو ، اريصب اعيمس اميلع ارداق
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 © كلذ ريغ ىلا ةتامإلاو ءايحالا ىلع رداق هنأ ىنعم ىلع الإ كلذ وحنو ، بتكلل

 . ملعأ هللاو © اقلطم قالطالا اذه انباحصأ ضعب عنمو

 هتايآ اذب تلد اهريغ ال هتاذ يه هتاذل هتافص

 مزجن هم سيلو هلولح مزملب الل هيف نكت مل ذإ
 ارتلا بأد كاذر هريغل ارفقفأ نوكيف هيلع الو

 ةيرعشألا تمعز اك هتاذ ريغ يه تسيلو هتاذ نيع يه هيتاذلا ىلاعت هتافص يأ

 لوقلا اذهو 0 اهب ةمئاق تاذلا ىلع ةدئاز ةيقيقح ناعم تاذلا تافص نأب نولئاقلا
 يف ةلاح نوكت نأ امإ هيلع مزلل هتاذ ريغ ىلاعت هتاذ تاذص تناك ول اهنأل لطاب
 نأ امإ و ؤ ءايشألل الحم نوكت نأ حصي ال ةيلعلا هتاذ نأل لطاب وهو . ةيلعلا هتاذ

 ضعبتلاو ةضعبتم مغ ةيلعلا هتاذ نأل اضيأ لطاب وهو ةيلعلا تاذلا نم اضعب نوكت

 . لاحم اهيلع

 هجولا اذهو © اهنم اضعب الو اهيف الاح ال تاذلا ىلع ادئاز ائيش نوكت نأ امإو

 ادئاز ائيش تناك ول هنأل اضيأ لطاب وهو . هيلع اولوعو مصخلا هراتخا يذلا وه
 ريغ اهسفنب ةلماك هيلعلا تاذلاو { دئازلا كلذ ىلإ تاذلا راقتفا هيلع مزلل تاذلا ىلع

 جاتحم هسفن يف زجاع هنأل هلاب سيلف هريغ ىلإ ارقتفم ناك نمو 7 اهريغ ىلإ ةرقتفم
 نعو ةيهولألا تافص نع لزعمب وهف هريغ ىلإ اجاتحمو ازجاع ناك نمو © هريغ لإ
 نوكت نأ اما هيلع مزلل هتاذ ريغ هتاذ تافص تناك ولف اضيأو 0 ةيتاذلا تالامكلا

 نوكت نأ امإو ، اعطق لطاب وهو ءامدقلا ددعت هيلع مزليف دوجولا يف هتاذل ةنراقم

 امإو ، اضيأ لطاب وهو هيلعلا تاذلا ثودح هيلع مزليف دوجولا يف هتاذ ىلع ةقباس

 اهثودح لبق لجو زع هللا نوكي نأ هيلع مليف هيلعلا تاذلا دعب ةدوجوم نوكت نأ
 لطاب وهو . اهرخا ىل \ا ماع ريغو رداق ريغ نوكيف 8، تالامكنا هذهب فصتم ريغ

 . مصخلا معز ام لطبو هانلق ام تبثف . اعطق

 . ةيتاذلا تافصلا ين ريدقتلا اذه ىلع كمزلي : اولاق

 . تافصلا سفن ال تاذلا ىلع ةدايزلا يفنن امنإ انال كلذ انمزلي ال : انلق
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 تافصلا نوكت نأ حصي ال ذا تافصلا سفن وه هومتيفن يذلا دئازلا : اولاف
 هنال ىنعم تافصلاب تاذلا فاصتإل ناك امل كلذ ناك ولف , تاذلا ريغ

 هتاذ انلوق ىنعمب رداق هللا انلوق ىنعم نوكيف هتاذب ءيشلا فاصتإ نم
 . امهيواست ركني لقاع لك نأ كش الو 7 هتاذ

 هومتركذ ام كلذ نم مزلي الو ناهربلا نم انمدق امل تاذلا نيع تافصلا
 تاذللو © ةيرابتعا ناعم اهل تافصلا هذه نأل هتاذب ءيشلا فاصتإ نم
 تاملكلا كلت نم دحاو لكلو ، ظفللا سفن اهيلع لدي ال ةيتاذ تالاك

 ةيرابتعالا يناعملا نع ةرابع تافصلاف { ةفصلاب هنع ربعي يرابتعا ىنعم
 ةلزنمب ريدق هللا انلوق نكي مل رابتعإلا اذهبف © ةيتاذلا تالامكلا ىلع ةلادلا
 ديفملا يرابتعإلا ىنعملا نع ريبعتاا نه ريدق انلوف يف امل هتاذ هتاذ انلوق
 ةيتاذلا تالامكلاب ةفصتم ىلاعت هتاذ نأ ماقملا يف ام لصاح يتاذلا لامكلل
 . ملعأ هللاو { اهريغ نع اهسفنب ةينغ يأ هفصو تاذ ماقم ةمئاق

 ابكر عمسب ال عيس وهو ابج ملعب ال ملع رهف
 ترع ةردقب ال ريدق وهو ترظن نيعب ال ريصب وهو

 تاذلا نع لصألا يف اهنأل تافصلا رئاس و اذكهو

 اهريغ ال هتاذ نيع ةيتادلا ىلاعت هتافص نأ ناهربلا نم هانررق امب تبث اذاف يأ

 لجو رع هتاذ يأ هريغ وه ملعب ال هتاذب ملع ىلاعت هنا : لوقنف ، ريغلا معز اك
 اهنيب ةطساو ىلإ فاشكنإلا كلذ يف ةجاتحم ريغ امات افاشكنإ تامولعملا اهل ةفشكنم

 دئاز وأ هيف بكرم عمسب ال هتاذب عيمس ىلاعت هناو ، ريغلا معز اك مولعملا نيبو

 كلذ يف ةجاتحم ريغ امات افاشكنإ تاعومسملا امل ةفشكنم ىلاعت هتاذ يأ هيلع
 هتاذب ريصب ىلاعت هنأو 3 ريغلا معز اك تاعومسملا نيبو اهنيب ةطساو ىلإ فاشكنإلا

 ةجاتحم ريغ امات افاشكنإ تارصبملا اهل ةفشكنم ىلاحت هتاذ يأ هريغ وه رصبب ال

 ريدق ىلاعت هنأو ، ريغلا معز اك تارصبملا نيبو اهنيب ةطساو ىلإ فاشكنإلا كلذ يف
 ةجاتحم ريغ امادعناو ادابإ ءايشألا امل ةلعفنم ىلاعت هتاذ يأ هريغ يه ةردقب ال هتاذب
 . ريغلا معز اك تارثؤملا نيبو اهنيب ةطساو ىلا ريثأتلا كلذ يف
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 يه ةداراب ال هتاذب ديرم ىلاعت هنأ لوقنف تافصلا رئاس يف لوقلا اذكهو

 يف ةجاتحم ريغ رخالا ىلع نكمملا يفرط دحأ حيجرت يف ةيفاك ةيلعلا هتاذ يأ هريغ

 . ريغلا معز امك رثؤملا نيبو اهنيب ةطساو ىلإ صاخلا ريثأتلا كلذ

 فاصتالل ةيفاك ةيلعلا هتاذ يأ هريغ يه ةايحب ال هتاذب يح ىلاعت وه لوقنو

 ةايحلاب ىمست اهريغ يه ةطساو ىلا اهب فاصتالا يف ةجاتحم ريغ تالامكلا هذهب

 . ملعأ لاعت هللاو 8 ريغلا معز اك

 عبارلا لصفلا

 ةيؤرلا ىف

 . يفرملاب ةقدحلا عاعش لاصتا يه ةيؤرلاو ، ىلاعت هللا ةيؤر ةلاحتسا نايب يأ

 . نينمؤملل ةرخالا يف كلذ عوقوب اولاقو 5 اهب ىلاعت هفاصتا ةيرعشالا زوج دقو

 ةلزتعملا كلذ ىلا بهذ نممو ، ىلاعت هيلع اهتلاحتسإ ىلع نييمالسالا رثكأو

 نيهاربلاو ةيلقنلا ةلدألا نم هملعتس امل قحلا وه اهتلاحتسإو ، مهريغو جراوخلاو

 تاياور عوضومبو تايا رهاوظب ىلاعت هقح يف ةيؤرلل نوتبثملا قلعت دقو 5 ةيلقعلا
 : لوقنف ةيلقنلاو ةيلقعلا نيهاربلا نايب ىلا دعنلف ةلاطإلا فوخ انه اهركذل ةجاح ال

 لاح لكب مكحا ىرخأو اند لاا نم يرابلا ةيؤرو
 ازيحتلاو ضيعبتلاو فيكلاو ازيتا اهمزال نم نال

 روبلا هب ىتأ امو هذهف رظن يذلا لباقت ةهج يف
 راصبإلا ىفتناف ينارت نلو راصبألا هكردت ال لوق نم
 حدقمت هلالا هب ام لاوز حصي الو هل حدم اهنأل

 متشو لذب هزع ليدبت مزل هحدم لوزي نأ زاج ول
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 { اهدوجو ةحص لقعلا يف روصتي ال يتلا ءايشألا نم ىلاعت يرابلا ةيؤر يأ

 نرملا نوكي نأ اهطئارش نمو ةيؤرلا مزاول نم نإ كلذو ، كلذ ليحي لقعلا نأل
 اضيأ اهمزاول نمو ، صخشتلا هيلع ليحتسي ىلاعت برلاو (اصخشتم يأ) ازيمتم

 اهمزاول نمو ، لاحم هللا ىلع كلذو (نول يأ ، فيك اذ يأ) افيكتم يرملا نوكي نأ
 طيحي نأ امإ رظنلا نأل (ءازجأ يأ ، ضاعبأ اذ يأ) اضعبتم قرملا نوكي نأ اضيأ
 © ضعبتلا هيف رهظف © هضعب كردي نأ اماو { ةرورض ضعبتم هب طاحم لكو هلك هب
 نوكي نأ اضيأ اهمزاول نمو ، لاحم ىلاعت هقح يف كلذو ، هنم ضعبلا كردأ ثيح

 هقح يف زيحتلاو (اهريغ نود اهيف الاح يأ) تاهجلا نم ةهج يف ازيحتم ينرلل
 ةهجلا نوكت نأ اضيأ اهمزاول نمو 0 اضيأ ناكملا هيلع ليحتسي اذكو & لاحم ىلاعت

 هقح يف كلذو 7 هلباقي ام الإ ىري ال رظانلا نأل { يقارلل ةلباقم يفرملا اهيف يتل
 هذهف ، اهطئارشو اهمازول ةلاحتسإال ىلاعت هقح ىيف ةيؤرلا تلاحتساف 0 لاحم ىلاعت

 . ةيلقعلا نيهاربلا

 هكردت الف ىلاعت هلوق اهنم ءايشأف ةيلقنلا نيهاربلا نم روسلا هب ىتأ ام امأو

 حدتماو هتاذل راصبألا كاردإ لجو زع يفنف { ةي آلا ه راصبألا كردي وهو راصبالا

 حصي الف ىلاعت هل احدم ناك امو 0 ةيآلا هذهل ىلاعت هل حدم كاردالا يفنف { كلذب

 الو 0 صقن هدضو لاك وهف حدملل اببس ناك ام نأل 6 هدضب هفاصتاو هنع هلاوز

 اهدادضأ نم ءيشب هلإلا فصتي نأ الو 8 ةيهلإلا تالامكلا نم ءىش لوزي نأ حصي

 هزع ليدبت زاوج هيلع مزلل ىلاعت هحدمل اببس ناك ام لوزي نأ زاج ولف ةيناصقنلا

 فاصتاإلا اذكف 0 ىلاعت هتافص قح يف لاحم اذهو . ممتشلاب ىلاعت هدمحو لذلاب ىلاعت

 مزلي امل ، اعطق لاع صاخشألا نم صخش نم وأ تاقوألا نم تقو يف ةيؤرلاب
 انلالدتسا حصن ‘ مذلا بجومب فاصتإلا زاوجو . حدملا بجوم ليدبت نم هيلع

 يف قيقحتلا اهنأ اومهوت { ةيمهو تالمتحمب انيلع مصخلا تاضارتعا طقسو ةيالاب

 : لاقف هيدل امب احرف كلذب مهيريخأتم ضعب رختفا ىتح ةي الا ىنعم

 هفطلأ ام اهل ىنعم مهلاقمل ةجح ربكأ راصبألا كردت ال
 ةفرعملا لهأ مامإ بيطخلا نباك اهضارو مولعلا ربخ نم هيردي
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 نلف مالسلا هيلع هميلكل ىلاعت هلوق اهنمو ، يزارلا رخفلا بيطخلا نباب دارأو
 يف ةزئاج ةيؤرلا تناك ولف «كيلا رظنأ ينرأ يبر هل لاق نيح . ةيآلا ينارت

 ىلاعت هلوق كلذو © مالسلا هيلع هميلكل هباوج يف ليحتسملاب اهقلع امل ىلاعت هقح

 رارقتسا ىلع ةيؤرلا قلعف ينارت فوسف هناكم رقتسا ناف لبجلا ىلا رظنا نكلوإل
 الا ، هلثم لاحم لاحملا ىلع قلعملاو { لاحم ىلاعت هملع يف لبجلا رارقتساو & لبجلا

 رعش ضاضيباو (هرعش ضيبا يأ) بارغلا باش اذا كيتآ : لوقي اندحأ نأ ىرت

 . هب هقلعتل 0 هلثم لاحم نايتالاف { لاحم بارغلا

 . هلثم نكمم نكمملاب قلعملاو } هسفن يف نكمم لبجلا رارقتسا : اولاق

 ملع نم دنع امأ ءايشألا قئاقحب انلهج بسحب وه امنإ هسفن ىف هناكمإ : انلق
 © هسف يف نكممب سيل رارقتسالا نأ رهظف ، لاحم هرارقتساف قئاقحلا

 ىلاعت برلاو { قئاقحلا ىلع انعالطا مدع ىلا رظنلاب هناكمإ ناك امنإو

 ام حصف ء هيلع ةيؤرلا عوقو قلعو 3 لبجلا رارقتسا مدعبو اهب ملاع
 . هلل دمحلاو { انلق

 مسبي نا كرشلاو هل مكحاف معنلا رفكب اهب ندي نمو
 دبعألا ضعب هجوك ههجو وأ يدي لم هدي لوقي نأك

 اهعوقوب لاق نم ىلعو { ىلاعت هقح يف ةيؤرلا زاوجب لاق نم ىلع مكحاو يأ
 قساف هنأ كش ال هب لئاقلاو كلذ زوجم نإف ، قافنلا وهو ةمعنلا رفكب ةرخالا يف

 ميسجتب لقي مل اذا اذه ث هفلاخ نم قسفب عرشلا ىضقف { لقنلاو لقعلا هتفلاخمل

 ةروص هل وأ ، يسرك ىلع اسلاج وأ ، بيثك ىلع ىري هنا : لاق اذا امأ ، يرابلا
 دي وأ { انهجوأك هجو هل وأ ، هقلخ نم دحأ ةروص ىلع وأ & ناسنالا ةروصك
 كرشم ايندلا يف ىري هنا : لاق نم اذكو ، كرشم اذهف ، كلذ وحن وأ { انيدياك
 هنأب : لاق نم كرشن مل امناو ، اهب كسمتي ةهبش الب لقنلاو لقعلا هترباكمل إ اضيأ
 سيلف هليوأت يف قحلا قفاوي مل اذا لوأتملاو ، باتكلا هلوأتل ةرخآلا يف ىري ىلاعت
 . ملعأ ىلاعت هناحبس هللاو 3 قفانم هنكل { كرشم
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 ةمتاخلا

 ةهبشملا اهب تقلعت ظافلأ ريسفت يف

 لجو زع هللا باتك نم .

 هلعفل هظفح يأ هنيعو هلوق يف هتاذ يأ ههجوف

 اوتبثا مهنا كلذو ٠ مظعلا ن ارقلا نم تاي اب وهيب ٨ - ريرقت ف - ( ١ ت : .

 اولدتساو ، كلذ نع ىلاعت هقلخ تافص نم كلذ ريغ ىلإ اديو انيعو اهجو ىلاعت هل
 ءىش لك ماركالاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو ىلاعت هلوقب هجولا تابثا يف

 . ههههجو الا كلاه

 هجولا ريسفتو { ةدودحملا ةحراجلا اهنم ناعم ىلع ةغللا يف هجولا يتأي : انلق

 سيلف ىلاعت هلوق هيفنب حرصملا هيبشتلا هموزلل لاحم اهب ىلاعت هقح يف
 هجولا ريسفت بجوف ، يلقعلا ناهربلا نم مدقت ام عم هليش هلثمك
 ىنعمب وه امنإف تايآلا يف هجولا ىنعم انلقف ، ىلاعت هقح يف ةحراجلا ريغب
 هلوقو ، كبر تاذ يأ 4كبر هجو ىقبيو : ىلاعت هلوقف ، تاذلا

 نم امهرئاظن يف اذكو هتاذ يأ ههجو الإ كلاه ءىش لك ىلاعت

 ىلع عنصتلوإل ىلاعت هلوقب ىلاعت هل نيعلا تابثا يف اوقلعتو تايآلا
 . «اننيعأب يرجتف هينيع

 ىلع يأ (ينيع ىلع عنصتلو) ىلاعت هلوقف ، ظفحلا نيتيآلا يف نيعلا ىنعم
 انه نيعلا نوكت نأ حصي الو ، انظفحب يأ (اننيعأب يربتو) ، يظفح
 نالو © يلقنلاو يلقعلا ناهربلا نم مدقت امل & ةرصابلا ةحراجلا ىنعمب

 هناف © ةرصابلا ىنعمب يه يتلا نيعلا ىلع اهانعم لمح نكمي ال تايالا
 ىلع عونصم مالسلا هيلع ىسوم نأ دارملا سيل هنأ يف لقاع كشي ال

 © اضيأ ةرصابلا نيعألاب يرجت ةنيفسلا نأ الو (اهقوف يأ) ةرصابلا نيعلا
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 ليوأتلا نع اورف دقو . اعطق نيتيآلا ليوأت نم ةهبشملا ءالؤهل دب الف

 . ىلاعت مهبر هيبشت كلذ ىلع اودازو 3 هنم اورف اميف اوعقوف

 مسي اكلم ىوتسإلاو ةضبقو معن لف وأ ةردق هنم ديلاو

 هللا ةردق يأل ةردقلا مهيديأ قوف هللا دي{ل ىلاعت هلوق يف ديلا ىنعمو يأ

 يتأت دقو ، كلذ نع هللا ىلاعت ! ةحراج اهنأب ةهبشملا تمعز اك ال مهتردق قوف

 ةرهاظلا هاتمعن يأ 4هناتط وسبم هادي لب لاعت هلوق ف اك .© ةمعنلا ىنعت ديلا

 ةغل عبتت نم ىلع ىفخال اك ةمعنلا ىلعو ةردقلا ىلع ديلا قلطت برعلاو . ةنطابلاو
 مهت رهبف مجاعأ هلصأ مهبلاغ نأل ةيبرعلا نومهفي ال ةهبشملا ءالؤه نكل . برعلا

 ةضبقو) هلوو _ هاب ذايعلاو _ لالضلا يواهم يف اوعقوف ! ليزتلا راون
 موي هتضبق اعيمج ضرألاوؤل ىلاعت هلوق يف ام ىلإ ةراشإ (لا .. ىوتسالاو
 يف ةضبقلاف يآ «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلاوه ىلاعت هلوق يف ام ىلاو { همايقلا
 هلوق يف نيملا اذكو © كلملا ىنعمب اهرئاظن يفو ةيالا اذه يف ءاوتسالاو . ةيالا كلت

 هتضبق اعيمج ضرألاوف ىلاعت هلوق ىتمف . هنيميب تايوطم تاومسلاو لاعت
 امنإو 0 مويلا يه كلذكو همايقلا موي هكلم ضرألا عيمج نوكي يأ 5 ةمايقلا موي
 نإف { ايندلا هذه يف هفالخب كلانه كلملا يعدم ءافتنإل ةمايقلا موي كلذب صخ
 كلملا نملف ىلاعت هلوق يف ةراشإلا ىنعملا اذه ىلإو ، هسفنل كلملا ىعدا نم اهيف

 هلوق ىنعمو 0 هتردقب يأ هنيميب تايوطم تاومسلاو ىلاعت هلوق ىنعمو «مويلا
 لجو زع برلاو { هكلم ىنعمب ىلوتسا يأ هلىوتسا شرعلا ىلع نمحرلاو ىلاعت
 اهرئاظنو ةيالا هذه يف ركذلاب شرعلا صخ امناو ، هريغ ىلعو شرعلا ىلع لوتسم
 كرابت ناك اذإو ، حادتمإلا ماقم يف هركذ بسانف 8 تاقولخملا مظعأ شرعلا نأل
 نود وه ام ىلع هؤاليتسا ناك هيلع ايلوتسمو تاقولخلا مظعأ وه امل اكلام ىلاعتو

 لك يأ (ىعدي يأ) لوعفملل ءانبلاب (مسي) هلوق ىنعمو . ىلوألا قيرطب اتباث كلذ
 ىلاعتو هناحبس هللاو & كلملاب رسفي يأ _ اكلم ىمسي اوتسالاو ةضبقلا نم دحاو

 . ملعأ
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 ملظ نمل ةبوقع هركمو مظع لق وأ ههجوك هدجو
 : امهدحأ ناينعم هل هئانب ر دج لاعت هناول هلوق يف ىلاعت هيلإ فاضملا دجلا يأ

 هيلعو كبر هجو ىقييوف ىلاعت هلوق يف هجولا كلذب رسف اك تاذلاب رسفي نأ
 هناو) ىنعملاف هيلعو © ةمظعلاب رسفي نأ : يناثلا ىنعملاو ، (انبر ىلاعت هناو) ىنعملاف
 ةمجعملا ءاظلا حتفو { ةلمهملا نيعلا رسكب تيبلا يف مظعلاف 3 (انبر ةمظع ىلاعت
 . (همظعلا) : ىنعمب

 لاعت هلوق وحن يف ىلاعت هيلا دنسملا ركملاو يأ (حلا ةبوقع هركمو) : هلوتر
 © لايتحإلاو ةعداخملا نم كلذ ريغ ال ملاظلل ةبوقع وه امنا هئهللا ركمو اوركمو

 اهب مكحو مهتبوقعب ىضق يأ © هللا مهبقاعو يأ همهلا ركموإل ىلاعت هلوق ىنعمف

 . كلذ نوملعي ال ثيح نم

 ثلاذنفلا بابلا

 يناثلا نكرلا نم
 بتكلاو ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألا يف

 لدعحألا طارصلا ىلا انودع لسرلا ثعب زئاجلا نم مث
 ال وقل ١ لطبت تازجعم ا١ل)لےضقعفقت مهاوعد ةنورقم

 ىلإ ءاحيإلا يأر لسرلا لاسرإ ىلاعت هقح يف رئاجلا نم نأ : لوقأ ينإ مث يأ

 هلو 3 كلذ لعفي نأ هل يأر ىلاعت هقح يف زئاجلا ىنعمو ك (بنكلا لازنإو 2 ءايبنأل
 هقح يف كلذ بجوأ نمل افالخ هب هفاصتإ مدعو هب هفاصتإ حصيو 6 (هلعفي ال نأ

 (طارصلا ىلإ اننودهي) هلوقو 5 اعامجإ كرشم كلذ ةلاحتساب لئاقلاو ، هلاحأ نملو ىلاعت
 يأ _ لدعألا طارصلا ىلا انل نيداه : ىنعملاو ، لسرلا نم لاحلا لحم يف ةلمجلا
 لاح (مهاوعد ةنورقم) : هلوقو ، لسرلا لاسرإ ةمكح ىلع هيبنت اذه يفو _ ميقتسملا
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 ةنورقم 0 ىلاعت هللا نم لسر مهنأب مهاوعد يأ _ اضيأ لسرلا نم وأ اننودهي واو نم

 هناف { رحسلا قراخلاب جرخف { مصخلا ىلع هب ىدحتلا ةداعلل قراخلا يهو _ ةزجعمب

 { رمالا كلذ هل لصح اهمكحأ نم } بابسأ ىلع بنترتم رمأ وه امناو ةداعلل قراخ ريغ

 سانلا نم ريثك ىلع رحسلا بابسأ تيفخ امل نكل ، ببس ىلع ابترتم سيل قراخلاو

 اهنإف 3 ءايلوألا تامارك(حلا .. هب ىدحتملابرجرخو 2 كلذك سيلو { قراخ هنأ نظ

 ةوبنلا يعدي نمل لصحت الف يأ 9 يدحتلا ةهج ىلع نوكت ال اضيأ ةقراخ تناك نإو

 ماقمل انوصو ةوبنلا ةبترل اظفح ىلاعتو هناحبس هتداع ترج اذك { ايبن نكي مل اذإ مهنم

 ةنورقم يأ : ةنورقم هيف لماعلاو ، تازجعمب : هلوق نم لاح (الضفت) هلوقو 0 ةلاسرلا
 كلت يأ تازجعملل تعن (الوتلا لطبت) هلوقو { مهيلع اهب الضفتم تارزجعمب مهاوعد

 يف نوعرف ىعدا اك اهلثمب نايتإلا عيطتسي هنأ هئاعدإل ، مصخلا لوقل ةلطبم تازجعملا

 لثمب يتأي هنأ ةمليسم ءاعدإكو { هلثم رحسب كنيتأنلفإف مالسلا هيلع ىسومل هلوق
 . نارقلا

 امزل دق امو لسرلل زوجي ام فرعت نأ كيلع بجاوو
 مراكملا يه ان مهقح يف مزاللاف مهنع لاحتسا امو
 هناطفلاكو طبضلاو لقعلاو هنامألاو غيلبلاو قدصلاك

 بيرلا باكتراو نونجلكو بذكلاك اهدض ليحتسملاو
 نجهتسي يذلا آلإ مهقح يف نكمب رهف كلذ ادع امو

 تافص . مهقح ي ةليحتسم تافص مهو مهقح يف ةبجاو تافص ءايبنألاو لسرلل

 ةجحلا مايق دعب تافصلا هذه نم دحاو لك ةفرعم فلكملا مزليو ، مهقح يف ةنكمم
 اورمؤي مل ام نود 5 هغيلبتب اورمأ امل غيلبتلا لسرلاو ءايبنألا قح يف بجيف 7 هيلع هب
 مهربخ ةقباطم وهو قدصلاب مهفاصتإ بجيو . هغيلبت يف اوريخ ام نودو ث كلذب
 هؤادأو هعضوم يف هعضوو هيلع اونمتئا ام ظفح يهو ةنامألاب مهفاصتإ بجيو { عقاولل
 يبن نوكي الو 7 ايبن الو الوسر نونجملا نوكي الف ، لقعلاب مهفاصتإ بجيو 0 هلهأ ىلا

 اذهب جرخيف © لقعلا تابجومب فاصتالا مدع نم (نايبصلا تافصب افصتم يأ) ايبص
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 . هلثم ناك نم اذكو ايبص مكحلا هانيتأوإل ىلاعت هلوقل _ مالسلا هيلع _ ىمحي دييقتل

 ةربع الف دحأ يف لصح اذاف ، لقعلاب فاصتإلا بجاولا نأ ماقملا يف ام لصاح

 هطبضو هغيلبتب اورمأ ام ظفح يأ طبضلا مهقح يف بجيو 0 هتلقو نينسلا ددع ةرثكب

 يف ةظقيلا يهو ةناطفلا مهقح يف بجيو © للخ هيف نوكي ال هجو ىلع هودؤي ىتح
 ليحتسيو } نسحأ يه يتلاب مهتلداجمو ، مصخلا ةرواحم كلذب مهل لصحيل ، رومأل
 يف امل ربخلا ةقباطم مدع وهو ، بذكلا كلذ نم © تافصلا هذه دادضأ مهقح يف

 © (يصاعملا يأ) بيرلا باكترا كلذ نمو ، لقعلا لاوز وهو نونجلا كلذ نمو 3 عقاولا
 ريغ يف ءانمأ نونوكي الف ، مهسفنأ يف مهبر رماوأ يف ءانمأ اوناك ام اهوبكترا ول مهنإف
 زئاجلاو ، مهل نكمملا نم مهقح يف يهف 0 اهتركذ يتلا تافصلا هذه ادع امو & كلذ

 ريغو ، قاوسألا يف يشملاو عامجلاو برشلاو لكألاو مونلا لثم كلذو { اهب مهفاصتا
 . امايق لوبلاك لقعلا يف اهنم احبقتسم ناك ام كلذ نم ىنثتسي معن { تاحابملا نم كلذ
 ضرغلا نأ ىلع 6 | مهالعأ يف هنسحتسي فيكف 9 رشبلا ىندأ يف كلذ حبقتسي لقعلا ناف

 . اهنم اذه سيلو قالخألا 7 مهفاصتإ

 ليجلا ىسيع هدعب ملكلا من ليلا مث انين مهلضف
 لمكألا ماقملا روذ ءاينألف لسرلا يقابف حون مهدعبو

 مهضعب انلضف لسرلا كلت ىلاعت هلوقل لسرلا لضافت توبث ىلع عامجإلا عقو

 قلخلا عيمج ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ةيلضفأ ىلع اضيأ عامجإلا عقوو ضعب لع
 © نمحرلا ليلخ ميهاربا : ةعبرأ هدعب نم لسرلا لضفأ نأ ىلع قافتإلا عقوو © هصخت ةلدال

 مث { مالسلاو ةالصلا مهيلع . هللا يبن حونو 3 هللا حور ىسيعو . هللا ملك ىسومو

 اهدمتعا يتلا ةقيرطلا رثكألا دمتعاو &© ضعب ىلع ءالؤه ضعب ليضفت يف فالخلا عقو

 . هيف ماكحب انسل باب اذه : لاقو ، مهنم لضفألا نييعت نع ضعب فقوو ث فنصملا
 { صقن هيف دري ل اميف ىلوأ فقوتلاف إ قح وهو 0 عراشلا نم فيقوتلا ىلا كلذ رمأ نأل

 عم لسرلا ددعو ، لسرلا يقاب لضفلا يف ةسمخلا ءالؤه دعب يأ (لصرلا يقابف) هلوقو
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 هلوقو لزت دمحم مهرخآو 3 مدآ مهلوأ ، الوسر رشع ةثالثو ةئامئالث ةسمخلا ءالؤه

 عرشب مهيلا يحوأ نيذلا مهو ، ءايبنألا ليضفتلا ةبتر يف لسرلا دعب يأ (ءايبنألافر
 لوقلا ىلع ءايبنألا ددعو 0 اضيأ السر اوناك غيلبتلاب اورمأ ناف 0 هغيلبتب اورمؤي ل

 هلوقو ، رشعلا ةثالثلاو ةئامئالثلا مهنم _ فلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام روهشملا
 . لماكلا ماقملا باحصأ يأ (لإمكألا ماقملا ووذر

 عيدبلا انعرشب ىدها ىوس عيمجلا عيارش تخسن دق

 ريغي ال ماودلا ىلع رهف ريغم انعرش يأ هلامو

 اهماكحأل ةلدبم يأ هلبق نم ءايبنألا عئارشل ةخسان للع انيبن ةعيرش نأ ملعا

 كلذ نم هخسن حصي ال ام الإ 3 ةقفاوم امإو اهل ةفلاخم امإ { رخأ ماكحأب

 © اهيف دبعتلا خسن حصي الف 0 ريغتلا اهيلع زوجي ال ىلاعت هتافص ناف _ ديحوتلاك

 مراكمو ] ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا ناف ا قالخالا مراكمكو 7 هنأ اودقتعي

 اذهو © مراكملا فالخب رمأي نأ حصي الف ، ناسحإلاو لدعلا تحت ةلخاد قالخألا

 (ىدهلا ىوسر ، فنصملا لوق نم دارملا وه هخسن حصي ال ام ينعأ _ عونلا
 .. انعرش يأ هلامو) هلوقو {| هخسن حصي ال هنأل يأ ٠ خسني . هن اف ىدهلا الا يأ

 ثيدح هب حرص ك يبن هلدعب سيل هزأل خسان ة انيبن ع رش ريغي ال يأ )حا

 { اب ومقعم نوكي ال متاخلا نانف (نييبنلا متاخ و) لاعت هلوق هيلع لد كو (يدعب يبن ز ال)

 هتعيرش نأو © هدعب يبن ال هنأ داقتعاو هدعب يبن ةلاحتسإل هعرش خسن عانتما تبثف
 . هب ةجحلا .مايق لدعب هملع لهج حصي الف { انيلع بجاو هدعب نم خسنت ال

 ممابتجاو برقلاب مهالوم ممهابح كلئالم مهدعبو

 مشغ دق بيبحلا لع هليضفت معز يذلاو ليربج مهلضفأ
 دق هناف _ مالسلا مهيلع _ ةكئالملا ةجرد لضفلا يف ءايبنألا ةجرد دعب يأ

 مهافطصاو ث مهريغل هطعي مل ام مهب صاخلا لضفلا نم مهالومو مهبر مهاطعا
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 ىلع ، ميظعتلاو ليجبتلا اذهل مظعلا لضفلا مهلف { هرمأ ذافنإل مهغرفو 3 هتمدخل
 ال راهنلاو ليللا نوحبسي هلوقب زيزعلا هباتك يف مهحدم دق لجو زع هللا نأ

 لضفأ اذهب مهف نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي"الإلا هلوقو ، هگنورتفي

 مهريغو انباحصا ضعب لضفو ٤ نيلسرملاو ءايبنألا ادع نمم نينمؤملا رئاس نم
 . ماقملا اذه ريغ يف اهانركذ ةلدأب نيقيرفلا نم دحاو لك لدتساو © مهيلع نينمؤلل
 انم امول مهنع ةياكح ىلاعت هلوقل ضعب نم لضفأ ةكئالملا ضعب نأ كش الو
 نم لوسرلا هنأل 5 مالسلا هيلع ليربج قالطالا ىلع مهلضفأو هلمولعم ماقم هل آلإ
 ةرثكلو ، هريغ نم رثكأ وه هلاسرإف ، اضيأ لسرأ دق هريغ ناك ناو هئايبنأ ىلإ هلل

 دمحم نمحرلا بيبح نم لضفأ هنأ يرشخمزلا معز & لضاوفلاو ةلضافلا هلاصخ
 . هنود فقي نأ هيلع بجاولا ناك الخدم لخدو كلذب عامجإلا قرخ دقو .

 نهرل ١ هلزنأ يذلابو ن اعمال ا بجي اعيمج :

 مألا داشرا هيف ناعم لع منألا مظنلاب لد مالك وهو

 . اعيمج لسرلابو 3 اعيمج ءايبنألاب ناعذإلا ةهج ىلع قيدصتلا بجي يأ
 لكب بجاو ناميإلاف ، هلسر ىلع مالكلا نم نمحرلا لزنأ امبو { اعيمج ةكئالملابو
 هيلع لزنأ امو ادمحم صخن نأ انيلع بجيو 3 ةلمج فانصألا هذه نم دحاو
 ةلمج يف نارقلاب ناميإلا الو ، لسرلا ةلمج عم هب ناميلا يزجي الف 3 ناميإلاب

 هتوبن وأ هتلاسرب ةجحلا انيلع تماق نم ناميإلاب صخن نأ انيلع بجي اذكو { بنكلا

 ريسفت اذه (حلا .. لد مالك وهور هلوقو للع هلبق نم نيذلا لسرلاو ءايبنألا نم
 ممألا دشرت ناعم ىلع ماتلا مظنلاب لد مالك وه انبر هلزنأ يذلا يأ نمحرلا لزنأ ام

 ضعب يف ام ىلع بتكلا نم هللا لزنأ ام ةلمجو { اهحالصو اهحالف ىلاو اهتاجن ىلا

 سيردإ ىلع نوثالثو ، ثيش ىلع اهنم نوسمخ & بتك ةعبرأو باتك ةئام تاياورلا

 كلتف 6 ةراوتلا لبق ىسوم ىلع ةرشعو 7 ميهاربإ ىلع فحص ةرشعو « نونامن كلت
 نارقلاو & ىسيع ىلع ليجنإلاو ، دواد ىلع روبزلاو { ىسوم ىلع ةاروتلاو ٤ ةئام

 . ملست لمكأو ةالص لضفأ مهيلعو هيلع ميركلا انيبن ىلع ميظعلا
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 مدقلاب ىلاعت هدارفنالو مدعلا ناكمإل قولخم لكلاو

 فصتم اهنم ءيش ال ، قولخم لسرلا ىلع لزنملا مالكلا نم دحاو لك يأ
 رئاس نم اهريغ الو نآرقلا الو © روبزلا الو © ليجنإلا الو 7 ةاروتلا ال 9 مدقلا
 . هانف نكمم لزنملا مالكلا نأ اهنمف ةيلقعلا امأ ، ةيلقنو ةيلقع ةلدأل كلذو ، بتكلا

 ناك ولف . مدنلاب درفنم لاعت هنأل اهنمو 9 همدق لاحتسإ همدع نكمأ ام لكو
 ىلع ناهربلا ماق دقر . مدقلاب ىلاعت هدارفنإ نالطب مزلل اميذق هنم ءىش وأ مالكلا

 . هريغ ميدق الف . كلذب هدارفنا بوجو

 قولخم وهف ءيش مالكلاو ءيش لك قلاخلا ىلاعت هلوق اهنم ءايشأف ةيلقنلا امأو

 اهنمو"ءيش مالكلاو 5 ردقب هانقلخ ءيش لك اناف ىلاعت هلوق اهنمو 5 ةيآلا هذهل

 ةهج نم لقتنم لزنم لكو 5 هانلزنا انا{ه ىلاعت هلوق يف اك لازنالاب فوصوم هنأ
 . ةلدالا زم كلذ ريغ ىلإ & قولخم ثداح لكو ١ ثداح لقتنم لكو © ةهج ىلإ

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 هباشنملاو مكحلا ٤ لصف

 هب نمؤن لصفم لمم هبتشمو مكحم نارقلا يفو
 يفت ليواقأ ىلع اميدح يف فلخلاو انبر نم ىتأ لك
 امهمكح فلتخم يأ ناعون امنا مهنم قافتا عم

 هيفو © ةلمج تايآ هيفو 0 ةهباشتم تايا هيفو ( ةمكحم تايا نارقلا ف يأ

 هلمجو . ههباشتمو همكحم هعيمجب نامالا بجيو (ةنيبم يأ) ةلصفم تايآ
 يف نيذلا امأف تاهباشتم رخأو باتكلا مأ نه تامكحم تايآ هنم ىلاعت هلوقل ، هلصفمو
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 مكحملا نايب يف ءاملعلا فلتخا دقو ، ةيآلا .. هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهبولق

 مهفالتخا عم مهو © مظنلا يف ليواقأ ىلع امهنم دحاو لك فيرعت يفو ، هباشتملا نم

 © نارياغتم ناعون امهف { مكحملا ريغ هباشتملاو © هباشتملا ريغ مكحملا نأ يلع نوقفتم

 دحاو لك ىلع بتر ىلاعت برلا نأل رخآلا مكح فلاخي امهنم دحاو لك مكحو
 : لاقف همكح نايبو . مكحملا دح نايب يف ذخأ هنا ش امكح

 مسغخناف ىنعم رهاظلاو صنلل مسقنا ىنعملا حملا مكحلاف
 داعلل رهاظلا يف نظلاو دارملاب عطقلا مكح صنلا يف

 ليوأتلا وهو هيلا ريص ليلدلا هسكعب قأ ناو

 وهو هانعم حضتا ام وه : تاياورلا نم اهريغ نمو تايآلا ن نم مكحملا يأ

 نأ امإو ، (صنلا) وهو هريغ ىنعم لمتحي ملو ىنعملا حضتي نأ امإ هنأل © نامسق
 صنلا نم دحاو لكلو 0 رهاظلا وهف الثم اديعب الاتحا ناك نإو 2 ايناث ىنعم لمتحي
 الام مالكلا نم انعمس اذإ يأ ملكتملا دارمب عطقلا صنلا مكحف & مكح رهاظلاو

 لاتحا مدعل ، هريغ ال ينعملا كلذ وه ملكتملا دارم نأب انعطق ادحاو ىنعم الإ لمتحي
 . ملكتلل دارم وه يناعملا نم رهظ ام نأب نظلا رهاظلا يف مكحلاو 3 هريغل مالكلا
 كلذ نأ اننظ امهدحأ نهذلا ىلأ قباسلا نكل 0 نيينعم لمتحي امالك انعمس اذا يأ
 ملكتملا نوكي نأ لاتحإل كلذك اذه ناك امناو { ملكتملا دارم وه نهذلا ىلا قباسلا
 نإف حوجرملا ىنعملا ملكتملا دارم نأ ىلع ليلد مقي مل اذا اذه ، يناثلا ىنعملا دارأ
 ليلدلا كلذ دوجول نطابلا ىنعملا ىلا ريصو ، رهاظلا ىنعملا كرت كلذب ليلدلا ماق
 & ليوأتلا وه نطابلا ىنعملا ىلا رهاظلا نم ريصملاو ، دارملا وه نطابلا نأ ىلع لادلا

 لك (رذعتم ليوأتو 5 ديعب ليوأتو 8 بيرق ليوأت) ماسقأ ةثالث ىلا مسقني وهو
 35 ليلد ىفد اب حجرتي بيرقلا ليوأتلاف { هدعبو ىنعملل لاتحإلا برق بسحب كلذ

 . لبقي ال هنم رذعتملاو ، يوق ليوأت لإ جاتحي ديعبلا ليوأتلاو
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 ناسنإلل لاق ذإ ناطيشلا لثمك ىلاعت هلوقل ةضفارلا ريسفت رذعتملا نمف

 © ةفالخلا ذخ هل لاق (ركبوبأ) ناسنإلاو (باطخلا نب رمع) ناطيشلا : اولاق هرفكا

 فيرحت يف مهلو نيخيشلا نع يضرو _ ىلاعت هللا مهازخأ _ اهيلع كنيعم انآو
 غرف املو ، هركذ نع اذه انرصتم هزني نأ يغبني ام لاونملا اذه ىلع مظعلا نارقلا

 : لاقف © هماكحأو هباشتملا دح نايب يف عرش . هماكحأو مكحملا دح نايب نم

 يلعلا انالوم هيبشت مهفم وأ لمجملاك ىفتخا ام هابتشا وذو

 ذخ ادعاصف نالاتحا ل يذلا هنأب ليق ام هنمف

 امهبأ دق مهرمأ رشع عستك امهبم نوكي ام اضيأ هنمو
 مظعا نميهملا ريغ هليوأت ملعي مل يذلا هنا هنمو
 دمحب سيل ءايشأ هلعجو دعس هلصأ اذه لكف

 ربخ لك عم لانمألاب لقو روبلا لئاوأ فرحأ ليقو
 امكحم ىمسي اخسن ناك دق امو اخوسنم ناك دق ام ليقو

 هانعم ءافخل و . هانعم ىفتخا يذلا هنأب هوفرعو ، مكحملا فالخ وه هباشتلا

 كلذو ، لقعلا ليلدل افلاخم هرهاظ نوكي نأ امهيناثو & ظفللا لامجا امهدحأ : ناببس

 رابتعإب وهف ءاوتسالا ةياك هقلخب لجو زع يرابلا هيبشت هرهاظ يف ناك اذإ اك
 8 فنصملا هركذ يذلا دحلا اذهو 5 هيبشتلا هرهاظ يف ناك امو لمجم ، نامسق هببس
 يف ءاملعلا نم ةدراولا فيراعتلا رثكأل لماش هانعم ىفتخا ام 0 هباشتملا نأ وهو

 8 ادعاصف نالاتحا هل ناك ام هباشتملا نا : لاق نم لوق هتحت لخديف آ هباشتملا

 ليلدب الا ملعي الو ث هنم دارملا ىنعملا هيف يفتخي ادعاصف نالاتحا هل ناك ام نأل
 نا : لاق نم اضيأ هتحت لخديو 0 نايبلاب هيمسن يذلا وه ليلدلا اذهو ، يجراخ

 مهبأف (رشع ةعست اهيلع) : ىلاعت هلوق يف اك كلذو ث امهبم ناك ام وه هباشتملا

 | اكلم رشع ةعست نوكي نأ لمتحاو { وه ام ردي ملف ةيآلا هذه نم دودعملا

 شرع لمحيو ىلاعت هلوق يف اكو ، كلذ ريغ ىلإ ، افص رشع ةعست نوكي نأو
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 فيرعت يف اذه لوخد هجوو 0 ةمهبم ةيناثلا ةقيقحف ةينامث ذئموي مهقوف كبر
 : لاق نم لوق اضيأ هتحت لخديو 0 دارملا ىنعملا ءافخ ثيح نم وه امنإ فنصلا
 © رشحلا ةيفيككو . ةعاسلا تقوك ى هللا الإ هليوأت ملعي ال ام وه هباشتملا نا
 عماجب مدقت اميف هلوخد هجوو ، كلذ ريغ ىلا ، باقعلا ةقيقحو ، باوثلا ةقيقحكو
 © دحاو ليواقألا هذه لصأ يأ ، دحتم هلصأ اذه لكف فنصملا لاق اذلو 3 ءافخلا
 ةددعتم ءايشأ انهاه ركذ ام لعج يأ (حلا .. ءايشأ هطعجو) هلوقو { ءافخلا وهو

 نم ةهج ربتعا امنا ، لاوقألا كلت نم دحاو لك نأل ، دومحم ريغ ةفلتخم ناعم
 فيرعت يف ذخؤي نأ يغبنيف 5 ءافخلا وه عيمجلا نيب كرتشملا ردقلاف 3 ءافخلا تاهج
 ليقور هلوق امأو ، فنصملا عنص اك هل اعاونأ ليواقألا كلت نوكتف 7 هباشنلل
 : اهدحأ 2 ءافخلا طباض نع ةجراخ هباشتملا يف ليواقأ ةثالث هذهف (حلا .. فرحأ
 _ رملا _ رلا _ صملا _ ملا) ك روسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورخلا وه هباشتملا نأ

 هب لوقلا نأ وه ، طباضلا كلذ نم اذه جورخ هجوو (اهرخآ ىلا .. صعيهك
 نأ : اهيناثو 0 تايالا نم اهادع ام نود & فورحلا هذه ىيف هباشتملا رصح ديفي

 (ربخ لك عم لاثمألاب ليقو) هلوق ىنعم وهو ث لاثمالاو صصقلا وه هباشتملا
 اخسان اهنم ناك ام امأو & تايآلا نم اخوسنم ناك ام وه هباشتملا نأ : اهنلاثو

 لامتحا رهظأ نيبي ىتح لامجإلا يف فوقولا همكحو
 نارقلا ضقانت نمزلي وأ يناثلا مكح مكحملل درلاو

 مكح امأف { نامكح اضيأ هلف ، مكح مسق لكل تبث نيمسق هباشتملا ناك ام
 هنم دارملا نيبي ىتح هب لمعلا نعو ء هنم دارملا نييعت نع فوقولا وهف هنم لمجملا
 ع ونلا مكح امأو > 4لاتحا رهظأ نيبي ىتحل هلوق ىنعم اذهو . انايب ىمسي ليلدب
 رسفيف تايآلا نم مكحملا ىلا دري نأ همكحف . هيبشتلا هرهاظ ناك ام وهو هنم يناثلا
 ىلاعت هلوق كلذ لاثمو باتكلا مأ نه تامكحم تايآ هنم ىلاعت هلوقل 2 هب
 ه4ءيش هلثمك سيلإل ىلاعت هلوق ىلإ دري نأ بجي هناف «ىوتسأ شرعلا ىلع نمحرلاإل
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 كلذ ف ءيش هلثم ناكل كلذب رسف ول هنأل رارقتسالاب ءاوتسالا رسفي نأ ليحتسيف

 نمزليوا) : هلوق ىنعم اذهو ، لطاب هضقانتب لوقلاو { نارقلا ضقانت مزليف هجولا
 . (نارقلا ضقانت

 يناثلا نكرلا نم عبارلا بابلا
 لوصف ةعبرأ هيفو . ديعولاو دعولا ين

 لوألا لصفلا

 يفو يأ | باسحلاو ثعبلاو توملا ين

 قزرلا نايك ) يناعملا نم كلذ ريغ

 بككلاو ضوحلاو ربقلا باذعو

 نابسحلاو ثعبلا كاذك هب ناميإلا بجي قح توماو

 دوج وم هنأل 8 دحأ هتوبث يف كشي ال } حور يذ لك ىلع تباث توملا يأ

 دقتعنف 4لتولملا ةقئاذ سفن لك ىلاعت هلوقل اقيدصت هب ناميإلا بجيف ] ةرورض

 6 تباث مهقح ف ءانفلاف حاورألا تاوذ ادع ام امأو 6 تومي حرر يذ لك نأ

 صاخ ءانف توملاف هلههجو الإ كلاه ءيش لكل ىلاعت هلوقل اعطق نونفي مهف

 نيهاربلاب تباث ثعبلا كلذكو 7 اهريغلو اهل ماع مدع ءانفلاو ، حاورألا تاوذب

 ةيلقنلا نيهاربلاي تباث ثعبلا دعب باسحلا كلذكو ، بجاو هب ناميإلاف { ةيلقنلا

 : لاقف ثعبلاو توملا ةيفيك نايب ي ذخأ هنأ مث © اضيأ بجاو هب نامإلاف ؤ اضيأ
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 دبألل هيلا اهدر ثعبلاو دسجلا حورلا قرافت نأ توملاف

 ةجزامم ببسب يه امنإ دسجلا ةايح نأل ، دسجلل حورلا ةقرافم وه توملاف يأ

 : ءاملعلا ضعب لاقف ، حورلا ضبق ةيفيك يف اوفلتخاو : رطانقلا يف لاق ، هل حورلا
 رهظ اذا هناو } ديدحلل هبذج يف سيطانغملا رجح ةلزنمب حورلل توملا كلم نا
 . كلملا اهاقلتيف حورلا جرخي ىلاعت هللا نا : موق لاقو { هيلا تراط حورلل كلل

 كلذ ةيفيكب ملعأ وهو تيميو ييحي يذلا وه هناحبس هللا نأ حيحصلاو

 دحاب لوقلا نع فقوتلا ىلا ةراشا _ هللا همحر _ هحيحصت يفو ث (ىهتنا)
 علطي ال ءيش اذه نا فقوتلل هحيحصت هجوو & هل ثلاث بهذم وهف 0 نيلوقلا

 . ىلوأ فقوتلا ىأرف ، فيقوت هدنع تبثي ل هنأكو عراشلا نم فيقوتب الإ هيلع

 ةيئادتبا ةداعإو ايناث اقلخ دسجلا ىلا حورلا در يأ (هيلا اهدر ثعبلاور هلوقو
 انأدب اكإ» ىلاعت لاق ، لقنلا هتوبثب حرصو © القع نكمم وهف & ضحم مادعا دعب
 دشأ ةداعإلا تسيلف ةرم لوأ اهأشنأ يذلا اهييحي لقإ» لاقو { همئهديعن قلخ لوأ

 ثعبلاب ناميإلاف أ كش الب عقاوو نكمم ىلاعت هتردق يف لكلاو _ لوألا ءاشنالا نم
 دسجلل حورلا در يأ لبقتسي اميف ةياغلا مدع دبألاب دارملا (دبألل) هلوقو . بجاو

 ديب اتلا اذهو ، محج يف امإو ، معن يف امإ © اهل ةياغ ال ةايح يه & توملا دعب

 ريصت مث ، ثعبت امنا اهناف ، تارشحلاو تاناويحلا نم مهريغ نود نيفلكملل صاخ

 ل نم دلخي نكل ‘ مهئابا مكح ثعبلا يف مهمكحنف نيفلكملا دال وأ امأ و { ابارت

 مكح كلذكو 9 مهيلع هللا ذخأ يذلا قاثيملا مهضقن مدعل { ةنجلا يف مهنم غلبي
 مهمكح ةلاح مهيلع تتأ دق اونوكي نأ امإ مهناف نيفلكملا مكح ثعبلا يف نيناجملا

 تأت مل اونوكي نأ امإو ، رش وأ ريخ نم مكحلا كلذ ىلع مهف نيغلابلا مكح اهيف

 قاثيملا مهضقن مدعل ملحلا غلبي مل نم مكح ذئنيح مهمكحف كلذ نم ةلاح مهيلع
 . ملعأ هللاو ؤ اضيأ

 قطن يذلل نيمختلا ىوس امو 3 قحأ حورلا يف كاسمالاب لوقلاو
 نورخآ ضاخو اهنييعت نع ضعب فقوف © حورلا نايب يف ءاملعلا فلتخا
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 ةيفيك نايبو اهنييعتب حرصملا ليلدلا مدعل تبثأو ىلوأ فوقولاب لوقلاو 0 اهنايب يف

 ريغ دنتسم مهل سيل كلذب حرصملا صنلا مدع عم اهنايب يف نوضئاخلاف { املاح

 اهنع لئس دقو ، حورلاب هيبن ربخي مل ىلاعت هللا نألو ، نظلاب لوقلا وهو نيمختلا
 علطي ملو 7 هب هللا رثأتسا امم اهب ملعلاف يبر رمأ نم حورلا لق هبر هل لاقف
 . ادحا هيلع

 ىلع هعلطأ دقو الإ هيبن تمي مل ىلاعت هنا اولاقف حورلا نايب يف نوضئاخلا امأ

 ةاروتلا يف ام ةقفاومل كلذف (يبر رمأ نم حورلا لق) هلوق امأو ، حورلا ةقيقح
 لوسر اولأسي نأ اشيرق اورمأ دوهيلا نأ كلذو 2 هتوبن ىلع املع اهتقفاوم نوكيل
 اهنع تكس ناو ، يبنب سيلف اهلك اهنع باجأ نا : اولاقو ، ثالث نع ةلع هللا

 كلتو ، يبن وهف ضعب نع تكسو اهضعب نع باجا ناو & يبنب سيلف اهلك
 باحصأ يف هبر هاتفأف (نينرقلا وذو ، فهكلا باخصأو ، حورلا) يه ثالثل
 ناكو (يبر رمأ نم حورلا لق) هلوقب حورلا يف هرمأو © نينرقلا يذو ى فهكلا
 مهباتك يف ام هباوج قباطف . هللا رمأ نم حورلا نأ ةاروتلا يف

 نأل ال & ضراعلا اذهل وه امنا حورلا يف ضوخلا نع فوقولاب رمألاف : اولاق
 . ادحأ هيلع علطي مل امم حورلاب ملعلا

 © عراشلا نم فيقوتب الإ ح ورلا ةقيقح ىلع علطي ال هومتلق ام ملست دعب : انلق

 ىلوأ اهيف صوخلا نع فكلاف ، رذعتم عالطإلاف ، فيقوتلا دري مل و
 . قحأو

 دحب هل يذلا هقزر لبقو دحأ رمعلا ءاضقنا لبق تمي ملو
 اردق الك هلاو ةهبش وأ ارجح امارح وأ الالح ناك
 رد قم هل انبرو الل ردصي ءيف ملاعلا يف سيل ذا

 دحأ تومي الف ، رامعألا ددحو لاجآلا تقو دق ىلاعتو كرابت هللا نأ ملعا
 لاقو 3 يباتك لجأ لكلف ىلاعت لاق هلجأ ءافيتسا لبقو ، هرمع ءاضقنا لبق
 اذه ناك ءاوس «نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي الف مهلجأ ءاج اذف ىلاعت
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 & هلجأ ريغ يف تيم لوتقملا نأ ىللإ ةلزتعملا تبهذو 0 الوتقم وأ هفنأ فتح اتيم تيللا

 بهذم وهو ، هل ددح يذلا تقولا ىلإ شاعل لتقي مل ول هناو ، هرمع ءاضقنا لبقو
 . باتكلا اذه ريغ يف هنالطب انيب { دساف

 هقزر ءافيتسا لبق تومي الف قزر هل ردق نمف ث قازرألا هللا ردق كلذكو
 وأ) » باقع هلوانن ف دري ل ام وهو (الالح) قزرلا كلذ ناك .ء هل ردق يذلا

 لصأ 5 نالصأ هبذاجت ام وهو (ةهبش وأ) ، باقع هلوانت يف درو ام وهو (امارح
 ىلاعت هللاو ، رخالا ىلع امهنم دحاو حجرتي مل و هميرحت يضتقي لصأو هليلحت يضتقي
 © مهقزر ناك ةهج يأب دابعلل قزارو 3 لاجآلل لجؤم ىلاعت وهف © كلذ عيمج ردق
 اذه © كلذل ردقملا وه ىلاعت انبرو الإ اهيف وأ ، تاقولخملا نم ءيش دجوي سيل ذإ

 نأل مارحلا قزري ال ىلاعت هللا نأ ىلإ ةلزتعملا تبهذو 0 ةيرعشألا بهذمو انبهذم

 قزرلا مسا قالطا اوعنمو ئ حيبق وه ام ىلاعت هنم ردصي الو ئ حيبق مارحلا قزر

 . مارحلا ىلع

 موكحم ريغ ىلاعت برلاو { هنع عراشلا يهن ىلع فقوتم كلذ حبق نا : انلق
 كلم اهعيمج ءايشألاو 3 ديري امل لاعفلا وهو ءايشألا يف مكاحلا وه لب ، ءيشب هيلع
 العان نوكي ال هنم ءيش ف وأ هكلم ف فرصتملاو اهنم ءيش ف هل ضراعم ال هل

 . ملعأ ىلاعت هللاو حيبقل

 تيبلا نم لوألا رطشلا ىلع تفقو ةدمب تايبألا هذه تمظن نأ دعبو : لوقأ

 : هصنو © نالسر نب دبز يف 0 اهنم

 ألل ىقبت سيل ىنفت حورلاو دحأ رمعلا ءاضقنا لبق تمي مل و
 . ملعأ هللاو ، رطاوخلا دراوت نم وهف

 هبتناف ىنعم رابخألا رتاوت هب ءاج امم ربقلا باذع خ

 لمتحت هوجول تيم باذع لحت الو هقدص ندقتعاو
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 عابسلا نوطب يف وأ انوفدم ناك اقلطم تيملا باذع وه (ربقلا باذعر ب دارملا

 باذعب هلك اذه نع ربعو { ضرألا هجو ىلع وأ ناتيحلا نوطب يف وأ 3 رويطلاو
 نمل هميعن اضيأ تبث تبث يتاي ًأيس امب ربقلا باذع تبث اذاو {& ىتوملا يف بلاغلا هنأل ربقلا

 ربقلا باذعو ث امهنيب قرفلاب لئاق ال ذا ، ةداعسلا لهأ نم هيف هميعنت هللا دارأ

 كلت نمف هينآرقلا تايآلا هيلا تراشاو ث ةيوبنلا ثيداحألا هتوبث يف تدرو دق
 اولخدأ ةعاسلا موقت مويو ايشعو اودغ اهيلع نوضرعي رانلاإ» ىلاعت هلوق تايآلا

 ىلع لاد هايشعو اودغ اهيلع نوضرعي ىلاعت هلوقف (هيباذعلا دشأ نوعرف لا

 دقف ةيوبنلا ثيداحالا امأو _ بولطملا وهو _ ةمايقلا موي لبق ضرعلا كلذ نأ

 باذع ىنعم يأ ىنعم رتاوت امم اهنا : _ ىلاعت هللا همحر _ ملاعلا بحاص لاق
 نمف 0 اهتارابع تفلتخا ناو هب تءاج يتلا ثيداحألا يف رتاوتلا دح غلب دق ربقلا

 يف نوبذعيل ىتوملا نإ) للع هلوقو © قح ربقلا باذع هت دو رق ث ثيداحألا كلت

 .. (مهروبق

 ترتاوت ام نأش نم نأ يأ ربقلا باذع قدص يأ (هقدص ندقتعاو) هلوقو
 باذع نا لقت الو يأ (تيم بيذعت لحت ال) هلوقو ، هقدصب عطقي نأ رابخألا هب
 نأ لمتحي هناف ، لاحمب سيل هنا : لوقن انأل & ةفئاط هيلا تبهذ اك لاحم تيلا
 سحي ةساح هيف هللا قلخي نأ لمتحيو ، باذعلا ملأ سحيف & هحور هيلغ هللا دري

 مل هنأ ىلع © (لمتحت هوجول) هلوق ىنعم وهو كلذ ريغ لمتحيو ، باذعلا ملأ اهب
 . دسجلل هحور ةقرافم لاح يف يأ تيم وهو بذعي تيملا نأ صنلا دري

 لصف نم هاريل ارشو اريخ لمعلا زييمت وهف باسحلا امأ

 لامعألا نم ةنسحلا لامعألا زييمت وه امنإ همايقلا موي هقلخ هللا باسح يأ
 ذئموي باسحلا سيلو 3 ةيرشلا هلامعأو ةيريخلا هلامعأ لعافلا ىريف هحيبقلا

 اذه © لقنلا هلطييو لقعلا هليحي يذلا هيبشتلا همازلتسال ، ضعبل انضعب باسحك
 نوكي نأ سأب ال هنا : هلوقأ يذلاو _ ىلاعت هللا مهمحر _ باحصألا هيلع ام
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 وه ذئموي بساحملا نوكيو { اننيب اميف فراعتملا باسحلا وه ةمايقلا موي باسحلا

 { هيبشتلا نم ركذ ام ىنعملا اذه ىلع مزلي الف © كلذل هلعج ىلاعت هقلخ نم اقلخ

 هريغب ليق ولف ‘ هيلع ةلاد تاياورلاو تايالا رهاوظ نال . لوأ يدنع هب لوقلاو

 ذخألا ناكمإ عم 5 اهرهاظ فالخ ىلع تاياورلاز تايآلا نم ريثك فرص مزل
 اهسفن نع لداجت سفن لك يتأت مويل ىلاعت هلوق تايآلا كلت نمف { رهاظلاب
 هلوق اهنمو { باسحلا نايب نم هركذ تمدق ام ىلع حيرصلا صنلا ةلداجملا هذه يفف

 اوناك امب مهدولجو مهراصبأو مهعمس مهيلع دهش اهوعاج ام اذإ ىتحل ىلاعت

 ىلع لدي ام ةيالا هذه يفف . ةيالا هانيلع مهتدهش مل مهدولجل اولاقو نولمعي

 مههاوفأ ىلع متخن مويلا ىلاعت هلوق اذكو 4 ادوهشو املكتو ةبطاخم كلانه نأ

 اهعم سفن لك تءاجو لاعت هلوق كلذكو ئ 4لمهلجرا دهشتو 0 مهيديا انملكتو

 . ههديهشو قئ

 ال) هححصو يذمرتلا هجرخأ ام هتلق ام ىلع اهرهاظ لادلا تاياورلا نمو
 نعو 0 هانفأ امين هرمع نع : عبرأ نع ل اسي ىتح ةمايقلا موي لذبع امدق لوزت

 (هالبأ اميف همسج نعو . هقفنأ اميفو هبستكا نيأ نم هلام نعو 3 هب لمع ام هملع

 لمعلا هيف ںاويد : نيواود ةثالث ةمايقلا موي مدآ نبال جرخي) رازبلا هجرخأ امو
 كرابت هللا لوقيف هيلع هللا نم معنلا هيف ناويدو {| هبونذ هيف ناويدو . حلاصلا

 ئ حلاصلا هلمع نم كنم يذح معنلا ناويد يف لاق ك هبسحا» ةمعن رغصال ىلاعتو

 بونذلا ىقبتو & تيفوتسا ام كتزعو : لوقتو يجحتنت ش ‘ حلاصلا هلمع بع وتستف

 يدبع اي : لاق { ادبع محري نأ هللا دارأ اذاف 0 حلاصلا لمعلا بهذ دقو معنلاو

 كل تبهوو لاق هبسحا) ئ كتائيس نع تزواجت و ٥ كتانسح ىكل تفعاض دق

 امنا ماقملا نأل انهاه هدارياب ليطن الف { ريثك ثيداحألا نم اذه ريغو 3 (يمعن
 . ملعأ هللاو .. راصتخا ماقم وه

 اصمدنتل ارثكيل قساف وأ املعيل رصقم هب صخ

 نارينلا ىلإ وأ باصح الب ناخججلا ىلإ امثادع امو

 نم بئاتلا رصقملا نمؤملا امهدحأ ، سانلا نم نافنص باسحلاب صخ يأ
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 ملعي نأ يه رصقملا نمؤملا باسح يف ةمكحلاو ، يصاعلا قسافلا : امهيناثو © هبنذ

 دايدزا يه قسافلا باسح يف ةمكحلاو 0 هبويع رتسو هبونذ هنارفغب هيلع هللا ةمعن

 لمعلا ىأر ام ىتم هناف ، هلمع ةعاضا ىلع فس أتلاب هليكنت فيعضتو هتارسح

 ةمكحلا نمو 0 ةمادنو ةرسح كلذب دادزا هنم ردص لمعب اطوبحم نارفغلل بجوللا

 نكلو ى ائيش سانلا ملظي ال هناف { هقلخل ىلاعت هللا فاصنا راهظا اضيأ اذه ين
 باسح الب ةنجلا يف امإ مهف نيفنصلا نيذه ادع امو { نوملظي مهسفنأ سانلا
 . نوكرشملا مهو باسح الب رانلا يف امإو & نوفوملا نونمؤملا مهو

 نأ هرهاظو ث مظنلا يف تيرج هيلعو دعاوقلا يف هركذ ام لصاح اذه

 مهوفقو» ىلاعت هلوقل نوبساحم مهنأ كلذ دعب يل رهظ مث ، نيبساحم ريغ نيكرشملا
 اوثعيي نل نأ اورفك نيذلا معزف ىلاعت هلوقلو نورصانت ال مكل ام نولوئسم مهنا
 لاقي نأ لمتحيو ، تايآلا نم كلذ ريغلو «متلمع امب نؤبنتل مث نثعبتل يبرو ىلب لق
 لاتحإلا اذه نا يل رهظ مث ، روكذملا باسحلا ريغ نيتيآلا يف يذلا ءابنالاو لاؤسلا
 . ملعأ هللاو .. بولطملا ىلع نيتيآلا يف ليلد الف ىلوألا وه

 حضتا انفلا امدعب ناقلخي مأ حصألا وهو اقلخ دق له فلخلاو
 لد مث ليلد ال ذإ انب لوذ لحا كاذ اننيعت نع فقولاو
 حجرأ دوجولا نا انلوق ل حدقي سيل نبيعتلا مدعو

 بهذف .3 ؟ال مأ نآلا ناتقولخم امه له . رانلاو ةنجلا يف سانلا فلتخا

 نزي هنع ثيداحأب اولدتساو © نآلا ناتقولخم امهنأ ىلا انريغ نمو انم روهمجلا
 امهنيب قرفلاب لئاق ال ذا { رانلا دوجولا يف اهلثمو : اولاق ، ةنجلا دوجو ىلع لدت

 © نآلا نيتقولخمب اتسيل امهنأ ىلإ انريغ نم ريثكو انم ضعبلا بهذو { كلذ يف
 مزلل نآلا نيتقولخم اتناك ولو : اولاق 3 ماعلا ءانفلا عوقو دعب ناقلخيس امه امنإو
 انوكت نأ حصي الف ناتدلحم امهو ههجو الإ كلاه ءيش لكل ىلاعت هلوقل امهؤانف

 ةلدألاب تبث امل نآلا امهدوجو نم روهمجلا هيلع ام حصألاو 8 نآلا نيتدوج وم

 اناك يتلا ةنحلا ن أب لوقلاو 0 اهنم اطبهأ دقو ةنجلا يف اناك ءاوحو مدا نأ ةعطاقلا

 نوفانلا هب لدتسا امع باوجلاو 3 هيلع ليلد ال فلكت اهب دوعوملا ةنجلا ريغ يه اهيف
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 لمتحي ماع كلاه ءيش لكل ىلاعت هلوق نا : لوقن نأ وه ، نآلا امهدوجول
 . ادبأ امهئاقب ىلع ةعطاقلا ةلدألاب ءانفلا مدعب اصصخ دق رانلاو ةنجلاف ، صيصختلا
 ىنعملا يف ناف ءانفلل لباقلاو ، امهتاذ بسحب ءانفلل ناتلباق رانلاو ةنجلا نا : لوقن وأ
 . هيلع كلذ زاوجل

 امه يذلا امهلحم يف نآلا امهدوجوب نولئاقلا فلتخا مث رهظأ لوألا باوجلاو

 وه امهلحم نييعت نع فقولاو 3 نييعتلا نع موق فقوو © لحملا مهضعب نيعف هيف
 ناو 3 امهلحم نييعت عراشلا نع دري ملو انملع امب الإ انل ملع ال ذإ © انب ىلوالا

 حدقي ال لحملا نييعت نع انفوقوو 3 ملعلا ديفي ال يداحأ وهف ليلد كلانه نأ ردق
 نييعتب انملع امهدوجوب انملع نم مزلي ال هنال ، نالا امهدوجوب لوقلا انحيجرت يف

 . ملعأ هللاو ، امهلحم

 الادجلا كرتاف قح ضوحلاو الامعألا توح فحص بتكلاو
 لولشملا هدهعب ىفو دق نم لرسرلا ةمأ نم هدري

 يتوأ نم امأف ىلاعت هلوق وحن يف زيزعلا هباتك يف هللا ركذ يتلا (بتكلا) يأ
 رشو ريخ نم دابعلا لامعال ةيواح فحص يه تايآلا نم اهلاثمأو هئهنيميب هباتك
 افحص كلانه نأ ةيآلا هذه يف ىلاعت ركذف ترشن فحصلا اذإو ىلاعت هلوقل

 طبض نع تارابع اهلعج نم ىلإ تافتلا الف كلانه ةروكذملا بتكلا يهو رشنت

 © ليلد الب زاجملا ىلإ ةقيقحلا نع الودع تارابع بتكلا لعج يف نأل { دابعلا لامعأ

 كلذ لدع امنإو لودعلل هجو الف 0 ةقيقحلا بناج دضعي هانركذ يذلا ليلدلا معن
 نع هرارف لجأل وه امنإ روكذملا ىنعملا نع تارابعلا ىلع بتكلا لمحب ، لئاقلا
 هقرطي نم نأش كلذ نال فحص يف دابعلا لامعأ طبض ىلا ىلاعت هللا جايتحا
 ةروكذملا فحصلا يف لامعألا مسر يف ناف ، همهوت ام كلذ نم مزلي الو ، نايسنلا

 . قح ضوحلاور هلوقو ، كلذ ىلا جاتحم ىلاعت هنأ هنم مزلي الو { ةريثك امكح
 هب تءاج تباث قح فقوملا يف ن هللا لوسرل وه يذلا ضوحلا يأ )حا

 جرخأ © هدوجو ركنأ نمب ةربع الف ، هريغو رباج ةياور نم هضيفتسلملا ثيداحألا
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 يفو ، (قرولا نم ضيبأ هؤامو { ءاوس هاياوزو { رهش ةريسم يضوح) ناخيشلا

 ةحيحص ىرخأ يفو ، لسعلا نم ىلحأو اضيأ ةحيحص ىرخأ يفو 0 نبللا ةياور

 ادبأ ًأامظي ال هنم برش نم 0 ءامسلا موجنك هنازيكو ، كسملا نم بيطأ هحيرو

 ضوحلا دري يأ (لا .. هدرير هلوقو © (ادبأ ههجو دوسي الو ةحيحص ةياور يفو
 هللا ةعاط وهو 3 هيلع هذخأ يذلا هلا دهعب ىفو نم وه للع ذ هللا لوسر ةمأ نم

 تاياورلا كلت يف ام ليلدب ، تامرحملا كرتو { تابجاولا لعف يف هلوسر ةعاطو
 ناتلصخلا ناتاه نوكت الو (ههجو درسي الو © ادبأ ًامظي ال هنم برش نم نأ)

 . ملعأ هللاو 5 هللا دهعب ىفو نمل الإ ةرخآلا يف

 ينانلا لصفلا

 طارصلاو نازيملا ف

 نمجرلا نم فاصنإو لدع نابسحلا ىف ؤ نازيملا امنإو

 ةد معأو ةفك هنلوأي ادغ ذا فالخلا يذ لوق لنم ال

 فاصنإلاو لدعلا ىلع همايقلا موي نازيملا ريسفت اهب رصق ( رصق ةادأ (امتإ)

 ناتفكو دومع وه نازيملا نأ لا ه بهذ نيفلاخملا ضعب نا را كلذو { بلق رصق وهو

  

 لخد هتانسح ةفك ىلع هتائيس ةفك تحج > ر نمو & ةنجلا لخد هتائيس ةفك ىلع

 ثيداحأ كلذ يف اوورو انه اهركذل ةجاح ال فاصوأب نازيملا اوفصوو { رانلا
 كئلوأف هنيزاوم تلقث نمفر : ىلاعت هلوق وحنب باتكلا نم اوقلعت و { اندنع تبثت تبثت مل
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 منهج ف مهسفنأ اورسخ نيذلا كتلوأف هنيزاوم تفخ نمو . نوحلفملا مه

 { ةواقشلاو ةداعسلا ىنعم نع ةرابع ةروكذملا نيزاوملا هذه نا لوقن نحنو (نودلاخ

 ربعت تناك برعلاو 6 ةواقشلا نع ةيانك هتفخو ةداعسلا نع ةيانك نازيملا لقنف

 : رعاشلا لاق ، كلذ سكع نع هتفخبو 0 ناشلا ولع نع نازيملا لقنب

 نازيملاب كوبأ لاشو اوحجر مہنازيم يف يتابأ اوعضي ول

 نم اهيف انتبناوإه ىلاعت هلوق يف اك © هب ملعلا نع ءىشلل نزولاب ربعت دقو

 لدعلاب اندنع .رسفملا نزولا امأ ، ىلاعت هدنع رادقملا مولعم يأ ه&نوزوم ءيش لك

 طسقلا نيزاوملا عضنو ىلاعت هلوق يف ام وهف ، مظنلا يف هيلا راشملا فاصنإلاو

 ىلاعت هلوق هيلع لدي اك 0 هل تعن ال نيزاوملا نم لدب طسقلاف 4ةمايقلا مويل

 ام ىلإ ةروهشملا هتقيقح نع نازيملا ريسفت يف انلدع امنإو همقحلا ذئموي نزولاو
 كلذ هجوو & لاحم ةروهشملا هتقيقح ىلع هلمح نال {،. فاصنالاو لدعلا نم هانركذ

 ةقيقح يف مصخلا ددرت اذلو & لاحم ضارعألا نزوو 0 ضارعأ دابعلا لامعأ نأ

 يف قلخي هللا نأ مهضعبو صاخشألا مه نوزوملا نأ مهضعب معز ىتح { نوزوملا
 نزوتف {| دسجتت لامعالا نأ مهضعب و : ارون ىرخألا يفو © ةملظ نيتفكلا ىدحا

 . لطاب لكلاو © داسجألا

 لحم اهنأل ةمايقلا موي (نابسحلا يفر هلوقب دارملاو ليوأتلا ىلا ريصملا بجوف
 بحاص لوق لثم لوقأ ال يأ (فالخلا يذ لوق لثم الر هلوقب دارملاو أ باسحلا
 دمعأب ربعو & ىنثم نع درفم يهو ةفكلاب ربع (ادمعأو ةفك) هلوقو { فالخلا

 اذا) : هلوق لوألا لاثمف 5 هغالبلا يف لحم هلو زاجملا ,ليبس ىلع درفم نع عمج وهو

 بؤيا ىتح لثملا ناف ، نيضراقلا نع ضراقلاب ربع ث (ابا يونغلا ضراقلا ام
 برعلا لوقو © ينعجرا بر يأ 4هنوعجرا بر ىلاعت هلوق يناثلا لاثمو ناضراقلا
. دحاو قرفم الإ هل سيلو هقرافم تباش



 الرأت مهضعب اك رسج ال قحلا وهف طارصلا هلوقو

 يأ نابسحلا يف نازيملا امنإو هلوق رخآ يف نمحرلا ىلإ .دئاع (هلوق) يف ريمضلا

 ايوس يشمي نم مأ ىدهأ ههجو ىلع ابكم يشمي نمفاون ىلاعت هلوق يف ، طارصلا
 ئ عئاطلا و يصاعلا يتلاحل ليثمت ةيالا يفو ئ قحلا نع ةرابع وه 4مقتسم طارص ىلع

 ةلاحل ليثمت وه امنا هنال & طارصلا نايب يف ثيداحالا نم درو ام لمحب اذه ىلعو

 ىلع دودمم رسج وه امنإ طارصلا نأ ةرعاشألا روهمجو انم ضعب معزو ، لوذخمو

 ىلع هنايب ف ثيداحألا نم درو ام اولمحو 5} هب هوفصو ام رخآ ىلا .. منهج نتم

 مهنا مهوفقو ،© محجلا طارص ىلا مهودهانإل ىلاعت هلوق اهب اولوأتو 5 اهتقيقح
 © ةيعطقلا لئاسملا نم اتسيل نازيملا ةلأسمو ةلأسملا هذه نأ رمألا ةياغ نولوئسم

 ئ اهنم ءيش داقتعا بجح الف 6 ةينظلا لئاسملا نم امه اماو {¡ امهم امهيف عطاقلا دورو مدعل

 . ملعأ هللاو 5 ةيأرب امهيف لئاقلا ءىطخي الو

 ثلانلا لصفل ١

 ةعافشلا يف

 يقنلل سيلو ىرولا م = يشقنل لوسرلا ةعافش
 لبق رشحملا يف اهعوقوو 0 بجاو ةجحلا مايق دعب اهب ناميإلاو قح ةعافشلا

 نوكيف ةع هللا لوسر اهيتأي ىتح ةنوزحم يهو © هنكسم نيقيرفلا دحأ لوخد
 ىلاعت هللا هدعو يذلا دومحما ماقملا يهو { هدعب نم ءايبنألل مث 5 هل لعجت نم لوأ

 الوت ىلاعت هلوقل { رئابكلا لهأ نم هريغل ال نمؤملل اهتوبثو ، درو ام ىنعم ىلع هب
 3 ؛عاطي عيفش الو ميمح نم نيملاظلل امف : هلوقو ىضترا نمل الإ نوعفشي
 لهأل ةعافشلا تسيل هلوقو ، يتمأ نم رئابكلا لهأ يتعافش لانت ال) للع هلوقلو

 . (يتمأ نم رئابكلا
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 مكمحر 7 ةعامج ةالصلا : لاق مث ربنملا ىلع دعق ةيلع هللا لوسر نأ رثألا يفو
 . اعيمج دمح لا ايو ، دمحم تنب ةمطاف ايو 5 هللا لوسر مع سابعاي : لاق مث { هللا
 : لوقي ، هسفن ِءرمإ نرغت الف { نيكم عاطمل يبر دنع هديب يسفن يذلاو ينإ

 كشأ اورا( د لآ ن وأ دمحم تنب لوقت وأ هع هللا لوسر مع
 ةمايقلا موي ضوحلا ىلع ينا 3 هكاله متفرع نم عم متكله اولعفت مل نا مكناف . هللا

 نم هتفرع دق لجر ينيتأي مش ( | يباحصأ نم سانأ يلع دريف (مدقتم يأ) ط راف

 نم هنا 0 هولسرأ : لوقأف هتزجحب نذخآل م ٤ هسأر ةرقن نقلتحيل يباحصأ

 كدعب نم ىشم ام هللاو هناف \ لسرأ ، لسرأ { اكاكف يديب ذخؤيلف ! يباحصأ

 رذحلا رذحلا 0 ائيش عيطتسأ الف منهج لخديل ‘ ىرقهقلا ىشم شم هنكلو ٤ امدق

 . دمحم لا اي

 كتريشع رذناوإل تلزن امل هنأ _ هنع هللا يضر _ ديز نب رباج ركذو

 ىلع قأ ىتح .! اذخف اذخف شيرق ذاخفأ ذخفي ن ن هللا لوسر لعج ج ؛لنيبرقأ

 ال يناو الأ ؤ كرذنأ نأ ينرمأ هللا نا ڵ بلطملادبع ينباي) لاقف ،“| بلطملادبع ىنب

 سانلا ءاج ام نفرعأل الأ ، نوقتملا مكنم ينايلوأ ناو الأ ، ائيش هللا نم مكنع ينغأ

 ةيفصايو ، دمحم تنب همطافاي { مكباقر ىلع اهنولمحت ايندلاب متئج و 3 نيدلاب ادغ
 ناف 5 (ائيش هللا نم امكنع ينغأ ال يناف 3 هللا نم امكسفنأ ايرتشا & دمحم ةمع

 نا باوجلاف ، مهل ةعافشلل ىنعم الف { مهلامعأب ةنجلل نوبجوتسم نونمؤملا ليق
 . ةعرسب ةنجلا مهلوخدو & رشحملا نم مهلقنت بلط يه مهل ةعافشلا

 يف ميعنو .ث هنوطعي باوثو ، مهل لضف ةدايز بلط يه نوكت نأ نكميو
 ةعافش لهأ نم انلعجا مهللا _ مهلامعأب نوبجوتسي ام قوف ةجرد عفرو ء ةنجل
 . قيلع كيبن

 رهط لوأت نا معن رفك رفك دقف اذ ريغب لقي نمو

 لزس رشأ يأ كرش كاذف لرا ت ام ريغب نكي ناو

س ١٠٧



 بابلألاو لوسرلا ةنسو باككلا فلاخم هنأل

 ميحجلا ىظل نم عيفش الو ميه نم ملاظلل سيلك

 لهأل يه لب لاقو فلاخف نينمؤملل ةعافشلا نأ نم انلق ام ريغب لقي نمو
 (ىتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش تددعأ) سنأ قيرط نم هوور امب اجتحم ، رئابكلا
 اذإ ةمعن رفاك وهف { مهل لوسرلا ةعافشب رانلا نم نوجرخي رئابكلا لهأ نأ معزو
 © كرش رفك رفاك وهف ليوأت هنم رهظي مل ناف ، دسافلا ليوأتلا اذه هنم رهظ

 نيذه دلوت ناكو ش (لزنه رشأ يأ) هلوقب دارملا وهو _ ثراوي الو حكاني ال
 ةفلاخم و ، امهركذ مدقت دقو 0 هللا لوسر ةنسو هللا باتك ةفلاخمل امه امنإ نيمكحلا

 لأسي نأ دحأل زاج ام رئابكلا لهأل ةعافشلا تناك ول ذا ، لوقعلا يهو ، بابلألا
 ىلع رئابكلا لهأ نم نوكي نأ كلذب لأسي امنا هنأل ، ةعافشلا لهأ نم نوكي نأ

 عيفش الو ميمح نم نيملاظلل امف هلوقك مهبيذكتب قطان هللا باتكو 9 مهمعز
 . (عاطي

 عبارلا لصفلا

 رانلاو ةنجلا لهأ دولخ يف

 دهنن اذهب امئاد رانلا يف دلخي بتي ملو ىصع نمو

 نم نأ ىلإ ةقرف تبهذف { قرف عبرأ ىلع رانلاو ةنجلا لهأ يف ةمألا تقرتفا
 هبر نايصع ىلع تام نمو ، ناوضرلا راد يف دلخم وهف ، نمحرلا ةعاط ىلع تام

 ناك راجفلا نم دحأ نيب كلذ يف قرف ال 7 رانلا يف دلخم وهف هبنذ ىلع ارصم
 وهف 0 اهفالخ لاق نمو ث ةقحملا يه ةقرفلا هذهو ، قاسفلا وأ كرشلا لهأ نم

 رارصالاو ، ةريبكلا نايتإ وه امنإ ىصع نمو مظانلا لوق يف نايصعلاب دارملاف . كلاه
 . رئابكلا بانتجإ دنع ةروفغم رئاغصلا نأ يتأيس امل © ةريغصلا ىلع
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 لوخد دعب ناتيناف نارادلاو ، نولئاز رانلا لهأو ةنجلا لهأ نأ ىلا ةقرف تبهذو
 . هللا ءاش نا اهل مظانلا ركذ دنع ةقرفلا هذه ىلع درلا يتأيسو امهيف امهلهأ

 _ رانلا يف رانلا لهأ ديلخت مدعو ث ةنجلا يف ةنجلا لهأ ديلخت ىلا ةقرف تبهذو

 . اضيأ ةقرفلا هذه ىلع درلا يتايسو _ اقفانم وأ ناك اكرشم

 اومعزو . امهيف رانلا لهأ نم نيكرشملاو ةنجلا لهأ ديلخت ىلا ةقرف تبهذو

 ىلع درلا ىلإو ث ةنجلا نولخديف رانلا نم نوجرخي نيكرشملا ريغ رئابكلا لهأ نأ
 : هل ومتب راشأ ةقرفلا هذه

 اقسف دق نمو كرش يذ نيب ام اقرف نم ةمعنب رفاكو
 اشفر باذلا لزانم ىدل اشن قرفلاو دولخلا ىدل ىنعأ

 . رانلا يف نودلخم نيكرشملا نأب لاق نم كرش رفك ال ةمعن رفك رفاك يأ
 كلام نع ىوري اك 0 رانلا يف نيدلحم ريغ رئابكلا لهأو ةمقسفلا .. نم مهادع امو

 : .: رومأ ةثالث دحأ نم ولخي الف 0 ةريبك ىلع تام نم) لاق هنأ ىسا سنأ نب

 مث } هلمع رادقم باذعي وأ ، لوسرلا هيف عفشي وأ ، هوفعب هل هللا رفغي نأ امإ

 ءالؤه) مههابج ىلع بتكي هنا : يعفاشلا لوق يفو 0 (ةنجلا لخديف جرخي

 ، مهنع هللا هوحميف .0 هلاوز هللا نولأسيف كلذ ىلع ةنجلا لهأ مهريعيف (نويمنهج

 سأر اذهو { مهلمعك اولمع ول نأ ةنجلا لهأ دويف الألتي ارون هناكم مهلدييو

 نيب اوعمجو . عئاطلا نم فرشأ يصاعلا اولعج نأب _ لاحملا نيعو { لالضلا
 نمك انمؤم ناك نمفأ ىلاعت لاق ، اومعز ام فالخب قطان هللا باتكو 9 دادضألا

 فيك مكل ام نيمرجملاك نيملسملا لعجنفأإ» : ىلاعت لاقو { نووتسي ال اقساف ناك
 نيذلاك مهلعجن نأ تائيسلا اوحرتجا نيذلا بسح مأل : ىلاعت لاقو 0 ه4نومكحت
 رظنلا نبا رد هللو نومكحي ام ءاس مهتامو مهاي ءاوس تاحلاصلا اولمعو اونما
 : لاق ثيح

 مطح ةججؤم ران نم كجورخ ةلض كسفن كتنم دقل تبذك
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 مشغ نمك ماصو ىلص نم حبصيف ىلعلا يف ةداعسلا لهأ عم كانكسو
 منصلاو تبجلاو ناثوألا دبع نمك ابغار هللا ىلا ىوقتلا صلخأ نمو

 مصع نمك هلالا ىقشأ يذلا سيلف ابئات كلالض نع عجراف ليولا كل

 قسافلاو كرشملا نيب قرف ال يأ )حلا .. دولخلا ىدل ينعأ) مظانلا لوقو

 ةئيس بسك نم ىلب ىلاعتو كرابت هلوقل دلخت مهنم لك لب ث دولخلا يف قفانملا
 ىلاعت هلوقلو 0 ه“منودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كللوأف 3 هتئيطخ هب تطاحأو

 لهأ نيب قرفلا امنإو هادبأ اهيف نيدلاخ منهج ران هل نإف هلوسرو هللا صعي نموأ
 دشا اهضعب تاكرد رانللف ، هلمع ردقب بذعم لك ذا & باذعلا لزانم يف رانلا

 نم اباذع سانلا لقأ نم نأ يور ىتح اهريغ نم الاكن رثكأو ضعب نم اباذع
 مهنيب قرفلا ىلع ليلدلاو ث هتماه ىلعأ نم هخم امهنم روفيف رانلا نم نيلعنب لعني
 © ؛همرانلا نم لفسألا كردلا يف نيقفانملا نإف : لجو زع هلوق باذعلا ل عاون ف

 ةيألا تلدف (نوروصملا ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ نم ذنا) ل 7

 . باذعلا يف نيقيرفلا نيذه نود ادحأ نأ ىلع اعم ثيدحلاو

 ججأت الب رانلا ىلع تقو يجي هنأب لاق نم كاذك

 كلذو 0 اهيف رانلا لهأ ديلخت مدعب ةلئاقلا ةقرفلا ىلع درلا ىلا ةراشا تيبلا اذه

 رجش اهيف تبنيف ، دحأ اهب سيلو اهباوبأ قفصت تقو رانلا ىلع يتأي هنأ اومعز مهنأ

 نيتأيل) صاعلا نب ورمع نبا قيرط نع ىوري ثيدحب كلذ يف اوثبشتو 3 ريجرجلا
 (اباقحأ اهيف اوثبل امدعب كلذو ، دحأ اهيف سيل 3 اهباوبأ هيف قفصت موي منهج ىلع
 ةايغم ةنعللاف اولاق نيدلا موي ىلإ يتنعل كيلع نإو{ف سيلبإ نأش يف ىلاعت هلوقبو
 سيلبإل ةمحرلا هذه تتبث اذاو { مويلا كلذ دعب نعل ال هنأ هنم مهفيف { مويلا كلذب

 | يداحأ هنأ ، ثيدحلا نع باوجلاو ، قحأو اهب ىلوأ ةاصعلا رئاس نم سيلبإ ريغف
 هليوأت و فيك . داقتعا هيلع ينبني الف املع دفي ل حص ولف 3 تايعطقلا ضراعي ال

 هل لاقي 0 اهنم اباذع دشأ وه داو ىلا رانلا نم نوجرخي مهنا لاقي نأب { لمتحم
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 . رانلا ىلإ هنم اوئاغتسا هيف اولخد اذا مهنأ ىوري © دربلاب هيف نوبذعي © ريرهمزلا
 { ةفلاخم موهفم وه امنإف كلذل اهتدافإ ريدقت ىلعو ، هوركذ ام ديفت الف ةيالا امأو

 فيكو لب { داقتعا هيلع ىنيب فيكف إ تاينظلا يف هتيجح توبث يف فلتخاو
 منهج نألمأل لوقأ قحلاو قحلاف لاق ىلاعت هلوق يف دراولا يعطقلا هب ضراعي

 بسك نم ىلب ىلاعت هلوق يف دراولا يعطقلاو نيعمجأ مهنم كعبتا نممو كنم
 اهلاثما يف ، «نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كتثلوأف هتئيطخ هب تطاحأو ةئيس
 اولضف مهسفنأ ىوه اهنع اولدبتساو مهروهظ ءارو اهوذبن يتلا ةديدعلا تايالا نم

 هيلعو مهيف ليق اذك 3 مهليوأت نم مدقت امل ةمعن رافك مهنأ مهمكحف . اولضأو

 سيل ليواتلا كلذ نآو ، نوكرشم مهنأ كلذ دعب يل رهظ مث ، مظنلا يف تيشم
 . ملعأ هللاو 3 اهلك تايآلا هذهل نيبذكملا مكح يف مهف © رفكلا نع مهل رتسم

 لطب يقشو ديعس ايف لخدي لك لاق نم اذكهو

 اهنم ىجني اولاقو 3 ايقش وأ ناك اديعس رانلا لخدي الك نأ ةئجرملا تمعز

 اهدراو الإ مكنم ناوث ىلاعت هلوقب كلذ يف اوقلعتو ، يقشلا اهيف كرتيو 3 ديعسلا

 الو هماينج اهيف نيملاظلا رذنو اوقتا نيذلا يجنن مث ، ايضقم اتح كبر ىلع ناك
 ليبس ىلع درو مهركذ مدقتملل اهيف باطخلا نال 3 ةيالا هذه يف مهل قلعت

 : لاقف ، ثعبلل نيركنملا ركذ مدق هنأ كلذو ، روضحلا ىلا ةبيغلا نم تافتلالا
 هانقلخ انأ ناسنالا ركذي الوأ ايح جرخأ فوسل تم ام اذإأ ناسنالا لوقيو

 منهج لوح مهنرضحنل مث نيطايشلاو مهنرشحنل كبروف 3 ائيش كي مل و لبق نم

 نيذلاب ملعأ نحنل مث ، ايتع نمحرلا ىلع دشأ مهيأ ةعيش لك نم نعزنلل مث 5 ايثج
 دورولا ةيآ كلذكو ،ثعبلا يركنمل باطخ اهلك تايآلا هذهف ههمايلص اهب ىلوأ مه
 يف ريثك اذه لثمو ، تافتلإلا ليبس ىلع درو ، مهل باطخ اهنأ نم هانيب اك يهف
 مهيلع انلزنأو مامغلا مهيلع انللظو ليئارسا ينبل هباطخ يف ىلاعت هلوق اهنم ، نارقلا

 فرصتي دورولا نأ رخا هجو نمو { «مكانقزر ام تابيط نم اولك ىولسلاو نملا
 بصح هللا نود نم نودبعت امو مكناف) : ىلاعت هلوقك 3 ةرات لوخدلا ىنعمب دريف
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 نيدم ءام درو امول ىلاعت هلوقك ءيشلل ةفراشملا ىنعمبو «نودراو اهل متنأ منهج

 : ريهز لوقو

 مييختلا رضاحلا ىصع نعضو همامج اقرز ءاملا اندرو املو

 : سيقلا ءىرما لوقو

 تارتفلا بحاص ارمع نرذامي هسينأ اليلق ءام اهدروأف

 ةيألا يف باطخلا نأ مهانقفاو ول ذا 9 لوألا هجولا ىلع ةيآلا لمح لطبف

 عم رانلا ءايبنألا لوخدب لوقلا مهمزلي هنا ثيح نم 7 اعيمج نيرفاكلاو نينمؤملل
 نودعبم اهنع كئلوأأظ ىلاعت هلوق يف مهبيذكتب اقطان هللا باتك نوكيف 3 نينمؤملا

 8 ادفو نمحرلا ىلا نيقتملا رشحن مويه ىلاعت هلوقو 0 هملاهسيسح نوعمسي ال

 نيذلاو يبنلا هللا يزخي ال موي ىلاعت هلوقو 5 مدرو منهج ىلا نيمرجملا قوسنو
 ههتيزخأ دقف رانلا لخدت نم كنا انبرل هلوق ىرخأ ةيآ يف ركذو 5 هلهعم اونما
 ىلع خسنلا يتأي ال ربخ امهالكو نيتيآلا نيتاه ضقانت هذه مهتلاقم ىلع مهمزليف
 : لوقن ال لب { نيرفاكلاو نينمؤملل ةيآلا يف باطخلا نأ ملسن ال انكلو 3 امهدحأ
 ناف } ليوأتلا اذه ىلع هسفن لوخدلا وه اندنع دورولاف } نيرفاكلل هجوتم هنأ الا

 ىلع ليلد هماينج اهيف نيملاظلا رذنو اوقتا نيذلا يجنن مث ىلاعت هلوق يف امأ ليق
 © رانلا مهلوخد ىلع ليلد هيف سيل (يجنن) هلوق نأ باوجلاف ةئجرملا هب تقلعت ام

 نم اديز تيجن كلوقك ث هعوقو بقرتملا فوخلا ءيشلا نم نوكت ةيجنتلا نال
 نيتبثمللو & هعوقو بقرتي يذلا رمألا كلذ براق امنإو دعب لتقي ا اديز ناف ، لتقلا

 ةلمجلاب و ٠ ليوطتلا ةفاح اهركذ نع احفص برضن ليواقأ ةمألا عيمجل دورولل

 در مهنم رهظي ملام ، كرش ال ةمعن رافك مهأ نم 3 مهلبق نم مكح مهمكحف

 نونمؤملا مه رانلا يف نيلخادلا نا اولاق اذإ هلك اذه ، كرشلاب مهيلع مكحيف ليزنتل

 . اعيمج نوقسافلاو

 هينالع قسافف اهلهأ وأ هيناف دولخلا راد لقي نمو
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 مهو اهيف لك لوخد دعب رانلاو ةنجلا ءانفب ةلئاقلا ةقرفلا ىلع ذرلا نايب اذه
 © لقعلا دهاشو باتكلا نم رهاظ مهيلع درلاو ك رثألا ف تدجو ام ىلع ةيمهجلا
 هللا دنع متذختأ لق © ةدودعم امايأ الا رانلا انسمت نل اولاقو» ىلاعتو كرابت لاق
 ةئيس بسك نم ىلب ، نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقت مأ هدهع هللا فلخي نلف ادهع
 نمول ىلاعت لاقو ، هنودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف هتئيطخ هب تطاحأو
 فصو يف ىلاعت لاقو ادبأ اهيف نيدلاخ منهج ران هل ناف هلوسرو هللا صعي
 . تايآلا نم اهلاثمأ ف ع وطقم ريغ يأ هذوذجم ريغ ءاطعإ ةنجلا لهأ

 هنأ اهعاطقنا مدعب دعو دق ةمعنب معنأ اذا ميركلا نأ يضقي لقعلا دهاشو

 الف ءيشلاب دعي هنأ ثيح نم اباذك اهيفس ناك لب ى ميرك ريغ ناكل اهعطق ول

 لج يرابلا زجع هيلع مزلل رداق ريغ هنا ليق ولو 3 هيلع رداق وهو هدعو زجني

 نم 3 مهلبق نم مكح مهمكحف © نولوأتم مهف ةلمجلابو ، لطاب وهو 3 العو
 بيذكت وأ ليزنتل در مهنم رهظي ملام ، كرش ال ةمعن رافك مهنأ ثيح نم قرفلا
 نأ رهاظلاو ٤ مظنلا ىف تيرج هيلعو ليق اذك & كرشلاب لع مكحيف لوسرل

 : ةينارقلا تايالا نم ةيعطقلا ةلدالا در نم هذه مهتلاقم يف امل نوكرشم ءالؤه

 نكت ل ذإ 0 مكحلا اذه مهنع عفدت ال تالايخ يه . { ليوأتلا نم مهل ليخت امو

 ىلع هاوه رثآ نم لك سيلو نيلوأتمل مكح نوطعيف 3 اهب نوكسمتي ةهبش كلانه
 . ملعأ هللاو ، نيلوأتملاا مكح ىطعي هاده ليلد

 ليزنتلا ىلع درلا يف كرشلاو ليوأتلاب ناك ام اذإ اذه

 لهأو ةغئازلا تالاقملا بابرأ يف اهركذ مدقتملا ماكحألا نع ةيانك ةراشالا
 ةلدألل ليوأت نع ةئشان مهتلاقم تناك اذا مهمكح اذهف يأ ث ةلاضلا قرطلا
 نوكي نيدلا نم هيف أطخلا هعسي ال امب هليوأت يف أطخأ اذا لوأتملا ناف ، ةيعرشلا
 ليزنتل در هنم رهظي ىتح ، كرشلاب هيلع مكحي الو { اكلاه اقسافو ةمعن رفك ارفاك

 اعامجإ كرشلاب هيلع مكح { كلذ نم ءيش هنم رهظ نإف ، لوسرل بيذكت وأ
 هكرشف ، لوسرلا بيذكت وأ باتكلا در هبهذم مزلتسا اذا لوأتملا يف اوفلتخاو

 . ملعأ هللاو & نورخا هكرشي مل و موق
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 سماسحلا بابلا

 ردقلاو ءاضقلا يف يلاثلا نكرلا نم

 رذظللا هيف انقارغا زبي ملو ردقلاو اضيأ نمؤن اضقلابو

 © نيدلا لوصأ نم نالصأ امهنأل 5 هردقو هللا ءاضق هب ناميإلا بجي اممو
 ةقيقح غلبت نلو دجت نل كنا) تماصلا نب ةدابعل ن لاق 0 ناميإلا نم نانكرو

 فيك و) هللا لوسراي لاق (ىلاعت هللا نم هنا هرشو هريخ ردقلاب نمؤت ىتح ناميإلا

 8 كئطخيل نكي م كباصأ ام نأ ملعت) : لاق (؟ هرشو ردقلا ريخ ملعأ نأ ل

 لوسر لئسو ] رانلا تلخد كلذ ريغ ىلع \ كبيصيل نكي مل ث كأطخأ امو

 مويلاو { هئاقلو 3 هبتك و { هتكئالمو ٤ هللاب نمؤت نأ) : لاقف 0 ناميالا نع ل د هللا

 . (ىلاعت هللا نم هنا هرشو هريخ ردقلاب نموت نأو 6 رخألا

 ردقلاو 5 الامجا حوللا يف تانوكملا دوجو نع ةرابع ءاضقلا نأ امهنيب قرفلاو

 هنئازخ اندنع الإ ءيش نم نإول ىلاعت لاق ئ اليصفت داوملا ف اهدوجو نع ةرابع

 ح ع رس اف لئام ر ادح تت رم دقو ك هلوق هيلعو مولعم ردقب الإ هلزنن امو

 هللا ءاضق نم رفأ) : : لاقف . ؟ هللا ءاضق نم رفتأ ‘ هللا لوسر اي : ليقف 0 ، يشملا

 6 هجوأ ىلا امهنم لك فرصتيف ةغللا يف امأو ، يعرشلا فرعلا يف اذه ، (هردق ىلإ

 عبس نهاضقفإل ىلاعت هلوقك 0 لقنلا لبق انه دارملا وهو قلخلا ىنعمب ءاضقلا دريف

 موي مهنيب يضقي كبر ناول ىلاعت هلوقك مكحلا ىنعمب دريو د 4 يف تاوامس
 & مهايإ الإ اودبعت آلأ كبر ىضقو ىلاعت هلوقك رمالا ىنعمب دريو 5 ههةمايقلا

 غارفلا ىنعمبو «ه%&باتكلا يف ليئارسا ينب ىلإ انيضقول ىلاعت هلوقك ربخلا ىنعمب دريو
 : رعاشلا لوقو ، “ةالصلا تيضق اذاف ىلاعت هلوقك ث ءيشلا نم

 فويسلا تدمغأ مش ربيخو بير لك ةماهت نم انيضق

 تنأ ام عنصا يأ ضاق تنأ ام ضقافإلل ىلاعت هلوقك ءيشلل عنصلا ىنعمبو

 : رعاشلا لوقو ئ عناص
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 عب غباوسلا عنص وأ دواد اماضق ناترورسم امهيلعو

 : يلوقب اهتعمج دقو 0 ناعم ةتس كلتف

 عنصو غارفاو رابخاو رمأ مث مكحو قلخ اضق
 ىلاعت هلوقب هل لثميو قلخ ىنعمب هنأ اهنم ، اضيأ ناعم ىلع دريف ردقلا امأو

 اذهو ، ىثنألا نايتإ ىلإ ركذلا ىدهف ناسنإلا قلخ يأ ىدهف ردق يذلاو

 ةغل نافدارتم عضوملا اذه يف ردقلاو ءاضقلاف © لقنلا لبق انه دوصقملا وه هجولا

 يأ ههمردقب ءام ءامسلا نم انلزناو{» ىلاعت هلوقك ث ريدقتلا اهنمو مدقت اك افرع ال

 © نوروصملا يأ نورداقلا معنف انردقفإل ىلاعت هلوقك ريوصتلا اهنمو 5 ريدقتب
 نم اهاندجو يأ نيرباغلا نمل اهنا انردق هتأرما الإإ» ىلاعت هلوقك دوجولا اهنمو

 ةكئالملا باطخ نم هنأل ، ةصاخ رجحلا ةروس يق حصي امنإ ريسفتلا اذهو { نيكلاهلا
 © ءاضقلا ىنعمب وهف لما ةروس يف امأو © مالسلا هيلع نمحرلا ليلخ مالسلا مهيلع
 لجو زع هلوقكو 7 اهيلا راشملا ةيآلاك ءاضقلا اهنمو ، لجو زع هللا نم باطخ هنأل
 امأو ىلاعت هلوقك قييضتلا اهنمو ، يضق يأ هردق دق رمأ ىلع ءاملا ىقتلافإل

 ةيدوأ تلاسفإل ىلاعت هلوقك لثملا اهنمو ، هقيض يأ هميهقزر هيلع ردقف هالتبا ام اذا
 : تلقف اضيأ اهتعمج دقو هجوأ ةعبس كلتف { اهلثمب يأ «هماهردقب

 ولحي مث قلخ يهو اهاوح امظن كاه عبس ردقلا يناعم

 لشو قييضت مث ءاضق دوجو ريوصتو ريدقتو

 لوألا تيبلا هيلعو اهنوكسو & نتملا تيب هيلعو لادلا حتف : ناتغل ردقلا يفو

 امناو ، ديعبلا ناكملا ىلا ةراشإ 3 ميملا ديدشتو ءاثلا حتفب مثو © نيتيبلا نيذه نم
 كلذل ىلاعت هلوق دح ىلع هليلجتو ماقملا ميظعتل بيرق ىلا اريشم هنوك عم اهب يتأ
 ىنعمف ى انمدق اك ماقملا اذه يف ولحي قلخلا وه يذلا ردقلا ىنعم يأ 3 ه؛“مباتكلا

 ةيصعملا ىضق هللا نا انلوق ىنعم كلذكو (اهقلخ يأ) ةيصعملا ردق هللا نا : انلوق

 ةزمهلا رسكب قارغالا (لا .. انقارغا زجحي مل) مظانلا لوقو ، امهقلخ يأ ةعاطلاو
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 ةراشا هيفو ى ركفلا انه رظنلاو 9 هتافص عيمجب ةطاحالاو { ءيشلا يف ءاصقتسالا

 ىلع علطي نأ دحأل يغبني الو ، يرس ردقلا) ىلاعتو كرابت لوقي هيع هلوق ىلا
 موجنلا تركذ اذاو ، اوكسمأف ردقلا ركذ اذا) لوقي هليع ناك دقو (يرس
 يمستلا ضئاخلا حلف & ردقلا يف ضوخلا ةفاخم كلذ ناك امنإو (اوكسمأف
 8 سوج ةمأ لكل) :ةيفع هللا لوسر . لاق نيذلا موقلا نم نوكيف { يردقلاب

 ةيردقلاو © ةمألا هذه دوهي ةئجرملا) : لاقو 4 (ةيردقلا ةمألا هذه سوجمو

 ءافش يف لاق (يلبق ايبن نيعبس ناسل ىلع ةيردقلا تنعل) ع لاقو ، (اهسوجم
 دبعمو © يقشمدلا ناليغ ةباحصلا مايأ يف ردقلا يف ملكت نم لوأو : مئاحلا

 بهذمل بصتنا ، ءاطع نب لصاو ةفيذحوبأ مهدعبو ، يراوسالا سنويو 3 ينهجلا
 وهو & ةنس نيرشع هتسلاجم يف ثكمو & يرصبلا نسحلل ذملتت دق وهو { ةيردقلا
 ال مكح لداع يرابلا نار لاقو © لعفلا هقلخو دبعلا ةردقب لوقلا دعاوقل ررقملا
 فالخ دابعلا نم ديري نأ هيلع زوجي الو ، ملظ الو نيش هيلا فاضي نأ زوجب

 وه دبعلاو ، هيلع مهيزاجي مث ائيش دابعلل قلخي نأ هيلع زوجي الو 3 هب مهرمأي ام

 سيل) لاقو { (هلعفب هل زاجم هناحبس هللاو { ةيصعملاو ةعاطلاو رشلاو ريخلل لعافلا
 © رفكلل ضغبم وهو هب نيرفاكلل رفكلا قلخي هناحبس هللا نوكي نأ ةمكحلا نم
 . (هسفن متش ىلع ناعأ نمك كلذ يف نوكيف 3 نيرفاكلل داعم

 نم هرشو هريخ ردقلا : اهريبكو اهريغصو اهفيعضو اهيوق ةمألا عيمج لاقو
 يف هل نوكملاو & ردقملاو ديرملاو ىضاقلاو 0 رشلاو ريخلل قلاخلا وهو 3 ىلاعت هلا

 ديرم هل وهو 3 هلعاف دبعلاو 3 دبعلا لعف هلك اذه عم وهو . اهيف نوكي يتلا هتاقوأ
 ام الإ ، هيلا رطضم الو ، هيلع روبجم ريغ هب نكاس وأ كرحتم هيلا دصاق راتخم
 هريخ ردقلا : لاقو ى عامجإلا ضقن دقف ا هباحصأو ناوفص نب مهجلا نم ناك

 & هاركالاو ربجلا ةهج ىلع لب 0 نولوألا هلاق ام ىلع ام ال ى هللا نم هرشو

 الو دصق الو & كلذ نم ءىش يف دبعلل ةردق الو 3 مهلامعأ ىلا دابعلل رارطضالاو

 . ةدارإ الو رايتخا

 فرصمو . رهقلا ةضبق يف فرصتم وهو لاعفألا نم دبعلل اذامو : اولاق
 نم لضي لوقي هناحبس هللا اندجو دق : اولاق ؟ ةئيشملاو ةدارالار ملعلا ىضتقمب
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 قلخ هللا ءاش نمف هل يداه الف هللا للضي نمل لاقو همعاشي نم يدهيو ءاشي
 همالك نم صخلتف ، (ىهتنا) مهتلاقم هذهف ، رشلا هل قلخ ءاش نمو ث ريخلا هل
 اولاق نيذلا مهو 0 اولزف رمألاب تقلعت ةقرف ، قرف ثالث ىلع ردقلا يف ةمألا نأ

 ةحلاص مهتردقف مهسفنأ قلخ نم كلذ ناك امنإو 0 الابعلا لاعفأ قلخي ل هللا نا

 . هلعف يف ارايتخا فلكملل اولعجي مل و اولضف ةئيشملاب تقلعت ةقرفو © مهلعف داجيإل
 لالضو ث ردقلا يفن ثيح نم كئلوأ لالضف ث ربجلا قيرط ىلع كلذ اولاق لب

 نم تاياب امهنم لك قلعت دقو © نالاض امهف ى هتابثا يف ولغلا ثيح نم ءالؤه

 رمألا نيب تعمج ةقرفو . _ ىلاعت هللا ءاش نا _ هلحم يف ءىش لك ركذن ث نآرقلا
 طارص ىلا اودهف 5 دبعلا نم باستكاو هللا نم قلخ دابعلا لاعفأ : اولاقو © ةئيشملاو
 : لاقف ، ردقلا نع لئس _ هنع هللا يضر _ سابع نبا نع ةمركع نعو 3 ميقتسم
 لامعالا ناو دابعلا ىلإ ةئيشملا رمالا يف نإ لاق نم : لزانم ثالث ىلع هيف سانلا

 هزني امم ائيش هللا ىلإ فاضأ نمو . هرمأ ف هللا داض دقف ردق الو ، مهيلا ةضوفم

 هللا لضفبف تمحر نا : لاق لجرو © لجو زع هللا ىلع اميظع ىرتفا دقف هنع
 . هايندو هنيد هل ملس يذلا كلذف

 قحأ نم هل ادعب انلاعفأ قلخي م انهلإ لقي نمو
 قزارلا كيلملا برلا هناحبس قلاخ ءىش لكل هلوقل

 امنح اعطق هلإلا ددعت امزل هاوس اقلاخ ناك ول
 رهب يذلا ملاعلا اذه داسف رهظل هلإلا ددعت ولو
 باقعلا هبو باونلا هب باستكا انلعف يف انل نكل

 بستكت سيلف تاوبنلا لإ بترلا ىلعأ هب لين دق مت نم

 قلخي مل هللا نا : نولئاقلا مهو 5 ةيردقلا نم ىلوألا ةقرفلا ىلع درلا نايب اذه
 اقلخ قلخي نأ نم مركأ هللا نا : اولاق ، مهسفنأ قلخ نم كلذ امناو 3 دابعلا لاعفأ
 تاياب كلذ عوقو يفو 3 مهلاعفأل نيقلاخ اونوكي نأ زاوج يف اوقلعت و 3 هيلع انبذعيف

 . همريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخت ذالوف لجو زع هلوق اهنم ، نارقلا نم
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 دانسا نم هنأل { ةقيقح ال زاجم ةيآلا يف مالسلا هيلع ىسيع ىلإ قلخلا دانسا : انلق

 ال ، ةئيهلا كلت داجيإل ببس مالسلا هيلع ىسيعف { هدجوم ىلإ ال هببس ىلا لعفلا
 نوقلختؤل ىلاعت هلوق اهنمو 5 ىلاعت هللا وه دجوملا امنإو { ةقيقحلا ىلع اهل دجوم
 ىلاعت هلوق اهنمو ث ابذك نورتفتو يأ ، نورتفت نوقلخت ىنعم : انلق هاكفا

 يأ { قلخلا ال فصولا انه لعجلا ىنعم : انلق ، نوهركي ام هلل نولعجي

 يف نيكرشملا ىلع در ةيآلاو & مهل تانبلا دوجو نم نوهركي امب هللا نوفصيو
 ةبئاس الو ةريحب نم هللا لعج امل ىلاعت هلوق اهنمو 3 هللا تانب ةكئالملا نأ مهمعز

 اذه نوكي نأ انبر ىفنف { ةبئاسلاو ةريحبلا اولعج دق برعلا نأ مولعملا نمو يأ
 ريحبتلا لعج لجو زع انبر ىفن : انلق ، مهلعف نم هنأ حصف ( هلعف نم لعجلا
 © مهسفنا ءاقلت نم هوعدتبا امناو _ كلذ برعلل ع رشي ل يأ _ انيد هدعب امو

 ةريحبلا ف مهدقتعم ةيعرش وه يفنملاف { ريحبتلا ةفص اهل نوقلاخلا مه مهنأل ال

 لبف : مالسلا هيلع _ بوقعي ةصق يف لاعت هلوق اهنمو ى لا سيل اهدعب امو
 : انلق ، هئهيخأ لتق هسفن هل تعوطفإلا ىلاعت هلوقو ، ههميارمأ مكسفنأ مكل تلوس

 ال ، هلعافل هنييزتو لعفلا كلذ يف اهبيغرت هب دارملاف اهعيوطتو سفنلا ليوست امأ
 . هلل دمحلاو تايآلا هذهب مهقلعت طقسف ، كلذ لعف تدجوأ يتلا يه اهنإ

 ةثالث دحأ نم دابعلا لاعفأ ولخت ال) اولاق مهن :أ تايلقعلا نم هب اولدتسا اممو

 بسنت وأ ، اعم دبعلا ىلإو هلا بست وأ « هدحو لاعت هيلا بست نأ امإ : رومأ
 ابيرق يتأيس اميف هنالطب نايب يتالا ربجلا همازلتسال لوألا لطبف (طقف دبعلا ىلإ

 نع هزنم ىلاعت وهو هلاعفأ يف هللا ةكراشم همازلتسإل يناثلا لطبو . هللا ءاش نإ
 هللا ةكراشم مازلتسإ ملسن ال : انلق 3 ثلاثلا تبث نيهجولا نيذه نالطببف ،.كلذ

 يهو . دابا ةهج : نيتهج دبعلا لعفل نأل ، يناثلا هجولا توبث ىلع هلاعفأ يف

 ةردق قلعتت ةهجلا هذهبو : دوجولا ىلا مدعلا نم دبعلا لعف اهب جرخي يتلا ةهجلا

 دبعلا رايتخا عم دبعلا ىلا لعفلا كلذ ةفاضا يهو : باستكا ةهجو . ىلاعت يرابلا

 رايتخا لاح دبعلل لعفلا قلخي امنإ ىلاعت هللاف { دبعلا ةردق قلعتت ةهجلا هذهبو ، كلذل

 8 دجوم ىلاعت هللاو {،] بستكم دبعلاف ، هباستكال هيلا ةردقلا هيجوتو 0 هل دبعلا

 عجرنلو 3 هب اوقلعت ام هللا دمحب طقس دقف { ةكراشملا تفتنا ناتهجلا تفلتخا اذاو
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 قيرط : امهدحأ نيقيرط نم كلذ يف انلالدتساو 0 مهيلع انلالدتسا نايب ىلإ نآلا

 امهيناثو { (تيبلا حلا .. قلاخ ءىش لكل) مظانلا لوقب هيلا راشملا وهو ث لقنلا
 ٥ (تايبالا رخا ىلا ...هاوس قلاخ ناك ول) : هلوقب هيلا راشملا وهو & لقعلا قيرط

 نم مهوتي دق امل كاردتساف ، (حلا .. باستكا انلعف يف انل نكل) : هلوق امأ
 عفرف 0 اربج ىلاعت هيلا ةبوسنم لاعفالا نإ . هلعفل دبعلا قلخ يفن ىلع لالدتسإلا

 ام اهلف هيلع بقاعيو هيلع باثي اباستكا هلعف يف دبعلل تبثأ ثيح . كلذ
 . ؛متبسك ام مكلو تبسك ام اهل تلخ دق ةمأ كلتف تبستكا ام اهيلعو تبسك

 يأ (جلا .. هب لين دق مث نم) هلوقب باستكإلا اذه-ريرقت توبث يف ذخأ غ
 اوتوافتو ، بترلا ىلعأ هب اولان دق مهلاعفأ يف ولخلل تباث باستكالا نأ لجأ نم

 © تاوبنلا باستكإلاب لاني ام ةلمج نم ىنثتسا مث { هداهتجا بسحب لك كلذ ين
 . ءاشي نم انبر اهب صخي يتلا ءايشألا نم اهنأل ، بستكي امم سيل اهنأب حرصو

 | اهتبترمل ؤيهتو اهبابسأل باستكا دبعلل مدقتي نأ ريغ نم 3 ءاشي ثيح اهعضيف
 هلوقف يلقنلا انلالدتسا امأف ى اهريغ فالخب اهيطاعت حصي ىتح اهف بابسأ ال ذإ

 قلخ نم ملعي الأ رودصلا تاذب ملع هنا ، هب اورهجا وأ مكلوق اورساول» ىلاعت
 لاعفأ راهجإلاو رارسإلاو © هقلخ هورهظأ امو دابعلا هرسأ ام عيمج نأ ةيآلا تلدف

 وهو ، كلذ ملعي ال فيك يأ قلخ نم ملعي الا لوقي ىلاعت هللاو 5 دابعلا

 راهنلاو ليللاب مكمانم هتايا نموإلل ىلاعت هلوقو ؟ ملعي ال نم قلخي لهو ث هقلخ دق
 دابعلا لاعفأ نم لعف وه يذلا لضفلل ءاغتبالا نوكي فيكو { همهلضف نم مكؤاغتباو

 ربلا يف ك ريسي يذلا وه ىلاعت هلوقو ، هربدي ملو هقلخي مل وهو هتايا نم
 نم باصأ امإف لاعت هلوقو 2 هيلا هفاضأف 3 ىرت اك مهلعف نم وهو ث «رحبلاو
 لبق نم يأ هاهأربن نأ لبق نم باتك يف الا مكسفنأ يف الو ضرألا يف ةبيصم

 لاخول لجو زع هلوقو 0 ه ردقب هانقلخ ءىش لك انإ لجو زع هلوقو 0 اهقلخن نأ

 هيلع مزلل هلاعفأل املاخ دبعلا ناك ول هنأ وهف يلقعلا انلالدتسا امأو ، ميش لك
 ددعت هيلع مزليف ءيشلا كلذ هلإ وهف ائيش قلخ نم لك ناكلو © نيقلاخلا ددعت
 بوجو ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا نيهاربلا نم تبث امل ، اعطق لطاب اهددعتو ح ةحلالا
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 ملاعلا اذه داسف هيلع مزلل © ةهلآلا تددعت ول هنأ نيهاربلا كلت نمو ى ةينادحولا

 نحنو هماتدسفل هللا الإ ةهلا امهيف ناك ولإ» ىلاعت هلوقل ، هعنص قلخلا رهب يذلا
 . ملعأ ىلاعت هللاو © دحاو هلإلا نأ حصف دساف ريغ ملاعلا اذه نأ دهاشن

 لعف دق اميف ناسنإلا ربج دق لج هللا نا لاق نم قسافو
 هعاط وأ هءاش رفكل هل هعاطتسا لعجي مل هناو

 الح دعو عم يبنو رمأ ا١)للمطب اذه ناك ول هنأل

 .{ابلاك دامجلا فيلكت زاجو لسرلا ثعب عم ديعولا لطبو

 مهجلا ىلا مهل ةبسن ةيمهجلا مهو { ةيردقلا نم ةيناثلا ةقرفلا ىلع درلا نايب اذه

 لجو زع هللا نا : اولاق & طقف ةئيشملاب نوقلعتملا ربجلاب نولئاقلا مهو ، ناوفص نب

 هلعفي نأ ءاش امل ةعاطتسا هل لعجي مل هنأو ةيصعملاو ةعاطلا لعف ىلع دبعلا ربج دق
 © كرحي نأ الإ اكرحت عيطتسي ال دامجلاك مهدنع وهف تاعاطلاو يصاعملا لعف نم

 ةفاخم مهنم كلذ ناك امنإو { تءاش فيك حايرلا هبلقت ءاوهلا يف قلعملا طيخلاكو

 هللا ىلإ بسني نأ ةفاخم مهلاقم ةلزتعملا نم ناك اك © هللا ريغ اقلاخ نوكي نأ

 تاياب ءالؤه قلعت دقو { قفانم لاض نيقيرفلا الكف ، هوركملا لعفو ، يصاعملا
 8 ىكبأو كحضأ وه هنأو لجو زع هلوق اهنم . كئلوأ قلعت امك 3 نارقلا نم
 ىلإ ىلاعت اهفاضأ دق انلاعفأ نم ءاكبلاو كحضلاف : اولاق هلايحأو تامأ وه هنأو

 هللا امهفاضأ : انلق . فرصت امهيف انل سيلف ، ءايحإلاو هتامإلا فاضأ اك ، هسفن
 طانملا باستكالا كلذ نم انل امناو 3 انل ال 3 هل اقلخ امهنوكل هسفن لإ ىلاعت

 ةيربجلا مزلتسي ال لاعفألل هقلخو 3 انم باستكإو هنم قلخ لاعفالاف { رايتخإلاب

 ىنفت ىلاعت هلوقو { هنوكفؤت ىنفلا ىلاعت هلوق اهنمو . هنايب يتأيس اك
 نمو لجو زع هلوقو ، هللا الإ مهفرصي نمو مهكفؤي نمف : اولاق 0 ؛نوفرصت
 دجت نلف للضي نمو دتهملا وهف هللا دهي نم هلوقو { هيهل يداه الف هللا للضي
 © ىلوألا ةيآلا نع باوجلا نيع وه اهلك ةيآلا هذه نع باوجلاو ، هؤادشرم ايلو هل

 هذه يف مكل قلعت ال : انلق 3 هماهاده سفن لك انيتآل انئش ولول ىلاعت هلوق اهنمو

١٢١٠



 . هتدارإ ريثأتو ىلاعت هتردق ذوفن نع رابخإ اهنأل ، اهرئاظن نم ءيش يف الو © ةيآلا
 تضتقا هنكل « هنوزجعي ال مهنأل { كلذ محل لعفل ةيادهلا محل لعفي نأ ءاش ولف يأ

 يأ باستكإل ةحلاص ةردق مهل لعج دقو ث ةلالضلاو ةيادهلا نيب مهرييخت هتمكح
 . ربج الف ، اوءاش دحاو

 جاجتحالا ىلع فوقولا ىلا عجراف ، تايالا هذهب مهقلعت طوقس تفرع اذإو

 زيزعلا باتكلا نم مهيلع جاجتحإلا نأ ملعاف مهبهذم هيلا ىدؤي ام نايبو & مهيلع

 رم ام عيمج نإف { مهلاعفأ قلخ ىلع مهل ًالالدتسا ةلزتعملا هتدروأ ام اهنم 5 ريثك

 ةحرصم اهناف ] باستكالا تايا اهنمو ، ءالؤه همعز يذلا ربجلل فانم كلذ ي

 امهنأل ، ربجلا ىفتنا بسكلا مهل تبث اذإو 3 اعطق دبعلا ىلإ بسكلا ةفاضإب
 . ناداضتم

 ول) : هلوقب مظانلا هيلا راشأ ام وهف نالطبلا نم مهبهذم هيلا يدؤي ام امأو

 نالطب هيلع مزلل ربجلاب لوقلا تبثو ةيربجلا بهذم حص ول يأ & (حلا .. اذه ناك

 نم ءيش لعف ىلع ةردق هل نكي مل اذا دبعلا نأل 4 ديعولاو دعولاو يهنلاو رمألا

 اثبع هيلا يهاونلاو رم اوألا هيجوت ناك تايهملا نم ءيش كرت ىلع الو & تارومأمل
 هيجوت لطب يهنلاو رمألاب هيلا باطخلا هيجوت لطب اذاو ، هنع ىلاعت يرابلا هزني

 ىلع بنرتم ديعولاو ، رم اولا لعف ىلع بترتم دعولا نأل 3 هيلا ديعولاو دعولا
 0 كلذل نولسري امنا مهنأل 6 لسرلا لاسرإ لطب هلك اذه لطب اذإو ى يهانملا لعف

 لاطبإ ىلإ مهبهذم يد © لاسرإلا يف ةمكح الو ةدئاف الف كلذ نالطب عمو

 باستكإ ال نم نأل ث اسأر فيلكتلا لاطبإ ىلإ يدؤيو معن ، ىرت امك تاوبنلا
 تاتابنلا فيلكت حصي ال اك . هفيلكت ةمكحلا يف حصي ال رايتخا الو هل

 وهو ليبن عمج (لبنلاك دامجلا فيلكت زاجو) هلوق ىنعم اذهو © تادامجلاو
 . لقاعلا

 يفو نهب هملع يفو 7 انلاعفأل ىلاعت هللا قلخ يف هبش ةيربجلل ناك امل هنا مش
 مزلتست ال اهلك ءايشألا هذه نأ نيبيو & كلذ يف ةهبشلا هجو عفدي ذخأ 3 نه هتدارا

 : لاقف باستكالا يفانت الو 0 ربجلا
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 همكح اربج بجوي ال نهب هملعو انل اعفأ هقلخو

 اداجلا رخ دق هنأل ادارم هل اهنوك كاذك

 هلعف نم هقلاخ نكي مل ل هلهج اذ ملعي نكي مل ول
 اعنص ام ىلع اهركم ناكل اعقوو هعوقو دري ل ول

 انباقر نع رابجإلا ىفتنا دق انباستكاو رييختلا اذل نكل

 كلذ عمو . اهل ديرم و اهب ملاع ىلاعت هنأو ٤ انلاعفأل قلاخ ىلاعت هنأ دقتعن يأ

 نمف ، نيرمألا نم دحاو ىلع انربجي مل يأ 5 اهكرتو اهلعف يف انريخ دق وهف هلك
 كرتو هرماوأ لاثتما ىلع باوثلاب دعو دقو 3 رفكيلف ءاش نمو © نمؤيلف ءاش

 ىلاعت هقلخ نم مزلي الو ، هرماوأ كرت وأ هيهانم لعف ىلع باقعلاب دعوتو 5 هيهانم
 © نهل انباستكا ىفنو © نهلعف ىلع انربج نهل هتدارإ نمو © نهب : هملع نمو انلاعفأل
 هتدارا ىلع الو ، نهب هملع ىلع الو ، نهل هقلخ ىلع انبذعي ملو انبثي م ىلاعت هنأل
 !رايتخا انل لعج دق ىلاعت وهو 3 نهل انبسكو ان رايتخا ىلع انبذعو انباثأ امنإو © نهل
 ةردقلا هذه لجألو رايتخإلا اذه لجألف & كلذ باستكال ةحلاص ةردقو كلذ يف

 ول هنأل 7 انلاعفأل ملاع هللا نا انلق امناو { انلاعفأ ىلع ربجلا انع ىفتنا دق ةبستكملا

 © يتاذلا لامكلاب فصتم ىلاعت وهو ث اهب الهاج نوكي نأ مزلل اهب املاع نكي م
 ول) مظانلا لوق ىنعم اذهو 3 ىلاعت هب هفاصتا ليحتسي صقنلا تافص نم لهجلاو
 مل ول يأ (هلعف نم هقلاخ نكي مل ول) هلوق ىنعم امأو 3 (هلهجل اذ ملعي نكي م
 دقو ، ؟ هللا ريغ قلاخ نم له ى ؟ اذإ اهل قلاخلا نمف انلاعفأل اقلاخ ىلاعت نكي

 دبعلا نوكي نأ لطب اذاو & هلعفل قلاخ دبعلا نأب لوقلا نالطب مدقت اميف ررقت
 لطب اذاو ، رهظأ هلعفل اقلاخ تاقولخلا نم هريغ نوكي !نأ نالطبف هلعفل اقلاخ
 . هلإلا وه كلذل قلاخلا نأ تبث ناعونلا ناذه

 عقوو . انلعف عوقو ىلاعت دري مل ول يأ ، (حلا .. هعوقو دري مل ول) هلوق امأو
 . هثودح يف ابولغم لعفلا كلذ عوقو ىلع اهركم نوكي نأ هيلع مزلل هدارم فالخ ىلع
 ررقت هنأ ىلع . هلإب سيلف هتلاح هذه تناك نمو 0 ةدارالاو رايتخإلا يناني هاركإلاو

 . ملعأ ىلاعت هللا و © هيفانيو كلذ داضي هاركالاو يناذلا لامكلاب فصتم هلالا نأ
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 سداسلا بابلا

 مالسالاو ناميإلا ف

 ىلاعت هللا ءاش نإ _ يناثلا نكرلا ىلع مالكلا متي هبو

 ماكحألا اعد امل انناعذ مالسإلاو قيدصتلا انناميإ

 مزل اذا المع لوق قيدصت مزتلم ىنعم عرشلا يف امهلو
 دناعملا ةكله قحتسا اهنم دحاول اعيضم نكي نمو

 لوقلا ىلعو { ؟ ال وأ دحاو ءيش امه له 0 مالسالاو ناميإلا يف سانلا فلتخا
 & امهيف مالكلا اولاطأ دقو { ؟ نامزالتم وأ نافدارتم وأ نافلاختم امه له يناثلا
 : لوقنف ةدئافلا هب لصحت ام ىلع كلذ نم رصتقنلف

 مظانلا لوقب هيلا راشملا وهو يوغل امهدحأ _ نيلامعتسا امهل نا امهيف قحلا
 وه انتغل يف مالسإلاو ، قيدصتلا وه برعلا رشعم انناميإ (حلا .. قيدصتلا انناميإ)
 الو نافدارتم ال نافلاختم لامعتسالا اذه يف امهف . درمتلا كرتو ناعذإلا

 عرشلا نأ كلذو ، يعرشلا فرعلا هيلع ام وه : يناثلا لامعتسإلاو _ نامزالتم
 يف اعم امهلمعتساف { يوغللا هانعم نع مالسإلاو ناميإلا نم دحاو لك لقن دق
 اذه يف امهف _ ةيلمع وأ ةيلوق وأ ةيداقتعا تابجاولا تناك _ تابجاولاب ءافولا
 يأ (حلا .. ىنعم عرشلا يف امهلور هلوقب مظانلا راشأ هيلاو ، نافدارتم لامعتسالا
 3 مزل اذإ نانجلاب قيدصتلا مزتلم دحاو ىنعم يعرشلا فرعلا يف مالسإلاو ناميإلل

 صقان وأ الثم ايبص ناك نمف © مزل اذإ ناكرألاب لمعلاو ، مزل اذإ ناسللاب لوقلاو
 ناك نمو ث هيلع هموزل مدعل كلذ هلاح يف قيدصتلا هكرتب ؟رفاك ىمسي ال لقعلا
 كلذب قطنلاب بلاطي ل و هب ءاج اميف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا قدصف القاع

 { هيلع لمعلاو لوقلا موزل مدعل نمؤم وهف لمعلاب فيلكتلا هيلع لزني مل و ناسللاب
 هقيدصت دعبو 2 هيلع كلذ بوجو دنع نيتداهشلاب ظفلت نمو ، همزل امب فوم رهف
 نمو ث هيلع بجو امب هئافول نمؤم وهف دعب تايلمعلا نم ءيش همزلي مل و نانجلاب
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 هيلع نيبجاولا ظفلتلاو قيدصتلا دعب هيلع عرش اك هادأف لامعألا نم ءيش همزل

 دعب ثالثلا هذه نم ةدحاو عيض نمو ، هيلع بج و ام عيمجب هئافول نمؤم وهف
 نمو) هلوق ىنعم اذهو _ نارينلا يف كلاه ناميإلا نع جراخ وهف هيلع اهبوجو

 نمؤمب نكي مل نمف يأ رفكلاو ناميإلا نيب اندنع ةلزنم الف ، (حلا .. اعيضم نكي

 ارفاك ناك نمو © كرشلا رفكو ةمعنلا رفك لمشي ام رفكلاب دارملاو 5 رفاك وهف
 | قحلا وهو انبهذم اذه { كالهلا نم دناعملا هقحتسي ام قحتسا دقف هتمعنب وأ هللاب

 ظفلتلا ناميالا نا : لاق نملو ، لمع نود قيدصتو لوق ناميالا نا : لاق نمل افالخ

 . طقف قيدصتلا ناميإلا نا : لاق نملو © داقتعا هقباطي مل نإو نيتداهشلاب

 اين ىلاعت هلوق نافدارتم يعرشلا فرعلا يف مالسإلاو ناميإلا نا ىلع ليلدلاو
 ىلاعت هلوقو . نيملسم متنك نإ اولكوت هللا ىلعف . هللاب متنما متنك نا موق

 ١ همنيملسملا نم تيب ريغ اهيف اندجو امف 9 نينمؤملا نم اهيف ناك نم انجرخ افولا
 لئس دق و (سمخ ىلع مالسالا ينب) ةتع : هلوق و ٩ ئ دحاو تيب الا كلانه نكي ل و

 تايالا نم درو امو .ف سمخلا هذهب باجأف : ىرخأ ةرم ناميإلا نع ت

 نيب اعمج يوغللا ىنعملا ىلع لومحم وهف ةلدألا هذهل فلاخم هرهاظ ام ثيداحألاو

 . يعرشلا هانعم نع ةراتو يوغللا هان - نع ظفللاب ربعي ةرات عراشلا نإف { ةلدالا

 هللاه © ةنسلا يف الو زيزعلا باتكلا ين ينانت الف ، لاحلا ىضتقم بسحب كلذ لك

 . ملعأ ىلاعت

 اوصصخ دق اذكه ديزي نكل 3 صقني سيل يعرشلا ههجو ين
 منألا لوقلا وه اذو هعيمج مدهبنا ضعبلا مده نا هنأل

 ىعرشلا ناميإلا نأ ىلإ انموق ضعب بهذف ؤ يعرشلا ناميإلا يف سانلا فلتخا

 ل و ديزي ال ناميإلا نأ ىلإ مهضعب بهذو 0 هرعاشألا روهمج هيلعو صقنيو ديزي

 نأ ىلإ انباحصأ بهذو { ةرعاشألا ضعبو نيمرحلا مامإو هفينحوبأ هيلعو & صقني
 © تابجاولا عيمجب ءافولا وه اندنع ناميإلا نأ كلذ نايبو ، صقني الو ديزي ناميإلا

 ناميإلا ديزي مث { ههجو ىلع هيدؤي ىتح انمؤم نوكي ال ضرف هيلع بجو نمف
 دقو © تابجاولا ضعبب لالخإ هصقن نال ، هصقن حصي الو ، فيلاكتلا ةدايزب
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 كرت هضعبل كرتلاف ، ناميالا نع جراخ هيلع تابجاولا ضعبل كراتلا نأ مدقت
 ةرخالا يف كلذب هعافتنا مدعب دارملاو ، ةرخآلا يف هناميإ ضعبب عفتني ال يأ ، هعيمجل
 لجأل باذعلا هنع ففخي ال هنأ ال ، هللا باذع نم هيجني ال ناميإلا ضعب نأ وه

 . اقافو ءازج هتيانج ردق ىلع لك © يصاعملا لهأ يف توافتم باذعلا ناف © كلذ

 ناميإلا ناصقنب دارملا نا لاقي ال (حلا .. ضعبلا مده نا) مظانلا لوق ىنعم اذهو

 نع ةالصلا بوجو عافتراك ، رذعل فلكملا نع تابجاولا ضعب عافترا وه
 هزافو وه ضئارفلا ضعب هنع عفر نم قح يف ناميإلا نإ : لوقن اننأل © ضئاحلا
 نأ ول نكل ، صقان ال لماك هيلع امب ىفو نإ هناميإف ، تابجاولا نم هيلع ىقب ام
 & ايظفل مهنيبو اننيب فالخلا ناكل رابتعالا اذهب هناصقن دارأ ناميإلا ناصقنب لئاقلا
 نحنو { ناميإلا صقان هيلع ناك ام ضعب بوج و هنع عفترا نم نومسي مهنأ هتروص

 هناصقنب اودارأ امناو ، كلذ اوديري مل مهنكل دحاو دارملاو ، كلذب هتيمست نم عن

 ةقيقح يف فالخلا ىلع ينبم يونعم فالخلاف اذه ىلعو ، تابجاولا ضعبب لالخإل

 . ملعأ ىلاعت هللاو ، هل نطفتف ث ناميإلا

س ١١٥



 ثلانلا نكرلا
 ةءاربلاو ةيالولا 1

 هنم نادلوتي امو 3 امهيلع لمتشي امو
 اضيأ باوبأ ةتس هيفو

 نم ةبوتلا نكر ىلع همدقو © كلانه مدقت امل هلبق يذلا نع نكرلا اذه رخأ

 نإف ض ةءاربلا هب بجتو ةيالولا هب ضقتنت ام دوجو دعب ةبوتلا بوجو نا ثيح

 با وجلاف . ؟ اهمادعناب مدعنتو ئ اهدوجوب دجوت { ةيالولل اط رش ةب وتلا تسيلا ليق

 © مومعلا ىلع هقالطا زوجي الو { ةءاربلل بجوملا بنذلا دوجو دنع صاخ كلذ اما
 الو { هتيالو انيلع تبجو . ةقفاوملا قدصو ةقفاوملا قح هنم انيأر نم نأ ىرت الأ
 كلذكو ى ةقفاوملا كلت نع هب جرخي اثدح ثدحي نأ دعب الإ هبيتتسن نأ انمزلي
 هب ضقتنت ام هنم حصيو ئ غلبي ىتح هيبأ ةيالوب هتيالو انيلع بجت لولا دلو ف

 ، ؟ ةقفاوملا هنم حصت ىتح هغولب دعب هنع فوقولاب ليق اما : ليق نإف 0 ةيالولا

 © هتيالو دوجو هعم ناك امناو ؤ غلابلا اذه ةباتتسا انمزلي مل اذهب لئاقلا نأ باوجلاف

 عاطقناب هعم ةيالولا كلت تعطقنا هسفنب ادبعتم راصو غلب املف 3 هيبأ ةيالو ببسب

 . لاحلا لوهجم ةلزنمب نيدلاب ف وق ولا دح ف هدنع راصو ٠ اهببس

 لوألا بابلا

 اهنم لك ماسقأو ةءاربلاو ةيالولا بوجو يف
 اقسف ذلا ةءارب اذكهو اققح ضرف نمؤملا ةيالو

 دنع حراوجلاب ةناعإلاو رصنلاو ناسللاب ءانثلاو بلقلاب ةبحملا يه : ةيالولا

 . عناوملا عافترا دنعو ) كلذ ىلع ةردقلا

 . حراوجلاب ع درلاو ناسللاب متشلاو بلقلاب ضغبلا يه : ةءاربلاو
 ةبحملا سفن وه امنإ ةيالولا يف تباثلا بوجولا نكل © عامجإلاب ناضرف امهو

 نم رئابكلا لعف ىلع بلقلاب ضغبلا وه امنإ ةءاربلا يف تباثلا-بوجولاو نيدلا ىلع

س ١١٦



 حراوجلاب ةناعالا نمو هب متشلاو ناسللاب ءانثلا نم نيذه ادع امو ئ بونذلا

 فيلكتلاو تاماقملا بسح كلذ لك ‘ ىرخأ عفتريو ةرات مزليف ح اهم ع درلاو

 نوكي عضوم ف يلولا ىلع ءانثلا مزليف © كلذل ةيعادلا لاوحالا رابتعابو . ضئارفلاب

 ةردقلا عضوم ل رصنلاو ةناعالا 7 ٤ وب ا هب اررض هيلع ءانثلا كرت هيف

 عدرلا مزليو ٤ لولا وأ سفنلاب ارضم وأ أ .يدل نم ء ىشل ادسمفم و ةعدرل اي وقم هل

 ركنملا لعف ىلع اميقم ودعلاو راكنإلا ىلع ارداق ركنملا هيف نوكي عضوم يف ح راوجلاب

 ةءاربلاو ةيالولا نم دحاو لك ناك املو ، عطاق فيسب وأ عدار رجرب الإ هنع كفنيال

 : لاقف امهنم لك ماسقأ نايب يف عرش ماسقأ ىلع

 مامت ىلع ىات ةنال ماسقأ ىلع نيذ نم لكلاو
 اققح لوسر وأ باتك اهب اقطن دق يتلا يهو ةقيقح

 ناسنإلا ةديقع اهنلان يناغلا وهف رهاظلاب مكحلاو

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ةءاربلاو ةيالولا نم دحاو لك مسقني

 ةقيقحلا ةءاربو ز ةقيقحلا ةيالو

 : نيتقيرط دحأ نم الا امهنم لك ىدأتي الو

 : عاونأ وهو © هتواقش وأ ءىرما ةداعسب هلل بتك نم باتك دري نأ وه : لوألا قيرطلا

 يف كلذ لاثم 0 يقشلا مسإو ديعسلا مسإب اب باتكلا حرصي نأ : لوألا ع ونلا

 دمحمو ىسيعو ىسومو ميهاربإو حونو مداك ءايبنألا ءامسأب حيرصتلا ةيالولا بناج

 . نوراقو ناماهو نوعرفو سيلباك ةءاربلا بناج يف هلاثمو . ء

 ةيالولا بناج يف كلذ لاثمف 3 مهئامس أب حيرصت نود مهنع ينك نم : يناثلا ع ونلا

 . به وبأ ةءاربلا بناج يف هلاثمو ، ىسوم مأ
 نم كلذ لاثم { هتينكب الو همسإب هيف حرصي مل اركنم هب ءيج ام : ثلاثلا عونلا

 ةنيدملا ىصقأ نم ءاجو ىلاعت هلوق يف يذلاكو ، نوعرف لا نم نمؤم ةيالولا بناج
 ناكول ىلاعت هلوق ةءاربلا بناج يف هلاثمو 2 ةيالا نيلسرملا اوعبتا موق اي لاق ىعسي لجر

س ١٢١٧



 مهبحاص اودانفإف ىلاعت هلوقو نوحلصي الو ضرألا يف نودسفي طهر ةعست ةنيدملا ي

 ه رقعف ىطاعتف
 لوسر لوقي نأ وه : ةءاربلاو ةيالولا يف ةقيقحلا ىقيرط نم : يناثلا قيرطلا

 لجر انالف نإ لاق اذإ ال 3 رانلا لهأ نم وأ ، ةنجلا لهأ نم انالف نا هللا لسر نم

 وأ ىلوتم لوقلا اذهب نوكي ال هناف هيلع وأ هل اعد اذإ و © قساف هنإ الو © حلاص
 المتحم ناك ام و ئ ةقيقحلاب و رهاظلا مكحب ىربتيو ىلوتي : هنأل } ةقيقحلاب ىربتم

 وأ ةنجلا لهأ نم انالف نا : هل وق امأ 0 ةقيقحلا نم هب عطقي الف ةقيقحللو رهاظلل

 نإ رهاظلا بسح لوقن نأ انل زاج نإو هناف ةقيقحلا الإ لمتحي الف رانلا لهأ نزم

 دض هنم انملع نمل رانلا لهأ نم انالف نإو 5 اريخ هنم انملع نمل ةنجلا لهأ نم انالف
 انلاوحأ ةنيرقلاو ، كلذ ىلإ يدؤي ام لعف نع هب انربع زاجم انم لوقلا اذه نإف كلذ

 وهو . لوقلا اذه ةقيقح درن ت اب ملعلا و بويغلا ىلع ع علطن م ] ملعلا

 نأب عطق مالكلا اذه لثم هنم ردص اذإف ، تابيغملا نم ريثك ىلع علطا نم ::
 هتقيقح مالكلا اذهب دري مل ول ةع هنالو ؤ اهنع هفرصي ليلدب الإ هتقيقح هنم دارملا
 ف بذكلاو \ رهاظلا بسح ابذك مالكلا اذه ناكل زاجملا ةنيرق مدعو اهن اكما عم

 لكلا مهفي ثيحب عماسلا ىلع سيبلت هنكل « بذكب سيل هزأ انملس ليحتسم ,ن هقح

 . اضيأ ليحتسم _ مالسلا مهيلع _ ءايبنألا قح ف سيبلتلاو ٥ ئ هدا رم فالخ دنم

 نيذه يف همسإب حرص ام مكح لوألا قيرطلا : عاونأ يه قيرطلا اذه عاونأو
 8 هتينكب حرص نم مكح اذكو 3 هيف صنلا هاضتقا ام همسإب هيف دقتعي نأ نيقي رطلا

 كلذ نم ءاج ام مكحو © هيف صنلا هاضتقا ام ةينكلا كلت بحاص يف دقتعن اناف

 ح رصن ال و { اهب تعن يتل ا ةفصلا كلت بسحب صنل ىضتقم هيف دقتعن نأ ركنم امهبم

 صنلا اذه يف روكذملا اذه نأ رتاوتلا انل لقني ىتح داقتعالا يف هتينكب الو همسإب

 هدصقو هب عطقلا انمزلي اذإف { كلذ ىلع ةمألا عمتجت وأ . هتينكب وأ همسإب نالف وه

 : نيرمأ دحأ نم الإ هب مكحلا حصي الو ، هاضتقم ىد أتي ال قيرطلا اذه نأ ملعاو

 دنع هيتفش رظني نأ هيف اوطرشو 3 مالكلا اذهب قطانلا لوسرلل ةدهاشملا : امهدحأ

 نوكي نأ لمتحا كلذك هرظني مل ام ىتم هنراف 3 لاتحإلل اعفد كلذ لك ث هب قطنلا

س ١١٨



 لاتحالا ىلع ينبني ال يعطق مكح ةقيقحلاو 7 كيلع لوسرلا ريغ كلذب قطانلا
 . . مهدنع

 مهناكو © لوسرلا . كلذ نم ثيدحلا كلذ رودصب ةيضاقلا ةرهشلا : امهيناثو

 معي ام اودارأ مهنأ لمتحيو هقدصب عطقي يذلا وه هناف رتاوتلا ةرهشلا هذهب اودارأ
 . ةقدصب عوطقم ةمألا نيب لوبقلاب يقلتملا ناف ، لوبقلاب ىقلتملا ضيفتسملاو رتاوتلا
 { ةقيقحلا ةيالو بجوت ال ةرهشلا نأ نم ناهبن لأ نب رصان خيشلا هلاق امل ىنعم الف

 . باحصالا رئاس نيب نم لوقلا اذهب درفنا دقو

 ال هنأل 5 ةءاربلاو ةيالولا يف ةقيقحلا بجوت ال اهنإف نيلدعلا ةداهش امأو اذه

 اذك هيف لاق ع يبلا نأب هيف اودهش نم ريصي معن { امهلاقم قدصب عطقلا حصي
 ثدح هنم ملعي ىتح رهاظلاب هنم يربتم وأ رهاظلاب يلوتم ريصي ةقيقحلا بجوي امم
 . هثدح ىضتقمب هلو هيلع مكحيف هب اودهش ام فلاخي

 يناثلا مسقلا

 رهاظلا مكحب ةءاربلاو رهاظلا مكحب ةيالولا

 . هللا ءاش نإ يتآلا بابلا يف اهركذن تافصو قرط امهلو

 ثلانلا مسقلا

 ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو

 . نيدلا موي ىلإ نيرخآلاو نيلوألا نم نينمؤملا ىلوتي هنأ فلكملا دقتعي نأ امهتفصو
 يذلا .وه مسقلا اذهو { نيدلا موي ىلإ نيرخآلاو نيلوألا نم نيقسافلا نم ريي .هنأو
 ىلع بجي مسقلا اذه نأ وه كلذب هنع هريبعت ببسو . ناسنإلا ةديقعب مظانلا هنع ربع

 هدقتعا اذإ الإ هب ةجحلا مايق لعب دحأ رذعي الف {} هديحوت عم هدقتعي نأ فلكم لك

 . دحأ لك نامزلي الف هتءاربو رهاظلاب مكحلا ةيالوو اهتءاربو ةقيقحلا ةيالو امأ ، كلذك
 رهاظلا مكحب فيلكتلاو © اهركذ مدقتملا قرطلا دحأب ةقيقحلا ملع هغلب نم نامزلي امن
 يهو . ةثالث يف نينثإ برض نم ةلصاح ةتس ماسقالاف 3 اهنايب يتالا قرطلا دحا نم

 . ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالوو } رهاظلا ةءاربو رهاظلا ةيالوو ، ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيالو

_ ١٢٩



 يناثلا بابلا

 رهاظل ١ مكحب ةءاربلاو ةيالول ١ بوجو ف

 ب ةتعت عبرأ نم دحاوب بجت امكح رهاظلا ةءارب

 ةرهشب قأ قح وأ نيلدع ةداهش رأ رارقإ وأ نايع
 ةنالنلاب بوجولا امنإو ةيالولا ىدل رارقالا نشساو

 يف ةقفاوملا يهف ةيالولا تابجوم امأف } تابجوم ةءاربلاو ةيالولا نم لكل
 8 امهدحأ يف وأ لمعلاو لوقلا يف ةفلاخملا يهف ةءازبلا تابجوم امأو ، لمعلاو لوقلا

 ىد تتف ةءاربلا تابجوم ام اف ٨ اهنم ىدأتت قرط تابجولملا هذه نم دحاو لكلو

 . : قرط ةعب رأ دحأ نم

 ةدهاشملا ىنعمب يصاعلا نم ةيصعملل ةنياعملا يأ : نايعلا _ لوألا قيرطلا
 ةرابعنا نأ ريغ { ةغئاس نيترابعلا اتلكو ئ ةربخلاب قيرطلا اذه نع مهضعب ربعو ا اهل

 ةربخلا فدصل ق رطلا هذه نم قيرط لك اهتحت لخديف ئ مومعلل ةلمتحم ةريخألا

 . لوأ ماقملا اذه ف اهب ريبعتلاف صخأ لرألا ةرابعلاو 3 هيلع

 ةءارجلل ابج وم ارارقإ هتيصعمب ىصاعلا رقي نأ وهو : رارقإلا _ يناثلا قيرطلا

 . هلعف يف همزلي امع الئاس . هطيرفت ىلع أمدان ؛ هبنذ امظعتسم هنوكل ال © هنم
 . ليبقلا كلذ نم سيل اذه نإن

 ىلع ام يتأيسو " نيفيعض وأ نيملاع اناك : نيلدعلا ةداهش _ ثلاثلا قيرطلا

 . (حلا .. لودعلا ىلع نكل) مظانلا لوق دنع نيقيرفلا الك

 ركب يأ نم ةءاربلاب عيشلا ة رهشك ال ةقحلا ةيضاقلا ةرهشلا عبارلا قيرطلا

 لب © ةقحم تسيلف مهدنع ةيضاق تناك نإو اهناف _ امهنع هللا يضر

 يه ةقحلا ةرهشلاو 5 رهاش هللا لضف نم امهل عفادلاو ‘ رهاظ هللا دمحب اهنالطب

 لاعت هللا يضر ليعس نأ مامالا باوج نم ناك و ٨١8 نح نع اهلصأ جراخلا

. ١٢٣٠ 



 { ةءاربلاو ةيالولا اهب بجت يتلا ةرهشلا ىنعم امو : هل ليقف اهنع لئس دقو _ هنع

 اهبوجوو اهتوبث غلبمو 3 ةريثك هوجو يف ةريثك ناعم ىلع نوكت اهنإ يعم لاق نأب

 ريغ ىلع رابخألا ةحص رهاظت نم اهب ىلتبملا نم اهيف نحتمملا ىلع اهملع دوروو
 ريغ نم فالتخإلاو ركانتلا رثك ولو { اهيف ةجحلا مهب موقت نيذلا اهلهأ نم ركانت
 نمم بايترا ريغب ملعلا تبث اذإف © اهيف نيقيلا راكنإو ىواعدلا ليبس ىلع اهلهأ

 . (ىهتنا) يدنع اهملعو . اهبوجو يفو اهيف اهملع

 قيرطو 0 اهيلع عمتجم قرط ثالث دحأ نم ىدأتتف ةيالولا تابوجوم امأو

 نايعلا يهف اهيلع عمتجملا قرطلا امأف 3 هللا ءاشنإ دعب يتأيسو ، هيف فلتخم عبار
 هلوق ىنعم وه اذهو 0 ةقحلا ةرهشلاو © قوف امف نيلدعلا ةداهشو © مدقتملا ريسفتلاب

 يف ةءاربلا تابجوم اهب ىدأتت يتلا قرطلا نم نثتسا يأ (حلا .. رارقالا نختساور
 : هلوقو ، رخا بجوم ةمث نكي مل ام اهبجوي ال هناف _ رارقالا _ ةيالولا تابجوم

 تعن بقتعت ةلمجو ، دحاوب قلعتم (عبرأ نم) : هلوقو ، بجت هلوقب قلعتم دحاوب
 لدب : نايعو 6 مالكلا اذه بقع يل اهب ىتؤي يأ © لوعفملل ءانبلاب بقتعتو ‘ عبرألا

 . هيلع فطع هدعب امو عبرأ نم ليضفت

١٢١



 ةيانع الب لدع دحاو نم ةيالولا ةعيفر يف فلحلاو

 ملعي مث موزل ال ليقو مزلاف هنيع نكت نإو

 قيرطلا وهو 7 ةيالولا تابجوم اهب ىدأتت يتلا قرطلا نم عبارلا قيرطلا وه
 هنأ ىلإ ضعب بهذف 0 نيعم نيعمل ةيالولا بجوي امب دحاولا ملاعلا ةعيفر وهو ء هيف قلغا

 ةراهطكو ، ناضمر موصك . هللا قوقح يف ةداهشلا ىنعم ىلع هولمحو 5 هيلعو هل ةجح
 ملاعلا ةعيفر نأ ىلإ موق بهذو { ةجح كلذ لك يف لدعلا ناف { تاساجنلا نم بايثلا
 يف ةداهشلاك متحتم ذئنيح بوج ولاف { نيلدع انوكي ىتح ةيالولل ةبجوم ريغ لدعلا

 تبج و نيعم ةيالو نع لدعلا اذه لأس نإ هنا ىلع ليصفتلا ىلإ موق بهذو { قوقحلا

 ىلع اسايق بوجو الف ءادتبإ اهب قطني نأك اهنع لأسي مل نإو ؤ لئاسلا ىلع هتيالو

 ؤ بوج و الف لأسي مل نإو ليدعتلا يف هلوق لوبق بج و نيعم ةلادع نع لأس اذإ لدعلل
 لاؤسلا نع اهب ربع دصقلا انه ةيانعلاف (مزلاف هتينع نكت نإور مظانلا لوق ىنعم اذهو
 ءاش نإ يأ 5 ةيالولل لدعلا ملاعلا ةعيفر يف رييختلا ىلا نورخا بهذو ء هل اهتمزالم

 ىنعم وهو 3 عفارلل بيذكت ريغ نم 0 اهكرت ءاش نإو ىلوتف 2 اهلبق هل عوفرملا
 اهيف ليق دقف 3 ل ىمعألا ةعيفر ليصأتلا اذه تحت لخديف (حلا .. موزل ال ليقو)
 فالتخإ ةيالولل ءالؤه نم دحاو لك ة ةعيفر يفف { دبعلا و ةأرملا ة ةعيفرو ( فالتخإب اضيأ

 . ةءاربلاو ةيالولاب املاع نيعفارلا نم دحاو لك نوكي نأ طرشب حيحصلا رثألا هب حرص

 املعيل هب اوءاج ام ليصفت املعلا سيل لودعلا ىلع نكل

 نوعفارلا مسقني يأ . ةمدقتملا تايبألا يف (نيلدع ةداهش وأ) هلوق نم كاردتسالا

 اوعفر ام ليصفت مهيلعف ءافعضلا اماف { (ءاملعو ءافعض) نيمسق ىلإ ةءاربلاو ةيالولل

 زوجي ال هناف { ةءاربلل بجوتسم ودع وأ يلو انالف نا : اولاق اذإف { ةءاربلاو ةيالولا نم

 اهب بجوتسأ يتلا لامعألا اونيبي يأ اولصفي ىتح اذه مهلوقب ىربتت وأ ىلوتت نأ كل
 عنملا كلذ ةلعو { امهل ةبجوم تناك نإ اهي تنأ رظنتف ةءاربلا وأ ةيالولا نيعملا اذه
 ليقو © ةءاربلا بجوت يتلا رومالا الو ةيالولا بجوت يتلا رومالا فرعي ال فيعضلا نا

 ءيشب نولوقي ال مهنأ ىلع ، مهتلادعو مهتقث هيف ةلعلاو ، ليصفت ريغ نم مهلوق لبقي
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 لوصأ اب نوملاعلا مهو ءاملعلا امأو © ناهبن نأ نب رصان خيشلا هاكح . مهدنع مولعم ريغ

 ةءارب وأ ةيالو نم اوعفر اميف نييبت يأ ليصفت مهيلع سيلف امهماكحأو ةءاربلاو ةيالولا

 نم ةءاربلا اوعفر ءاملعلا ءالؤه نوكي نأ الإ مهللا ، المجم ولو مهلوق لوبق بجي لب

 . هدنع نيلطبم كلذب نونوكي مهنإف اهب هيلع ةداهشلا هجو ريغ ىلع هيلو دنع لجر
 وأ © هولاق ام قيدصت ىلع لدع يدهاشب اوتاي وأ اوبوتي ىتح ةعيفرلا كلتب نيعولخ
 هيلو ثدحل ادهاشم ىلوتملا ناك اذإ ام ماقملا اذه نم ىنثتسيو ى انزلا يف دوهش ةعبرأ

 ثدحلا اذه بحاص نأو ، رفكم ثدحلا اذه نإ ملاعلا لاقف { هيف مكحلا فرعي ملف
 ةجحلا هب موقت ىوتف ملاعلا نم اذه لكف ث اذكو اذك هثدحب رفاك انالف نإو 2 رفاك

 هثدح نم بوتي وأ _ اهحتفب _ ىلوتملا ةيالو كرت ىلع _ ماللا رسكب _ يلوتملا ىلع
 نيبت ريغ نم هنم هدهاش يذلا ثدحلاب ىلوتملا اذه يلو نم ملاعلا ءىرب نإف { كلذ
 نأ ىلوتملل زوجي الو { هنم ملاعلا ةءاربب أربي نأ همزلي الو دحأل زوجي الف & ىوتف الو

 نيب قرفلا ام ليق نإف © هنم هملع يذلا هثدحب هيلو نم هتءارب ببسب ملاعلا نم اربي

 يف هل اهوزوجت ملو ىلوالا ةلاحلا يف هيلو نم ةءاربلا بوجوب هومتمزلأ دقف ؟ نيتلاحلا
 يفو ، هاوتف نم ةمئاق ةجحلاو يتفم ىلوألا ةلاحلا يف ملاعلا نأ باوجلاف { ةيناثلا ةلاحلا
 كلذ يف مكحلا ملعي ىتح مكاحلا مكحب مكحي نأ دحأل زوجي الو ، مكاح ةيناثلا ةلاحلا
 . ملعأ هللاو ، هيف مكاحلا ملعك { ءيشلا

 رهاظلاب ىلولا لاوحأ يف لصف

 هتءارب ةريرس ىرولا ىلع هتيالو تبجو يلو يفو
 قحتسا ةءاربلل اراهج اهب قطن يذلاو كيلع تبجو نإ
 هسخب رح وهو كلاهف هسفن نم ةءارب حي نمو

 لهأ نم مومعلا ىلع ةيالو مه بجت فنصف ، نيفنص ىلع رهاظلا مكح ءايلوألا
 منم فرع نمث صوصخلا ىب اع بت امنإو مومعلا ىلع ةيالو مض بجت ال فنصو ئ رادلا

 مهيف مكحلا نايب ىتأيسو ." ةقفاوملا
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 نوبج وتسي ام اوتأ ناو ارهج مهنم ةءاربلا دحأل زوجي الف لوألا فنصلا لهأ امأف

 { ثدحلا كلذ مهنم ملع نم ىلع امنإو 3 كلذ مهنم رهتشي مل اذإ رهاظلا مكح يف ةعاربلا هب

 نم عم الإ سانلا نم دحأ عم مهنم ةءاربلا رهظي نأ هل زوجي الو ، ارس مهنم أربي نأ

 راشأو (كيلع تبجو نإ هتءارب ةريرس) مظانلا لوق ىنعم اذهو . مهف هملعك ملع

 دنع فنصلا اذه لهأ نم ةءاربلا رهظأ نم مكح ىلا )حلأ .. اهب قطن يذلاو) هلوقب

 لوقلا كلذ هنم عمس نمم هنم ةءاربلل قحتسم هنأ كلذ مكحف ، مهيف هملعك ملعي مل نم

 يف وه ناك نإو ةءاربلل قحتسم يلولل فذاقلاو 3 هيلول فذاق رهاظلا مكح يف هال
 حيبي لعفب يتأي نأ هل سيلو & رهاظلا مكحلا فلاخي نأ هل لحي ال هنأل ، اقداص ةريرسلا
 كلاه وهف ةءاربلا هسفن نم هب حيبي لعفب ىتأ نمو ، سانلا نم دحأل ةءاربلا هسفن نم هب
 نم هب هللا رمأ ام فلاخ دق هنأ هكاله ببسو ، لعفلا كلذ نم بتي ملام ةرخالا ين

 ىنعمو ، كلاه وهف هيلع هللا بجوأ ام فلاخ نمو { رهاظلا يف تالضملا بنجت بوجو
 . اهيف هسفن لزنأ يتلا ةسخلا كلتب قيقح نزولل ءايلا فيفختب (رح)

 ملعأ لكلا ىلع مهل ةيالو مزلت مل ىلألا نم نكي نإو
 يمتحي اذ نم ضعبلاو ةيالو ملعت مل ام صخر مهضعبف

 مهل بجت مل نيذلا مهو { رهاظلا مكحب ءايلوألا يفنص نم يناثلا فنصلا وه اذه
 ئ لمعلاو لوقلاب نيدلا ف ةقفاوملا مهنم ملع نمم صوصخلا ىلع نكل © لكلا ىلع ةيال و

 راهظإ زاوج يف فلتخا دقف ةءاربلا هب نوبجوتسي ام فنصلا اذه لهأ نم دحأ ملع اذإف
 . مهنم ةءاربلا راهظإ ف عسو مهضعبف © هدنع ةيالو مهل ملعت ل نم دنع مهنم : ةءاربلا

 ‘ " نم دحأ ىلع مهتيالو توبن مدع لصألا نأل 6 مهالوتي هنأ هنم ملعي :1 نم دنع

 يربتملا نوكيف ، مهالوتي نم فداصي نأ ةفاخم مهنم ةءاربلا راهظإ نم عنم مهضعبو
 . مهل يلوتملا كلذ لنع ةءاربلا هسفن نم احيبم مهنم

 الو مهنم ةعاربلا راهظإ عم عنملا ديفي ال هبرق عم لاتحإلا اذه نإ لوقأو
 اذإ هزأل ةءاربلا هسفن نم ح مهال وتي هنأ ملعي ل نم دنع مهنم ءىرتملا نوكي

 نم أربي نا مهل ىلوتملل سيلف نيملسملا ضعبل لوق ىلع نإو مهم أربتي نأ هعس و

 7 كلذ ن أب هربخأ نإ معن ا نيملسملا لاوقأ نم لوقب ذخألا مهنم ىرربتملا اذه
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 © كلذ دعب اهيلع رصأ ناف 3 هدنع هنم ةءاربلا نع فكي نأ اذه ىلعف 5 هل يلو هنم أربتي

 ةيالو يعي نم نأ كلذ هجوو ء هالوتي نم دنع ةءاربلا هسفن نم احيبم ذئنيح ناك
 بجت نم ةلزنم هتيالو وه يعدي نم لزني ل ام هاوعد يف قدصم وهف سانلا نم دحأ

 . ملعأ هللاو { رفكملا هثدحب ةنيبلا هيلع موقت وأ ةرهشلاب هنم ةءاربلا

 ارهج دق هرفكب نإ سأب ال ارهتشم هنارفك نكي

 قافنلا لمتشي ام رفكلاب دارملاو ث ةءاربلل بجوملا لعفلا (نارفكلا) ب دارملا

 سأب الف ماعلاو صاخلا نيب ارهتشم ةءاربل بجوملا لعفلا-ناك اذإ : ىنعملاو © كرشلاو

 اهيلع هالوتي نأ دحأل حصي ال ةلزنم يف لزن دق هنأل 5 هنم ةءاربلا راهظإب دحأ ىلع

 دحأل هتيالو نكمت نمم وأ 5 هتيالو قلخلا ىلع بجت نمه ثدحلا لبق لصألا يف ناك ولو
 هل ةجح الف {| عومسم ريغ هثدح ةرهش دعب هتيالول يعدملاو ، هريغ نود سانلا نم

 اولوق 3 قفانمللو مكل ام) : إ هلوقل هنم ىربتملا كلذل ةمرح الو هنم ىربتملا ىلع
 هلوقب راشأو 2 (هرش سانلا رذحيل قسافلا ربخب اوعيذأ) : :فر هلوقلو { (هيف ام هيف

 نيثيدحلا يف رمألاف ، بجاو ال زئاج هرفك رهتشإ نم رفك راهظإ نا ىلإ (حلأ .. سأب الز
 . ملعا هللاو أ بوجولل ال ةحابالل وه امنإ

 لعف امع بتي مل نإ هرفكب لق كل يلو نم ربتمو

 | بتي ملف هبيتتست نأ دعب هنم أربت نأ كيلعف ربتم هنم ءىربف يلو كل ناك اذإ يأ

 بوجوب ههبنف عنتمإ نإاف { هبتثسا فذاق كيلو فذق اذإ : ناهبن يبأ نب رصان خيشلا لاق

 . هنم أربت نأ كيلع ذئنيحف عنتمإ ناف ؤ هيلع ةبوتلا
 ىتأيس اك ءاهقفلا نم فالتخإ اهبوجو يفو { ةنسحتسم ةءاربلا لبق ةباتتسالاو : تلق

 . نكرلا اذه نم عبارلا بابلا يف ىلاعت هللا ءاش نإ
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 فق هنع دجت مل نإ هل ارذغ ىفتقا ضرفلا كرت يلو يلو
 لمع امع نعجري مل نإ ربتلو لبق كنم نكي نإ هبتسا مث

 .نوكي نأ امأ :نيرمأ دحأ نم ثدحلا كلذ ولخي الف اثدح يلولا ثدحأ اذإ يأ

 ىلاعت هللا ءاش نإ _ يناثلا رمألا نايب ىتأيسو 8 أعم دابعللو هلل وأ ، طقف لج هلل قح هيف
 كلذ وحن وأ مايص وأ ةالص نم ةضيرف كرتك هدحو هلل قحلا هيف اثدح ثدحأ نإف _
 وهف هوحنو نايسن نم رذع هجو هل لمتحا اذإف ، كلذ يف هل رذعلا عبتا يأ : ىفنتقاف

 رذعلا عطقنا اذإف { اذه ىلع هنم أربت نأ كل زوجي الو 5 هنالطب حصي ىتح هلاتحا ىلع

 نا كيلعف عنتما نإو هتيالو ىلإ عجر بات نرف هبيتتست نأ راتخلاف لاتحإلا عفتراو

 . ةلاحلا هذه يف هنع فوقولا الو 7 هتيالوب كسمتلا كل زوج الو هنم أربت

 هبتنا لتقلاك دابعللو قح هب هلل ام يلولا ىتأ ناو
 فعض هنم ةءاربلا يفو هنع فقي مهم ضعبلاو هلوت

 ىري لحلا ضراعو هلصأ ي ارجح لعفب ىتأ نإ كاذك
 لح ثيح الإو الطابو اقح لمتحا هلعف ناك ام اذإ اذه

 كلف 3 هوحنو سفنلا لتقك 3 دابعللو هلل هيف قحلا نوكي اثدح يلولا ثدحأ اذإ يأ
 حص نإف ، لطاب هنا حصي وأ قح كلذ هلعف نا كدنع حصي مل اذإ قرط ثالث هيف
 مظانلا لوق ىنعم اذهو . ةءاربلا الإ سيلف هلطاب حص نإو 0 ةيالولا الإ سيلف هقح

 مل نإو يأ (لح ثيح الإور : هلوق ىنعمو ، (هرخا ىلا تيبلا .. ناك ام اذإ اذه)
 (حأ .. ىتأ اذإ اذكر هلوق امأ ، لطاب وأقح نم لزن ثيح هلزنأف هلطابو هقح لمتحم

 ةحابإلا نوكت نأ حصي نكل لصألا يف اروجحم العف ىتأ نا يلولا مكح ىلإ ةراشإلا هيفف
 هيف لعفب ىتأ اذإ اميف همكحك ةلاحلا هذه دنع يلولا مكح نأ ىلا راشأف ، ةضراع هيف

 © اروجحم هلصأ ناك ام هلائمف ، ثالنلا قرطلا هيف كلف يأ : اضيأ قح هدابعلو قح هلل

 محللا ناف يسوجم دي نم امحل لكأي كيلو ىرت نأ وه ، ضراعل ةنكمم هيف ةحابإلاو

 ةحابإلاو { هتاكذ زوجت نمم محللا كلذل يكذملا نأ ملعي ل نمل لصألا يف مارح هدي نم

_ ١٢٣٦



 عضوملا اذه يف حص انه نمف ، يسوجملا ريغ وه حباذلا نوكي نأ لاتحإل ةنكمم هيف

 : ثالثلا قرطلا

 يضر يلعوبأ مامإلا هيلعو ث ةيالولا نم ىلوألا هتلاح ىلع هؤاقب : لوألا قيرطلا
 { ةماقتسالا يف _ هنع ىلاعت هللا يضر _ ديعس وبأ مامالا هححصو هنع ىلاعت هللا

 . هلثم نيقي الإ نيقيلا ليزي الو ، نيقيب تعقو هتيالو نأ كلذو
 5 اثدحم ىلوتت نأ ةفاخم لاكشالا نم هيف لخد امل يأرلاب هنع فوقولا : ينانلا قيرطلا

 : ملسأ فوقولا نأ ينعي ملسأ وهو _ هنع ىلاعت هللا يضر _ ديعسوبأ مامإلا لاق

 . ةمالسلا ىلإ برقأ يأ
 حصي ىتح رهاظلا مكح يف اروجحم ىتأ هنأ ىلع © هنم ةءاربلا : ثلاثلا قيرطلا

 : لاق ثيح ٤ رباج يبأ نب ىسوم مامإلا هيلعو ، قحلا هوجو نم هجو ىلع هاتأ هنأ

 ةماقتسالا يف ديعس وبأ مامالا أدج قيرطلا اذه فعض دقو ، لتاقلا نم أرباو لوتقملا ىلوتأ

 ىوعد هلتق دعب لوتقملا كلذ ىلع لتاقلا اذه ىعدا اذإف 3 هيلع ف وق ولا دارأ نم هعجاري

 هقبسف هلتقيل هءاج وأ ، مالسإلا نع دترإ هنا : لوقي نأك لوتقملا مد ليلحت اهب حصي
 نوكي اذه لك يفف ايلو لوتقملا ناك نإف ©} كلذ وحنو { هلتقف هتأرما ىلع هكردأ وأ

 ريغ يف هتلاقمل اقيدصت لدع يدهاشب يتأي ىتح مالسإلا مكح نع اعولخم افذاق لتاقلا

 هيف لاق نم ىلع سأب الف يلو ريغ لوتقملا ناك نإو { انزلا يف دوهش ةعبرأبو 5 انزلا
 فوذقملا ناك ءاوس اعرش ع ولخم انزلاب فذاقلا نإف انزلاب هامر اذإ الإ ، كلذ نم ائيش

 . ملعأ هللاو ، كلذ ىلع دوهشلا رضحي ىتح يلو ريغ وأ ايلو

 امهناف دحاو رفك بجوي اب افلاخت نيلو يفو
 فعض يف انوكي نا يأر فوقو فقف تئش ناو يأرلاب لوت

 ملعن اميف قحلا ةيالو مزلت نيلاع انوكي
 رذع هلوتي مل نم ليقو رصملا نم ةءارب نبجوأو

 نوكي نأ زوجيو & نيقحم امهالك نوكي نأ زوجي الف نيدلا يف نافلتخلا فلتخا اذإ
 كترضح يف كلذ عقو اذإف { الطبم رخالاو اقحم امهدحأ نوكي نأو { نيلطبم امهالك
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 امإ : نيرمأ دحأ نم نافلتخملا ناذه ولخي الف ، هيف كشت ال ثيح نم هملع كفلب وأ
 قحما نوكي نأ الإ مهللا امهرمأ نم ةمالس يف تنأف مدقت اميف كل نيلو ريغ انوكي نأ

 ىلع لطبملا نم أربت نأ كمزلي ذئنيحف هفلاخ نم نالطبب كيلع ةجحلا ميقيف املاع امهنم
 نوكي وأ & لضملا لالضب لهجلا كعسي الف ةلمجلا يف ثدحلا نوكي وأ « راتخلا بهذملا
 كل نييلو اناك نإو ، فالتخإلا نم مدقت ام ىلع تنأف اهريسفت نم ءيش يف ثدحلا
 © اعم نيملاع وأ ، اعم نيفيعض انوكي نأ امإ : رومأ ةعبرأ دحأ نم ناولخي الف مدقت اميف
 امهرمأ يف كلف اعم نيفيعض اناك ناف & سكعلا وأ 5 افيعض لطبملاو املاع قحما وأ

 : ناقيرط

 . يأرلا ةيالو ىلإ نيدلا ةيالو نم امهليزنت : لوألا قيرطلا
 كنأ دقتعت نأ يأرلا فوقو ىنعمو ، يأر فوقو امهنع فقت نأ : يلافلا قيرطلا

 امهالك هيف انوكي نأ زوجي ال ثيحب ، لكشملا رمألا نم كل ضرع امل ، امهنع فقاو

 انركذ ام ىلع ينبنيف لظبملا نم أربتو ، امهنم قحما ىلوتت كنأ كلذ عم دقتعتو ؤ نيقحم

 تفقو اذإو ، ةطيرشب يلولل ناك اك 0 امهل وعدت نأ كل زوجي يأرب امهنيلوت اذإ كنأ
 امهنم قحملا كل نيبتي ىتح يلولا هقحتسي امب امهل وعدت نأ كل زوجي ال يأرلاب امهنع
 امهنم قحما ىلوتت.نأ الإ كل زوجي الف نيملاع امهالك ناك نإو 3 هيداعتف لطبملاو 5 هيلاوتف

 « هيف نيتقيرط ىدحإ هذهو { نيدب لطبملا نم أربتو © نيدلا ةيالو نم هيلع ناك ام ىلع
 زوجي لب © هلالض كل نيبتي مل اذإ امهنم لطبملا نم ةءاربلا كمزلت ال ةيناثلا ةقيرطلاو
 8 نيطرش ىلع ةفوقوم ةقيرطلا هذهو ث يأرب هنع فقت نأو © يأرب هالوتت نأ كل
 لجأل امهنم قحملا نم أربت ال نأ امهيناثو ، نيدلا ةيالو يف نيفلتخملا عمجت ال نأ : امهدحأ

 امهف افيعض لطبلملاو املاع قحما ناك نإو 3 نيد الو يأرب هنع فقت ال نأو قحلاب هلوق
 اناك ول نأ ةلزنمب امهف افيعض قحماو املاع لطبملا ناك نإو ، نيملاع اناك ول نأ ةلزنمب
 . ملعأ هللاو { نيفيعض

 هلنمك كلاه كاذف اولاق هلعفل اندحمن ىلوت نمو

 لعف نمو & كلذ هثدح ىلع 0 ةحيبقلا ثادحألا نم اثدح اثدحم ىلوتي نأ دحأل زوجي ال

١٢١٨



 لاق ، ثدحملا ىلع قلطي ام ةيمستلا نم هيلع قلطيو ، ثدحملا لثمك كلاه وهف كلذ
 لسرلا متاخ نمز ف نوبطاخملا ءالؤه ر «لبق نم هللا ءايبنأ ,نولتقت ملف 12 ىلاعت

 ىلاعت لاقو 9 نيلتاقلا مهءابآ مهتيالول ةلتق مهامس امنإو 3 مهيديأب ايبن اولتقي ملو ع

 مكحب يلوتملا ىلع ةيالا هذه يف ىلاعت انبر مكح دقف : « هنإف مكنم مهلوتي نمف
 . ملعأ هللاو { ةلالضلا يف ءاوس مهلعجف ٤ ىلوتللا

 ثلاثلا بابلا

 ثلاثلا نكرلا نم
 هماكحأو هماسقأو فوقولا ف

 لالض ىلع كذ وأ لاكشأ لاؤس وأ يأر نيد فوقو

 لوخدلا نعو ( هنيعب دحأ ةيالو يف لوخدلا نع كاسمالا وه احالطصا (ف وقولا)

 { نيدلا فوقو) ةسمخ هماسقأو © افقاو كلذ نع كسمملا ىمسيف . هنم ةءاربلا يف

 ةسمخ هذهف ز (كشلا فوقوو ، لاكشإلا فوقوو 3 لاؤسلا فوقوو { يأرلا فوقوو
 . اهنم ريخألا الإ ةزئاج اهلك تافوقو

 هبوجو ىلعو © هيلع عمتجملا هنألو ، تافوقولا لصأ هنوكل نيدلا فوقوب مظانلا أدب

 نوكل يأرلا فوقوب ىتلو 3 اهبوجو يفو اهتوبث يف فلتخم هنإف { هيلت يتلا ةثالثلا نود
 هعضوم يف هكرت زوجي الو بجاو هتوبث ىأر نم دنع وهف ، نيدلا نم اءزج يأرلا
 ضعبف 5 هل امزالمو يأرلا فوقو نم اقلطم صخأ هنوكل لاؤسلا فوقوب ثلثو { هدنع
 فوقوب هبقعو ، مهنم نورخا هافنو ، لاؤسلا فوقو بجوأ يأرلا فوقو بجوأ نم
 نوكي يأرلا فوقو روص ضعب يفف } اضيأ يأرلا فوقو نم صحأ هنوكل لاكشإلا
 نايب نم نكمتيل كشلا فوقوب متخو & دجوي ال اهضعب يفو ، لاكشإلا فوقو
 . (لالض ىلع كش وأ) هلوقب كلذ ىلا راشأ اك ، همكح

 ىدنقت اميك هنم ارشو اريخ دهعت مل ىتف لك يف نيدلاف
 ةيالو نع فكلا وهف نيدلا فوقو امأف 3 هلحم نايبو { نيدلا فوقو نايب اذه
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 هنم ملعت ل فلكم لك يف نوكي هناف هلحم امأو © مدقت إك هنم ةءاربلا نعو 3 نيعم

 مكح نإف © ةءاربلا بجوي ام رشلا لاعفأ نم الو 7 ةيالولا بجوي ام ريخلا لامعأ نم
 ةيالو ىلع مودقلا نأل } كلذ الإ هيف كعسي الو ابوجو فوقولا صخشلا اذه لثم
 (ىدتقت اميك) هلوق ىنعمو 0 هنم ةءاربلا ىلع مادقإلا اذكو . انيد روجحم لوهجملا

 رش ملع الو 3 ةيالولا بجوي ريخ هيف كل مدقتي مل يأ هنم تملع امب يدنقتل يأ
 . ملعأ هللا و { ةدئاز اميك هلوق يف امف {© هيف تملع امب يدتقتف ةءاربلا بجوي

 امهبأ دق همكح كيلع ارمأ انست نا يلولا يف يأرلاو

 اومزلأ نم عم يأرلا فيلح وهف مزلي اذ عم لاؤسلاو ليقو

 ارمأ هب وك ر ببسب ةيالو كدنع هل تمدقت يذلا نع فقت نأ وه يأرلا فوقو

 لطاب وأ ؤ هيلع هيلاوتف قح وهأ يردت الف © هملع كنع رتتساو همكح كيلع لكشأ
 يف كل اوزؤج _ ىلاعت هللا مهمحر _ قرشملا لهأ نم انباحصأ نإف 5 هيلع هيداعتف
 فوقو ىنعملا اذهب فوقولا اومسو { هثدح مكح ملعت ىتح كيلو نع فوقولا ةلاحلا هذه
 هيلو ثدح مكح نع لأسي نأ فقاولا ىلع بجوأ دق كلذ زاجأ نم ضعبو ى يأ رلا

 لاؤسلا داقتعا عم يأرلاب فوقولا اومسو ، نايبلا ماقم ىلا لاكشإلا زيح نع جرخي ىتح
 امأو (تيبلا .. لاؤسلاو ليقو) هلوق ىنعم اذهو ، لاؤسلا فوقو ثدحلا مكح نع

 اولاق نيذلا دنع يأرلا فوقول مزالم لاؤسلا فوقوف يأ (يأرلا فيلح وهفر هلوق
 ٦ يأرلا فوقول بحاصم وهو الإ هب نيلئاقلا دنع لاؤسلا فوقو نوكي ال يأ ، هم وزلب

 درجت نإو ، يأر فوقوو لاؤس فوقو يمُس لاؤسلا داقتعا يأرلا فوقو عم ناك نإف

 . ملعأ هللاو 3 الإ سيل يأر فوقو ىمسيف لاؤسلا داقتعا نع يأرلا فوقو

 ملعي مل اذإ لاكشإ فرقو مكحا انعالت نييلو يئو
 كشي نم ريغ يلوت ال نأ كشلاو امهنم لك نالطب

 كلذو ، امهدحأ رفك بجوي ًالعف العف اذإ نييلولا نع فوقولا وه لاكشإلا فوقو
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 امهيأو © لطبلا امهيأ ملعي مل و ضعب نم امهضعب أربي وأ اضعب امهضعب نعلي نأ لثم
 اذه امهنع فقي نأ كلذ امهنم عمس اذإ امهالوتي نم ىلع بجاولا ناف { كلذ يف قحملا
 كشالو ناك اعم امهالوت اذإف { امهدحأ نالطب نم دبال هنإف { هيف امه يذلا لاكشإلا
 © قحما نم ةعاربلا يف عوقولا هيلع فيخ اعم امهنم أربت اذإو ، لطبم ةيالو يف اعقاو
 ىلاعت هللا مهمحر _ ةقراشملا مهو انباحصأ نم لاكشإلا فوقو تبثأ نم لوق ىلع اذه

 ىنعم ىلع ال نكل ‘ اضيأ انهاه هبج وأ يأرلا فوقو دنع لاؤسلا داقتعا بجوأ نمو

 اقلطم صخأ لاكشإلا فوقو نأ ملعاف هلك اذه تفرع اذإف ، لاحلا نم هيف عقو امع
 اثدح اثدحأ اذإ نييلولا نع فوقولا ىلع قدصي يأرلا فوقو نإف { يأرلا فوقو نم

 ثدحأ اذإ يلولا نع فوقولا ىلع قدصيو امهنم لطبملا نم ملعي ملف نيقحم هيف نانوكي ال
 اثدح اثدحأ اذإ نييلولا ىلع الإ قدصي ال لاكشإلا فوقوو ، همكح فرعت ال اثدح
 .. حالطصالا يف ةحاشم الو حالصإ لكلا ةيمستو ث هيف لطبملا امهيأ ردي م

 هناب هفرعو " كشلا فوقو ةقيقح نايب ىلإ ةراشإ وهف (حلا .. كشلاور هلوق اما
 كرتتو ءيش نع فقت نأ وه كشلا فوقوف يأ ككش لثم كشي ال نم ةيالو كرت
 مكحو ء هيف لخادلا نالطب بجوي ال ءيشلا كلذ نوكي نأ طرشب هيف لخد نم ةيالو

 هتيالو كرتو 3 هيف لخد قح لجأل قحما ةيالو كرت نم هيف امل مرحم هنأ فوقولا اذه
 . ملعأ لاعت هللا و ئ مارح اضيأ فضلا ف وق وف ئ مارح ىنعملا اذهم
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 ثلاثلا نكرلا نم عبارلا بابلا

 اهنم رئابكلاو رئاغصلا ةفرعمو . بونذلا ماسقأ يف

 رئاغصلا ةفرعم ىلع بترتي ام لجأل وه امنإ نكرلا اذه يف بابلا اذه ركذ بسان

 وه امنإ ةءاربلاو ةيالولا ملع نإ : لوقأ ينأ ىلع 0 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم رئابكلاو
 + ةءاربلاو ةيالولاب ملاع رئابكلاو رئاغصلاب ملاعلاف { رئابكلاو رئاغصلا ةفرعم يف رصحنم

 املاع نوكي ىتح اهيف ءاملعلا لاوقأب طاحأ“نإو ةءاربلاو ةيالولاب املاع نوكي الو

 . رئابكلاو رئاغصلاب
 ةلزنمب و ؤ لكلا نم ءزجلا ةلزنمب هعم امه امنإ بابلا اذه نايلي ناذللا نابابلا امأو اذه

 ماكحأ نايب يفو رئابكلا نم صوصخم ضعب نايب يف امهنم الك ناف لامجإلا نم ليصفتلا
 رئابكلا رئامس نيب نم ةصتخم نيبابلا يف ةروكذملا رئابكلا كلت تناك امل نكل ، كلذ

 ةللاو ، فصنم لمأتم ىلع كلذ ىفخي ال اك مجارتلا يف امغدرفا اهيلع بترتت ماكحأب
 . ملعأ

 قرفلا نايب يف ءاملعلا ذخأ اهرصح توفي رئاغصلاو رئابكلا تايئزج تناك املو

 اوذخأ دقو 7 ءاملعلا هتركذ يذلا لامجإلا اذهب امهيلع فقاولا لدتسيل الامجإ امهنيب

 : لاق ثيح هلوقب مظانلا هيلإ راشأ ام اهحصأ ةريثك دودحب اهوفرعو رئابكلا فيرعت ين

 ابضغ هنم يرابلاو هب دح ابجو ريبك نامسق بنذلاو
 طقس هب نم لوسرلا حبق وأ طخس وأ هيلع نعللا بجوأف

 وهف (ريبك) لا امأو . هنايب تأيسف ريغصلا امأف ، ريبكو ريغص ىلإ بنذلا مسقني
 ديعو وأ (رمخلا برشو ةقرسلاو انزلاك) ايندلا يف دح هببسب هلاعفل تبث يذلا بنذلا

 قوقعلا لثم كلذو ، ابضغ هنم يرابلاو) هلوقب مظانلا هيلا راشأ ام وهو 3 ةرخالا يف
 يف ، كرشلاك نعللا هلعف ببسب هلعاف ىلع بترت ام عونلا اذه تحت لخديو ٠ ابرلاو
 طخسب نرتقا ام اضيأ اذكو 3 ةيآلا هللا ةنعل مهيلع نأ مهؤازج كنلوأإل لاعت هلوق
 ابوح ناك هنا لاعت هلوق يف ك كلذو « مظع وأ ريبك هن أب هفصوف ٦ لاعت هللا نم

 يذلا بنذلا اضيأ عونلا اذه تحت لخدي اذكو هميظع ناتهب اذه كناحبس 0 ا
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 عراشلا نم ردصي ال هوحنو حيبقتلا نإف ، (اذك لعاف هللا حتق) : هع هللا لوسر هيف لاق
 . ملعأ ىلاعت هللاو ، بونذلا نم اريبك ناك ام ىلع آلإ

 بعللا لثمو صقرلاو فخ نإ بذكلا لثم ريغصلا هسكعو

 تبثي مل يذلا وه هفيرعت يف لاقيف 3 ريبكلا سكع وه بونذلا نم حريغص) لا

 بسنو © رئاغصلا دوجو مهضعب ركنأو { ةرخآلا يف ديعو الو ايندلا يف دح هلعاف ىلع

 اذهو (ةريبك اهب هللا ىصعُي ةيصعم لك) لاق هنأ هنع يورف ؛ سابع نبإ ىلإ راكنإلا اذه
 ئ اهمكحل راكنإ ال ةريغص ةريغصلا ةيمستل راكنإ وه امإ هنع هللا يضر هنم راكنإلا

 رئاغصلا دوج وب : لاق انباحصأ صعب و "٨ هدر دحأل سيل باتكلا صبب تباث اهمكح ناف

 ناكل تبع ولو : لاق ، رشبلل ةمولعم, ريغ ةدوجوم اهنأ هعمف جراخلا يف اهنييعت ركناو

 ررهمج بهذو « رئابكلا بانتجاب اهنع وفعم اهنا ثيح نم اهباكترا ىلع ءارغا اهنييعت
 بذكلاب اهل اولثمو 3 رشبلل ةمولعم ، جراخلا يف ةدوجوم اهنأ ىلا قرشملا لهأ نم انباحصأ

 نإ بذكلا لثم)|مظانلا لوق ىنعم اذهو ث حابم ريغلا بعللابو صقرلابو ؤ فيفخلا
 هب لطعي ملو & قح هب لطبي مل يذلا : وه فيفخلا بذكلاب دارملاو ، (لا .. فخ

 رئابك نم ذئنيح نوكيو 8 فيفخلاب سيلف نيروكذملا نيذه دحأ هيلع بترت ناف 0 مكح

 نإف 0 هتحابإ عراشلا نم درت يذلا بعللا وه حابم ريغلا بعللاب دارملاو 3 بونذلا

 هسرعو هسوقو هسرفل لجرلا ةبعالم لثم كلذو ، الصأ ةيصعمب سيلف احابم هنم ناك ام

 ةيحابالا دح نم اههبشأ امو ءايشألا هذه تجرخ امبرلو { كلذ هبشأ امو ريغصلا هدلوو

 هللاو ) ةينلا بسحح . ميرحتلا مكح ىلا ةحابالا نع تجرخ امبرو ئ ةيبدنلا دح ىلا

 . ملعأ ىلاعت

 نسلاو باتكلا يف ريبكلا قأ 3 نمكف ريغصل رصأ نمو

 رئاغصلا ماكحأ نمف 5 اضيأ اماكحأ اهرئابكل نأ اك ماكحأ بونذلا نم رئاغصلل

 رارصإلا نوك ناف { ةريبك اهيلع رارصإلا نوك وهو رئابكلا نيبو اهنيب كرتشم وه ام
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 . رئابكلا نود اهب صتخم وه ام اهماكحأ نمو ى رئابكلاو رئاغصلا يف دوجوم ةريبك
 رارصإلا اماف ، (تيبلا .. اريغص ابنذ بكارلل مكحلاو) مظانلا لوق دنع هناي ؛ تأيسو

 ام ىلع اورصي مل وزف ىلاعت هلوقل بونذلا رئابك نم ةريبك اهرّيصي هناف ةريغصلا لع
 اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو ىلاعت هلوق دعب نوملعي مهو اولعف

 . ةيآلا همهبونذل اورفغتساف هللا

 يا ، مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ هلوق ىلع فوطعم اورصي مل و ىلاعت هلوق ناف
 بجاو كلذ لعفو ، بنذلا نع عالقإلاو نارفغلا بلط ىلع كلذ مهلمحف هللا باقع اوركذ

 بوج وف 0 اهريغو ةيالا هذهل يعطق كلذ بوجوو ا سفنلا ملظ دعب و ةشحافلا لعف دعب

 ىلع ىفخي ال رظن هيفو . ةيالاب لالدتسالا ريرحت اذه ، كلذل ىعطق هيلع فوطعملا

 رسيلف 5 انهاه ركذ امل رارصإلا كرت بوجو ملس ول هنأ رظن كلذ هجوو . لمأتم
 7 ملظو ةشحافلا نع عالقإلا ماقم يف قيس امنإ هنأل ةريغصل ا يف هميرحن ىلع ليلد هيف

 مهنأ ىلع ةمألا عامجإو ةنسلاب لالدتسالا ىلإ ع ء وجرلا ن رسحألاف إ ناتريبك امهو
 ا هلوق كلذ ف ةحيرصلا ةنسلا نمف 6 9١ كلذ ىلع ع راشلا صنب ةلالض ىلع نوعمتجخن

 دنع ةريبك الو ، رارصإ دانع ةريغص ال) ثيدح ر (رانلا ىلإ امدق نورصملا كله)
 ةمألا ىف يف ضيفتسم اهانعمف دانسإلا ةيداحأ تناك نإو ثيداحألا هذه و (رافغتساو ةبوت

 نا لوقي نم الو الصأ رارصإلا للحي نم مهيف دجن الف 3 ءاملعلا ةملك تقبطا هيلعو
 . ملعأ هللاو ١ ةريغص رارصإلا

 ندف هضغبب هللا ىلإ ىبل نإف هبوت ريبكلا بكارو

 يف نوكي ام اهنم اماكحأ رئابكلل نا ملعا ، بونذلا نم رئابكلا مكح نايب اذه
 دعولا باب ىف ف مكحلا اذه نايب مدقت دقو ث هللاب ذايعلاو رانلا يف دولخلا وهو ةرخآلا
 نوكي ام امهدحأ : نيمسق ىلا مسقني ر ع ونلا اذهو ايندلا يف نوكي ام اهنمو © ديعولاو

 | انزلا يف مجرلاو دلجلاو ى ق يف عطقلاك كلذ لعاف ىلع ةلجاعلا تابوقعلا نم
 امأو 5 انه هركذل ةجاح الف هقفلا يف مسقلا اذه لحمو { كلذ وحنو 5 رمخلا يف دلجلاو
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 بكارور مظانلا لوقب دارملا وهو داقتعالاب اهماكحأ نم قلعتي ام وهف يناثلا مسقلا
 بونذلا نم ريبكلا بكار يف اوفلتخا ءاملعلا نأ امهيف ام لصاحو 0 نيتيبلا .. (ريبكلا

 ء ٠0 . نيبهذم لع
 رصا ناو 0 هنم لبق بات نإف ، هلعف نم باتتسي ةريبكلا لعاف نا : لوالا بهذملا

 ىنعمو ،(حلا .. هبوت) مظانلا لوق ىنعم اذهو 5 هنم ءىرب ةبوتلا نم عنتماو هتيصعم ىلع
 ‘ لاع هلل انيد هضغب دقتعا يأ (ندف هضخغبب هللا لإ هلوق ىنعمو 0 عنتمأ يأ (ىبأ)

 نا : هرهاظ ىضتقمو _ هنع هللا يضر _ ديعس يلأ مامإلا رايتخا وه بهذملا اذهو

 . يلو ريغ وأ اهلعف لبق ايلو ناك هنم ةءاربلا لبق باتتسي ةريبكلا لعاف

 نإف {©ك باتتسي ش كلذ هلعف نيح نم هنم أربي ةريبكلا لعاف نأ . : يناثلا بهذملا

 لوق ىنعم اذهو 5 هنم ةءاربلا ىلع رمتسا هبنذ ىلع ارمتسم رصأ ناو 3 هنم لبق بات
 دقتعاو { ةريبكلا لعاف لالضب مكح ءاملعلا ضعبو يأ (حلا .. هللض مهضعبو) مظانلا

 نيقيرفلا دنع ةباتتسالا نم دبالوء كلذ دعب نم هباتتسا مم هبيتتسي نأ لبق هنم ةءاربلا

 اهضرف طقسيو & ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب نم اهنأل اهيلع ردق نم ىلع
 لعافلا لوبق نم سيآلا رداقلا ىلع اهبوجو يف فالخلاو { اهلعف ىلع ردقي ال نمع
 . ملعأ هللاو } ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف مهبهاذم ىلع جيرخت كلذ لك 7 اه

 اربكتسم ىري ىتح همالسإ ارغص ابنذ بكارلل مكحاو

 ام ف ئ ىورخأو يويند زد ناعون رئاغصلاب صاخلا ر نأ ملعا ئ اهب رصاخلا مكحلا نايب

 رئابك اوبنتجحت ناز لاعت هلوقل رئابكلا بانتجاب ةروفغم اهنا وهف يورخألا اهمكح

 . مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلاف ىلاعت هلوقلو هئمكتائيس مكنع رفكن هنع نوهت
 يويندلا اهمكح امأو ، بونذلا رئاغص يه ممللاو ، ةرفغملا عساو كبر نا ممللا ال الإ
 هرارصإ هنم ملعي ىتح قسفي الو للضي الف مالسالا ىلع هئاقب "" مكحي هنأ وهف

 ةعاط نع رابكتسا هنم ملعي ىتح يأ (اربكتسم ىري ىتحر هلوق ىنعم اذهو 0 اهيلع

 : لاقف رارصإلا ةقيقح نايب يف ذخأ مظانلا نا مث 7 هللا رمأل دايقنا مدعو 0 هللا

س ١٤٥



 لمعلا نم بتي ملو ىضم اذإ له ريغصلل رارصالا يف فلخلاو
 فالخ الب مهدنع يلانلاو فافختساب هاتأ نكي نإ روأ

 قحتسيو 3 رئابك رئاغصلا هب ريصت يذلا رارصإلا ةقيقح نايب يف ءاملعلا فلتخا يأ

 كرتو هيلع ةماقإلا وه بنذلا ىلع رارصإلا نإ : موق لاقف © قيسفتلاو ليلضتلا هلعاف

 ر ارصالا نإ) لاق ثيح ىدسلا نع ىوري ام بهذملا اذه لثمو 7 هنع عالقإلا

 فافختسالا دصقب هلعف وه بنذلا ىلع رارصالا نأ لا نورخا بهذو « (ر ارمتسالا

 . لوألا هجولا يف فالخلا امنإو ، رارصإ هنإ مهنيب فالخ ال هجولا اذهو © هراقحتساو هل
 نيب قرفلا مهفاف ، كرش هللاب دايعلاو وهف هنع هللا يهل افختسم بنذلا قأ اذإ امأ

 نا نسحلا نعو ث مادقالا ةلزم هنإف هنع هللا يبنل فافختسالا نيبو بنذلل فافختسالا
 ال ةريغصلا لعاف نا ماقملا ريرحتو ، ثلاث بهذم وهف هيلعو رارصإ ادمع بنذلا نايتا

 { انيد دعي ال هيف فلتخملا نال رارصإ اهنإ ءاملعلا نيب فالخ ال ةلزنم لزني ىتح هنم أربي

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 هار همكح يف مهضعب هاتا نإ يلولا يف فلخلاو

 ابوتي نأ لبق فوقولا ىلإ ابهذ ضعبو هبؤتي ملو

 هبنذ نم هباتتسا اذ دعبو هب هنظ نسحا مهضعبو

 نا مدقت امم ملعي اك رارصإلا ىلإ ال ريغصلا بنذلا ىلإ ةدئاع (هاتأ) هلوق يف ءاهلا
 بهذف ريغصلا بنذلا ىتأ اذإ يلولا يف اوفلتخا ءاملعلا نا : ىنعملاو 5 ةريبك رارصإلا

 هلوق ىنعم اذهو هبنذ نم باتتسي نأ ىلإ جاتحم ريغ هتيالو ىلع قاب هنأ ىلا مهضعب
 لبق هيلع ناك يذلا مكحلا يأ همكحب دارملاو (هبؤتي ملور (هار همكح يف مهضعبف
 فوقولا لإ موق بهذو © هيف بهاذملا حصأ وه بهذملا اذهو 5 ةيالولا وهو لعفلا كلذ

 { هنم ءىرب رصأ ناو & هتيالو لإ عجرو هنم لبق بات نإف باتتسي ىتح يأرلاب هنع

 « هبنذ نم باتتسيو نظلا هب نسحي نكلو ث هتيالو نع فقوي ال هنأ ىلا نورخا بهذو
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو { هنم ءىرب رصأ نإو 03 هنم لبق بات نإف

س ١٤٦



 ذلاذلا نكرلا نم سماخلا بابلا

 فذاقلا ماكحأو رئابكلا نم يش يف

 اوسسأ مارح لكلا ف فذقلاو سسجتلاو نمؤملا ةبيغو

 نمؤملا يف اريبك هنوك.صتخم اهدحأ { عاونأ ةثالث رئابكلا نم تيبلا اذه يف ركذ
 سسجتلا امهو رفاكلاو نمؤملا امهرجح يف كرتشم نارخآلا ناعونلاو 5 هادع ام ال
 . انزلاب فذقلاو

 الو لجو زع هلوقب ، ةصاخ نمؤملا يف روجح هنأ ىلع لدتسا دقف : لوألا امأف
 قفانملا يف ةبيغلاو { ةيالا لوأ نم ملعي اك نينمؤملل باطخلاو هماضعب مكضعب بتغي
 ؛ هرش سانلا رذحيل قسافلا ربخب اوعيذأ : هلع هلوقلو 3 ةيآلا موهفمل ةحابم كرشملاو
 ذذلتم ريغ ملكتملا نوكي نأ اذه يف طرتشاو & كرشملاو قفانملا اهيف كرتشي قسافلا ةظفلو

 ملعي اك ، هردغ ةلوبحأ ىف اوعقي نأ .. نم سانلا ريذحت ىن ايوان نوكي لب 0 ءالؤه ةبيغب

 . ثيدحلا نم
 ؛ هتاروع ىلع عالطالا دصقل ريغلا لاوحأ نع لاؤسلا وهو سسجتلا : يناثلا عونلا

 لاوحأ نع لاؤسلا وه سسجتلا نا : انلق امنإو { رفاكلاو نمؤملا يف روجح هنأ همكحو
 هللا يضر _ ديعسوبأ مامإلا هركذ ام وحن جرخيل 5 هتاروع ىلع عالطإلا دصقل ر

 ةمقسفلا نعو « مهجاهنم كلسيل نيضاملا نينمؤملا نع اربختسم جرخ نم نأ يف _

 اذهو ، دصقلا اذه ىلع ناك اذإ هيلع س اب ال هنا مهجاجوعا بنتجيل ثادحألا ٣

 نيعمل ةعاربلا وأ 8 هب هالوت نيعم ةيالولا هب بجت ام فداص اذإف ى سسجت ريغ هدنع

 . هب هنم اربت

 يف روجح وهو ء انزب فذق : لوألا عونلا ، ناعون وهو فذقلا : ثلاثلا عونلا
 ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاف ىلاعت لاق 3 رفاكو ملسم نم يأ { لكلا

 ةصاخ نينمؤملا يف روجحم وهو 2 انزلا ريغ ةرفكمب فذق : يناثلا عونلا 5 ةيآلا ءادهش
 باب يف عونلا اذه ركذ مدقت دقو & بذك هيف ملكتلا نأل { لاحلا لوهجم مهب قحليو
 . لوألا عونلا لعاف ماكحأ نايب بابلا اذه يف دوصقملاو © ةءاربلاو ةيالولا

_ ١٤٧



 نكز هرفك ًاييص نإو ًادبع نإو ارح نإ يلولا فذاقو
 لوالا لثمف ناك افلابو يلو نكي ملو ارح نكي نإو

 ةلزنملا 5 اقافتا هنيح نم اهيف رفكي : ىلوألا ةلزنملا ، لزانم عبرأ هل انزلاب فذاقلا

 ارفاك اهيف نوكي ال : ةثلاثلا ةلزنملا ، ةبوتلا نم عانتمالا دعب الإ هرفك ي فلتخي : ةيناثلا

 مل ام ادبأ ارفاك اهيف نوكي ال : ةعبارلا ةلزنملا ، اقافتا هفذق ىلع رصي ىتح هنيح نم

 ةيناثلا نم لك ليصفت ىتأيسو 2 ءارتفالا ثيح نم اذإ هرفك نإف { هلوق يف ايرتفم نكي
 هنيح نم فذاقلا اهيف رفكي يتلا يهو : ىلوألا ةلزنملا امأو ، يلاوتلا ىلع ةعبارلاو ةنلانلاو

 : نيعضوم يف عقتف

 وأ ادبع وأ ارح يلولا كلذ ناك ءاوس . ايلو فذاقلا فذق اذإ : لوأل عضوملا

 صوصخم دحأ ىلع وأ { اعيمج رادلا لهأ ىلع ةبجاو هتيالو تناك 06 ىننأ وأ ركذ ايبص

 دبعلاو رحلا امأف ، ملع يأ (نكز هرفكف) مظانلا لوق ىنعم اذهو ، هيلو عم هفذقيف
 دقو 0 عامجإ اب هيبأ ةيالوب هتيالوف يبصلا امأو ٤ مهسفنأ ةيصاخ نم ةيالو امهل عقت دقف

 باحصالا هيلع ام اذه _ نالوق _ ؟ال وأ ةبجاو يه له ا همأب هتيالو يف فلتخا

 نوكي ال يبصلا فذاق نأ مهل فالخ دصق ريغ نم يل رهظي يذلاو 3 ماقملا اذه يف

 هرودص نقيت اذإ هسفن يبصلا نم انزلا نأل 7 ايلو يبصلا ناك نإو اقساف فذقلا سفنب

 اقساف كلذب يبصلا نكي اذإو © هنع فيلكتلا عافترال ةيال ولا مكح نع هجرخي ال هنم

 ملعأ هللاو ، كلذب قّسفي وه نمل فذاقلا مكح يف نوكي ال كلذب هل فذاقلاف
 فوذقملا كلذ .نكي مل و رارقإلا لهأ نم اغلاب ارح فذاقلا فذق اذإ : يناثلا عضوملا

 يبصو ادبعو ارح بصتناو ، هنيح نم فذاقلا كلذ رفكي يأ لوألا مكحلاك وهف ايلو

 ناك ناو ارح يلولا ناك نإ هريدقت اهمسا عم ةفوذحم ناكل ربخ نهنم دحاو لك نأ ىلع

 . . ايبص ناك ناو ادبع

 يبأ اكرشمو نيلو ريغ يبص وأ ادبع فوذقملا كي نإو
 لعف نم ىتأ امم هييوتت لبق نم هريفكت يف فلخلاف

١٤٨



 عانتمالا لبق يأ 5 هنيح نم اهيف فذاقلا رفك يف فلتخي يتلا يهو ةيناثل ةلزنملا هذه
 © يلو ريغ ادبع فوذقملا ناك اذإ : لوألا عضوملا :عضاوم ةثالث يف عقتو 3 ةبوتلا نع
 اذإف { اكرشم فوذقملا ناك اذإ : ثلاثلا ه يلو ريغ ايبص فوذقملا ناك اذإ : يلانلا

 ىلا موق بهذف 5 هرفك يف فالتخإلا نم تملع ام هيف حص ةلزنملا هذهب فذاقلا لزن
 نع عانتمإلا دعب الإ رفكي ال هنأ لا نورخا بهذو {| فذق ام نيح نم رفكي هنأ

 لعاف مسا وهف { عنتما يأ (يأ) مظانلا لوق ىنعمو { كلذ هلعف ىلع ةماقإلاو ةبوتلا
 نم الدب 5 يبأو يبص يف ، فلالاب فقي نأ مظانلا ىلع ناكو ث عنتمأ اذإ ىبأي ىبأ نم
 نال ةعيبر ةغلب اذخأ كلذ نع لدع امنإو ، روهمجلا هيلع اك هحتف دعب عقاولا نيونتلا

 . بوصنملا ىلع فقولا يف لادبإلا مدع مهتغل نم

 الجعتسم فذاق رفكب مكحت الف الوهجم فوذقملا كي نإو

 عانتمإلا لبق هرفكب مكحي ال فذاقلا اهب لزن اذإ يتلا يهو : ةثلاثلا ةلزنملا هذه

 | يلو ريغ مأ يلو وهأ ملعي ال يأ لاحلا لوهجم فوذقملا ناكام ىتم كلذو ةبوتلا نع
 ىلع وهف ةلزنملا هذهب فذاقلا لزن اذإف ئ كرشم وأ ملسم ا غلاب مأ يبص © دبع مأ رح

 فذاقلا ىلع مكحيف فوذقملا لاح ملعي ىتح فذقلا لبق اهيلع ناك يتلا يأ ىلوألا هتلاح

 نم ةيلاحلا ىلع الحعتسم بصتناو {&© هنم ناك ام ىلع فذاقلا رصي وأ { هبج وتسي امب

 . مكحت لعاف

 بذكي ل اذإ ةيتا نارفك بجوي ل كرشم دنع فذقلاو

 افرعاف يبص لثم همكحب افلكم نكي مل نم عم كاذك

 ريغ نم الصأ ارفاك نوكي ال فذاقلا اهب لزن اذإ يتلا يهو : ةعبارلا ةلزنملا هذه
 : نيعضوم ف عقتو © هانملع اميف فالتخإ

 فذقلا لحتسي كرشم دنع فذاقلا ._ ناك اذإ : لوألا عضوملا

 ، لونجملاو يصلاك همكحب فلكي مل نم دنع فذقلا ناك اذإ : يناثلا عضوملا

١٤٩



 الف ابذاك ناك نإف © هب لاق اميف بذاك ريغ فاذاقلا نوكي نأ ةلزنملا هذه يف طرتشيو

 . هناتهبو هبذكب رفاك هنا لاكشإ

 انلعم اذ يف دوهشلا رضحي وأل انزلاب ناك فذقلا ام اذإ اذه

 انزلاب فذقلا يف وه امنإ انه ىلإ بابلا لوأ نم فاذاقلا يف هانركذ يذلا مكحلا اذه

 الف انزلا ريغب فذقلا امأ 6 كلذ وحن وأ ةيناز نبا وأ ناز نالف : لوقي ناك كلذو

 ىلع دوهشلا رضحأ اذإ انزلاب فذاقلا نا ملعاو 3 انه ةروكذملا ماكحأل هذه هيف لخدت

 هنم أربي الف ةلحكملا يف ليملاك ةأرملا يف فوذقملا جرف اوأر مهنأ اودهشف هلوق قدص

 ءىرب دوهشلا رضحب مل نإف ، دحلا كلذب هيلع ماقيو فوذقملا نم أربي امنإو ذئنيح
 ماقملا اذه يف دوهشلا نم ىزجي الو فذاقلا دح هيلع ميقاو رم ام بسح ىلع هنم

 ٨ هفذق اعيمج اوناك عبارلا دهشي ل و ةثالث دهش ناف ، ةأرما مهيف سيل لودع ةعبرأ نود

 . ملعأ ىلاعت هللاو ا 7 وأ ناتأرما وأ ةأرما مهعم ةثالث دهش نا اذكو 5 دحلا مهيلع ميقأو

 سد اسلا بابلا

 دوحجو معن رفك ىلإ رئابكلا ماسقنا يف
 ىلاعت هللا ءاش نإ ثلاثلا نكرلا ىلع مالكلا متي هب

 مسو امهنم ينانلا قافنلابو معنو درحج نامسق رفكلاو

 امن لسرمو ليزنت درل ام وهو اتح لوالا يف هعنماو

 لوألا امأف ، (معن رفكو دوحج رفك) نيمسق ىلا بونذلا نم رئابكلا مسقنت يأ
 اهلزنأ يتلا هللا بتك نم باتك در يأ ليزنت در هببسب ناك ام وهف { اكرش ىمسيو
 ةيا درو اهلك اهب قدص وأ ضعبلا درو اهضعبب قدص وأ اهعيمج در ءاوس هلسر ىلع
 ام اذكو ث اكرش درلا نوكي كلذ عيمج يفف ، ادحاو امكح وأ ادحاو افرح وأ اهنم

. ١١٥٠



 ناك ءاوس ى غيلبتلاب مهيلإ يحوأ يذلا هللا لسر نم لوسر يأ لسرم در هببسب ناك

 . اكرش درلا نوكي كلذ عبمج يفف ، مهنم دحاو مكحل وأ مهضعبل وأ لسرلا عيمجل درلا

 ىحوأ دق هللا نأو 7 ءايبنأ مهنأب مهقيدصت بجي هنإف { ءايبنألا لسرلا مكح يفو
 در ىنعأ _ نيعونلا نيذه تحت لخديو 0 اعامجإ كرشم مهنم دحاول بذكملاو & مهيلا

 دري مل و بتكلاو لسرلاب قدص نم هنإف « كرشلا عاونأ عيمج _ لسرلا درو ، بتكلا
 نوكيالو . هل اكرات وأ اهاضتقمب الماع ناك ءاوس ، كرشلا نم .املاس ناك اهنم ائيش
 الوسر هبيذكتب وأ هللا بتك نم اباتك وأ هللا ماكحأ نم امكح هدرب الإ اكرشم كرشملا

 اورهظأ مهنكل ، بتكلاو لسرلل نيقدصملا ةهبشملا يف فلتخا انه نمو ث هللا لسر نم
 ٤ ليوأتلاب مهرتستل نيكرشم ريغ نوقفانم مه : موق لاقف ، مسجتلاب اوحرصو هيبشتلا

 صن فلاخ دق مهليوأت نأل نوكرشم مهنأ ىلا موق بهذو . ليزنتلل مهدر مدعو
 بتك يف دوجوم فالخلاو ، يعطقلا صنلل دارلا مكح يف كلذب مهف ، باتكلا
 . انموق بتك يفو باحصالا

 ليزتل در هيف سيلو رئابكلا نم ناك ام وهف : ةمعنلا رفك وهو _ يناثلا مسقلا امأو

 اذهو 3 اقافن اضيأ ىمسيو & ةمعن رفك ىمسي عونلا اذه نإف . لوسرل بيذكت الو

 يمسق نم يناثلا مسقلا يمس يأ ، ملع يأ (مسو امهنم يلاثلا قافنلابور هلوق ىنعم
 اج اقفانم كرشملا ىمسي الف ، كرشلا ىلع قافنلا مسأ قالطإ زوجيالو ، قافنلاب رفكلا

 قافنلا مسا عنما يأ (لوألا يف هعناور هلوق ىنعم اذهو ، اكرشم قفانملا ىمسي ال
 لك قالطا عنتما امنإو { هيلع هقالطإ زوجي ال هنإف رفكلا يمسق نم لوالا مسقلا يف
 ماكحألا نم امهنم دحاو لك ىلع بترتي امل هبحاص ىمسم ىلع نيمسالا نم دحاو
 ماكحأ كرشملل اذكو 3 كرشملا فلاخت ماكحأ قفانمللف ، رخآلا ىلع بترتي ال ام

 الإ نينمؤملا ماكحأب ايندلا يف لماعيو ثراويو حكاني قفانملاف 2 قفانملا ماكحأ فلاخت
 هلتق لحو © هنم ةءاربلا بوجوو هتيالو كرتو هتداهش در يهو {} ةصوصخم عضاوم يئ
 ماكحأ امأو ، كلذب آلإ هيغب نع هدر ىلع ردقي ملو يغب هنم ردص اذإ هلام ةعاضإو
 : لاقف اهنايبب مظانلا لفكت دقف كرشملا

س ١٥١



 دبسلا مهنم برحلا يف نمتتغاو دبألا ىلع هلهأ سجرب مكحاو

 اوءاج مه ةيرب وأ برحلا ف ءاوس الل مهنم اذكهو

 . رهاظلا مكحب قافنلا لهأ ماكحأ فلاخت اماكحأ كرشلا لهأل نأ ملعو
 لاق ، رذقلا ميجلا نوكسو ءارلا رسكب سجرلاو هلهأ سجرب مكحي هنأ : اهدحأ

 هجولا الإ تيبلا يف حلصي الو & (ىهتنا) ميجلا رسكتو ءارلا حتفتو كرحيو : سوماقلا يف
 لامعألا نم رذقتسا ام لك ىلع _ سجرلا مسا ىنعأ ت قلطيو . هانمدق يذلا لوألا
 لاق ، هيف ناكرتشم قفانملاو كرشملا ناف { انضرغ نم اذه سيلو ةبقاعلا ءوس ىلا ةيدؤملا

 وهو ريغ ال لوألا هجولا انضرغ امنإو منهج مهاوأمو سجر مهنإل نيقفانملا يف ىلاعت

 مكحيف 9 ديحوتلا ةراهط نم نومدعنم نيكرشملا ناف { ةراهطلا مدع هب ينعنو { رذقلا

 هلسجن نؤكرشملا امنإف ىلاعت لاق ، تابوطرلا نم هوسم ام كلذكو ، سج رلاب مهيلع
 هرهط دقو .ال وأ ءاملاب لاستغا هيلع له ديحوتلا يف لخد اذإ كرشملا يف فلتخاو

 . ديحوتلا

 فالخب لالح نيملسملل ابرح اوناك اذإ يأ برحلا يف مهلاومأ مانتغأ نا : اهيناثو
 نبا لاق ، لاملا وه : مظانلا لوق يل (دبسلا) و { مهلاومأ منغ لحب ال هنإف نيقفانملا
 ةضفو بهذ نم ناك ام لاملا : دبسلاف ، دبل الو دبس هلام مهلوقو ؤ هلح يف فاصو
 . (ىهتنا) نأضو منغو رقبو لامج نم ناك ام ناويحلا : دبللاو ، راقعو

 ١ برعلا يكرشم ريغ نم اوناكاذإ اضيأ برحلا ي مهيرارذ يبس لح : اهنلاو

 ليق ، بنذ مهيلع سيل نمم مهو لافطألا يبس اهب لحي ةلع يأل : لاق نإف رثألا ىفو

 ابيس كلذ نوكيف مالسإلا ىلإ مهورجيل: اهدحأ : هجوأ ةثالث كلذ يف اوركذ : هل
 . الازه اوتومي الك مهؤابآ لتق نيح مهب ارظن : يانلاو { مهل عفنأ كلذو © هيف مهلوخدل
 . (ىهتنأ) ملعأ هللاو { لاملا تيبل ةيوقت : ثلافلا هجولاو

 لكأي نأ دحأل زوجي الف ، باتكلا لهأ ريغ اوناك نإ مهحئابذ ميرحت : اهعبارو
 . اهنم

 . مهتحكانم رحت : اهسماخو

_ ١٥٢



 نأو ةملسم مهجوزت نأ انيلع مرحي يأ (مه انم) هلوقف مهتثراوم ميرحت : اهسداسو
 ةكرشم مهنم جوزتن نأ انيلع مرحي يأ (انل مهنم اذكهور هلوقو ، ملسم نم مهٹزون
 نيملسملل ابرح اوناك _ دحاو ثراوتلاو حكانتلا يف مكحلاف 3 اكرشم مهنم ثرن وأ

 . _ نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعأ وأ

 دوجوب هدوجو قلعتم امهدحأ { نامسق كرشلا لهأ ماكحأ نأ انركذ امه صخلتف

 © طقف برحلا دوجوب قلعتم امهنم لك ليلحت نإف مهيرارذ يبسو مهلاومأ مانتغأ وهو هريغ
 امثدحأ ناعون اذه غ © لوألا مسقلا ادع ام وهو هريغ دوجوب هدوجو قلعتي مل امهينانو
 مهحئابذ نم لكأن نأ انل زوجي ال انأ ىرت الأ ل حبذلاو ةساجنلا وهو طقن م: صتخم

 حكانتلا وهو مهيف اننود مهب صتخم ريغ امهيناثو : انحئابذ نم مهمعطن نأ زاوج عم

 نيكرشملا نم ناثوألا يوذب صتخم وه امنإ ماكحألا هذه بلاغ نأ ىفخي ال مث ، ثراوتلاو

 برحلا يف ءاوس) هلوق ىنعم اذهو & فيسلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال نيذلا مه مهنإف

 ابرح اوناك _ نيكرشملا ءالؤهب ةقلعتم ماكحألا هذه نأ ىنعملا ذإ (اوءاج مه ةيزج وأ
 ءاوسف { هركذ ىتايس امك مهنم لبقت ال ةيزجلا نال _ ةيزجلا ءاداب اوناد وأ نيملسملل
 نوصتخيف نيكرشملا نم ناثوآلا لهأ ادع ام امأ 3 هب اونيدي مل وأ اهئادأب اوناد مهمكح ين
 : لاقف اهيلا مظانلا راشأ ماكحأب

 ازوج برح نود حاكنلا عم ازج باتكلا لهأ نم حبذلاو
 تبن مهمكح سوجملا ينفو مهنم تتأ ةيرجل برحلا عفريو

 املعاف سوجملا يف نامرح امهف حاكنلاو حابذلا الإ

 ناثوألا لهأ يف تسيل ماكحأب نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ صتخي
 الف ىراصنلاو دوهيلا امأف ك سوجملا ماكحألا كلت ضعب يف مهكراشيو ، نيكرشملا نم
 دنع راتخلاو { نيئباصلا يف فالخلاو {| باتك لهأ مهن :أ نيملسملا نم دحأ نيب فالخ

 . باتكلا لهأ ماكحأ مهيلع ىرجتف باتك لهأ مهن :أ انباحصأ
 امل وبقبو ، نورغاص مهو ودي نع اهوتأ اذإ مهغ مهنم ةيزجلا ل لوبق ماكحألا كلت دح اف

 ىلع رهش لك يف مهارد ةعبرأ : يه ةيزجلا . ةمذ لهأ نوريصيو مهنع برحلا عفري

١٥٢٣١



 هيلع تبجو نم اهب ىتاي أي ؤ ريقفلا ىلع دحاو مهردو ، طسوتملا ىلع نامهردو ‘ ينغلا

 نعل ىلاعت هلوقل هنع اهيدؤي نأ هريغ رمأي هنأ هنع يزجي الو نيملسمل رمأب مئاقلا يلا
 خيش وأ لفط وأ دبع وأ ةأرملا ىلع ةيزج الو سلفملا ىلع ءيشالو «نورغاص مهو دي

 . بهار وا نرج وا ربخ وا
 . نيملسملل مهحئابذ تلح ةمذ لهأ اوراص اذإ مهن م

 مهؤاما امأ نيملسملل مهرئارح حاكن لح اضيأ ةمذ لهأ اوراص : مه ا : اهثلاثلاو

 مهب اونس) ع هلوقل مهل ةمذلا ءاطعاو مهنم ةيزجلا لوبق ي سرج راشيو الف

 وس وجاف امهيف مهنوكراشي الف مهنم جيوزتلا زيوجتو مهحئابذ لح امأ (باتكلا لهأ ةنس
 يف تناك نإو ملسملل ةيسوجملا جيوزت لحي ال اذكو 7 ةيزجلا ىطع نإو هتحيبذ لحت ال
 مكح اهتركذ يتلا رومألا ادع اميف يسوجملا مكحو مهلك باتكلا لهأ مكحو 3 ةمذ
 اذإ اهركذ مدقتملا مهماكحأ عيمج يف مهلثم نونوكي اذكو 3 ناثوألا لهأ نم نيكرشملا

 اوملسي ىتح مالسإلا كرت ىلع نولتاقي مهنإف ، نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي مل
 مهيرارذ يبسو مهلاومأ منغ مهبرح ىلع بترتيو ، نورغاص مه ودي نع ةيزجلا اوتؤي وأ
 . ملعأ هللاو ، مهتحكانمو مهحئابذ ميرحتو

 : لاقف نيكرشملا نم ناثوألا لهأ هب صتخي يذلا مكحلا نايب ىلإ راشأ هنإ م

 ناميإلا ىوس قاو مهل سيل ناثوألا يوذ نم نوكرشملاو

 © باتك لهأ اوسيل نيذلا مهو ، نيكرشملا نم ناثوألا ةدبعب صتخملا مكحلا نايب اذه
 هللا عم اهودبع وأ هللا نود نم اهودبعف ةهلآ اهنأ اودقتعاو ليثامتو ريواصت اوبصن امنإو
 ىلع نولتاقي مهن :أ ءالؤه مكحف ‘ مالسالا لبق برعلا يكرشم يف كلذ ناكاك ىلاعت

 اورهظي ىتح رخلا مهنع عفري الو ةمذ نوطعي الو ةيزج مهنم لبقي الو مالسإلا مهكرت
 برحلا نم مهعنمي ال يأ (ناميإلا ىوس قاو مهف سيل) هلوق ىنعم اذهو ، مالسإلا
 . همكحل دايقنالاو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قيدصت ريغ ءيش

_ ١٥٤



 هنيقي نع كشلاب ذخاو هنيد نع عجار مكح كلذك

 وأ رفكلا للم نم ءيش لإ مالسالا نع جراخلا وه (هنيد نع عجارلا) ب دارملا

 نع دترملا معي ام هنيد نع عجارلاب دارملا سيلو 3 ك دمحم هب ءاج ام ءيشل دحاجلا

 ىسيع ةلم كرتي ينارصنلاك هيلع ناك نيدل كراتلاو ، رفكلا للم ىدحإ ىلإ مالسإلا

 (كضلاب ذخالا) ب دارملاو ، ةدحاو ةلم اهلك رفكلا للم نأل ، ىسوم ةلم كرتي يدوهيلاو

 هنيدل كراتلا مكحو مالسالا نيد نع دترملا مكح يآ 5 هب مزاج ريغلا هديحوت يف ددرتملا

 نيكرشملا نم ناثوألا ةدبعمكحك هيف كاشلا هديحوت يف دترملا مكحو هيلع ناك يذلا

 كرشملا لهاجلا ءالؤه مكح يفو 5 اوملسي ىتح مهنع فيسلا عفري الو ةيزج مهنم لبقت ال
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ، فيسلا وأ مالسإلا الإ هنم لبقي ال هنإف هلهجب

_ ١٥٥



 ةبوتلا يف عبارلا نكرلا

 هلمعل اماتخ ةب وتلاب رفظ نم ن اف { ةمتاخلا .7 الؤافت نكرلا اذهب ناكر ألا متخ

 .. انم اهلبقت و اهب انل ل ١ مخ ( 8 رفظ دقف

 لوألا بابلا

 اهطورشو اهناكرأو ةبوتلا يف

 اهطورشو اهناكرأ نايبو ةبوتلا ماكحأ نايب يف يأ

 اهتحص اهيلع فقوتت يتلا

 ابدن لفن ينانلاو ىصع نل ابجو ضرف نامسق ابوت

 امأف ، (بودنم بجاور نيمسق ىلإ اهبف عراشلا مكح ىلإ رظنلاب ةبوتلا مسقنت

 يأ (ىصع نمل ابجو ضرف) هلوق ىنعم اذهو ث ةيصعملا نم ةبوتلا وهف بجاولا
 . ةبجاو نيعونلا نم ةبوتلا نإف ةريبك وأ ةريغص هتيصعم تا ءاوس ىصع نم ىلع

 اك ةريبك اهيلع رارصإلا ناف { اهيلع رارصإلا كرت وه ةريغصلا نم ةبوتلاب دارملاو
 نيمسقلا نم بودنملا امأو 3 اهناكرأ نايب نم يتأي ام وه ةريبكلا نم ةبوتلاب دارملاو { رم
 ةيصعم ىلإ ضفي مل نإو ريصقتلا اىلع مدنلا نإف ، ةيصعم هنم ردصت مل نم ةبوت وهف
 © اعرش بودنم هل نارفغلا بلطو هركذ دنع سفنلا راسكنإو هيلإ دوعلا مدع دصقو
 . ملعا ىلاعتو هناحبس هللاو

 راسكناب عوجرلاو مزعلاو رافغتسا عم مدن اهناكرأ

١٥١٦



 اهيلع قفتم اهنم ثالث ءايشأ ةعبرأ يه بئاتلل اهتقيقح اهب لصحت يتلا ةبوتلا ناكرأ

 6 هيلإ دوعي ال نأ دصقو بنذلا نع عالقإلاو مدنلا يهو . بئاتلل اهفوصح نم دبالن

 رافغتسالا وهو نورخا هبجوي ل و بئاتلل هلوصح مهضعب بجوأف هيف فلتخم دحاوو

 دبالف ةيصعملا نزم عقو ام ىلع نزحلا وهف مدنلا ام 7 ظفللاب نارفغلا بلط يأ ناسللاب

 عراشلا رصق انه نمو 0{© اهتيقب أشنت هنعو اهساسأو ناكرألا لصأ وه هنأ ىلع اعطق هنم

 مدع ىلع دصقلا مظانلا لوق 1 (مزعلا) ب دارملاو ئ مدنلا ةبوتلا : لاقن ئ هيلع ةب وتلا

 هدعن يذلا: وه ةدوعلا مدعب دصقلاو 3 رصُم هيلإ ةدوعلا دصاق نإف { بنذلا ىلإ ةدوعلا

 عالقإلا وه (ع وجرلا) ب دارملاو ئ انم وق صعب لاق 5 هسفن ةدوعلا مدع ال ةب وتلل انكر

 هللا و { هباقع ملا نم اهفوخو اهكلام سفنلا للذت (راسكنإلا) ب دارملاو ئ بنذلا نع

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس

 رازوألل طحلا اهاهتنمو يرابلا رمأ لاختما اهلصأو

 بترتت يتلا اهترمئ وه (اهاهتنم) ب دارملاو ، اهلعفل ثعابلا رمألا زه (اهلصأ) ب دارملا
 ناف {، ىلاعت انبر رمأل لاثتمإ : وه اهلعفل ثعبي يذلا ةبوتلا لصأ يأ 8 اهفوصح ىلع

 كرحتو هسفن تثعبنإ كلذ لاثتمإ ىلع مزعو هيهاون ىلإو ىلاعت هللا رماوأ ىلا رظن اذإ دبعلا
 هثروأو 5 تايهنملا نم بكترا امع عالقإلاو تارومأملا نم كرت ام كرادت ىلإ هرطاخ

 اياطخلا نارفغل ابلاط ىلاعت هللا ىلإ أجتلاف تالزلا نم تاف ام ىلع مدنلا لاثتمإلا كلذ

 لاحلا هب ىهتنا لاصخلا هذه هل تلصح اذإف 5 اهنيعب ةبوتلا وه هنم كلذ ناكف تائيسلاو

 : يه ةلصخلا هذهو { هرازوأ طحو هبويع رتسو هبونذ نارفغ وهو هدارم . غولب ىلإ
 . هلاوحأ لوأ ىلإ رظنلاب هنايصع نع عجارلا اهيلإ يهتني يتلا ةبترلاو 5 اهتياغو ةبوتلا ةرم
 لضفلا ضحم هيلإ هادسأ رمأ كلذف ليلجلا ءاطعلاو ليزجلا باوثلا نم هل نوكي ام امأ
 انلماع ، نونمؤملا اهيأ اعيمج هللا ىلإ اوبوتو ىلاعت هلوق لاثتما ببسب ةمحرلا ةعسو
 . ملعأ لاعتو هناحبس هللاو ا محر رك هنإ { هتمحر عسا و يف انلخدأو هلضفب هللا

س ١٥٧



 دقفت نأ اهتبوت ايرلا اذك دسحلاو اعم ربكلاو بجعلاف

 نايصعلا نم هنأ قحلاف نارفكلا ىلع مزعلا

 نم ةيصعملا تناك نإف { ةيصعملا لثم نالعإلاو رارسإلا يف ةبوتلا نوكت نأ بجي

 ةيصعملا تناك نإو © لفن كلذف اهب نلعأ نإف 5 ةيزجم ارس اهنم ةبوتلاف ةينطابلا لامعألا
 ارهج ًآلإ اهنع ةبوتلا يزجت الف كلذ وحنو ةتيملا لكأو رمخلا برشك ةرهاظلا لاعفألا نم
 { (ةينالعلاب ةينالعلاو © رسلاب رسلا 0 ةبوتاهدنع ثدح اف ةئيس تلمع اذإ) ل هلوقل

 . ملعاف اذه تفرع اذإف

 اهتلازإ اهنم ةبوتلاف { ةينطابلا يصاعملا نم ءايرلاو دسحلاو ربكلاو بجعلا نإ

 . ةينطابلا اهتاجالعب اهفرصو ةيلكلاب
 هذه ةبوت يأ (دقفت نأ اهتبوت) هلوق ىنعم اذهو 7 اهنم ةنوتلاب نالعإلا ملي الو

 ةيردصملا نأ نولمهي موق ةغل ىلع دقفت عفرو 5 رومأملا سفن نم اهمادعإ وه رومألا
 . اهنولمعي الو

 نم كلذ ىلع مزعلا نإف قوسفلا ىلع مزعلا اهنم ةبوتلا ةفص يف رومألا هذه لثمو
 . هنم ناك ام ىلع مدنلاو هيلع مزع امع عوجرل اهنم ةبوتلا يف يزجيف ةينطابلا يصاعملا
 كرشلا ادع ام وه (نارفكلا) ب دارملاو (نارفكلا ىلع مزعلا اذكهو) هلوق ىنعم اذهو

 ههجوو ، كرش هنأ رجح نب باهشلا حرص دقف كرشلا ىلع مزعلا امأ ، يصاعملا نم
 بيوصت لجأل كلذ همزع نوكي نأ امإ : رومأ دحأ نم ولخي ال كرشلا ىلع مزاعلا نأ

 نم هملع همزلي امب لهجل وأ ‘ ديحوتلا ف ددرتل وأ ا مالسإلا ف حدقل وأ ٤ كرشلا

 كرشلا ىلع مزعلا سفن هنأ دارأ هنأ لمتحيو كرش رومألا هذه نم لكلاو © ديحوتلا

 . ملعأ هللاو © هترابع رهاظ وهو . رومألا هذه نع رظنلا عطق عم كرش

 ةيصعم نارفكلا ىلع مزعلا نأ قحلا لوقلاف يأ (نايصعلا نم هنأ قحلاف) هلوق امأو
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ، ةيصعمب سيل هنأ لاق نمل افالخ
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 هبرق نم اند توملا ىري ىتح هبنذ نم بئالت دري مو
 درو دق اميف راتخلا نع نأ دق برغملا نم سمشلا علطت وأ

 اهب قأ اذإ اهلوبق نم هبنذ نع بئات دري الف 0 ةبوتلا لوبقب ىلاعت انبر دعو يأ

 : نيعضوم يف الإ هلك رمعلا وه هيف لبقت يذلا اهتقوو 0 هيف لبقت يذلا اهتقو ين
 لبقت ال تقولا اذه يف بئاتلا نإف هبابسأ ةدهاشمو توملاب ةرغرغلا تقو : امهدحأ

 امنإو اهل هنم رايتخا نع ال ذئنيح هتبوت نأل ‘ أرصُم تقولا كلذ لبق ناك اذإ هتبوت هنم

 كلذ ىلع ليلدلاو © هنع ايندلا ءاضقناو توملا روضح نم نقيت امل ارارطضإ هنم تناك
 لاق توملا مهدحأ رضح اذإ ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلو ىلاعت هلوق

 ءاطع ىورو © (رغرغي مل ام هدبع ةبوت لبقي هللا نإ) ر هلوقو ه“نالا ثبوت ينإ
 . ةقان قاوفب ولو هتوم لبق لبقت اهنأ

 اهبرغم نم سمشلا عولط نإف اهبرغم نم سمشلا عولط تقو : ينافلا عضوملاو
 تاي ضعب أي موي لاعت لاق دقو ٤ اهتايآ ضعب وهو ةعاسلا مايقل ةمالع وه امنإ

 ألإَع لاقو اريخ اهناميإ يف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهناميإ اسفن عفني ال كبر
 برغملاب باب ةبوتلل) رخا ثيدح يفو 2 (اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةلوبقم ةبوتلا)
 نم سمشلا عولط كبر تايا ضعب ىتاي ىتح كلذك لازيال اماع نيعبس ةريسم
 طسبيو © راهنلا ءيسم بوتيل ليللاب هدي طسبي ىلاعت هللا نإ) رخا ثيدح يفو 2 (اهبرغم
 : هدي طسبي ىنعمو ، (اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ليللا ءيسم بوتيل راهنلاب هدي
 ةعراسملا يف دابعلل بيغرت كلذ لك . ابئات هيلإ هجوت نم ىلع اهلبسيو هتمعن ىدسي يا

 . ملعأ هللاو ٤ ةبوتلا ىلإ
 ءاضقنا نقيتي اهعولطب نأل اهبرغم نم سمشلا عولط دعب لبقت ال ةبوتلا تناك امنإو

 انه نمو ث ةيرايتخإ ال ةيرورض بئاتلا ةبوتف { اهؤاقبو ةرخالا مودقو 3 اهؤانفو ايندلا
 ىفو 5 هايند ءاضقناب هملع دعبو كالهلا هنقيت دعب بات امنإ هنأل نوعرف ةبوت لبقت مل
 { نيملسملا نم انأو ليئارسإ اونب هب تنمآ يذلا الإ هلإ ال هنأ تنماؤه لاق نيحلا كلذ
 كالهو 0 نيدسفملا نم تنكو لبق تيصع دقو نالاف هيلع راكنإلا ةهج ىلع هل ليقف
 { ةيوبنلا ثيداحألاو ة ةين ارقلا تايآلا هيلع تلدو ةمألا هيلع تقبطنا امم هتبوت درو نوعرف
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 . ةنسلاو باتكلل فلاخم ديهش نمؤم نوعورف نأ انموق نم ينرعلا نبإ ىلإ بسن امف
 . ملعا لاعتو هناحبس هللاو 2 هيلإ تفتلي الف 0 ةمالا عامجإل قراخو

 للضلا اذكهو هتبوت لبقت ادمع نمؤملا لتاقف

 اذكف اقح نلطيل ىلآ اذإو لضأ نم توم دعب نم

 ىفطصا سيل نأ ناهبن يأ لوقف يفو مهل ةبوت ال نأ ليقو

 نتف نمو اعد امب هلضأ نم غلي نأ لضملا ىلع نكل
 ىلوملا باتمب يرح وهف الإو ةردقم يف ناك نإ

 سمشلا علطت وأ هسفنب رغرغي مل ام دري ال هبنذ نم بئاتلا نأ تملع اذإف يأ
 لبقت قح لاطبإ ىلع فلاحلاو ةلالض ىلإ يعادلاو ادمع نمؤملا لتاق نأ ملعاف اهبرغم نم
 ةرغرغلا لبق ةبوتلا لوبق ىلع ةلادلا ةلدالا نال ، اهطورش ىلع اهب اوءاج اذإ مهتبوت اعيمج

 مومعلا اذه نم مهصيصختو ، مهريغو ءالؤه لمشت ةماع اهبرغم نم سمشلا عولط لبو
 مهدنع اذكو 3 ةبوت مهل سيل ةنالنلا ءالؤه نأ ىلا ءاملعلا ضعب بهذو 0 ليلد ىلإ رقتفم

 اولاق اذكو ث الؤه دنع مه ةبوت ال ةعبرألا ءالؤهف هريغ نم ادلو اهجوز تقحلأ نم

 يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ خيشلا فّعضو ، يبن هلتق وأ ايبن لتق نميف
 نيبئاتلا عيمج نم ةب وتلا لوبق يف ةدراولا تايآلا مومع صيصخت _ هيلع هللا ناوضر

 نمم سمشلا علطت وأ رغرغي مل ام ةلوبقم ةبوتلا نأ راتخأو . اهمومع ىلع اهارجأف
 نأب لوقلا نأ يأ (ىفطصا سيل نأ ناهبن يبأ لوق يفور هلوق ىنعم اذهو 7 اهبرغم

 ىلع نكل) هلوق امأ © ناهبن يبأ لوق يف راتخلاب سيل مهتبوت ةلوبقم ريغ ةثالثلا ءال ٣
 . اهيلإ بيج اف ةلالض ىلإ يعادلا ةب وت ةيفيكل نايب وهف )حلا ..

 لإ هباجأ نم غلبي ن اب ةطورشم اهيلا بيج اف ةلالض ىلإ اعد نم ةبوت نأ : 7

 ءيش الف الإ و كلذ هنم لبق ناف { ةلالضو ةعدب اهنأ و { اهنم بات هنأب ةلالضلا كلت

 اهيلإ بيجملا تام ن أب هتلالض نايبب هلضأ ن نم غالبإ ىلع ردقي مل نإو ، كلذ قوف هيلع

 اونتف نيذلا نإل ىلاعت هلوقل ةبوتلا ىوس هيلع ءيش الف هغالبإ هنكمي ال ثيح باغ وأ
 هللاو } ةبوتلا مدعب ديعولا طرش ىلاعت هنإف { ةيآلا «اوبوتي مل مث تانمؤملاو نينمؤملا
. ملعأ ىلاعتو هناحبس



 ينانلا بابلا

 عبارلا نكرلا نم
 بئاتلا لاوحأ يف

 هيلا راشأف هيلع ام نايب امأف 5 ةبوتلا دعب هيلع امو هل ام نايب هلاوحأب دارملاو

 : هلوقب

 اضرف دق ةبوتو ةرافك ىضم هالول اضرف كراتو
 العج اذ يف ةبوتلا ىوس ءيش ال ليقو هلادبإ عم هيلع

 تامرحلل مرح نم مكح يف ةالصلاو موصلا لثم كاذو

 . ىلاعت هللا مرح ام باكترإ ةهج نم هبنذ نوكي نأ امإ بنذلا نم بئاتلا نأ : ملعأ

 ىوس هيلع ءيش الف لوألا نم ناك نإف { هيلع هللا ضرف ام كرت نم نوكي نأ امإو
 طرشب 7 ةبراغملا انباحصأ عم ةظلغم ةرافكلا ةبوتلا عم هيلعو ةقراشملا عم اقافتا ةبوتل
 ذخؤي اذك ، كلذل لحتسملا ىلع مهدنع ةرافك الو { هبكترا امل نيمرحلا نم نوكي ن

 موصلاو ةالصلاك هلعف هيلع هللا ضرف ام كرتب هتيصعم تناك نإو مهدعاوق ءارقتسا نم
 الحتسم ثوكي نأ امإ : نيرمأ دحأ نم امهل هتيوفت يف ولخي الف ، ادمع امهتوفي
 الف امهكرتل الحتسم ناك نإف ، كلذل لحتسم ريغ اكهتنم نوكي نأ امإو ، امهكرتل

 . هيلع امهتيضرفب نئاد هداقتعإ يفو ًاكهتنم ناك نإو © كلذ نم ةبوتلا ىوس هيلع ءيش
 . لاوقا ةنالث هيفف

 . لدبلاب هكرادتو هنع ةرافكلاو كلذ نم ةبوتلا هيلع نأ : اهدحأ
 . هيلع ةرافك الو لدبلاو ةبوتلا هيلع نأ : اهيناث
 .(لا .. ءيشال) هلوق ىنعم اذهو ، طقف ةبوتلا هيلع امنإو ، لدب الو ةرافك ال نأ : اهثلاث

 يأ (تامرحلل مرح نم مكح يف) هلوق ىنعمو ، عرش يأ (العج) هلوق ىنعمو
 موصلا كرت نم امأ & اعرش تامرحملا ميرحت دقتعا نم مكحب ةصتخم يه امنإ لاوقالا هذه
 نوكي هنأل ، كلذ نم ةبوتلا ىوس هيلع ءيش الف امهل لالحتسإلا ةهج ىلع ةالصلاو

 لقلا هلبق ال بج مالسإلاو © املسم قحلا ىلإ هنع هعوجربو { اكرشم كلذل هلالحتساب
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ، فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نإ اورفك نيذلل
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 لح نارفغلا اذإ اهباوث هل له ةعاطلا ىتأ نإ رصملا يلو

 اصصخم ىتأ كرش ام ريغ نم ىصع نا ىلوأ ليصفتلا وأ ال وأ

 ءاملعلا فلتخا { هل يذلا بناجلا وهو بئاتلا لاوحأ نم يناثلا فرطلا نايب اذه
 تاعاطلا كلت باوث ىطعي له © تاعاطلل العاف هرارصإ لاح يف ناك اذإ بئاتلا ين

 : لاوقأ ةثالث هيفف ؟ ال مأ ةبوتلا دعب

 نبإ هراتخاو _ هنع هللا يضر _ بوبحم نب دمحم هللادبع يبأل : لوألا لوقلا
 . قالطإلا امهمالك رهاظو . هتعاط باوث ىطعي هنأ ناهبن أ

 باوث نم ىطعي ال هنأ وهو { ةعامج هراتخاو يراوحلا نب لضفلل : ىناثلا لوقلا

 . ائيش ةعاطلا كلت
 ةعاطلل هلعف نيح رصملا اذه ناك اذإ هنأ : يلمازلا هراتخاو ريشبل : ثلافلا لوقلا

 دعب ىطعيف كرشم ريغ ناك نإو { ةعاطلا كلت ىلع ةبوتلا دعب هل باوث الف اكرشم

 . هتعاط باوث ةبوتلا

 اقلطم ةبوتلا دعب اهباوث ىطعي هنإ : لوألا قالطإلا ليصفتو 5 ناقالطإ ةلأسملا يفف
 باوث ىطعي ال هنأ : يناثلا قالطإلا ، كرشم ريغ اقساف وأ اكرشم ةعاطلا لعف نيح ناك

 © كرشم ريغ وأ اكرشم رارصإلا لاح ناكسهل رفغو بات ولو هرارصإ لاح لمع ام
 يف تاعاطلا نم لمع اميف هل باوث الف اكرشم هرارصإاب ناك نإ هنإ وهف : ليصفتلا امأو

 . هرارصإ نم بات اذإ هباوث هلف كرشم ريغ ناك نإو هكرش لاح
 اهتحص اطورشم اهلمع يتلا ةعاطلا تناك نإ هنأ وه ؤ رخآ ليصفت ةلأسملا يف يلو

 ريغ اهتحص طرش نال ، كرشلا يف اهلمع نإ اهل باوث الف مايصلاو ةالصلاك مالسإلاب

 كلت تناك نإو & باوث الف ةحص الو هتحص ىلع بترتم لمعلا باوثو & دوجوم

 ةثاغإو محرلا ةلصو نافيضلا ءارقاو نيدلاولا ربك مالسإلا اهتحص يف طورشم ريغ ةعاطلا
 لوقلا اذكو ، كرشلا يف اهلمع نإو ملسأ اذإ اهباوث هلف اذكهو مولظملا رصنو فوهلملا
 ةعاطلا كلت تناك نإ هنإف هب كرشي ال يذلا هرارصإ لاح يف تاعاطلا نم لمع اميف
 الف هكرتب اهل ةحص الف تابجاولا عيمجب ءافولا وهو لماكلا ناميإلا اهتحص يف اطورشم

 ىلع هلف لماكلا ناميإلا اهتحص يف طورشم ريغ ةعاطلا كلت تناك نإو 0 اهيلع باوث
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 هيلع ينمدقتي مل هنا : لاقي الو ، ادج نسح ليصفتلا اذهو 0 هتبوت دعب اهباوث اهلعف

 اهتحص طورشم تاعاطلا نم ءيشال : ليق نإف 3 هب ءاج نمم لوبقم قحلا نإف ، دحأ

 اوفلتخا ءاهقفلا نأ وهو رهاظ هجو هل لب : انلق ، ليصفتلا رخآل هجو الف لماكلا ناميإلاب
 لئاقلاف ، نورخآ اهححصو موق اهلطبأف قسافلا فلخ ةالصلاك تاعاطلا نم ءايشأ يف
 ريغ ةالصلا كلتف هبهذم ىلعو ناميإلا لماك مامالا نوكي نأ اهتحص يف طرتشي اهنالطبب
 اميف اذكو 3 هتركذ يذلا ليصفتلا اذه ىلع ةبوتلا دعب نإو اهل باوث الف { ةحيحص
 . ملعأ هللا و { كلذ هبشأ

 ثلاثلا بابلا

 عبارلا نكرلا نم
 لحتسملاو مزحلا ةبوت و

 مزلي اذه سكع لحتسمللاو مرحي نم ةبوت لمجو

 دارملاو ، بنذ هنأ هل هداقتعا عم بنذلا لعفي يذلا وهو كهتنملا (مرحها) ب دارملا
 نم هديلقتل وأ اهب كسمت ةهبشل بنذ ريغ هنأ دقتعيو بنذلا لعفي نم (لحتسملا) ب

 رسيا اذه ىلع مرحملاف | كلذ هفلاخ نم ةئطختب نيدي وهف ، كلذ يف ةهبشلاب كسمت

 ةئطختو بنذ ريغ هنأ داقتعإ بنذلا باكترإ عم عمج لحتسملا نأل ، لحتسملا نم الاح
 يزجيف لحتسملا ةبوت نم الاح رسيأ مرحلا ةبوت تناك انه نمف ، كلذ يف هفلاخ نم
 ةبوتلا همزلي نكل ، كلذ لحتسملا يزجي الو 5 الامجإ هبونذ عيمج نم بوتي نأ محلا

 & ةبوت اهنم دحاو لك نع بوتيو ابنذ ابنذ هبونذ ركذيف © هنيعب هلحتسا ام لك نع
 ةبوتلا ةيفيك يف لحتسملا مزلي يأ (مزلي اذه سكع لحتسملاو) مظانلا لوق ىنعم اذهو
 لصاح اذه « ليصفتلا لحتسلملا مزليو ئ لامجإلا مرحملا مزليف ئ مرحملا مزلي ام سكع

 هل صاخ دبعت وه امنإ لحتسملا ىلع ةبوتلا يف ليصفتلا موزل نأ رهاظلاو ، رثألا يف ام
 اذإ لامجإلا هيزجي امنإو ، كلذ همزلي الف هللا نيبو هنيب اميف امأ { قلخلا نيبو هنيب اميف
 . ملعأ هللاو ا هلحتسإ بنذ لك نع ةبوتلا ةبوتلاب دصق
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 ميرغت الب بوتلا هزبجي مل ميرحتلا ىلع ارمأ ىتأ نمو
 لاوقالا لدعأ يف هسكعب لالحتسإب هاتأ نكي نإو
 بلس نمل هدري نأ هيلع بسك دق ام هدي يل نكي نإو

 ريغلا لام لكأك نامض هنم همزلف مارح هنأ دقتعيو ارمأ لعف نم ةبوت يف طرتشي
 ةبوتلا هيزجت الو ، مهنم لحب وأ هل مرغب امإ ءيشلا كلذ بابرأ ىلإ صلختي نأ هنذإ ريغب

 هرضح اذإف ، ةردقلا دنع كلذ ءاد اب ناد صلختلا ىلع ردقي مل نإف 3 صلخت ريغب هنم

 فوؤر هللاو ءيش كلذ قوف هيلع سيلو ، هب ىصوأ صالخلا ىلع رداق ريغ وهو ترلل
 ىلع هل لحتسم وهو لعفلا كلذ لعف نم ةبوت يف طارتشإلا ذه طرتشي الو { دابعلاب
 قيرطب هذخأ ام نوكي ال نأ طرشب نكل 7 انهاه مظانلا هلدعو . لاوقألا رثكأ
 نأ هيلع نأ مهلاوقأ رثكأ يفف هدي يف هنيعب ايقاب ناك نإ نإاف { هدي يف ايقاب لالحتسإلا

 وهو هذخأ موي هذخأ امنإ هنأل هيلإ هدري نأ همزلي ال ليقو & هنم هذخأ نم ىلإ هدري
 نا همرغو ايقاب ناك نإ هذخأ ام در لحتسملا ىلع نأ : ثلاث لوق يفو ، هل لحتسم

 . افلتم ناك

 لحتسملا ناك نإ هنأ وه : ليصفت هيف يدنعو ث ماقملا اذه يف رثألا يف ام لصحم اذه
 مهنم ذخأ ام در همزلي الو نيملسملا ىلغ هكرش لاح يف هفلتأ ام مرغ همزلي الف اكرشم
 اذه ريغ يف اهتركذ ةلدأل هيلع ملسأ ام هل نأل 3 هدي يف ايقاب ناك ولو ملسأ نأ دعب
 نيملسملا ىلع ذخأ ام در همزلي هنإف .ةلبقلا لهأ نم لحتسملا ناك نإو ، باتكلا
 داقتعالا سفنب ةلبقلا لهأ لاومأ لحت ل هنأل هيدي نم فلت دق ناك نإ همرغو هلالحتسإب
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو { اهلحل

 لحتسا دق هنأ حصي ىتح لعف نيح مرحم همكحو

 نإو اهمرغب هيلع موكحم وهف 3 اهذخأل مرحم هنأ ةلبقلا لهأ لاومأ ذخا مكح يأ
 مكحيف 7 اهلهأ نذإ ريغب ةروجحم هللا نيد يف ةلبقلا لهأ لاومأ نأل { اهل لالحتسالا ىعدإ
 طقست تحص ول ىوعد اهذخأل لحتسم هنأ هاوعدو 0 7 اهدرب اهذخأ نم ىلع
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 ال ميرحتلا مهلك رارقإلا لهأ مكحف اضيأو ، ضعب لوق ىلع مهيلإ اهدرب مكحملا هنع
 لحتسم هنا هاوعد هنم عمست الف « مكحلا اذه لهأ فلاخت لحتسم هنأ هاوعدو . هللا مرح

 دهشي وأ ةرهشلا يضقت نأ كلذو ؤ نيلدع ةداهش وأ ةرهش يهو ةيعرش ةحصب الإ

 . ملعا هللاو { الثم ةقرازالا نيد ىلع ناك دق لجرلا اذه ناب نالدعلا

 عبارلا نكرلا نم عبارلا بابلا
 ةبوت اهنم مزلت ال يتلا رومألا يف

 ) نايسنلاو ] أطخلاو ) ةيقتلا) ءايشأ ةعب رأ يهو ٤ هنم اهنع لاعت هللا وفعل يأ

 سفنلا ثيدحل دقعو ، الصف أطخلاو ةيقتلا نم دحاو لكل دقعف ، (سفنلا ثيدحو
 : لوصف ةنالث هيفو : لاق اذلف . ادحاو الصف نايسنلاو

 لوألا لصفلا
 ةيقتلا يف

 صخي لوقلا هب نم رض لين نم صلخ نإ لوقب ةيقت زجأ
 انمض لام فالتإ يف فلخلاو ىنج نإ سفن فالتإ يف اهعنماو

 & لعفلاب ةيقتلا مكح نايب ىتأيسو ، لعفلاب نوكت نأ امإو لوقلاب نوكت نأ امإ ةيقتلا
 فلتخي ثلاث عضوم اهلو ، رخآ عضوم يف عنمتو ، عضوم يف زوجتف لوقلاب ةيقتلا امأو
 . هيف اهزاوج يف

 رشبلا نم دحأ ىلع ررض يف سيل لوقلا ناك اذإ ام يهف هيف زوجت يذلا عضوملا امأف
 هسفن نع عفدي نآ عضوملا اذه يف هل زوجي هنإف © هب لوقلا ىلع هركأ دق روبجملا ناكو

 _ اكرش لوقلا كلذ ناك ولو _ هنم بلط يذلا لوقلاب هوحنو لتقلا نم هاشخي ام
 (حلا .. رض لين نم صلخ نإ) هلوق ىنعمو جلا .. لوقب هيقت زجأ) هلوق ىنعم اذهو
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 ام زاوجو ث زاوجلل دييقت وهف ريغلا يف ررضلا عوقو نم لوقلا كلذ صلخ نإ يأ
 هبلقو هركا نم الل ىلاعت هلوقف باتكلا امأف ‘ ةنسلاو باتكلا .. نم ذوخأم هانركذ

 يفع) للع لوقن ةنييلا امأو ، ةاقت مهنم اوقتت نأ الف ىلاعت هلوقو ز نايإ نئمطم
 ام كلذ نمو 0 (هيلع اوهركأ امو مهسفنأ هب اوثّح امو © نايسنلاو أطخلا يتمأ نع
 بس ىتح هوعدي ملف نوكرشلملا هذخأ نيح _ هنع هللا يضر _ رساي نب رامعل ىرج

 ام هللا لوسر اي : لاق كي يبلا لا ءاج املف 9 ريخب مهتا ركذو ه للا لوسر
 © ناميإلاب نئمطم : لاق ، ؟ كبلق دجت فيك : لاق 2 ربخلا هربخأف { تكله الإ ينارأ

 . دعف اوداع نإف : لاق

 دحأ ىلع ررض لوقلا يف ناك اذإ ام وهف لوقلاب ةيقتلا هيف عنمت يذلا عضوملا امأو

 عضوملا اذه يف ةيقتلا دحأل زوجت ال هنإف هوضع عطق وأ ريغلا سفن فالتاك رشبلا نم
 سفن نم كلذب ىلوأ هسفن تسيل ذإ 0 هريغ ررضب هسفن يجني نأ دحأل لحي ال ذإ

 لوقلاب ةيقتلا عنماو يأ (ىنج نا سفن فالتا يف اهعنماو) هلوق ىنعم اذهو 3 هريغ
 هركي نأ كلذ لاثمو ، هوضع مكح اذكو ريغلا سفن فالتإ لوقلا هيف ينجي عضوم يف
 هلتقيل رشبلا نم دحأ ىلع هلدي نأ هيلع ردقي نمم ادحأ مشغلاب فورعم ةردق وذ رابج

 زوجي الف } هيلع هلدي مل نإ لتقلاب هدعوت دق ناكو { قح ريغب هوضع عطقيل وأ لطابب
 . هنم هسفن ىلع فاخ نإو بولطملا كلذ لع رابجلا لدي نأ روبجملا اذه

 لوقلا كلذ يف ناك اذإ ام وهف لوقلاب هيف ةيقتلا زاوج يف فلتخي يذلا عضوملا امأو
 اضعب نإف { رابجلا هلتقي وأ هعيضي نأ هريغل لام ىلع رابجلا لدي نأك © ريغلا لال فالتإ
 اذهو © كلذ نم عنم ضعبو {}© هل نامضلا داقتعا عم كلذ ىلع هلدي نأ هل زاجأ دق

 ال لاملا نأل ل . عنملا نم رهظأ عضوملا اذه يف زاوجلاو 3 (حلا .. فلخلاو هلوق ىنعم
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو & سفنلا مواقي

 لتقلا لثمو قرغلاو قرحلك لعفلاب ةيقت ربن مو
 رهتشا مدلاو ةتيملل لكألاك ررضلل حيبأ ام زاوج نكل

 قرحك كلذو باحصألا دنع زوجت ال اهنأ اهمكحو لعفلاب ةيقتلا مكح نايب اذه
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 هسفن يجني نأ دحأل زوجي ال اهلك روصلا هذه يف نإف 0 اهلتقكو اهقيرغتكو سفنلا

 لكاك رطضملل اهلعف حيبأ يتلا ءايشألا لعفب ةيقتلا زاوج مهدنع رهتشا نكل { اهلعفب

 ىلع لديف مهراثا يف روهشم وهف مهضعب لوق ىلع ناك نإو زاوجلا اذهو { مدلاو ةتيملا
 نإ : لوقن نأ هليصفتو ، ليصفت نم هل دبال لمجم لعفلاب ةيقتلا عنم يف مهمالك نأ

 اهقرغو سفنلا قرحك ريغلاب ررض هب نوكي نأ امإ ناسنإلا هيلع هركي يذلا لعفلا
 نوكي نأ امإو { ريغلا لال فالتإ هيف نكل ريغلاب ررض هيف سيل نوكي نأ امإو 3 اهلتقو
 . اقافتا عونمملا وهف ريغلاب ررض هيف ناك نإف ، هلال فالتإ الو ريغلاب ررض هيف سيل

 طرشب لوقلاب ةيقتلا زاوج يف روكذملا فالخلا هيف ج رخيف ريغلا لال فالتإ هيف ناك نإو
 : ناعون هلال فالتإ الو ريغلاب ررض هيف سيل يذلاو & فلتملا كلذ نامض

 انزلاك كلذ دنع هلعف ىتاتي ال هنأ ىنعمب ، هاركإلاو ربجلا لبقي ال لعف : امهدحأ

 الو هب ةيقتلا لجرلل لحي الف ةأرملا نود لجرلا نم رايتخإ نع الإ ردصي ال هلعف نإف
 . هيلع دعاست نأ ةأرملل

 ,حل لكأو مدلا لكأو ةنبا لكأك كلذو 2 رجلاو هاركإلا لبتي لدف : امهيناث
 هب اهعنمو موق هب ةيقتلا زاج ف ا هيلا رارطضالا يف هلعف انل حيبأ امم كلذ وحنو ريزنخلا

 رارطضالا لاح يف انل هللا اهحابأ دق ءايشألا هذه نأ هب ةيقتلل نيزوجحملا ةجح ، نورخآ
 نم ةمكحلا نإف اضيأو ، كلذل انل زاجف ، رارطضا ماقم هاركإلاو ربجلا ماقمو . اهل

 . انهاه ةلصاح يهو سفنلا ظفح يه امنإ رارطضالا دنع ركذ ام لعفل ةحابإلا ةيعرش
 يف ةحابالا نوكت الف ، ةصمخلا يف رارطضاإلاب ةديقم ركذ ام ةحابإ نإ : نوعناملا لاق

 امنو 5 هل موهفم ال ةيآلا يف ةصمخلا ركذ : انلق { هلعف ىلإ رطضإ نإو ةصمحملا ريغ
 لكأ ىلا رارطضإلا لاح نم بلاغلا نإف ، رارطضإلا لاوحأ نم بلغألا ىلع راج وه
 ركذي مل هنأل 5 هل موهفم ال داتعملا بلغألاب ديقتلاو ، ةصمخملا لاح يف وه امنإ ركذ ام
 . ملعأ هللاو ، ةتيملا وحن لكأب ةيقتلا زاوجب لوقلا ةحص كل رهظي قيقحتلا اذهبف 5 ديقلل

 بحتسن دحي ال نأ يف هيلع بجي دحلا امب ءاج هركمو
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 هيلع ماقي لهف انزلاو ةقرسلاك دحلا هلعاف ىلع بجي ءيش لعف ىلع فلكلملا هركأ اذإ
 & مارح هلعفب ةيقتلاو هبجوم لعف هنأل كلذب دحلا هيلع ماقي : موق لاق ؟ ال مأ دحلا كلذ

 5 هاركالاب ةهبشلا لوصحل كلذب دحلا هنع عفدي : : موق لاقو © كلذب دحلا هنع عفدي الف

 لوقلا اذهو 5 دحلا اهعم ماقي الف { ةهبش هذهو (تاهبشلاب دودحلا اوأردا) ثيدحلا يفو

 هانعمو ، لوقلا اذهل رايتخإ (بحتسن دحي ال نأ يفر مظانلا لوقف ، حضوأ هليلدو رهظأ
 . هدح مدع يف انبابحتسا نا

 يف يرجي ال ةقرسلاو انزلا وحنب ةيقتلا عم دحلا ةماقإ يف يراجلا فالخلا نأ ملعاو

 بجيف 7 دابعلا قح قلعت لعفلا اذه يف نأل { { اهنم وضع عطقو ، سفنلا لتق وحنب ةيقتلا

 نكي مل يتلا دودحلا بجوم يف وه امن افنا مدقتملا فالخلاو & صاصقلاو دوقلا هيلع

 ةياكح ىلع تفقو ىفإ بسحا ىنإ مث ، ماقملا ريرحت يف يل رهظي ام اذه ، قح اهيف قلخلل
 وه له . هيف فلتخا دق دوقلا نإ ههجوو 4 روبجملا لتاق ىلع دوقلا توبث يف فالخلا

 . دابعلل قح هنأب لوقلا ىلع طقسي الو ةهبشلاب طقسي دح هناب لوقلا ىلعف ؟ قح مأ دح
 . ملعأ هللاو

 يناثلا لصفلا

 أطخا يف

 نملسي امكح رهاظلا همزلأ نمو أطخلا ىدل مثإلا عفرو
 قحعملا لثمو أطخ هتجوز قلطمللاكو سفنلا لتاقلاك

 دصقي نأ وهو أطخلا ةبوت هنم هللا نيبو هنيب اميف همزلت الو هب دبعلا ذخاؤي ال اممو

 هيف مكاحم ريغ امهدحأ : ناعون وهو ء هدوصقم ريغ ىلا ًأطخيف حابم وأ ةعاط لعف ىلإ
 لاقف { ةنجلا ينكسأ مهللا : لوقي نأ دارأ الجر نأ ثيدحلا يف اك هسفنب اصاخ هنوكل

 ام كل كيلع سأبال) هيع يبلا هل لاقف 5 هيلع كلذ دتشاف 2 رانلا ينكسا مهللا
 ًاطخيف ديحوتلا ةملك ديدجت ىلا دصقي نأ لثم وهف مكاحم هيف وه يذلا عونلا امأو (تيون
 ةءاربلا راهظإ ىلإ اهنم ًاطخيق نيملسملا ةيالو راهظإ ىلإ دصقي وأ كرشلا ةملك ىلإ اهنم
 دصقي وأ ، قلاط تنأ هلوق ىلا ًاطخيف ةراب تنأ هتجوزل لوقي نأ دصقي دصقي وأ ، مهنم

 اهلك روصلا هذه يف نوكي هنإف رح تنأ هلوق ىلا أطخيف حلاص تنأ هدبعل لوقي نأ
_ ١٦٨



 قالطلابو 5 ةوادعلا عضوم يف ةوادعلابو 3 رفكلا راهظإ يف رفكلاب هيلع مكحيف { اكاحم
 اذإ رهاظلا مكحلل ملسي نأ وه هيلعو & كلذ يف هامصاخ نإ 3 هدبعل قتعلابو هتجوزل

 عيرستو 9 نيملسملل ةيالولا راهظإو ، ديحوتلا ديدجت هيلع بجيف { ءيشب هيلع مكح
 (نملسي امكح رهاظلا همزلأ نمو) هلوق ىنعم اذهو } دبعلا نع ديلا عفرو ،ةجوزلا
 درمتي ال نأو هل داقني نأ هيلعف ةيعرشلا ماكحألا نم ائيش رهاظلا مكحلا همزلأ نمو يأ
 . ملعأ هللاو © هيلع

 ثلاثلا لصفلا
 سفنلا ثيدحو نايسنلا يف

 ناطيشلا ةسوسو اذكهو نايسنلا ىدل رزولا ضفرو
 رصبلا ايؤر نم دشأ نكت مل ذإ ردق امب هدهاج نأ دعب نم

 ةسوسوو نايسنلا يتلاح يف فلكملا نع مثإلا عفر يأ ، هعفر (رزولا ضفرر ب دارملا
 ين هعفر امأو ، رهاظف نايسنلا يف مثإلا عفر اماف & هركذ مدقتملا ثيدحلل ناطيشلا

 عفدي نأ فلكملا ردقي مل اذإ امب ديقمف سفنلا ثيدح اهب دارملاو ناطيشلا ةسوسو

 . اعرش ةمرحملا ةسوسولا عفد ىف هدوهجم لذب هيلع بجي "هنأل هسفن ىف ةلصاحلا ةسوسرلا

 اذه لاثمو ، هعفد فلكملا نكمي ال يذلا سفنلا ثيدح وه امنإ امهنم هنع وفعملاو

 & اعرش روجحم ىلع ةعقاولا رصبلا ايؤر وه 0 ةيسحلا رومألا نم مثالا عفر يف مكحلا
 تسيلو ، هنع رظنلا ضغ انكمي ل اميف الو ©} كلذ ف أطخلا ف انذخاؤي ل عرشلا نإف

 لاعتو هناحبس هللاو ، روجحملا روظنملا ىلع رصبلا ايؤر نم دشأ روكذملا ىنعملاب ةسوسولا
 . ملعأ

س ١٦١٩١



 (باتكلا ةمتاخر

 لوصألا يف ءيش مهأ ةيراح لوقعلا راونأ هللا دمحب تمت

 نأل كلذب اهتيمس امنإو 5 اهيلع ملع وهف © ةموظنملا هذه (لوقعلا راونأ) ب دارمل
 ةموظنملا هذه يف امب كسمتملاف { لقعلا وه ملعلا كلذ لحمو ، تاداقتعالا ملع اهعوضوم

 رونلا نم ج راخ اهنم هيف لودعلا هل حصي ال امع لداعلاو & لقعلا رونب كسمتم وه امنإ

 يتلا رومألل ةعماج يأ (لوصألا يف ءيش مهأ ةيواح) هلوقب دارملاو ، تاملظلا لإ
 . ملعأ هللاو ، تانايدلا لوصأ نم اهتفرعم نمو 0 اهنم دبال

 لامكلا ةقيرط ةكلاس لالخإلا ةمصو نم ةيراع

 ريصقتلا (لالخإلا) و ، بيعلا (ةمصولا) و { ةدرجتم يأ (ةيراع) هلوق ىنعمو
 ةعماج اهنوك لاح ةموظنملا هذه تمت يأ 2 ماملا (لامكلا) و . هيف ريصقتلا يغبني ال امع
 هنع ريصقتلا يغبني ال امع ريصقتلا بيع نم (ةيراع) و © تانايدلا لوصأ نم مهألل

 هللاو ، قيقدتلا نم يفاولا لهنملا ةدراوو ، قيقحتلا نم ةماتلا ةقيرطلا ةكلاس اهنوك لاح
 . ملعأ

 بذاك لوق لك نم هنوصتت بلاط لكل افرص اهتيدهأ

 ىنعمو ، ةصلاخ يأ (افرص) هلوق ىنعمو { ةيده اهتريص يأ (اهتيدهأ) هلوق ىنعم
 © قحلل فلاخم داقتعا يا (بذاك لوق لك) نم هلوق ىنعمو ، هظفحت (هنوصت) هلوق

 قحلل بلاط لكل هللا نم آلإ ارجأ اهيلع يغبأ ال ةصلاخ ةيده ةموظنملا هذه تريص يأ
 . ملعأ هللاو { ةدسافلا تاداقتعالا نم بلاطلا اذه ظفحت اهنأ لاحلاو ، ىدهلل سمتلمو

_ ١٧٠



 فرش نم هتمر دق ام متأ ي ريسيتلا ىلع هللا دجأو

 تدصق ام مامتإ يل هريسيت ىلع ليمجلا نم لهأ هل وه امب ىلاعت هللا ىلع ىنثأ يأ
 . ماقم ىفوأو لاح متأ يف همامتإ

 الم ريخ نم ثوعبلا دمحم ىلع ميلست عم ةالصلا م
 افولاو ماملا ىلع مهجاهنم افق نمو هبحصو هلاو

 هذه يبن ىلع اعرش امهب روم املا ملستلا ملسأو ةالصلا ىلصأ هللا دمح دعب ينإ ش

 هبحص ىلعو ٤ هل نيعباتلا هلا ىلعو 3 افرش نيعلا نولمي موق ريخ نم ثوعبملاو ؤ ةمألا
 ملسو هيلع هللا ىلص مهدعب نم ريغم الو لدبم ريغ مهليبس عبت نم ىلعو ، هل نيرصانملا
 & ماظنلا اذه مامت ىلع ماتخلا نسح ةعارب افولاو مامتلا ىلع هلوق يفف ، نيعمجا مهيلعو

 . ماقملا اذه ينو

 ارونو ) نيبلاطلل انوع ىلاعت هللا هلعج ئ ماظنلا اذه حرش ىلع مالكلا انب ىهتنا

 هلا ىلعو نيلسرملا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو } نيدلا موي همظانل أزوفو { نيدتهملل

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو ئ نيملاعلا بر هلل دمحلاو ئ نينمؤملا عيمج > ىلعو ©٠{ هبحصو

 . ميظعلا يلعلا

 حرشلا وهو { لوقعلا راونأب : ةامسملا ةموظنملا ىلع رصتخملا حرشلا اذه مت دق
 ةرجهلا نم فلأو ةنس ةئامئالثو رشع عبرأ ةنس يف كلذو 5 اهيلع اهمظان حرش نم ريغصلا

 ميلستو ةالص لمكأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا
 ةمحر ىجار ىلاعت هلل ريقحلا ريقفلا ملقب { احيحصت اهفلؤم ىلع اهحرشب تضرع

 .. يلع ينب مداخ يولهبلا يرسدملا ملاس نب دمح نب سيمخ نب ديعس ريدقلا هبر
 هقيفوتو هللا دمحب تمت
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