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 ُنيِمْيْنِهِبَو ميرزا وامس

 داروارتج ربأ مالسالا ةجح ةمالعلا لان لأم 500 ١
 0 : هللا همجر.رصمب -يواحطلا .

 ةلملا ءاهقف .بهذم 0 ةعامجلاو ةلسلا لهأ ةديفع نايب ركذ اذه
 'نب بوقعي فسوب يبأو : قركلا تباث نب ناتمعتلا ةفينح يبأ

 ناوضر: ي ايشلا نسحلا نب دمحم هللادبع يبأو يراصنألا ميهاربإ
 هب نونيديو : نيدلا لوصأ نم نودقنعب امو ؛ نيعمجأ مهيلع هللا ش

 ظ : .. 3 [ نيملاعلا بر

 هللا نإ :' هللا .قيفوتب .نيدقتعم .هللا ديحوت يف  لوقن ١:
 : , " هل كيرش ال دحاو

 ١ . اهريغو ( خ) ةخسن نم ةدايز )١(
 : كرشلا نم عاونأ ةثالث يفنب الإ متسي ال ىلاعت هللا نع كيرشلا يفت يفن نأ("
 هناحبس ب رخآ اقلاخ هللا عم نا.دقتعي نأب كلذو  ؛ةيبوبرلا يف كرثلا : : لوألا .

 ااذهو . هناحبس هللا ريغ ًاقلاخ شلل نأب نيلئاقلا سوجملا داقتعا وه اك .- ىلا ىلاعتو
 رشلا نإ : ةلزتعملا لوق هنم ًابيرق ناك نإو « هلل ذمحلاو ليلق ةمألا هذه يف عونلا
 ,سوجم ةيردقلا ١ : 3 هلوقب ةراشإلا كلذ لِإو ,ناسنإلا قلخ نم وه امإ

 .:ميحصو اهيا درتا يدع ةدع رماصمل عرج رخو «ثيدحلا « .. . ةمألا هذه
 . ( 41818 مقر « هتدايزو ريغصلا عماخلا

 را مال ءايبنألا نم ه ريغ هللا عم دبعي نأ وهو ةيدوبعلا وأ ةيهولألا يأ كرشلا : يناثلا
 .فسألا 0 . كلذ د دفادتلا دنع تاتو ما ةئاغتسالاك 0" ٠

 يس ول انعم «١ لفرلا ب رشا
 تا ني لل اخ نب نصب ناب هقدر « تنسف درعا : ثلاق ٠

 . ةيفوصلا نم ريثك يف رشعم وتلا اذهو ٠ ا ْ
 : قع ل و 000

 ا



 0000 ءيش.الو 1 ْ

 . هزجعي ءيبش الو م"
 . هربغ هلإ الو  ؛4

 اهكرضو. ايندلا 10 نم 0

 .« .١ ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو ْ

 ٠ 1 لوسرلا نوري مهنأ :نؤمنغزي نيذلا نيلاجدلا ضعب لالض ءاج انه نم

 نوديريو « مموطلاخي نم سوفن نطاوب نم مهيلع يفخ امع هنولأسيو ةنظقي مويلا
 لاح يف كلذ لم ملعيل ناك ام ب 'هللا لوسرو ٠ مهوؤش ا

 فيكف ( ءونلا يم امو ريا نم :ترثكتسال بيغلا ملعأ تنك ولو ) هتايح

 ٠ . 19 ناعألا قيفرلا ىلإ هلاقتناو هتافو دعب كلذ ملعب

 هتاذ يف هدّتحْوف « هايإ هديحوت يف هللا نع اهافن ل نم كرشلا نم ةثالثلا عاونألا هذه 0

 ش « نيدحوملاب ةصاحللا لئاضفلا لك هلمشت يذلا دحوملا وهف « هتافص ينو « هتدابع ينو

 نطبحيل. تك رشأ نأل) : . ىلاعت هلوق لثم هيلإ هجوتي يذلا وهف « هنم ء يشب لخأ نمو

 نأ مرج الف ٠ ةديقعلا يف ء ء يش مهأ هنإف اذه ظفحاف ( نيرساتلتآ"نم ننوكتلو كلمع

 .خويش بتكو باتكلا اذه حرشب هيلعف ليصفتلا ءاش نمو « هب أدب هللا همحر فنصملا

 | عيتاو مهونح اذح نمم مهريغو باهولا دبع نباو ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا

 ش . ( ناعيإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر ) « مهليبس .

 ال « ءيش هلثك سيل ىلاعت هللا نأ وهو « ديحوتلا لوصأ نم لصأ اذه 21(

 سلا يب اع ل ل ا

 نم ةفصب ناحيإلا نع مم.ولق ت تقاض املكف ٠غ ىلاعتو ك رابت هللا تافص نم ريثك

 ىلع اولدتساو .٠ اهوركنأف .٠ مدهلاو ليوأتلا نواعم اهبلع واس لجو زع هتافص

آلا مامت نيلهاجتم ( ء ء يش هلثك سيل ) : ىلاعت هل وقب كاذ
 5 ٠ (ريصبلا عيجملا وفور .: .ةيآ

تي نأ هيلعف هتديقع يف ةماللا دارأ نمف : تابثإلاو « هيزنتلا نيب تعمج دق يهف
 . هر

ليطعت وأ ليوأت نود ٠ ثداوخلل هتببافم نع ىلاعت ل
 نم لجو زع هل تبني نأو ..

وأ هباتك يف هسفنل .هتبثأ ام لك تافصلا
 1 نيم هيبن ثيدح 



 : ءاهننا البأ مث اد ٠ : . ءادعبا الب 9 ميدق -ه
 ٍ 000 .. ديبي الو ىفيال 56

 ريب اه'الإ نوككي الو ال
 . ماهفألا هكردت 17 3 ماهوألا هغلبت ال -م

 99 مانألا هبشي الو 5

 ٠- ماني ال مويق ء ترمي ال يحأ .

 5 ثلا رئاسو ةفينح يأ مت لا همحر فنصللا هيلعو فلسنا -
 ا . ( هدتفا مهادهبف ) ؛. حرشلا

 لامعتسا نم وه امنإو . ( ميدقلا ) : ىلاعت هللا ءامسأ نم سيل هنأ ملعا : )١(
 0 ا هريغ ىلع مدقتملا وه نآرقلا اهب لزن يلا برعلا ةغل ف ميدقلا نإف ن نيملكتملا
 ين الإ مسالا اذه اونمعتسي ملو ثيدحلل ديدج اذهو ؛ قيتعلل ٠ .ميدق اذه : لاقيف
 ش . ( ميدقلا نوجرعلاك داع ىتح ) ىلاغت لاق اك مدع هقبسي مل اميف ال ه ريغ ىلع مدقتملا
 ,.ديدحلا دجو اذاف ٠ يناثلا نوجرعلا دوجو نيح ىلإ ىقيي يذلا : ميدقلا نزجرعلاو
 عومجم ١ يف مالسالا خب ةدنك قدح اك .هوضب كويس, ناك نإو ٠ ميدق لوألل ليق
 اميف اند عنام نيأ خبشلا داقأ نكل < و هحرش» هرتز( 11 1 يرق

 هنع الف هلأ  ىنعمب مدقلاب هناحبس هفصو زوحي هنأ ٠ عئادبلا ٠ يف ميقلا نبا نع هلقنا ش
 ْ .. ةيفيقوتلا تافصلا باب نم عسوأ رابخألا بابو ٠ كلذب
 يف فصولا اذه ةيميت نبا مالمالا خيش لامعتسا هجو وه اذه 0
 ش . (18:) ةرقفلا ىلع هتقلع اميف يتأيس اك « نايحألا ضعب

 تر ام قواخملاب لاخلا نوهبشب نيذلا .ةهبشملا لوقل در هيف ( ؟)
 63 : ىروشلا ه ( ريصبلا عبمسلا وهو ء يش * هلثك سيل ) : لجو رع لاق.

 همجي فيتا حا مالك نمع# .هدبلا لهأ لوقي اك تافصلا يفن دارملا سيلو
 "دعب لاق مث . 9 ءيش ههبشيالو هقطخ نم ًائيش هبشيال :: ل

 و 0 نيقرلخملا تافص فالجخ اهلك ةتاصو : كلذ |
 ش م . ىهتنا ٠ . انتيؤرك ال ىربو ٠ انتردقك



 .900:ةؤم الب قزار « ةجاح اهب قلاخ ت١
 .. ةقشم الب ثعاب . ةفاحم الب تيمم 109

 .ةةملا ا ًاميدق  هتافضب ةلاز ام #١

 الو : « قلاخلاو مسا دافتسا قلخلا قلخ دعب سيل:

 00. 6 يرابلا» مما دافتسا ةيبربلا ثادحاب .

 الو قلاخلا ىعمو « بوبرم الو .ةيبوبرلا ىعم هلا 6 5

 مسالا اذه قحتسا : ايحأ امدعب ىتوملا يبحم هنأ اكو 1٠

اشنإ لبق قلاخلا مسا قحتسا كلذك « مهئايحإ لبق
 .. مهئ

 هنبلإ ءيش لكو ريدق 0« يش لك ىلع هنأب.:كلذ بلا

 ةعبطلا 1١9 ص ) ؛ ةيواحطلا ةديقعلا حرش » ين اك ةفلكو لقث الب يأ (4)

 ساتلا ضعب مالك ين ءينجي » : (7 ص) هللا همحر عنام نبا خيشلا لاق (؟)

 ةنسلاو باتكلاب .ءاج ام باوصلا لب « بارصب كلذ سلو «ريدف ءاَشَب ام' لع وهو ا

 ًافالخ ىلاعت هتردقو هتئيشم مومعل ؛ زياتف يش لك ل وهو
 ٍنيذلا لارتعالا لهأل

نم تعقو لب يصاعملا عوقو دبعلا“ نم دري مل هقاحبح هللا نإ نزل وقي نيذلا
 هتدارإب دبعلا 

 : مهالّض دح [لوقب اذهو-« هلا ةدا رإب“ال
 ١ | ش ْ

 قلاعللا ءاضق نم يصاعملا نأ 20هلوقب لوقي نمر لوهحلا معز

 ' - قراسلا فك مطّققو ءانزلا د اضق ملف لوقب ام ًاقهح ناك نإ

 باوصلاو حلا نايب يف هللا همحر ب اطخللا وبا لاقو
: 0 

 دسجبالا هلإلا ريغ قلاخ نم ام تلقف دابعلا لاضأ اولاق

 كديسلا اهلك ةدارإلا تلق هدارم حيبفلا لمض لهف اولاق

 -  نقيدرلا هزجعي نأ نع هناحبس | ةصيفن ناكناكو هد رب م ول
 « ةيردقلا ةينركلا ةدارإلا يه لاؤسلا يف باطلا ربأ اهركذ. يلا ةدارإلا هذهو

 5 .. ةيعرشلا ةينوكلا ةدارإلا ال



 هلك يل ٠ لع يش لإ جاب ال« يي هيلع رمأ ل ل هق
 : 1 رصتلا بمتسا رخو يل

 . هملعب قلخلا قلخ قلخ 6

 . ارادقأ مه ردقو 1
 ٠- الاجأ مه برضو . ٠ |

 ماطر ؛ قل مهقلخي نأ لبق يش هيلع فخي ملو ١-
 ش . مهقلخي نأ لبق نولماع

 ٠ يعل نع تاون هتعاطب مهرمأو

 « ذفنت .هتئيشمو ٠ هتئيشمو هريدقتب يرجي « ءيبش لكو "1

 أشيل. امو , ناك .محل ءاش انه ع معلمات ام :دايعلل ةئيشفا هل
 ا كي

 وأ ريخ نم تتوكلا اذه يف عقب ام لكل ةلماش هتدارإو ىلاعت هتبشم نأ ينعي (1)
 .يف يسارك قارا ةريثك كلذ ىلع ةلادلا تايآلاو .لالض وأ ىدهو ءارش

 . ىلاقت ةمئبشم مزمعل نيفانلا ةلرتعملا ىلع درلا ةرقفلا هذبب دوصقملاو ... هريغو حرشلا
 ريغ ”بحلاف <. عقيم لك بحب هللا نأ كلذ نم مزلي.ال هنأ .ملعي نأ بحي نكل

 ضعب هب حرص امن. ادهو .يصاعلا و عئاطلا نيب ىلاعت هللا دنع قرف. ال ناك الإو ؛ ةدارالا

 ! هتدارإ يف هللا عيطنم يصاعلاو عئاطلا نم الك نأ نم دوجولا ةدحوب نيلئاقلا رابك

 قيرفتلا ىلع مه ريغو ةنسلا لهآ نم ردقلل نيتبثملا رتكأو ءاهقفلاو فلسلا بهذمو
 :”ةلوفب 6 يلامألا هدب ةديصق بحاص راشأ كلذ ىلإو « ةبحملاو ةدارالا نيب

 لاسحملاب ىضري سيل ندكلو حسييقلا رشلاو ريما ديرم
 . : : ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لاقو ش

 لني هلو نابصعلاو قوسقلاو راك كي الرع : ةيردقلا تلاق مث » ش

 ! « نكي ملام ءاغيو ءأأشي ملام نوكيف .

 . دارأ دق هذاو نكيحمل أشي مل امو ناك ءاش ام : ( ةتبثملا ) نم ةفئاط تلاقو.

 . نمزملا نم هير مو نفاكلا نم هدارأ وأ . نيد هدري ملو نايصعلاو قوسفلاو رفكلا

 ْش الو رفاكلا نم هبحيو ٠ آنبد هبحن الو . نايصعلاو قونفلاو رفكلا بحب كلذل وهف

 0 . نمؤملا نم هبحب



 نم لضبو « الضف « يناعبو مصعبو «ءاشب نم يدهب -3 ش

 ٠ . الدع « يلتبيو لذخيو ٠ ءاشي .

 . هلدعو هلضف نيب « هنئيشم يف نوبلقتي مهلكو -06 ش

 5 ١ . دادنألاو دادضالا نع لاعتم وهو 15١-
 . هرمأل بلاغ الو ,همك#ل بقعم الو . هئاضقل دار ال - /١”
 . هدنع نم الكنأ انقيأو ٠ هلك كلذب انمآ -14

 هلوسرو ؛ ىبتجملا هيبنو. « ىفطصملا هدبع ًادمحم نأو -

 (3 ىضترملا

 "'.نيلس رملا كديسو ؛ ءايقنألا مامإو 3 ءايينألا مئاخ هنأو ذا

 مهمإف ٠ .اهنئاوةنألا فلس عامجإو ؛ ةساو باكف فلا طع نيرا نأ 5

 هتئيشع الإ ءيش نوكي ال. هنأو نكي ب ملأشي ملامو « ناك هللا ءاش ام هنأ ىلع نوقفتم
 نوب ) رافكلا نأو « فكل هدابعل ىضري الو « داسفلا بحي ال هنأ ىلع هعرمجمو

 )٠( . ( لوقلا نم ىضري اال ام
 ٠ ميقلا نبا ةمالعللا عفخا را )1١86/5-1١5( يزاتفلا عومجم (0) ش

 هت نان خارب نحال ا صرإا يللا ءانح و

 ًاقورف اورك ذ دقو « الوسر يب لك سبلو . ين لوسر لك نأ ملعا 00

 (هريغو (؛ 5١ -؛؛؟[9) يسولألا ريسفت ٠ يف اهارت ؛ يبلاو كوسرلا نيب
 نم عرش ربرقتل ثعب نم ينلاو ديدج عرشب ثعب نم لوسرلا نأ برقألا لعلو
 مهن . كلذب ل ل رومأم عبطلاب وهو «هلبق

 | ش : . ىفخي ال اك ٠ ىلؤأ كلذب

 ةمألا اهتقلت ٠ ةيفيفتسم ةريثك 'ثيداحأ يف .تنبث ةديقعلا هذه تلق (؟)

 0 عجا رثلف اهنم ةقئاط ( ةعبارلا ةعبطلا ١54- ةحفصلا يأ ) حراشلا ركذ دقو . لربقلاب

 5 نمو « ًانيقب نيلسرملا ديس ملسو هيلع هللا لص وهف ؛ نيقيلاو ملعلا ديفن يهف ء هنم

 ثيدحلا ين نوط رْئشب نيذلا كئلوأ اب نمؤي ال ةدبفعلا هذه نإ : .لوقأ نأ بعسوملا
 ال ةديقملا نأب حرص نم اهب نمؤي فيكف ؛ . ؟رئاوتم نوكي نأ هب ناميألا بجي يذلا

 "نم اديع ءالزع لع تدر اهلر“ هير ترا جيتا ل

7 



 نيملاعلا بر بيبحو

 0 الا
 تكاد

 بش ىلع درا ةديقملا يف داحآلا ثيدحب ذخألا بوجوه ياسر يف اهجو نيرشعع

 ةحيحصلأأ ثيداحألا يف ةتباثلا دئاقعلا نم الاثم نيرشع اهرخآ يق ' تركذو «نيفلاخملا

 .ةماه وةع وبطمابماف اهعجارف اهزم ةدجا وةديقعلا هذهو .اهب ناميالا مدعو اهدحج مهمتي:

 «لك أ وةبحملا نم ةبئارم ل !ءأ ةلحلا ناق ف ٠ نيملاعلا بر ليلخ وه لب : تلق | )١(

 4 كلذلو « اليلخ ميهاربإ ذحما ا اليلخ ينذحما هللا نإ» : علي لاق كلذلو

 ( 07 ) ةينآلا ةرقفلا يف عسجارو « هبنتف . هللا بيبح مقلع هنأ ٌثيدح. يف تبني

 . اهيلع حراقلا مالكي اذهان

 ثيداحأ يف ازيذعتو مه أسحصن هتمأ عال يلا ربخأ دقو : تلق (*)

 هنأ معزي مهلك ٠ : اهضعب يف لاقو « نوريثك نولاجد هدعب نوكيس هنأ. ةربثك:

 ةحيحصلا ثيداحالا ) هريغو ملسم هاور ٠ يدعب يبن ال « نييبنلا متاخ انأو ٠ ين ٠

  ةوبنلا ىعدا يذلا « ينايداقلا دمحأ مالغ ازرب» ٠ نيلاجدلا ءالؤه نمو ء(154

 .قواضي الأ دجاس اهيف مو + اكربمأو ارثكتإو ا ايناملأو دنهلا يف نورشتنم عابتا هلو

 "مه رباد عطقوو متفأش هللا لصأتسا . دارفأ ةيروس يف مهْم ناكو ؛ نيملسملا اهب

 يلرع نبا هيف مهفلسو ٠ ع هدعب !ةوبنلا ءاقب مهداقتعا ريغ . ةريثك دئاقع مهو

 | مطتسي م . روك ذملا مهداقتعا دييأت يف هلاوقأ اهيف اوعمج ةلاصر كلذ يف مهو يفوصلا

 . ركذل لاجم الو . 0 ين رع نبا هلاق امم اهنأل اهياع درلا خياشملا

 ثيدحلا ين ' 2 هللا لوسر مهانع نمت كش الب مهو . نآلا مهدئاقع نم ء يش

 مل امي ثيذاحألا نم مكنوتأب نوباذك نولاجد نامزاا رخآ ف نكي ٠ هنع حيحصلا

 فلؤملا هاور ؛ مكنونتفي الو مكنولضي ال ٠ .مهايإو مكايإف مكؤابآو منأ اوعمست

 هن( دع 1 عا مامالا و دنع رهو 2( 4 4 ) هراثألا لكشمو يِ

 نون دتبي امإ مبوعد نع ثدحتلاب نوأدبي نيح .مهلا مهنامالع زربأ نم نإو

 مهمعزب كلذ نم اونكمت اذاف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ثوم تابثإب يش لك لبق

 ةالصلا هيلع ىسيع لوزنب ةدراولا ثيداحألا ركذ يههو ةيناث ةلخ رم ىلإ اولقتنا

 مهمعزي اوتبثأ مهنا ماد ام « امنولوأتي ام ناغرس مث ؛ « اهب نامبالاب نو رهاظتيو ماللسلاو

 < نم مهو ! ينايداقلا دمحأ مالغ وه هنأو ! ىسيع ليثم لوزن دوصقملا نأب ٠ هتوم

 ال



 2 قحلاب ٠ . ىرولا ةفاكو '٠' نجلا ةماع .كؤعبلا يهز
 ش . ءايضلاو رونلابو ٠ ئدفاو

 هلزنأو ٠ ال وف ةيفبك الب ادب هنم . هللا مالك نآرتلا نإو ل ١#
 0 نونمؤملا درعا ارو ءاوسر. ىلع

 نمف . ةيربلا مالكك قولخمب سيل : ةقيقحلاب ىلاعت هللا مالك هنأ
 هدا و هباعوشللا ةمذ دقو. رفك دعف رشبلا مالك هنأ معرف هعمس

 دعوأ املف ( 76 : رثدملا ) ( رقس هيلصأس ) ىلاعت كاق ثيخ : رفسب

 .0156 :رئاملا» ( ر ىشبلا لوت الل اذه نإ ) : لاق نملارمسب هللا
 "' رشبلا لوق هبشي الو : رشبلا قلاخخ لوق هنأ انقيأو انملع

 ةينطابلا نم ةفئاط مهن أب عطقن انلمج ان ٠ ًادج ريثكلاو ريثككلا ءيشلا لبوأتلا اذه ىئم -
 ىلاغت للا ءاش : نإ يرق ة ةلاضلا مهدئاقع ضعب ىلإ ةراشالا ينأبسو . ةدحلملا

 ولا قلخك ( نحلبا ) ل مهراكنإ ةينابداقلا تالالض نمو :لرقأ )١(
 . قليلا يف سنالل مهتبابمو مهدوجوب ةحرصملا ثيداحألاو :تابآلا لك نولوأيو
 يمنا هنإ نولوقي هسفن ا ل | ىلإ دوعغي ام

 ! مهلضأ امف ! ريرش

 يف ةيمين نب با مالمالا خبش هللا همحر كراع : نم لقت )١(
 هللا همححر روبل اا او هب ادههتسم ( ه15-00) : ىراتفلا عومجبي ذ

 : ( ةعبارلل ةعبطلا ١78 ص)

 .نم ةلدألا هيلع تلد يذلا د وه هللا همحر يواحطلا ءاكح يذلا اذهز ٠
 تاسهبشلاب رهغت مل يتلا ةميلسلا ةرطفلا هب ثدهشو ٠ امهربدت د4 ةنسلاو باتكلا

 .: ١ لارقأ ةعست ىلع مالكلا ةلأس» يف و سانلا قرتفا دقو . ةلطابلا هارالاو كوكشلاو
 رمأآلا وه'. هللا تاذب ملاق دحاو ىبعم هنأ وهو ؛ كلاثلا اهنمو : اهقاس م

 هسنع ربع نإو . ًانآرق ناك ةيب رغلاب . هنع ربع كإو ٠ رابختسالاو ريخاو يهنلار

 . هريغو يرعشألاك « هقفاو نمو بالك نبا لوق اذهو : ةاررت ناك ةيناربعلا
 0 : ١ : 1 عججا: لاف



 هرقل وعلا يلام ندب عسب اهنا تنخو نمز ع

 . أ لوق اذهو «ريغ يف هقلخ امره كاذب اا ىعم نمضتي مالك : ينل سر

 .... يديرتالا ررصنم

 ملكتي فاو.« اش فيتو هاش نو ذا 3 املكتم لزب م لاعت نأ هدو . 00

 ل ل عمسي توصب هبا
 . ةنسلاو ثيدحلا ةمأأ نع ررثأملا

 . نإف . مه ريغو ةلزتملا ىلع در - « الوق ةيفيك الب ادب نم هلا مالك ٠ : هلوقو:

 قف تقال مهلوق ةياكح مدقن امك « هنم دبي مل نآرقلا نأ مععزث ةلزتعملا
 : ( ٠ ص ) ىلاعت هللا همحر عنام

 نر  و ظفللا لاقي الف هيناعمو هظفلل هللا مالك ميظعلا نآرفلا ؟.

 مهعبات نمو ؛ لالضلا ةيبالكلا لوق وه امك ظفللا نود ىبعملا الو ؛ لارتعالا لهأ

 نودقتعيو نولوقي ةعامحلاو ةنسلا لهأف « مومذملا لطابلا مالكلا لهأ نم مهلطاب ىلع

 ليربج هعمس هللا مالك نيع هيناعمو هظافلا ؛ قرلخم ريغ لزنم هللا مالك نآرقلا نا

 ْش فحاصملاب بوتكملا وهف.« ينلا نم هوعمس ةباحصلاو « لي ربج نم هعمس يبنناو هللا نم

 0 ش : ةنسلألاب رلثملا رودصلاب ظوفحملا

 : هللا همحر ميقلا نبا ظفاحلا لاق

 ناسييب ةقيقح هنم عومسم )| همالك نع نآرقلا كلذكو
 ناقلخ امه ام ىعمو اظفل 3020200 هضمب ال هلك يبر لوق وه
 666 ناغور الب ىعملاو ظفللا ةسيحوو نيملاعلا تبر لت ٍ

 , (لو6 - ١94 صر هللا همحر حراشلا لاق

 . روصتي ال دحاو ىبعم هنإ : لاق نم لوق دري هللا همحر يواحطلا مالكو »

 ةرابع وه امتإو هللا مالك سيل بوتكملاو ءورقملا لزتملا عومسملا نأو : هنم هعامس

 نم هريغ لاق كلذكو . « ادب هنم هللا مالك ١» : لوقب هللا همحر يواحطلا نإف . هنع
 نم ةيمهنللا نأل .. ادب هنم : اولاق امتإو . دوعي هيلإو « ادب هنم : نولوقيو « فلسلا
 .. لحملا كلذ نم مالكلا ادبف ؛ لح يف مالكلا نلخ هنإ نولوقب اوناك مه ريغو ةلرتعملا ..

 ٠ تاقولخملا ضعب نم ال « ادب هنمف « هب ملكتملا وه يأ ءادب هنم» : فلسلا لاقف

 ا د امي وح ١م باتكلا ليزنت) : ىلاعت لاق اك
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 . رجزتا رافكام لوقت لثم نعو ٠ ٠ ردع اذه رصبأ نمل [1 3

 ٠ . رشبلاك سي. هتافصب هنأ ملع "' [ و د]

 3  ةيفيك الو ةطاحإ . ريغب ٠ ةنجلا لهأل قح ةيؤرلاو - مه

 ( ةّرظان“ اهبر ىلإ ةرمضان ذ؛موي هوجو ) : انب ر باتك هب قطن اك.

 « هملعو ىلاعت هللا هدارأ ام | لع هريسفتو .0 117-7 : ةمايقلا ١

 وهف ع :لوبفرلا نع حيدصلا :.ثي دولا نم كلذ ُق ءاجنأم لكو

 .نيل وأتم يئللذ ل لحخدن الاا دارأ ام ىلع هانعمو « لاق 3

 . :لحنلا»'(قحلاب كلببر نم سدقلا حور هلزن لق ) « 1+ : ةدجسلا 9 ( ينم لوقلا قح

 ولف قحاضملاو وودصلا نم عف ري : « دوعيهيلإو : .مهلرق ىبعمو 6-2 ل

 ْ : الآ ةدغ يف كلذ ءاج اك . فحاصملا يف ةبآ هنم رودصلا يف ىقبي

 6 زاجملاب سبل « اليف ٠ هب هملكت ةيفيك_فرعت ال : يأ : « ةيفيك الب » .هلوقو ١

 ليثا ربخ كللملا هعمسم «”كلملا ناسل ىلع هيلإ هلزنأ : يأ 6 ًايحو هلوسر ىلع هلزنأو »

 : ىلاعت“ لاق .'ساثلا ىلع هأرقو ؛ كلملا نم مم دمحم لوسززلا هعمسو « هللا نم

 لنك :' ءارساالا « ( الي زنت 'هانل زنو ثكم. ىلع سانلا ىلع هأرقتل هانْقَرَف ًانآرقو )

 'يرع“ ا عيال نم نوكتل كبلق ىلع نيمألا حورلا هب ”لّزَن ) ىلاعت لاقو
 1 .. ىلاعت هللا ولعلا"ةفص تابثإ كلذ يثو « 19 : ءارعشلا و ( نيبم

 | .. انيديأ نيب يلا خسنلا لك يف ناتتبات ناتدايز )9591١(

 ,ةفايقلإ موي معد نيتؤملا ةبؤر تايثإ يف ةدراولا ثيداحألا. نأ ملعا (*")

 دقو ؛حراشلا مهنم.. .اغمنألا نم عمج هب مزج امك رتاوتلا دح تغلب ىح ًادج ةريثك

 ٠ .. : لاق مث اهضعب جرخ
 ' عطقي ةقرغم اهب طاخنأ نمو.. ايياحص نيئالث ون ةيؤرلا ثيداحأ ىوز دقو »

 ثيداحعألا نه”بابلا ياام تقسل راصتخالا .تمزتلا ينأ الولو « اهلاق لوصرلا نأب

 : لاق مث

 | هيبشت قع لج« هللا اهيبشت رمقلاو سمشلا ةيؤرب ىلاعت هللا ةيؤر هيبشت"نسيلو
 ,- هقلخ' ىلع هللا :ولق لع ليلد هيف نكلو-« يئرملاب يئرملا هيبشتال“« ةيؤرلاب ةيؤرلا

 1 *ل#



 - مع نم الإ بد يل لس ام هاف + اناوهأب نيمهوتم الو الار:
 | . هملاع ىلإ .هيلع هبتشا ام لع درو ٠ "2 .هلوسرل و لعد ع

 ظ ”"مالستسالاو ميلستلا رهظ ىلعالإ مالسالا مدق تبنت الو تال
 - هيبح « همهف ميلستلاب عنقي ملو . هملع هنع رظح ام ملع مار نمف
 ', ناميالا حيحصو « ةفرعملا ناصو : ديحوتلا صلاخ نع همارم
 رارقالاو « بيذكتلاو قيدصتلاو ؛ ناميالاو رفكلا نيب بذبذتيف
 ادع ندمت امور كاش « اهئات اسوسوم ٠ راكنألاو
 : . ًايذكم

 اهربتعا نمل مالسلا راد لهأل ةب لاب ناميالا >2 الو م
 .ليوأتو - ةيؤرلا ليوأت ناك ذإ '"' مهشب اهوأت وأ , "' مهوب مهنم

 امإف ! ! هلقع عجا ريلف . .ةهج ينال ىرب : لاق نمو ؟ ةلباقم. الب ةيؤر لقعت لهف الإوح |
 .فلخ الو ينارلا مامأ ال ىرب لاق اذاف الإو «ء يش هلقع يف وأ هقعل ارباكم نوكي نأ
 1 ٠. ةميلسلا هترطفب هعمس نم لك هيلع در ؛هتحت الو هقوف الو هراسب نعالو هنيمب نعالو

 ثيدحلا يف متلي هللا لوسر ربخأ دقف « ايندلا يف ىلاعت هتيؤر امأو : تلق“
 :ةالضلا هيلع هسقن وف انأو : ملسم هاور . تومي ىح هاري ال'انم ًادحأ نأ حيحصلا .

 . .اهيفن ىلإ هراشالا هنع حص دق لب ؛ « هجحلا هب موقت ام هل امتابثإ يف دري ملف ؛ مالسلاو
 ل 1 ايينبا ذئاع حجل زج كلذ عمو ؛هارأ ىتأ ؛ رون» هلوقب اهنع لثس.نيح
 ش . هب كسمتلا يغبنيف لصألا وه اذهو « 2' نيحيحصلا

 يأ اك الا تاطرطخلا يف ةباا ةرقلا لع ةمدق ةرففا هذه ١

 . ىلوأ اهلعلو « هللا همحر خابطلا انخيش ةخسن
 ؛ . اهيبشنا مهوتبف * ذك ةفضص ىلع ىرب لاعتالا نأ مهو يأ(')

 ٠ . ةسيراصطلا

0 0 
 ْ ْ 37 . اهانعم



 « ميلستلا موزلو ليوأتلا كتب - ةيببرلا ىلإ فاضي ىنعن لك
 ملو لز « هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمو . '' نيملسملا نيد هيلعو
 « ةينادحولا تافصب فوصوم العو لج انبر نا ا" هيرنتلا بصي

 . ةيربلا نم دحأ هانعم يإ سيل « ةينادرفلا توعنب توعنم .

 ءاضعألاو ناكرألاو « تاياغلاو دودحلا نع ' ىلاعثو -”
 , 20 تاعدتملا زئاشع تسلا تاهجنلا هيوحت ال < تاؤدألاو

 . « نيلسرملا ١ تاعوبطملاو ثالثا تاطوطخملا يف )١( ظ

 امن وفني امن]إ مه ريغو ةلرتعملا نم .ةيؤرلاو تافصلا | ةافن نأل كلذو . تلق ' )١(

 كلذ نوكي فيك ذإ « لالضو.غيزو للز اذهو « هيبشتلا نع مهمع زب ىلاعن هلل ابي زئت
 ال يذلا وه مودعملا ذإ « ةيؤرلا اهنمو لامكلا :تافص هللا نع يفني وهو .؛ ًابيزنت
 مهولغل اولز امنإ ةهبشملاو ةنسلاو  باتكلا يف ةنباثلا ةيؤرلا تابثإ يف لامكلاف « ىرب
 ءالؤهو ءالؤه نيب حلاو . ىلاعتو هناحبس قرلخملاب قلاخلا هيبشنتو تافصلا تابثإ يف

 ؛ ًامدع دبعي لطعملا : ليف ام نسحأ امو . ليطعت نودب هيزنتو . هيبشت نودب تابثإ
 2 | : . ًامنص دبعي مسجملاو ٠

 ,.:واولا نودب + ىلاعت و + :تاعوبطلا رئاسو ثالثلا تاطوطخملا يف (*
 17 . حصأ هلعلو

 در ل كر ب ل تلق (14)

 ' هللا ىلاعت كلذ ريغو ءاضعاو ةئجو مسج هل نأب هللا نوفصب نيذلا ةهبشملاو ةمسجملا

 ' ْ . ًاريبك ولع نولوقي امع
 . هنلع ني كام هنأو + تلح لعب لاع هلع نفت يذلا طفلا رعأا و:
 يف هللا لولح انعم اذهو 1 .هوججولا لك يف هاذي .دوجوم هنأب مهضعب عرضب ل
 كلذ فلؤملا يفلف ٠ اهقرف سيلو « .ةقولخملا تسل !! تاهملاب طاحم هنأو . هتاق راخم

 ليطعتلا ىلإ يدؤي دق امب هنولوأتيو « هعدنبلا ضعب كلذ لغتسي دق نكلو مالكلا اذهب.

 هع همم حلا هاج يع اوال اوبر ركل كلج

 - | 220320 ١٠١(6: صر لاقف

١ 



 50 قي يب 9 ا دونم وح جارتلاو# كي

 0. الغلا هاف دال تع مث ٠ ءامسلا ىلإ ؛ ةظقيلا يأ هصخشب

 ' داؤفلا بذك ام) ىعرأ اهدنا ىحوأو . ءاش امب هللا همركأو

 كر او حال رسر كل فا لعل 002 را

 ١ نم تسيلو هي ل تاتا واكل بقل لوا كلذ هو سلا

 ”ىتحأ ةئسلاو باتكلا ضصوصتنب مهيلع درلاو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ةفراعتملا ظافلألا

 وه و ء يبش هلثك سيل ) ىلاعت هلوق يفف . باوصلا فالخ مهوت ظافلا ركذ نم ىلواو

 لثم ىلا تافتلالا قحلا بلاطل يغبني الف « ةلطعملاو ةهبشملا , ىلع در (.ريصبلا عيمسلا

 | توعنم لامكلا تافصب فوصوم هناحبس « هللا نإف :٠ اهيلع ليوعتلا الو ظافلالا ' هذه

 . هتاذب ديجملا هشرغ ىلع وتسم هتاقولحم قوف هناحبس رهف ٠ لالحلاو ةمظعلا توعنب .

 هتقيقح ىلع كلذ لكو ةمايقلا موي ينأيو ايندلا ءامسلا ىلا ةليل لك لزتب هقلخ نم نئاب

 « تافصلا نم كلذ ربغو هرما لوزنب لوزتلاو ةردقلاب ديلا لوون الامك هلوؤن.الو

 لثم نع فنصملا مامإلا ىنغا ناك امو . فيبكت تابثا ال دوجو تابثا كلذ تبشن لب
 همالك نم تسبلو هيلع ةسوسدم اما ليق ولو ةعرتخملا ةمهوملا ةلمجملا تاملكلا هذه

 ىلع دودرم لطابلاف لاح لك ىلعو مامإلا اذبب نظلل ًانانسحا ديعبب يدنع كلذ نكي مل

 فرع نازيملا نابسل يف اميسال يواحطلا فاصملا ةمجرت أرق نمو ناك نم ًانئاك هلئاق
 يق هيف نظلا ناسحا ىلع هانلمح يذلا وه اذهو لاجرلا مظاعاو ءاملعلا رباك نم هنا
 . هللا همحر عنام نبا مالك ىهتنا 2. دقانل لاجم اهيف يبا عضاوملا نم ريثك

 مالسلاو ةالصلا هبلع هنأب لوقلا امأو « ىربكلا هبر تابآ نم ينعي ثلف )١(
 مركب نار ارا دلع ديت دقن اك كيب مانا ديو دال هرم

 . « هسأر نيعب هرب ملو هبلقب ار ستر ريغر
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 . ب هيمأل ًاثايغ هب 000 يذلا ضوحلاو 5

 ."'رابخالا يف يور امك قح مهمل اهرخدا ينلا ةعافشلا و- 75

 . "! قح هتيرذو مدآ نم .ىلاعت هللا هدرخأ يذلا قاثيلاو ,> 17

 كلب سان 50 3 تنال 5000
 .نوثالثو عضب ةباحصلا نءاهاورو « ةمثألا نم عمج كلذب حرص اثرت رتاوتلا غلبم ٠
 دقعو.« هميران رخآ يف ةياهنلا ١ يف ربثك نبا ظفاحلا اهقرط ىصقتسا دقو ؛ ًايباحص 0
 0 لكل تكق*) مكرو ٠ .باوبا ةعبس « ةنسلا باتك" » يف مصاع يلا نبا ظفاحلا اهل.

 :اهلوقيإ ير يما ع ا 74 ) ثيداحألا مقرو . |
 1 ... ملعلا بجوت يَ يبلا ضوح ين اهانركذ يتلا رابخألاو ٠

 + تاو يف ماع أ نيب افادتع ديو... ةرئاوض اي رد كلف
 اهنم ةفئاط. قاسو ( م87 ا/44) ثيداحألا مقر (10-178) تاوبأ ةتس
 . عاونأ .ةينامأ ملسو هيلع هللا ىل اص هتعافش نأ تنمضن « هحرش يف هللا همحر حجراشلا

 رواق هنإف يجر

 ير جرضسا ا أ نأ ةحرسلا ثيداحألا يفي لإ تلق (*)
 0 ةج رم يهو « اهنم ةعب رأ حرشلا يف ركذ دقو « مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ بلص نم

 .ثينئتسا تنك دفو ا مقر ) ٠ ةنسلا جيرخت ٠ يلو هبلع يقيلعت يف
 دراولا رهظلا حسم ةحصلا ن نم ( ةعبارلا ةعبطلا - ص ) هيلإ راما قيلعتلا

 هل نأ ىلإ تهبنت دقف « يل هرفغي نأ للاعن هلأسأ ينم ًاوهس كلذ ناكو رمع ثيذدح يف
 ثيدبح نم رخآو ٠ حرشلا » يف روكذم رهو ةربره يلأ ثيدح ن -م ًادسج ًادهاش

 . هيينتلا ىضتقاف ( ٠ .5) ؛ ةنسا 3 يأ تجرخ فيعض دنسب سابع نبا |



0 

1 
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 ثيدحلا غارت اقفاص فيزا سارا ( 171 ) مقرب « ةنسللا جيرخت ه يف ١

 ؛ ةنجلا لخخدي نم ددع لزي م امبف ىلاعت هللا لع دقو. -4*

 ؛ ددعلا كلذ هيلو زيبالف .. ةدخاو ةلمج ٠ رانلا لخدي نم ددعو

 . ١" هنم صقتني الو.

 رسيم لكو : هولعفي نأ مهنم نم ملع امين مهاعفأ كلذكو 0

 ءاننل دعس دسار ميتارخبلاب هلامعأل اون "از يلجخ ال
- 

 .:انيلع جرخ : .لاق ورمع نب هللا دبع ثيدح ىلإ هللا همحر فلؤكلا ريشي 1 )١(

 : انلقف ؟ ناباتكلا ناذه.ام نوردنأ : لاقف .. ناباتك هدب و ع هللا لوسر

 نيملاعلا بر نم باتك اذه : ىميلا .ةدي يف يذلل لاقف + ان ريخت نأ الإ هللا لوسر ايال

 مهيف دازي الف مهرخآ ىلع لمجأ مث . مهلئابقو مئابآ ءامساو : ةنحا لهأ ءامسأ ةيف

 ءامسا هيف نفملاعلا: بر نمجتاتك اذه : هلامش يف يذلل لاق مث . ًادبا مهنم صقني الو

  صقنب الو مهيف .دازي الفيمهرخآ ىلع لمجأ مث : مولئابق و: مابا ءامسأو 'راتلا لهأ

 اوددس: لاقف ؟ هنمغرف' لق رمأ ناك نإ لمعلا ميفف فق : هباحصأ لاقف . دبا مهنم :

 .نإو «لمع يأ لمع نإو ٠ ةنمللا لهأ لمعب هل محب ةنحلا بحلص ناف . اوبراقو

 لَم هللا لوبسر لاق مث“ لمع يأ لمع نإو .. رانلا لهأ لمعب هل محي رانلا بحاص ٠

 . ( ريعسلا يف قيرفو ةلخلا لع قيرف ) دابعلا نم مكبر غرف : لاق م امهذبنف هيديب

 ا ا هريغو وه هححص و يذم رثلا هج رخأ

 هستجرخ دقو :

 . دج نآلا ء دج نال . دحم نآلاف .: ةياور قو . دهتجت أذإ : .اولاق قي هنم

 نرومهفي نيذلا ةلكاوتملا ةيريحللا ىلع حيرص در هيفف ا « ةنسلا و رظنأ

 ْ . لمأتف ةباحصلا مهف فالخ ثيدحخلا نم ١

 « يراخبلا ويتم أ هيلع:
 ءوتع دعس نب لهل يد نم فرط اذه (5)

 )1721١8( قباسلا ردضملا يف جرخم وهو
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 . 3 هللا ءاضقب يقش نم يقشلاو . هللا

 كلذ ىلع علطب مل . هقلخ يف ىلاعت هللا رس ردقلا لصأو -40 .
 'ةعيرذ كلذ ي رظنلاو قمعتلاو ٠ لسرم يبن الو برقم كلم
 رذحلا لك رذحلاف .« نايغطلا ةجردو : نامرحلا سو . نالذخلا

 . ردقلا لع ىوط ىلاعت هللا ناف , 59 ةسوسوو ًاركفو ًارظن كلذ نم ٠
 . لأسي ال) : هباتك يف يلاعت لاق امك « همارم نع مهاهنو ؛ هماتأ نع
 ؟ لعف مل : لأس نمف 1 1 7 : ءايبنألا» ( نولأسي مهو لعفيرامع

 ًاعوفرم ةريره» يلأ ثيدح نم هريغو رازبلا هجرخأ ثيدح ىبعم اذه )١(
 حيحص ةدنسو . ؛همأ نطب يف دعس نم ديعسلاو « همأ نطب يف يقش نم يقشلا » : :ظففلب
 . (188) « ةنسلا جيرخت و و ( ٠١98 ) « ريضنلا ضورلا » يف هتنيب اك

 اذإو ... ١ : مقلم هلوقب - ملعأ هللاو  ذارملا وه قمعتلا اذهو : تلق (*«)
 قو. ةاحصلا نم عج نعيورلا ححص تح رك « اوكسمأف ردقلا ركذ

 . (4) « ةحيحصلا » يف هتجرخ

 لوقي اك هترذقو هرهق درجمل ال « هلدعو هتمحرو هتمكح لامكل يأ (1)
 ىلع ناميالاو ةيدوبغلا ىبم نأ قيقح هيف عجارو ؟.ح رشلا» يف اذك . هعابتأو مهج
 مسسهم هفاف ؟؛ عئارشلاو يهاونلو رماوألاي ةمكملا ليصافت نع ةئسألا مدعو ميلستا
 ةيمت نبا مالمألا خيش كاقو . هتزعو هتسافنل هستمرب هثلقنل لاجملا قيض الولو ًادج

 را تارعقا ف ا ا ١ ) ؛ ىودتفلا عومجم ٠ يف ىلاعت هللا همحر ٍْ
 نيئيش نمضتت ةجرد لك « نيتجرد لع ردقلاب ناعيإلاو» ْ

 ا تالا رمل هللا نأب. ناميإلا : ىلوألا ةجردلاف ..

 قازرألاو ؛ يصابصملاو تاعاطلا نم مهاوحأ عب مو 007

 -ٍ ش . لاجآلاو
 ه١



 هدي سوو 0 دع

 لاق ٠ ملقلا“قا قل ام لوأف , ؛ قلخلا ريداقم ظوفحمل حوللا يف هللا بتك مث -

 ةمايقلا موي ىلإ نئاك وهام بتكا : لاق بتكأ ام : لاق ء بتكا : (.) هل

 مالسقالا تفج . هبيصيل نكي الخ ايو دلك نك 1 كاسنالا تاس انف
 نب يقرا يتاععلا يام ماوي قا دا لعل هاو بارع لاق'اك ٠ فحصلا تيوطو

 . ( ريسي هللا ىلع كلذ نإ باتك يف كلذ

 بتك دقف « اليصفتو ةلمج عضاوم يف نوكي هناحبس هملعل عباتلا ريدقتلا اذهو

 هيلإ ثقب هيف حورلا خفن لبق نينحلا دسج قلخ اذإو . ءاش ام ظوفحملا حوللا يف

 وحنو ديغس وأ يقشو هلمعو « هلجأو « هقزر بتكا . تاملك عبرأب رمؤيف « أكلم
 . ليلق مويلا هركنمو « ًادق ةيردقلا ةالغ ةركني ناك دق ردقلا اذهف . كلذ

 ام نأب ناميالا وهو : ةلماشلا هتردقو « ةذفانلا هللا ةئيشم وهف : ةيناثلا ةجزدلا امأو

 الو ةسكرح نم ضزألاو تاوامسلا يف ام هنأو . نكي ملأشي ملامو : ناك هللا ءاش

 ىلاعتو هناحبس هنأو . ديري ام الإ هكلم يف نوكي الو « هناحبس هللا ةثيشمب الإ نوكس»

 0 - ٠ تامودعملاو تادوجوملا نم ريدق ءيش لك ىلع

 هلا جبس وفا هتيضنم نع مهاهنو « هلسر ةعاطو هتعاطب دابعلا رمأ دقف كلذ عمو

 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيتفلا :ننع ىضريو « نيطسقملاو نينسحملاو « نيقتملا بحب

 ىضري 3 .. ءاشحفلاب : ةايدرت بالو «ايتسافلا عرقا نع توي الو: نيراكلا تعال

 ٠ . داسفلا بحي الو « رفكلا هدابعل

 5205 نمؤملا وه دبعلاو ؛ مهلاعفأ قلاخ هللاو : ةقيقح نولعاف دابعلاو
 - مهقلاخإ هللاةدارإ مهو « مهلامعأ ىلع ةردق دابعللو « مئاصلاو يلصملاو ء رجافلاو

 يدنع حجارلا نكل. ..« هل لاقف » ةياور ىبعمب وهو ؛ انه عقو اذك 2(

 ؛ ةيواحطلا .حرش جيرخت و يف هتققح تنك انك « هل لاق مث » : ظفلب ىرخألا ةياورلا

 . )١37( ةحيحضلا يف هتجرخ سابع نبا نع دهاش هلو . 746 - 1794 ص

. 13 



 ءايلوأ نم هبلق رونم وه نم هيلإ جاتحب ام ةلمج '٠' اذهف - 4 000

 لع : ناملع ملعلا نآل ٠ ملعلا يف نيخسارلا ةجرد يهو « ىلاعت هللا ١
 دوجوملا ملعلا راكناف . دوقفم قلخلا يف يف معو « دوجوم قلخلا يف

 لوبقب الا ناميالا تبثي الو ؛ رفك درقفملا ملعلا ءاعداو « رفك

 . درقفملا ملعلا بلط كرتو « دوجوملا ملعلا

 . مقر دق هيف ام عيمجبو "' ملقلاو "' حوللاب نمؤنو - 410

 نوؤاعت امو . ..ميقتسي نأ مكنم ءاش نم ) : ىلاعت لاق امك ٠ ديار ترفق قاغرع
 ش : نيلاعلا بر قا ءانب دا ألا

 مثلكم يبنلا مهامس نيذلا ٠ ةيردقلا ةماع اب بذكي ردقلا نم ةجردلا. هذهو
 تزد اهيل اوبس تن تالا لهآ .نم موق اهيف نغير :.امألا هذه سصوحبم
 ش . اهحلاصمو اهمكح هماكحأو هللا لاعفأ نع نوجرخيو « هرايتخاو

 اوركنأو اولغ نيذلا مه مهئاف : ةرعاشألا ىلإ ريخآلا همالكب ريشيؤ : ثلق
 ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا يف ليطلا ءافخو نإ ميقا نبا هلت لع . ةمكحلا

 . ًادج ماه هناف هعجارف . ٠ ليلعتلاو

 امم . هب لمعلاو ةداقتعا بحي امم هركذ مدقت ام ىلإ ريشي : حراشلا لاق )١( ا

 ءاج ام ملع يا .« ملعلا يف نيخسارلا ةجرد يهو ٠ : هلوقو . ةعيرشلا هب تءاج
 يذلا 1 يعيو . ًاتابثإو ًايفن . اليصفتو ةلمج لوسرلا هب
 .. ةعيرشلا ملع . دوجوملا ملعلاب يعبو ٠ هاه مايه .همانأ نع هللا هاوط

 نعدا نمو ١ ني رفاكلا نم ناك لوسرلا هب ءاج ام يش ركذأ نمف «.اهعورفو انوصأ
 | نيرفاكلا نم ناك بيغلا ملع

 ( ظرفحم حول ين ديج نآرق وه لب ) ىلاعت لزق ورك دنا خم ١ تلق (1)
 ضعب نأ داقتعاو ٠ .اهللا الإ هتقيقح فرعي الو هب ناميإلا بجن يذلا بيغلا نم وهو

 . بيغلا ملعب ال هنأب ةحرصملا ثيداحألاو تايآلاب رفك هيف ام ىلع.نوعلطي. نيح اصلا
 ش . للاعت هللا الإ

 - وأ . تاقولخملا لوأ ملقلا له اوفلتخا ءاملعلا نأ انه حراشلا ركذ تلق ( 5
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 ناك هنأ هيف لعت ف هتك ءيش ىلع مهلك نلخلا عمتجا ول

 ها هيلع اور دقي من نئاك ريغ ةولعجيل

 | مقلا فج . هيلع اوردقتب مل ناك هولعجيل ٠ هيف ىلاعت هللا هبتكي ل

 امو ٠ هييصيل نكي م دعلا ًأطخأ امو '٠' ةماقلا موي ىلإ ن :ثاك وه ام :
 5 كحل نكي مل هباصأ 00

 نئاك لك يف هملع قبس دق هللا ها دبعلا ىلعو - 4
 الو . ضقان هيف سيل :.ًامربم ًامكحم اريدقت كلذ ردقف . هقلخ نم
 . يف هقلح نم دئاز الو صقان الو . نيغم الو ليزم الو . بقعم

 ١ ةفرعملا "لوو. ناممالا دفع نم لللح رز>. ضار اولا راج

 ٠ هباتك يف ىلاعت لاق انك . هتيبوبرو ىلاعت هللا ديحاوتب فا رتعالاو

 : ىلاعت لاقو"- ٠. ” : ناقرفلا » ٠ ( ًاريدقت هردقف ءيش لك قلخو)

 . 2” بازحألا , ( ًارودقم ًاردق هللا رمأ ناكو )

 ” هي رطل رفحا و اديعس دقو لالا قا اولا يق

 تنبات“ لوألا يم حراز دب و احلا نيلوق ىل اع ؟ ىثزعلا <

 دا نأ لع "1 رقت اعلم نأ ىلع هموهفمب لدي روكذملا فالتخالاف ٠ كاذ ءأ

 نأب نوحرصي مهل . قافتالا اذه نوفلاخم . ا لوأ ال ثداوحب نولئاقلاو .:قرلخم 3

 ةيمين نبا كلذب حرص امك .٠ هل.لوأ الام ىلإ اذكهو . قولخم هلبقو الإ قولخم نم ام

 - خراشلا مالك رهاظ ره امك . قولخم لوأ شرعلا .: !ولاق ناف .' هبتك -ضعب يأ

 انه لماك ! قاغالا ايفلابخ هني ةراوقت 1 نإو» يارا دار مجرب ارك

 00000 ةظفحا ٠  هدفلب ديلا ل ل 6ث

 . 0 جيرختلا » ين تركذ اها ميحص ُثيدح وهو .ثيدحلا

  هنع ةياور ين أنآ هيلإ راثملا سابع نبا ثيدح مات نماذه (5)

 ىلا



 : ًاميتك ًارس بيغلا صخنف يف ةمهوب .شمدلا دقل اميقس ابلق
 . اميلأ اكافأ هبف لاق امب داعو

 كلا و نشرعلاو 214

 رك ةيود امو شرعلا نع نغثسم وهو هم

 ثيداحألاو ةينارقلا:تايآلا هيلع تلد انك أدج ميظع قلخخ ش 1 نأ ملعا )١(

 اهدجن رخآ تايآ هيفو ( شرعلا وذ ) : هلوق يل هسفن ىلإ ىلاعت هفاضا كلذلو :ةيوبنلا
 شرع لمحبي و ) : نآرقلا يت هفاصوأ نمو ؛ كلملاريرس ةسغل وهو . « حرشلا هيف
 نيب ام شرعلا ةلمح دحأ نأ ةنسلا يفو : ءاملا ىلع هنأو ( ةينامت ذئموي.مهقوف كبر

 سودرفلا ةنج فقس هنأو . ملأوق هل نأو . ماع ةئامعبس ةريسم ةقئاع ىلإ هنذأ ةمحش

 ليوأت لطبي امم هلك كلذو . « حرشلا ٠ يف ةروكذم ةحيحص ثيداحأ يف كلذ ءاج

 . ! ناطلسلا ةعسو كلملا نع ةرابع هنأب شرعلا

 : ( ضرألاو تاوامسلا هيسرك معو ىلاعت هلوق هيفف ٠١ يمركلا امأو-

 :هل وق نم هيلع ًاف وقوم سابع نبا دعب مص دقو + ندرقلا سدي نب ائنلا لل يسركلاو

 يأ جرخم وهو . « ىلاعت هللا الإ هردق ردقي ال شرعلاو ؛ نيمدقلا: عضوم يبمركلا »

 هيلع هلوق ىوس ًاعوفرم هيف حصي ملو ؛ هعبط هللا رسب ؛ يبهذلل ولعلا رصتخم » يناتك
 ٠ ةالف ضرأب ةاقلم ةقلحك الإ ,ىم ركلا يف عبسلا تاوامسلا ام. : مالسلاو ةالصلا

 لطني امث كالذو . « ةقلحلا ثنت ىلع ةالفلا كلت لضفك يم ركلا :ىلع شرعلا لضفو

 يف هتنيب اك سابع نبا نع ليوأتلا اذه حصي ملو . ملعلاب ئيمركلا ليوأت ًاضبأ

 0 )0*1١١( , ٠ « ةصيحصضلا )

 مالكلا اذه هللا همحر خيشاا لاق امإو : ىلاعت هللا همحر حراشلا .لاق )1١(

 نود امو شرعلا نع. هناحبس هانغ كلذ دعب ركذ : يس ركلاو شرعلا ركذ امل هنأل ءانه
 كالذ يأ هل لب « هيلإ هتجاحل سيل : هيلع هئاوئسال شرعلا هقلخ نأ نيبيل ع. شرعلا

 يلاعلل ايواح لفاسلا نوكي نأ مزلب ال . لفاسلا قوف يملاعلا نوكو : هتضنقا ةمكح
 : ءامسلا ىلإ رظناف . هيلإ ًارفتفم ىلعألا ٍنوكي نأ الو : هل الماح هب ًأطبحم

 ع نأ نم لجأو انأش مظعأ ىلاعت برلاف . اهيلإ ةرقتفم تسيل و ضرألا قوف يه فيك
 مص



 ةطاحإلا نع زجعأ دفو ) ٠١" هقوفو ءىش لكب طيح 0١-

 2 01 اك اب : كلذ هولع نم مرلبد

 قوف رهف « هب لجو زع هتطاحإو لفاسلا نع هناحبس وه هانغو : لفاسلا رقفو

 ( هيلإ 0 رقف و . شرعلا نع هانغو « هتلمحو شرعلل هتردقب هلمح عم ٠ شرعلا

 شرعلا رصح . .شرعلل هرصح و «٠ هب شرعلا ةطاحإ مدعو . نقرعلاب هتطاحإو

 . قولخملا نع ةيفتنم مزاوللا هذهو . هل

 ؛ ليبسلا ءاوس ىلإ اوده « ليصفتاا اذبب ارلصف ول : ليطعتلا لهأ ولعلا ةافنو

 « ليلدلا اوقراف نكلو ٠ ليادلا فلخ اوكلسلو « ليزنتال لقعلا ةقباطم اوملعو

 سده سل ا ليبسلا ءاروس نع اولضف

 فيك : اهريغوو هم : فارعألا » ( شزرعلا ىلع ىوتسا مث ) : ىلاعت هلوق نع

 . لوهجم فيكلاو.مولعم ءاوتسالا : لاقف ؟ ىوتسا

 ا ا تلف )1١١(

 يلو « عينام نبا خبشلا ةعوبطمو (ب .أ) يطوطخم يف كلذكو . ىرتامك

 ةطرطخم تذشو ءوهتفطاغلا واولا ”ثاذخم ( هقوف ) : ( خ) ةعوبطمو ( ج ) ةطوطخم

 . ىعمو ةياور اهلبق يلاو يه اهذوذش يف كش الو ! ( هفوف ايو ) اهيف عقوف ( غ)

 : (©11 ص) هلوقب حراشلا ةثيب دقف ىنعملا امأو « خسنلا رثكأل اهتفلاخملف ةياورلا امأ

 لك قوفو ٠ ءيش لكب طبحم ىلاعت هنأ : اهانعمو « ةحيحصلا يه ىلوألا ةخسنلاو »

 نأ امإ - ملعأ هللاو - هذهو . شرعلا قوف ء يش لكب طبحم هنأ ةبناثلا ىتعمو . ءيش

أ « « ةخسنلا كلت نم سانلا ضعب خسنتسا مث ؛ اوهس خاسنلا ضعب اهطقسأ نوكي
 نأ و

 ماق دقف الإو ؟ ةيقوفلا ةفصل راكنإو . داسفلل ًادصق اهطقسأ نيلاضلا نيف رحملا ضعب

 ىقبي الف « تافولخملا نم ذ يش هقوف سيلو « تاقولخملا قوف شرعلا نأ ىلع ليلدلا

 « ىبعم هذه ةلاحلاو سشرعلا قوف ء ءيش لكب طيحم : ىبعم - « طبحم و : هلوقل

 : ىنملا نوكيو ؛ واولا ثوبث نيعتف ؛ هب طيمب ام تاقولثاملا نم شرعلا قوف سبل ذإ

 .6 ٠ يش لك قوفو ءيش لكب طيح هناحبس هنأ

 نا



 يلوم هلا كو ٠ البلخ ميهاربإ ذختا هللا نإ 00000

 . ًاميلستو ًاقيدصتو ًاناميإ : ًاميلكت

 ؛ نيلسرملا ىلع ةلزتملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب نمؤنو هم

 . نيبملا تما ىلع اوناك مهنأ دهشنو

 ياا نينوي نعلم اليف لهأ يقسستوا -

 . '' نيقدصم ربخأو هلاق ام لكب هلو : نيف رثعم للي ىبنلا هب

 شا نيدديف يرامتاالو ها يف نيرهتالو فد

 :'''نيملاعلا بر ر مالك هنأ دهشنو :؛ دارقاول كدا روق

 ذأو « دحاو ناالاو مالسالا نأ ىلإ هلل همحر خيشلأ يشب : حراشلا كاق 00

 ٠ لهأ » : هلوقي دارملاو . ملحتسي مل ام بنذلا باكتراب مالسالا نم جري ال ملسملا

 نها را « ءاوهألا لهأ نم ناك نإو ةبعكلا لبقتسيو مالسإلا يعدب نم : « انتلبق

 ٠ . لَو لوسرلا هب ءاج امم ء يشب بذكي ملام « يصاعملا

 ملع ببسب ةيمالسالا' قرفلا ضعب تباصأ يللا فلا ربكأ نم نإ : تلق (١؟)

 . ال ةقيقح نيملاعلا بر مالك وه ميركلا نآرقلا نأب نامبإلا نع مهب فرحتنا هنأ 0

 د حويضمما متنأو ثللذا ىف مه رماد قرع ناب نول رن نيا كاستل نأ" ًازاجي

ف اوفرحنا امم هريغو لوقلا اذه ةلزتعملا ىلع درتو ةنسلا ىلإ يمدنن ةفئاط كانه ن .5]
 هي

 ةلزتعملل نوةفاوم ةقيقحلا يف مهلاف « ةيديرتاملاو ة رعاشألا مهو الأ ؛ مالسالا نع

 ١ كلذب نودصفي ال مهنأ الإ « نيملاعلا بر لوق نم سيل هنأو نآرقلا قلخب نلخم مهوق يف

 ا يناقن مالك لأب يذلا مالكلا مه ريش ءارز وكر

 دقو « لزألا ذنم ملكتم هنأو ؛ ءاش اذإ ملكتي ال ىلاعت هنأو « نيلسرملاو ةكئالملا نم

 ءاذه كنا م ا ل كبأَو

 | : .مالكلا مدق تبلأ نأ دعب لاقف

 | ملعي نم نأ لك « « ملكتب ال نم لكأ ملكتي نم ناف « لاك" ةفص مالكلاو

 ال نمم لك هتردتو هتئبشع, ملكتب يذلاو , ردقي الو ملعي ال ن رم لك ١غ ردشو

 . الوقعم لذ ناك نإ هتردقو هتنبشم ريغب ملكتي نمت لك-أو : هتردفو هشيشمب ملكتب

 جءمالكلا ع أرداق نركي نأ امإ : : لاقي نأب فلسلا لوصأ ىلع اه ري رقت نكميو

+ 



 وهو . مع ًادمحم نيلسرملا ديس هملعف « نيمالا حورلا هب لزت

 لرقن الو 0 نق ولخملا مالك نم ءيش هيواسي ال ؛ للااعت هللا مالك

 2 1 . نيملسملا ةعامج فلاخن الو « .هقلخب

 وهف ملكتي ملو ًارداق ناك نإو « سرخألا رهف ًارداق نكي مل ناف « رداق ريغ وأ-

 ش ش ' . تكاسلا

 . رودقمب سيل مهدنع مالكلاف ( ةلأسملا هذه ين ةرعاشألا عوبتم ) ةيبالكلا امأو .

 اهولدم نكل « مالكلا مدق ىلع تلد دق هذه : لاقين . هذبب اوجتحي نأ مهنكمي الف

 ؟ هتردقو هتثيشمب ًاملكتم لزي مل هنأ اهولدم مأ ؟ هتئيشمو هتردق ريغب نيعم مالك مدق

 4 ل | ٍ . ةيبالكلا لوق : لوألاو

 « يناثلا اهلولدم : لاقيف ةئسلاو ”ةيدحلا لهأو ةمئألاو فلسلا .لوق : يناثلاو

 لوقعم ريغ هت ردقو هتئيشم نودب ملكتملا تاذب موقي مالك تابثإ نأل « لوألا ال

 ْ 76 . هروصن نع عرف ءيشلا ىلع مكدللاو « مولعم الو
 تاذب موفي ًامالك روصتي ءالقعلا نم ًادحأ الو تنأ ال : امب جتحملل لاقيف

 . لقعي ال ًائيش لوقعملا ليلدلاب تبثت فيكف « هتردقو هتثيشم نودب ملكخملا

 انمتإ « توكسلاو-نمترحلاب فصن ال مالكلاب فصتي مل ول :"٠ كلوقف ًاضيأو
 امإف « ًاملكتم نكي مل اهدقف اذإ يحلا ناف ؛ تارصألاو فورحلاب مالكلا ين لقعي

 هيلع ًارباقءنوكي ال نأ امإو ٠ تكاسلا وهو « ملكتي ملو مالكلا ىلع ًارداق نوكي نأ

 ا يلا ْ ش . سرخألا وهو
 . ًاتكاص ناك هنع الخ نم نأ . لقعي ال كاذف ؛ يسفنلا مالكلا نم هنوعدي ام امأو

 وأ ًاتكاس نوكي نأ بجي هنع ياهلا نأ ىلع هتوبث .ريدقنب لدب الف ٠ سرخأ وأ

 9 1 ش 0 : نمر

 «هومت روصت الو لب ؟ وه ام اوستن مل هوتبثأ يذلا يناسفتلا ميدقلا مالكلاف ًاضيأو

 اذهو « هتبثي نأ زوجي فيك هتبثي ام روصتي مل نمف « هروصن عرف ءيشلا تابثإو
 هذه يف اهمامإو (ةرعاشألا يعي) ةفئاطلا هذه سأر بالك نب ديعس ربأ ناك

 ١ توكمللا يضقاني ىعم وه : لوقي لب « لقعي ًائيش اهنايب يف ركذي ال ةلأسملا

 . 1! سرحللاو
 -تكاسلا وه .تكاسلاف « مالكلا ررصن اذإ ناروصتي امنإ سرتلاو تركسلاو

 مه 0



 ش , ١" هلحتسي ملام ؛ بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن الو ا61/

 هعنمت نطنلا لحم يف ةفآ هل تلصح يذلا وأ ءهنع زجاعلا- وه سرخألاو ؛ مالكلا نعدع

 فرعيالو ؛ مالكلا فرعي ىتح سرخألاو تكاسلا فرغبال ددنيحو ؛ مالكلا نم

 ٠ . سرخألاو تكاسلا فرعي ىئتح مالكلا

 ىراصنلا نوهبشي مالكلا يف مه لب « هونبثي لو هولاق اماوروصتي مل مهنأ نيبتف

 دولوقب مهإف , ( داحنالا ) و ( ثيلثتلا ) و ( ميناقألا ) يف هولاق امو ( ةملكلا ) يف

 هروصتن ملو ءيشب اوربخأ اذإ مالسلا مهيلع لسرلاو  هنونيبي الو هنوروصتب ال ام

 ١ ملع الب ملكت دق ناك الإو « هب لئاقلا هروصتي نأ دب الف لقعلاب تبثب ام امأو
 . لوقعم لوق مهل لصحي ملو: ؛ ًاضقانتم مهمالك ناكن ؛ ملع الب ملكتت ىزاصنلاف

 لوق هل لصحب ملو ؛ ًاضقإنتم همالك ناك :ملع الب ىلاعت هللا مالك يف ملكت نم كلذك

 ةفرعمو مهنيد لصأ ريف اوجتحا مهنأ ءالؤم ىلع ةب منشب امم ناك اذهو . لقعي

 | لطخألا هل لاقي يفارصن رعاش لوقب - قلخلا عيمج مالكو هللا مالك ؛ مالكلا ةقيقح
 البيلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج 2 امتإو داؤفلا يفل مالكلا نإ

 قئاقحلاف هرعش نم نوكي نأ ريدقتبو ٠ هرعش نم سيل اذه نإ ةفئاط لاق دقو

 . لوق ىلإ هيف مجري ال مدآ يب عيمج هب ملكتي يذلا ءالكلا ظفل.ىمسم وأ « ةيلقعلا

 ' ًاصخلم ىهننا «... لطخألا همسا ًاينارصن ًارعاش نوكي نأ عد . لضاف رعاش فلأ

 0 : .( 790. 554/50٠ ىراتفلا عومجم و نم

 | ًايلمع هبنذل لجتسم بنذم لكف الإو «ًايداقتعا ًايبلق الالحتسا ينعي : تلق )١(

 ءًاعامجإ رفاك وهف « ًاداقتعا لحتسملا نيب قيرفتلا نم دب الف كلذلو : هل بكترم يأ
 هللا رفغي نأ الإ هب قئاللا باذعلا قحتسي بنذم وهف اداقتعا ال المع لحتسملا نيبو

 راثلا ين دولحلاب هيلع نومكحي نيذلا ةلزتعملاو جراوخلل افالخ هناميإ هيجني م ٠ هل
 يف ءالؤ» اوعبتا ةديدج ”ةتبان ثتبن دقو « ًاقفانم وأ ًارفاك هتيمست يف اوفلتخا نإو

 ايروس يف مهنم فئاوطب تعمتجا ؛ نيسوؤرمو اسوؤر نيملسملا ريهامج مه رينكت
 ' لعف نم اهيف يلا صوصنلا لثم جراوحلا تاهبشك تاهبش مهلو اه ريغو ةكمو

 لهأ نع لقنو « انه اهنم ةفئاط ىلاعت هللا همحر حراشلا قاس دقو .رفك دقف اذك

 هه. ناك ٍبلذ يأ بنذلا نأ - صقنيو ديزي 0. لمعو لوم ناميإلا نأب نيلئاقلا ةنسلا

 كة.



 , " هلمع نملابنذ ناميالا عم رضي ال لوقن الو - 8

 مهلخديو مهنع وفعي نأ نينمزملا نم نينسحملل وجرن كلهه |
 رفغتسن و « '"'ةنجلاب مهل دهشن الو , مهيلع نمأن الو هتمح رب ةنجلا

 . مهطنقن الو مهيلع فاخنو مهئيسمل

 ناءالاك ء رفك نود رفك : بتارم ىلع مهدنع رفكلا نأ و: يداقتعاال يلمع رفك رهس
 « اهيلإ راشملا ةئبانلا همهف نع تافغ املاط اماه. اثم كلذ ىلع برض مث ء مهدنع ا

 مكحلا نأ وهو ء هل نطفتسي نأ بحي رمأ انهو . : : ”57 ص ىلاعت هللا همحر لاقف

 رة ةيصعم نوكي دقو ٠ ةلملا نع لقني ارفك نوكي دق هللا لزنأ ام ريغب .

 . نيروكذملا نيلوقلا ىلع ٠ رغصأ ًارفك امإو آب زا اهإ 41 رقك كوكي 6 ريح

 هنأو ء بجاو ريغ هللا لزنأ اع مكحلا نأ دقتعا نإ هنإف مكاحلا لاح بسحب. كلذو

 .بو+و دقتعا نإو . ريكأ رفك اذهف : : هللا مكح هنأ هنقيت عم هب ناهتسا وأ ءاهيف رين

 ' قحتسم ا ء هللا لزتأ اب مكحلا

 هللا مكخلهج نإو.رفصأ ًارفك وأ « ًايزاجم ًارفك ارفاك ىمسيو صاع اذهف «ةبوقحل
 رجأ هل ء ءيطخع اذه « ةأطخأو مكحلا ةفرعم يف هعسو غارفساو هدهج لذي عم اهبن

 « روفغم هؤطخخو « هداهتجا ىلع

 ل تابآب بيذكتلا ىلإ يدؤألا ةئجرألا 00 :تلق )١(
 « راثلا نولخدي مهنم .فئاوط نأو « ةمألا هذه نم ةاصعلا ىح يف ةدراولا هثبداحأو 2

 . اهريغب وأ ةعافشلاب اهنم نوجرْخي م
 مهنا ةعامجلاو ةنسلا لها هيلع يذلا نا ملعا » : هللا همحر عنام نبا خيشلا لاق (؟) ٍ

 هنع ربخاو هللا لوصر هل.دهش نم الإ ران الو ةنجي نيملسملا نم تام دحأل نودهشي ال

 نم ريثك .هيلع ام ملعت اذهبو « ء يملا ىلع نوفاخيو نسحملل نوجري مهنكلو ١ كلذي
 ٠ ناتحلا . نكاس وأ هل روفغملا اولاق مهريغ وأ اكلم وأ ًاريمأ وأ ًالاع اوركذ اذإ سانلا

 « ملع الب هللا ىلع وق اذه نأ كش الو ىلعألا نيفرلا ىلا لقن مرق كلذ نم ىكنأو .

 هب لري مل ام ارك رش : نأو ) ىلاعت لاق اك كرشلا ليدع ملع الب هللا ىلع لوقلاو 1
 لاق هللا نآل راتلاب هل دهشتف كرشملا امأو ( نوملعت ال ام. هللا ىلع اولوقت 'نآو اناطلس ْ

 نم نيملاظلا امو راثلا راو اللا هيلع فا "مارح "دقف للاب كركي ئه هنإ)

 1/7 اع



 قولا ليبسو.مالسالا ةلم نع نالقني سايالاو نمألاو ٠6
 ٠ | ةلبقلا لهآل امهنيب

  5١هيف ةلخدأ ام دوحجب الا ناميالا نم دبحلا جرخي الو "' ,

 . "'' نانجااب قيدصتلاو . ناسالاب رارقالا وه : ناميالاو -

 مفرق يف ةلزعلاو جراوحلا ىلع هرلا ىلإ خيشلا ريشي ١» : حراشلا لاق )١(

 , ٠ ةريبكلا باكتراب ناعبالا نم هجورخت

 اهلك ةيمالسالا دالبلا يملسم ل نيذلا مويلا ءالؤه لاثمأو : تلق -

 تلعف اك ًامامت « مهتلصافمو مهتنيابم مهعابتأ لع نوبجويو . رفكلاب ءانئتسا نودي

 فارحتالا اذه يف ببسلا اوناك نيذلا ة الغلل رفغو . هللا مهاده . مهلبق نع جراوخلا

 ش . ريطحلا

 ةمثألا ريهامجو فلتلل افالخ « ةيديرئاملاو ةيفنحلا بهذم اذه : ثلق )١(
 رارقإلا ىلع اوداز ءالؤد ناف ٠ مه ريغو يعازوألاو دمجأو يعفاشلا و كلامك

 بهذ اك ًايروص ًافالتخا نيبهذملا نيب فالحلا سيلو . ناكرألاب لمعلا : قيدصتلاو

 ال ةريبكلا بكترم نأ ىلع ازقفتا ًاعيمج مهن ١ هش ىلاعت هللا همحر .حراشلا هبلإ

 , اذه ناف . هنع افع ءاش نإو ١ هللا ةئيشم يف هنأو . ناميالا ن ع جر

 ةفلاخم ريهامجلل نيفلاخم ريغ ارئاك ول ةيفنحلا ناف ٠ ًاحيحص ناك نإو قافتالا

 صقنيو ديزي ناميالا نأ ىلع مهعم اوقفت ال ؛ نامبالا نم لمعلا نأ مهراكنإ يل ةيقيقح

 راثآلاو ةنسلاو باتكلا ةلدأ رفاضت: عم ؛ ةيصعملاب هصقنو ٠ ةعاطلاب هتدايز ن نأو

 نكلو . ( 08م0 +84 ضار اهتم يطل ةقئاط عراشلا رك د دق .' كلذ ىلع ةيفلسلا

 ارفاكتو « ناصقتلاو ةدابزلا ين ةحبرصلا ةلدألا كلت فالغب لوقلا لغأاو رنصأ ةيفنحلا

 لب ؛ اهنم ًاجذومت ( 888 ص ) حراشلا ركذ « الطاب لب ٠ أرهاظ ًافلكت اهليوأت يف

 ؛..ةبعش نوعبسو عضب ناميالا ٠ ثيدح ةحص يف نعط هنأ يفسنلا نيعملا ينأ نع ىكح

 وهو ! «امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا مهنمو : هب ثيدحلا ةمأأ لك جاجتجا عم.
 ' 1 مهيهذم ةفلاخم يف حيرص هنأل الإ كلذ امو « ( 1759) ؛ ةحيحصلا ٠ يف جرخم

 دحاو رجفأل نوزيمجي مهو . ايروص روكذملا فالحلا نوكي نأ حصي فيك مث
 .«نيلسرملاو ءايبنألا ناميإك لب ! نيدصلا ركب ينأ ناميزك .يناعيو : لوقي نأ مهنم

 اللا اا



 عرشلا نم غل قل لوسر نع حصص اما عيمجو 0 ش

 1 ٠ نح هلك نايبلاو

 لماغتاو ل ارغب هلا يك هلهأو . دحاو ناميالاو 5غ

 0000 هو فيك ! مالسلاو ةالصلا مهيلع ليئاكيمو ليربجوس
 | ٠ ىلاعت هللا ءاش 0 لوقي نأ  ارجاف ًاقساف ناك امهم  مهدحأل نوزيحي
 هللا ركذ اذإ نيذلا نونموملا امثإ ) : لوفي لجو رع هفار ! ًاقح نمؤم انأ : لوقي لب

 نوميفي نيذلا . نولكوتي مهب ر ىلعو ًانامبإ مهنداز هتايآ مهيلع تبلت اذإو مهبولق تلجو
 : لافثألا ةروس) ( ًاقح نونمؤملا مسه كئلوأ . نوقفتب مهانقزر اممو ةالضلا
 ,ى( 17١ : ءاسلا ةروس ) ( البق هللا نم قدصأ نمو ).(1؛ و 8و5
 دقف هناميإ يل ىنتسا نم نأ اوركذف مهبصعن ين اوطنشا هلك كلذ ىلع ءانبو
 مهضعب ماتو ! ةياشلا أرلإب جوزتي نأ يفحل زوحي ال هنأ هيلع اوعرفو ! رفك
 باتكلا لهأ ار : هلوقب كللذ للعو ءْن كعلا نود كلذ زاجأف ١ ومرح
 'ىبأف ٠١ ةيعفاشلا خوبش ن٠ لجر هتتبا بطخ ةيقنحلا خويش ل امل نول
 ؟ يئيقح فالخلا نأ يف كشلا لاجم اذه دعب لهف ! يمفاش كنأ الول .. الئاق

 : ةسيميت نبا مالسالا خيش بانك ىل ل عج ريذف.ةلأسملا هذه يلا عم جا نمو

 : :.فيوضولا اذه يف لأ ام زيبخ هنافاد كابالا ٠

 ' هنأ ماد ام ء رئاوت رأ داحآ ربخ هنم ناك ام نيب قيرفت نود ينعي : ثلق 2(
 . امهنيي  قيرفتلاو .٠ هيف بير ال يذلا ليلا وه اذهو . 03ج هلا لرسر. نع حص
 ةمنألاو حلاصلا فلسلا هيلع ناك امل.فلاخم ٠ مالسالا يف ةليخد ةغسلفو ةعدب وه امإ
 هراو ةديفملا يف داحآلا ثيدحبي ذخألا بوجو ٠ يلاصر ل هتققح انا . نودهتجملا

 .ةر روهشم ةعوبطم يهز ٠ نيفلاخملا هبش ىلع

 دقو طف قيدصنو رارقإ هنأ نامجالا يف هلوف , نم مدقت ام ىلع اذه : تلق (1)
 ول تا داي حارب+ :ةصأ: ا توايس لإ هيف تارجل د نأ تفرع

 . هعجارف ٠ رجالا“



 . لوألا ةعزالمو ٠ 5002 ' يقنلاو يلا عب

 دنغ مهيركأو نمحرلا نايل وأ مهلك نونمؤملاو 58

 نآرقلل مهعبتأو مهعوظأ هللا
'"' . : 

 6 يبصر ١ كفو ذاب داسبألا رع :نامسالاو -55--

 ا ةرهو ةواجو ا ةركو هريخ , ردقلاو . رخآلا مويلاو : هلس دوب

 1 , "' ىلاعت هللا نم

 نم دحأ نيب قرفن ال . هلك كلذب نوئمؤم نحنو "ال
 . هب اواج ام ىلع مهلك مهقدصنو . هلسر

 فو ال هللا ءايلوأ أ نإ الأ ) : لباعت هلوق ين نوفوصوملا مهو : تلق )١1(

 تسيلو .(57-78:سنوي) ( نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا . نونزحي .مه الو مهبلع
 كلذ لب سانلا نم ريثك مهوتي ام" ثاداعلا قراوخو تاماركلا ءاعداب ةماركلا

 . مالسالا لامج هوشنت يلا تاناهإلا نم

 نورثؤي نيذلا ,. بهاذملا ةبصعتم ىلع درلا ىلإ ! ةفيطل ةراشإ هيف .: تلق.( 1)

 بمهاذملا عابتا نيب مزالت ال هنأل كلذ ٠ ةنسلاو باتكلا عابتا ىلع بهذملا عابتا

 : هيف ىلاعت لاق امك « هيف فالتخاال نآرقلاو « ةفلتخحم بهاذملا ناف ؛ نآرقلا عابتاو

 املك ملسملاف(87 :ءاسنلا) ( ًاريثك ًافالتخا هيف آودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو) ٠
 راشأ هيلإو ءآدعب دادزا ًاديلقت دادزا املكو ىلاعت هللا دنع مركأ ناك نآرفلل عبتأ ناك

 . ( 7” ص) ةالصلا ةفص» رظنأ . «١ يبغ وأ يبصع الإ دلقي ال٠ : هلرقب فنضملا

 « كيديب هلك ريحلا وث» : حاتفتسالا ءاعد ين عَ هلوق اذهيناني ال هنأ ملعا ()
 ام لك لب « ًاضحم أرش قلخم ال كناف : ىعملا نآل « ملسم هاور ؛ كيلإ سيل رشلاو

 اذهف سانلا ضعبل رش هيف نوكي دق نكلو ريخ اهرابتعاب وه ؛ ةمكح هيف هقلخت
 هنع هزم ىلاعتو هناحبس .برلاف ٠ قلطم رش وأ يلك رش اماف ؛ يناضإ يئزج رشلا
 ميقلا نبال ؛٠ ليلعلا ءافش » يف تنش نإ ليصفتلا عجارو « حرشلا» يف يف هدافأ

 يف ٠ ىلاعت هللا ريغ ًاقلاحم رشلل نأ لإ بسن نم بذك ملعت هنمو . ىلاعت هللا همحر

 دبا عمل ل ا ل ا ٠'

 . (316 ةنسلا ف

 و



 .ال رانلا يف 0[ خيل دمحم ةمأ نم ] رئابكلا لهأو -4
 دعب : نيبئات اونوكي مل نإو : نردحوم مهو.اوثام اذإ ٠ نودلخب
 نإ . همكحو هتثيشم يف مهو ''':[ نينمؤم ] نيفراع هللا اوَقل نأ:

 : هباتك يف لجو زع ركذ اك ٠ هلغفب مهنع افعو مهل رفغ ءاش
 نإور( ١١5 و 448: ا ِتالَذ نود ام رفغيو )
 ةعافشو ةتمح رب اهنم مهجرخي مث مث ٠ هلدعب رانلا يب مهبذع ءاش

 ىلاعت فا نأب كلفو ؛ .هنج ىلإ مهلمبي مث . هتعاط"لهأ نم نيفاشلاا
 نيذلا : هتركن لهأك نيرادلا يف مهلعجي ملو . هتف رعم لهأ ىلوت
 مالسالا يو اب مهلا هبال نم ارلاثي مو © هتياله نم .اوباخ
 , 40 هيا كاقلن“ تح مالسالا لع انتبث. : هلهأو

 .( خ) ةعوبطم يف الو تالا كاطموطخملا يأ ادزت ل نينفركملا نيب ام: (1)
 لبق لِي دمحمةمأ ريغ ةمأ نم رئابكلا لهأ نأ ةدايزلا هذه مرهفم نأل ءحصأ اهفذحو

 ؛ رظن كاذ. ينو . ذمحم ةمأ نم رئابكلا لهأل فلاخم مسهمكح هب عئارشلا كلت خسن
 ٠+ تاعإ نو ةرذ لاقي هلق يانا نمرالا نا جرحي , : هنأ ريخأ لَم يبنلا نإف

 هيفي رعت يف ارفلتخا مهن :أ ملعاو . هلمأتف « ًاقلطم ناإلا ركذ لي « كلذب هتمأ صخب ملو
 .ةنعللا وأ ٠ 0 أ : دح اهيلع بترتي ام اهما اهلثمأ لاوقأ ىلع رئابكلا
 ,..( 5802 ١١ ) ةيميث نبا خيشلل «ىواتفلا عومجمو و ؛حرشلا» عجازو . بضغلا وأ

 يذعي. يف تبثت مل ةماه ةدايز يهو . غب ب 2أ) ةطوطخم نم ةدايز- )7١(

 0 .هلوقو ٠ : لاق دقف حراشلا ةخسن اهنمو خسنلا

 ء رئاك ا نم نأل , ىلوأ ناك ) نيفراع ) لدب
 3 « ... لطاب دود رم هلوقو مهحلبا اهديحو ةفرعملاب ىفتكا

 ل لع ا و
 ' ةروس يف ةروكذملا نيتنحلا بحاض رفاكلل نءؤملا ةرواحم هيلع لدي امك . رفك كرش
 يذلا هلل دمحلاو تالاكشإلا نم ربثك كنع لوزي هب هناف اذهل هبنتف . يكل

 ٠ تاحلاصلا مت هتمعنب

 تق اماما اييعسل ذو عوغوهو اطو ري فرو هاحدل اذه 00

 ىلا



 0 ةبقلا لغأ نم رجافو رب لك فلخ ةالص قكرنو ه4
 . "' مهنم تاما نم لعو:

 مويلع دهشن الو. ران الو '"ةنج مهنم دحأ لزت الو ا 0
 «. كلذ نم ءيش مهنم رهظي م أم ٠ قافنب الو كرشب الو رفكب -

 ل

 ٠ فيلا هيلع بجو نم

 يلم الخ ردو (ه187 اله قو نكل ؛ جرقلا جيرخت« يف تركذ تك د :

 . حيحصتلا ىضتقاف

 ا يل ل1 لوداع اعيفلا نام فاررك هللا ندر يللا و» كن مد 00
 - ٠ مكل نولصي د ةمئألا ين ملم هلوق لثم مهعمو ؛ ةجح مهب ىفكو « حرشلا ١ يف

 0 دمحأو يزاخبلا ةجرخأ ٠ مهيلعو مكلف اوأطخأ نإو ٠ مهو مكلف 00 ناف
 زئانلبا ماكحأ » يف اهارت ىرخأ ةلدأ مهتم تام نم ىلع ةالصلا ينو .

 «.رجافورب لك ىلع اولص و.« الزور سلع اوم ل يسن 11 نر
 « دواد ينأ فيعض » يف هتنيبو ؛ حرشلا » يف هيلإ ترش :أ امك دانسالا فيعض وهف

 « قسافلا ءارو ةالصلا ةحص مدع ىلع لبلد الو (ه١٠5)« ءاورالا» و (عوال)

 «٠ ةفيعضلا ٠ يف هتققح اك ًادج فيعض هدانسإ « مكرايخ مكتمنأ اولعجا : ثيدحو

 اذهو ؛ رايخألا نم ةمثألا لعج بوجو ىلع الإ هيف ليلد الف حص ولو « (1877)
 نم ًاضورفم ناك اذإ اميس ال ؛ رخخآ ءيش ىسافلا ءارو ةالصلا نالطبو . ء يش

 ةلالدلا رهاظ ناكل « ... ًانمؤم رجاف موني الو ... ١ ثيدح حص ول معن . مكاحلا

 د سلا ا !
 4 .«ءاورالا» نم

 اناف 59 نب هللا دبعو . ةنحلاب نيرشبملا ةرشعلا الإ : تلق (؟)
 | < يف كلذب هللا همحر فنصملا حرص دقو ٠ يلع لوسرلا ةداهش ىلع ةنملاب مهل دهشن .

 ؟؟



 إو: 2 انرومأ ةالوو انئمئأ لع جورخلا ى رن الو ب ال"

 3 مهتعأط نم أدي عزتن الو. مهيلع أاوعدن الو 6: "'اوراج ْ

 | ا اعرب عا سانام ه نمو ٠ (56) ةرقفلا <

 « يراخبلا حيحص » يف امك ةنحلاب هل ٍمَِلَي يبنلا ةداهش عم ؛ همالسإ لبق هتيد وهيب

 ْ . الو ملسأو اينثو ناك نم نيبو « ملسأف ايدومي ناك نم نيب قرف يأ يرعش تيأو
 : عقللع . هلوق م .نيحيحصلا » يف ءاج دقف ٠ قرف كانه ىلإ ةيلهادلا ةيموقلا ةيبصعلا

 هيبنب نمآ .تاتكلا لهأ نم_لجرو» مهنم ركذف ( ... نيئرم مه رجأ مه ثالثو

 5 ملسأ اذإ..يئولا نود نارجأ هل اذهف . « هقدصو هعبتاو هب نمآف س 00

 ا هباتك نام رب ص نيم تحاول 0 نو

 : لاق مث

 نم مهتعاط نم جوزحلا-ىلع بترتي هنألف « اوراج نإو مهتعاط موزل امأو ؛

 , تائيسلا -زيفكت .مهزبوج ىلع. ربصلا يف لب ٠ مه روج نم لصحب ام فاعضأ دسافملا .
 . داهتجالا انيلعف .« لمعلا سنجت نم ءازخلاو « انلامعأ هاسفل الإ انيلع مهطلس ام هللا ناف
 نياظلا ضعب- يلون كلذكو ) : ىلاعت لاق .. لمعلا حالصإو ةيبرعلاو رافغتسالا يف

 ملاظلا ريمألا ملظ. نم اوصلختي نأ ةيعرلا دارأ اذاف ٠ ( نوبسكي اوناك امب ًاضعب

 : ملظلا اوكرتيلف
 «( انثدلح نمد مه .نيذفلا ماكحلا ملظ نم صالحلا قيرطل نايب اذه ينو : تلق

 اوبرنو « مهتديقع اوحعحصيو.ه مهب ر ىلإ نوملسملا بوتي نأ وهو « انتنسلأب نوملكتيو

 موععام ريغي الن هللا "نإ )++ ىلاعت هلوقل ًاقيقحت ؛ حيحصلا مالسالا ىلع مهيلهأو مهسفنأ
 .هلوقب ني رداعملا- .ةاعدلا دحأ راشأ كالذ لإو 2(: دع رلا)( مهسفنأب ام اوريغي ىح

 صالحا قيرط نسيلو-::©- مكضرأ ىلع مكل مقت « مكبولق يف مالسالا ةلود وميقأ ٠
 تابالقنالا ةطسا وب -:ماسسكملا ىلغ حالسلاب ةرونلا ودو 7 سانلا ضيعب مهرتي ام

 ةعيرشلا صوصنل ةفئاخم يهف ٠ رضاحلا ربصعلا عدب نم امنوك عم اهمناف ؛ ةب ركسعلا

 ضيئمأتل ةدعاقلا حالصإ نم دب الف كلذكو ٠ سفنألاب ام رييغتب رمألا اهنم يللا

 4٠(. : جحلا) ( زيزع يوقل هللا نإ هرصنب نم هللا نرصنيلو ) اهيلع ءانبلا

 اذ



 اورمأي ملام . ©“ ةضيرف لجو زع هللا ةعاط نم مهتعاط ىرنو

 . ةافاعملاو حالصلاب مط وعدن ٠ ةيصعم

 فالتتلاو:ةودعلا تقلا 2 :ةعانمسلا و ةتبلا عيتنو 78
 يف ةقرفلاو

 روجلا لهأ ضضغبنو «٠ ةنامألاو لدعلا لهأ بحنو تا/4

 0 .ةنايكلاو *

 ظ اوعيطأ ) : ىلاعت هلوقل مهنم نيملسملاب صاخ كلذ نأ حضاولا نمو :تلق )١(

 « مهل ةعاط الف نورمعتسملا رافكلا امأو . ( مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا

 امأو . مهسجر نم دالبلا ريهطتو « مهد رطل ىنعمو ةدام ماتلا دادعتسالا بحي لب

 . اواضيل « ةيزيلكنإ ةسيسدو ةينايداق ةعدبف ! مكيف يأ ( مكنم ) ىلاعت هلوق ليوأت

 -  رمهنم نيململا دالب هللا رهط ؛ نيرمعتسملا رافكلل ةعاطلا ىلع مهولمحيو : نيملسملا

 ْ . نيعمجأ

 مهو « نيملسملا ةعامج : ةعامجلاو « متع لوسرلا ةقيرط : ةنسلا )١(

 . لالض مهفالخو ء ىده مهعابتاف . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نوعباتلاو ةباحصلا

 ' انك فلسلا مه نيذلا ةعامجلا.ةفلاخمو ةنسلا نع ذوذشلا يعي + تلق (*)

فالحل لاوقأ نمزالوق ملسملا راتخي نأ ءيش يف ذوذشلا نم سيلو . تملع
 ليلدل 

 الو باتكلا ين سيل هناف « مهو نمل ًافالخ هفالخ ىلع ررهمخلا.ناك ولو « هل ادب

 تادقف دنع مهوفلاخم هيلع امم حصأ روهمملاا هيلع ام لك نأ ىلع ليلد ةنسلا .يف

 بجاولا نمف مهنيب.:ف رعي فالخ نود ءيش ىلع نوملسملا قفتا اذإ معن ! ليلدلا '

 ليبس ريغ عبتيو ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو ) ىلاعت هلوقل هعابتا

 بجاولاف فالتخالا دنع امأو « ( اريصمتءاسو منهج: هلصنو ىلوت ام هلوز نينمؤملا

 ءاوس « هبلق ىفتسا ال نمو « هعبتا قحلا هل نيبت نمف « ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا

 ( !) ًايروهمج نوكي نأ .عيطتسي ًادحأ نأ دقتعا امو ؛ مهفلاخ وأ روهمحلا قفاو

كع ةرازاو :اذكح ةراياهنإ لب عطا" هل نيني كان لك
 هسفن تاتملفا ينس اذ

تسا : لاق ذإ يي هللا لوسر, قدصو « هردص حارشناو
 .نوتفلا كافأ نإو كيلق تف

. #”4 



 ّْ 0 , هملع ائيلع هنتشا اميف ٠ ٍلعأ هللا : لوقنو -ا/4

 :رضحلاو رفسلا يف . '' نيفخلا ىلع عسملا 0 تاك
 ظ لا يف ءاج امك

 يس رمألا يلدأ ع 550 داهجلاو جحلاو 007

 الو ءيش امهلطييال . '"' ةعاسلا مايق لإ . مهرجافو مهرب

 ل فل وملا نء هريغل ًاعبت فنصملا ركذ امتإ : تلق )١(
 نع زرئاوتم نيفحلا ىلع خسملا نأ : لوألا : نيببسل نيلعنلاو نيب روحلا نود نيفحلا
 . ىوقأ مهدلع ةجحلاف « ةئسلا هذه تلاع ةفنا را علا حْبَي هنلا لورا
 ١ حسملا كوبل نيفحلا رك ذ يفني الف : تلم هللا لوسر نع رتاوت ام , جاجتحالا يف
 ٠ نيب ر وحلا ىل |ء * يدا نيلعنلاو نيب روحا ىلع
 وهو حسملا ماكحأ نم ريثك هيف تققح هيلع لييذتب هتعبتأ دقو يمساقلا خب خبشلل
 ' ' . يمالسالا بتكملا يف عوبطم

 مجاهملا . ا دامو وا نع دل كرا نيمسق ىلع دابا نأ ملعا ( 51
 .نوملآ ًاعيمج نوملسملاف : نيطسلف اولثحا نيذلا نآلا د وهيلاك . نيملسملا دالب ضعبل

 - «٠ نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ « ةيافك ضرف رخآلاو . اهنم مهوجرخب ىح 3
 « مالسالا اهمكحي ىنح دالبلا رئاس ىلإ ةيمالسالا ةوعدلا لقن ليبس ف داهحلا وهو

 يه هللا ةملك نوكت ىتح لتوقف اهقيرط يف فقو نمو اهبف اهلها نم ملستسا ن مف
 نعي نأ فسؤملا نمو:لوألا نع الضف ةمايقلا موي ىلإ ضام داهحللا اذهف ,ايلعلا
 امو ! مالسالا ايازم نم كلذ لعيب هنإ لب طقف اذه سيلو  هركني م ريلا باتكلا

 هللا لوسر قدصو « يييعلا داهخلاب مايقلا نع مه زجعر مهفعض راثآ نم رثأ الإ كلذ
 ش مك رتو عرزلاب ميضرو ؛ رقبلا بانذأ مثذخأو « ةنيعلاب معبابت اذإ ١ : لرقي ذإ مَ
 ٠ مكيد ىلإ اوعجرت ىح مكنع هع زنب ال الذ مكيلع هللا طلس « هلل ليبس يف داهجلا

 )١١(.  ةحيحصلا

 ؟6و



 مهلمج دق“ أ من 20 نيبتاكلا ماركلاب نموناو ا
 . نيظفاح انيلع

 .نيملاعلا حاو رأ ضبقب لكما ,  ثاوملا كلعب نمؤتو الى

 ركنم كاوسإلا 0 الهأ هل ناك نمل ربقلا تاذعبو م٠

 نع رابألا ب اج ام لع هيلو هنو ذو 0

 5 نجلا ضار نم ةضور ريقلو - . >

 "'.نإ بلا

 .هلعلو بغار عبشلال طم زيا ل ا 0 0ع ةط وطخنملا ا( :

 ” مئاشلا نه اكن ( ليف ذزعو ف تيمسن امأو «'نكرقلا يف همسا ره اذه كلف (؟) :؛

 ' 2. تايليئارسإلا نم وه امإو . هل لَصَأ الف سانلا نيب
 .صوصنم هن عرطقملزألاو ٠ ٠ نيملسملا اسفو . رافكلا نم ينعي : تلق (")

 دح تغلب ةريثك كيداححأ يف هيلع ص رصفنم وهو كانك رخآلاو «:تآرقلا هيلع

 يف ضوحلا زوجي الب نكلو .« هب دافتعالا بجيف : هريغو حرا اشلا ركذ امك رئاوتلا

 « .لرقعلا:هليح امي :يئأب ل .عرشلاو ٠ ةتيفيك ىلع فرفور لفعل نمبل ذإ « هفييكت

 راشملا ثيداحألا ضوب دجتو . هب ميلستلابجيف .٠ لوفعلا هب راحت .امب ينأب دف هنكلو

 . يقيقحتب - مالا - 1476 مقر ) مساع يب نإ لو « حرشلا : يف اهيلإ
 ْ .( يجيرختو

 ريكنو ركن نيكلملا ةبمست الإ: نثآ ترك اك ةرئاوتم نهو تلقا ( ٠ ٠)

 ٠)1١941١(. ةحبحصلا : يلاجرحم ٠ .نبخ داس تبدع يقل

 مرا دبس ينام 5-79) يذم ثلا هج رخأ ثيدح نم ةعطق اذه ( »© (ْ

 تي يف اك“ 5 هيف و لعب وبأ هج رخأ ل رألا نرلاز نيف دم

 ْ نو



 ضرعلاو ٠ ةمايقلا مري لامعألا ءازجو ثعبلاب موتو
 اا باقعلا و باوثلاو ٠ باتكلا ارقد ب باسحلاو
 ١ .. نازيملاو

 000 ناديبتالو ًادبأأ تاينفت ال نات ل راخقو ةنجلاو ده
 . الحأ امه ناخو ٠ نلخلا لبق رانلاو ةنجلا نلخ ىلاعت هللا ناو
 الدع رانلا ىلإ مهنم 6-0 هنم الضن ةنجلا ىلإ مهنم ءاش نمف
 . هل قلخاام ىلإ رئاصو . "" هل غرف دق ام لمعي لكو . هنم

 دانعلا ىلع ناردقم رشا ريخلا و 48م4

 قيفوتلا وحن نمر ل ا ةعاطتسالاو - م
 ْ امأو . لعفلا عم. يهذ - هب ف قولخملا فضوي أ زوجي ال يف < للا
 5 تالآلا ةلاجو نكمتلاو ٍ 2 0 و ةحصلا ة ههح 22 هعأب شالا

 ) )1١يفت راق : ناران ةرخآلا يف راثا نأ ملعا ١ يفت الءادبأ ىقبت وانو .٠

3 
 نيكرشالو رافكلا ران ىرخألاو . نيدلسملا ن٠ نيينذملا ةاصعلا ران يه ىلوآلاف ش

 بيصلا ل .زبا ولا » يف ميقلا نبا هررح ام ةصالخ اذه ٠ هيف بيراأل يذلا قحخلا وهو «

 يل ميقلا نيإو انه جراتلا رك ربغت الف ..ةلدألا عمتجت هبو ١ لبلعلا ءافش «

 : هتصحل يذلا اذه .يقاني دق امه ه حاور هز يدا هاو ٠ هيف سيلو م: كالذ اينبتي مل امهماف

 :نيرفاكلا ران ءانف. ىلع لدب حيحص » حبرص .ل الد ي هك ٠ لسسدأ يف ىلاق انك لاعت هللاو
 مد.امو ) : نيرفاكلا يف هلث* ل لاق ( نيجارخم, نادم مهما ةنحلا

 يفيلعت يف هتنيب اك هدانسإ حصي ال هريغو رمع نع يور امو . .( رانلا نم نيجرام
 ةفيعضلا ثيداحألا » ين مث . هينتق ءاحجرشلا + ىل اع ٠ أيرف ردعسو ع يناثلا دلجملا

 ش ' . هللا نذإب

 تلا سمخ نف دبع لك ىلإ هللا غرف : خي هلوق ىلإ يشب (5)
 ١ يف جرخع.حيحص ثيدح وهو ٠ ديعس وأ يقشو ٠ .هعجضمو . هرثأو ٠ هفزرو '

 .ةفورعم ةربثك هانعم يف ثيداحألاو يكجا ماورلا كادر( رورو كلا



 الر لال لالا زعتر لشاطنسلا قلفكز هجرس .نفقلا لق

 ,"ا مك را 00

 00 ا

 كلذ نيب دقو : ىلاعت هللا محر فلؤملا هركذ يذلا ليصفتلا ىلع أعم امبب لرقلا
 لاق .هثيمهأل همامنب هلقن نم سأب ال . ايفاش ًانايب هللا همحر ةيمين نبا مالسالا خيش
 : ( مالك ب "ال187 ىواتفلا,عومجم » هب بل دنا انخو

 هلعف عم يه له ٠ ٠ دبملا ةعاطتساو ين مهريغو انباحصأ نم سانلا ملكت ذق :

 اذهو . طقف لعفلا عم ةعاطتسالا ارلعج موقف ٠ نيضقانتم نيلوق اهرلعجو ؟ هلبق مأ
 انباحصأ نم مهففاو نمو يرعشألا باحصأ نم ئيملكتملا راك راع بلاغلا وه

 . ١ هل رثعملا ن. ةافنلا ىلع بلاغلا رهو : لعفلا لبق ةعاطتسالا اولعج موق وا . مهريغر

 ال هل ةنراقم يه ذإ ..دحاو لعفل الإ حل حلصن اال ةردفلا نولوألا لعجاو ةعبشلار

 نراقت الو : نيدضلا ةحلاص الا نوكت ال ةعاطتسالا نورخآلا لعجو . .هنع كفتت
 . لاحم ةردق لعفلا مم نوكي نأ نوعنمب مهناف . ًافارحتإ رمكأ ةيردقلاو . دبا لعفل
 1 ةردقلا كلذ يف ءاوس لا راقي ال ثلا ل نأ مهدنع نا

 : : رهءألاو ةدارالاو

 ةنراقمو لعفلا لع ةمدقتم ةعاطتسالا نأ ةنسلاو تا هيلع لد يذلا تاوضصلاو"

 ٠ | . هرْيغل حلصت ال ىرخأ ةعاطتسا هنراقتو . ًاضيأ هل

 « لعفلا عم الإ نوكت ال ةنراقمو ؛ نيدضلا ةحلاص ةمدقتم : ناعون ةعاطتسالاف

 . هل ةققحملا لعفلل ةبجوملا يه هذهو . هل ةزوجملا لعفلل ةححصملا يه كلتن

 ؛ ( اليبس هيِلِإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو ) : ىلوألا يف ىلاعت هللا لاق

 « جح نم ىلع الإ جحلا بج بجو ال لعفلا عم الإ نوكت ال ةعاطتسالا هذه تناك ول

 , لبق نب : هب مارخالا لبق دحأ ىلع ًابجاو جحلاناكأ الو. جدلا كل رتب ددحأ ىصع املا

 « ةعاطتسالا رادقمي ىرقتلاب رمأف « ( متعطتسا ام هللا اوقتاف ) : ىلاعت لاقو ! هغارز

 وه ذإ طقف لعف اف الإ ىوقتلا نم دحأ ىلع بجو امل ةنراقملا ةعاطتسالا دارأ ولو
 . 1( اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال ) : ىلاعت لاقو : ةعاطتتسالا كلت هتنراق يذل

 - فلك ال ةقراقملا هب ديرأ ولف ٠ هقيطنتو همست يذلا رهو ٠ عوسوملا : (..عسولا ) ر
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 دانا نو سوو لا: نلخلا# دابعلا لاعفأو -؛ 3

 « ةددعتم اذه ”ةاطنو تاخر ! يارا لوطي ل يذلا ل اعفلاب الرخا -
 ل هيدي هلع هال وعز حلا تاكل ل للعب . ر نإف
 وي ل 0 تابجاوأا بوتثوأ دق هللا ن 2 0

 ش رزؤك للا بجاولا كرب دحأ ملأي الف . اهلعفب

 0006-5 ا 00 لثمف ٠ ةبجوملا ةن راقملا ةعاطةسالا امأو ْ
 اهتم دب ل ىرخألا ذإ « ةيجولا ةئراقلا يه ةعاطتمالا هذهف ( نورصيياوناك امو. 0

 : . فيلكتلا يف:

 يلعو « باقعاو باوثاو . تاو سأل 00
 سانلا فرع يف ةبلاغلا يهو ءاهقفلا ملكتب

 لعفلا 00 ردقلاو ءاضقلا طانم يه يبلا ةينوكلا يه : ةيناثلاو
 0 0 تابقلحلا تاملكلا ةيناثااو .. تايعرشلا تايرمألا ا ىلوألاف

 ش ( هبتكو ار تاملكب تقدصو) : لاق
 50 « هدام وأ قحلا مرق الع لعادتلا ودق و سانلا فلتخا دقو

 ًاضيأ رواق هللا ناو © لعفلا ل اع ةمدقتملا ةيعرشلا ىلوألا 5 ردقلاب ارداف تركي دق هنأ ش
 ًارداق دبعلا سيلو « هلعف ام ىلع الإ ًارداق نكي مل الإو . دارملاو مولعملا فالخ ىلع

 , هنوك دارأو هنوك هللا ملع ام الإ نوكي ال هناف : لعفال ةنراقملا ةردتلاب كلذ ىلع '
 عيطتسي له ) : نييراوحلا لوق كلذكو : نكي مل أشي مل امو . ناك هللا ءاش ام هناف ش

 نظ كلذك و . ةردقلا هذه نع اومهفتسا امتإ ( ءامسلا نم ةدئام انيلع لزنب نأ كبر

 نأ ردقت له : لجرلل لاقب امك ٠ ةردقلاب رسف يأ ( هيلع ردقن نك نأ ) سن وب

 ظ سانلا مالك يأ ررهشم وهو ؟ هلعفت له يأ ؟ اذك لغفت
  لعفلا لوصح يف ةيقاك ( لعفلا لبق ةعاطتسالا ) ىلوألا نأ ةيردقلا تدقتعا املو

 تدقتعا امل ةي ربحلا نأ اك ! لعلا نيح هللا نع ًاينغتسم هلعج هتيشم ثدحي دبعلا نأو
 ركع ٠ حيبقأطخ امهالكر.لعفلا لب وبجم هوأر هريغ نم يهو . لعفلا ةبجوم ةيناثلا نأ

 يلا لوصألا نم ءيش يف درن ملال (١ يه ) : ةدايز لصألا ياه )١(

 . اهاتفذح اندنع
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 . الإ نوقيطي الو ء نوقيطي ام الإ لاعت هللا مهفلكي لو - 417
 _ لوقن 6 هللاب الإ ةوق الو لوح ال » : ريسفت ريسغت رهو “ مهفلك ام
 هللا ةيصعم نع دحأل لوحت الو دحأل ةكرح الو . دحأل ةليح ال
 .اهيلع تابثلاو ذها ةءاط ةماقإ ىلع دحأل ةوق الو . هللا ةنرعمب الإ
 .. هللا قيف وتب الإ

 . اك نم عضاوم ةدع يف كقذقا ركذ اك" فا نشأ ةعات يهو هتثيشم هل دبعلا ن نافع
 2 نوهقم روج ره : لاقي نأ عنتما ًيئاش اراتخم ًاديرم دبعلا ل -اعج ادق هللا ناك اذاف
 اذا“ . ةئيشملا: ةسفنل عدتبا يذلا وه نوكي نأ عن متتماو . ًاديرم هلعج دق.هنوك عم
 وه سيلو « ل زيظن ال انهف « ءاثي نأ ىلإ رطضم ٠ راذخي نأ لع زوبجم وه : ليق
 | ٠ . هللا الإ كلذ ىلع ردقب الو رارطضإلاب ير مخ نم ءوهفملا

 يا انف بيصم ادهالكو + يقف قرط لع ةيريخلاو ةيردقلا قرا اذهو
 ' ”بماقت ام نود

 ٠ قع يملا لطف الاحتجو راتب معلا نأ نومعزي ةي ريح نم هوعأو بيطخلا نباو 0
 حجي ال نيقرطلا_ يواتملا ن .كمملا نأل . يرورض دبعلا ريغ نم تجرم نإ !هكترت
 مازظسا ىوع قكلو. حيحص نيلوقلا الكو 1١ حجرمت الإ رخآلا نع هبفرط دحأ
 اقسمهو اال بساك هلاعفال ثدحم دبعلا ناف + حيحصب سيل رخآلا يفن امهدحأ
 ًاثدم ًاعئاص العاف هتوكو ٠ ثدحم عناص لعاف دبعلاف ٠ ثدحم ىنإ: .رضفم ثادحإلا
 اق انو  (ميتيج نأ كت داك نأ و : ل لاق امك لعاف نم هلادب ال نكي من نأ دعب
 ( نيملاعلا بر هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو ) : لاق م٠ . اميقتسم راص ةماقتسالا
 اقر, نب كل لحلو ةيمسلا لدا ابلغ: تاد امو نارطسالاب مع ان 00

 هتافصو هتاذا يأ هل اياذ- ارفف افا لإ ريقق دبعلاو ٠ هللاب الإ ةوق الو لوح ال ناك
 . دحج وهو « هئاذو هتاف يفتك هلاهفأ يفنف . الاعفأو تافصو ًاتاذ هلذأ عم: هلاعفأو :

 ًايتغتسم هناء يبق لغجوأ « نملا وه هنولعجم .: .ينلا ةيفوصلا ةيااغ ولغب هيبش .. ىحلا
 ( لعألا مكبر اد لاق يذلا ولغب هييش نحلل دحج " هنوني ًانئاك وأ هللا نع
 ' ١ نو ةعامجللاو ةنسلا ل اهأ هيلع ام نتملا امتإو . هسفن قلخ هنإ : لاقو

 .. حرج وع يت ع ةقاطلا هو ٠ هيلع م هردقأ ام الإ نوفيطي الو يأ 2(



 هئاضقو و هملعو ىلاعت هللا. ةئيشمب يرجي ءيش لكر - م

 لبحلا هؤاضق بلغو . '“ اهلك تاثيشملا هتثيشم تبلغ . ٠ هردقو

 | لك نع سدقت ] '' ًادبأ ملاظ ريغ وهو . ءاشي ام لعفب . اهلك

 0000 ال) . [ نيشو بيع لك نع هرتنو "' نيحو ءوص
 ْ 0 . 0 35: ءايينألا «( نولأسب مهو

 يف نكلو٠ تالا ةمالسو نكمشاو سولو ةطبلا ةهبنت نسينا 4 .ييفرتلا 0 1

 : هلوقب حراشلا خيبشلا هنيب الاكشإ فل ملا مالك

 30 نيمار ردك ول ردشو رج رادقإلا ىنعمي لمعتسي ال فيلكتلا ناف.0

 هرهاظو , ؛ مهفلك ام الإ نوقبطي الو . نرقيطي ام الإ مهفاكي ال٠ : لاق دق رهو

 ٠ هب مهفلك ام قوف نوقيطب مهنأل ٠ 0 ا 0

 رسبلا مكب هللا ديري ) : للاعت لاق اك . فيفختلاو رسإلا هدابعب ديري هناحبس هنكل

 ( مكنع ففي نأ هللا ديري) : ىلاعت لاقو . :٠186 ةرقيلا ٠ ( رسعلا مكب ديري الو

 ' : جحلا ١ ( جرخ نم نيدلا يف مكيلع لعج امو ) : ىلاوت لاقو . « 78: ءاستلاو

 انع ففخو .٠ اتمحرو انيلع لضفت هنكلو ٠ هانقطأل هب انناك اميف داز ولف . ء

 ها مدقت اب لاكشإلا اذه نع باجنو ٠ جارح ل 7 نيدلا يف انيلع لعجي ملو

 : قلق ةرابعلا يفف ٠ :تايآلا ةم'الصو نكمنتلا ةهج ن «م اال ٠ قليفوتلا وخل نم يلا ةقاطلا

 7 ١

 )١( نعم يف انه ١ ماخلق نذل يا سنا يف درت ماةرابع أح رشلا :

 01 (م.17 صر جراشلا لاق (؟)
 يو الوخ يفي. ديلا ملط نم هم ها هيزت نم أر يل ل يل ١

 هنم نوكي ًاحييفو ًاملظ مدآ يب نم ناك ام سيلف .٠ ةيربحلاو ةيردقلا يلوق نيب

 هلل ليم .كلذ::نإف ! مهوحنو ةلزتعملاو ةيردقلا لرقت امك ٠ ًاحيبقو ًاملظ

 نوررهقملا .ءءيرققلا دابعلا مهو .. رداقلا ينغلا برلا وه ! مهيلع هل سايقو ! هقلخب

 نم هلوقي نم .هلوقب اك .. ةردقلا تحن لخدب ال يذلا عنتمملا نع ةرابع ملظلا سيلو .

 ام, لك . لب !مللت.رودقملا نكمملا يف نوكي نأ عنتمي هنإ نولوقي ٠ مهريغو نيملكتملا
 . (خ)ةعوبطم و3 ةطوطخم نمةدايز نيتف وكمملا نيب امو . كالهلا : نيحلا (5)
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 ."" تاومألل 1٠١: 6 ةعفت, ] مهتاقدصو ءايحألا ءاعد يو - 4

 . تاجاحلا يضقيو : تاوعدلا بيجتسي ىلاعت هللاو 5 ٠

 نع ىبغ الو ٠.٠ يش 0 لك كلميو. 4
 | نع ىنغتسا نمو : نيع ةفرط ىلاعت هللا

 . "' نيحلا لهأ نم راصو

 1 ع ل 3 89

 ةريغ نه روهأف نم الإ وكمال ملظلا ذإ ء لدع  هلعف وأ  هنم وهف كم ناك-
 نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمتعي نمو ) : ىلاعت هلوق ناف.! ككذك سيل هللاو ء يهنم .

 يدل لرقلا لدبب- ام ) 2 ىلاهت هلوقو ء0 1١5 : هط٠ ( ًامضه الو ًاملظ فاخي الف.
 مه اوناك نكلو'مهانملظ .امي 9: ىلاعت هلوقو ٠٠ 14 : ق٠ ( ديبعلا مالظب انأ امو
 ملظي الو ًارضاح !ولمع ام اكبجوو ) ىلاعت هلوقو « ٠ 76 : فرخرلا :( نيملاظلا
 تبسك امب "سفن لك ىزمي مويلا ) : ىلاعت هلوقو ؛ 9 : نهكلا ١ (ًادحأ كير

 لوقلا اذه ضيقن ىلع لديةه 1107 -: رفاغ ١» (باسحلا عيرس هللانإ ه_مويلا ملظ.ال ٠

 8 . يضت لع ما تسرخ ين 0 وسر هنع هاور يذلا هلوق هنمو

 هسفن لع مرخ هنأ :امهدحأ-.. نيثيش ىلغ لد اذهف « اوملاظت الف « ًامرحم مكنيي هتلعجو 5
 ريخأ اك 0 يناثلا : : تكلي يسرب اال عمملاو + ملا
 رومأم نم الإ نوكي ال ملظلا نأب مهجاجتحا ل اطي اذهو ةمحرلا همن ىلع بتك هنأ
 ةسحرلا هسفن ىلع بتك ةتاحيس ره : مخ لاقيف ٠ ككذك سيل هنأو : يهنم

 2 هبل ردا رفاا+ هسفن ىلع مرح و هسقت ىل لع بنتك امتإو : ملظلا هسفن لغ مرحو..

 ْ 1 . هيلع عنتمم وه ام ال

 :اهيبضتفي قايسلاو# . خسنلا رئاسي ةتباث يهو .: حراشلا ةخنت نم تطقس (1

 م كلذ: قاتلا لهأ قافتا' لاعت هللا همحر حراشلا ل اقنا: تلق (؟)
 ىلع ٠ لديام: الإ رك ذيج ةقذصناب قلعت اني هكلو "+ هلغ ةيدلاو تاكل -م ةلدألا

 تحرش و ىفحي ال .اكذتيو وعدلا صخأ ذهو . هدلو ةقدصي دلار ١, عاضتا

 .همجل زفر 39377 نع ر«قيووحلا ماكحأ : وواروك دملا قافتالا يف ترظنو اذه
 . اننا مدقت اك كالخلا ره (9)

 0م



 1.  3 ىرولا نم دحأك ال . ىضريو بضغب هللاو 47

 يف طرفلا الب 9 قي فا لوسر باحصأ بحنو - 97
 نم ضغبنو ٠ "" مهنم دحأ نم أربت الو . "' مهنم دحأ بح

 مهبحو : مخي مو الو 20 ريخلا ريغبو . مهض
 ْ نايغفطو قافنو رفك مهضغبو . ناسحإو نامياو نيد

 ركب يبا الوأ * ع هللا .لسر دعب ةفالخلا_تبثنأو - 4
 .  ةمألا عيمج ىلع ًاميدقتو هل اليضفت . هتع هللا يضر قيدصلا

 « هنع هللا يضر نامثعل مث ٠ و

 . نودشارلا ةفلخلا مهو . هنع هللا يضر بلاط ى أ نب يلعل . مث ا

 ىف نإ ودتهملا ةمثألاو

 :نأب اولاق نيذلا مه ريغو ةرعاشألا نم ةلطعملا ةلوأت لا ىلع در هيف : تلق )١(
 ةفضب مهميلست.نيب ىرفلا ام.يرعش تيلو ! ناسحالا ةدارإ ىضرلاو ضفبلاب دارملا

 ٠ دبعلا قاصتا يف امهلثم:يهو « امهليوأتب نيتروك ذملا نيتفصلل مهراكنإو ةدارإلا

 يلا ةدارالل ةفلاخع امإ ةيهإلا ةدارإلا يف اولاق اك امهيف اولاق الهف !؟ ًاضيأ اهب

  طسب دقو . اب فصوملا بضانت ةقيقح امهنم لك ناك نإو : دبعلا اب فصوي
 . هعجارف هللا همحر حراشلا كلذ يف لرقلا

 لوق اك« صلاه يع + مهتمدحأ بح يف دحلا زوجت يأ (1)

 . مهتمأ نم هريغو هنع هلا يضر يلع يف ةعيشلا

 ' 17 ال يأ  ءاربي.الإ ءالوال مهدتعف ٠ ا يأ (*)

 ًاعيمج مهنولاوي ةئسلا لهأو . امهنع هللا يضر رمعو ركب ينأنم أريتي ىح تيبلا
 . بصعتلاو سرفاب ال فاضنالاو لدعلاب اهناوقحتسي يلا مفزانم ممولرتيو .

 مثلا ءالؤخ نم دحخأ ةقالج نإ نمط نمو : ةيمين نبا مالسالا خيش لاق (:4)

 1 2038852 80 يراتقلا عربجم ٠ ا ع سودا
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 1م

 مهرشبو ل نر كرس هام نيل: رشا ها ارم 4
 . يا هللا لوسر مه دهش ام للع ٠ ةنجلاب مهل دهشن ٠ ةنجلاب
 .ةحلطو ٠ _”ا رمع و ءركب وبأ مهو. قحلا هلوقو
 قا 4 هقوع نب مضر تعرب يسرا دعب لدعسو ٠ ريبرلاو
 و مارا .ةمآلا هذه نيمأ رهو :حارتجلا ةديبع

 ٠ ع هللا رض 20 0 نمو 2

 لك نم نيسدقلا هئايرذو ٠ سند لك نم .تارهاطلا' هجاوزأو
 قافنلا نم ى رب دقن ءتشر

 57 نم مهدعب نم 55 نم ::تفلسلا ءاملعو هنن واب

 . ليجلاب الأ وبال - رظنلاو هقفلا لهأو ٠ رمالاو رخل لعأ
 ..ليبسلا ريغ لع وهف ءاوسب مهزك 3: م

 ع

 .."' قاينألا نم دعنا لع ءايلوألا نم ادحأ ”لضفت الو 58
 1 ..."' ءايلوألا جيمج نم لفن دعاوي ا

 )١( رسل را ( خو ةخسن يف ٠ مه دهشنو ..

 ”حرشل كلا يف لاق"( ؟) ١ ار ريشب

 بجوأ دقف .. . عررشلا ةعباتمو ملعلا ةعباتمي نوصي ةماقتسالا لهأف الإو ء ةفوصم لا
 عاطبل الإ لوسر نم يئسرأ امو ..لاعت لاق + لسإرلا ةفباتم مهلك قلخلا ل لع هللا 2

 | , ( هللا نذاب

 ديضاقم) نايف نا ساراس رس ذا يقا و

 راص دق هنأ نظي نم مهنمو ! مهتقيرطل عابتا ريغ .نم ءايبنألا هيلإ تلصو ام ىلإ
 نم هاب معلا :نولطخ أي اغإ لمرلاو ءايبنالا نإ كوقي نم مهنمو '! ! ءايبنألا نم لضفأ
 ةقيقحوه ملعلا كلن وكيو! !ءايلوألا متاخخ هنأ هسفنل يعديو ! !ءايلوألا مخ ةاكشم

 دع ا با جايا ول ديلا ر ةبشب ديعاو ةييتاا درع اظن ردوا كركر حا :

 لل



 . تاقثلا :ن 0 تدي ا 1

 ١ ّْ '' مهتاياور نم
 كرو + لاجل عوز شا د ةعاسلا طارشأب نمو ٠٠١-

 ندهشلا عواطب ور دال ءامسا نم مالسإا هيلع مي رم ن بأ ىسيع
 م ا نم ىف زألا ةبادا جورخو ٠ اهب رغم 000

 قاع و .كل . ةيلكلاب راكنإلا رهظأ نوعرفو ! هللا وه. : لوقت اذهان لد
 ْ قولخملا دوجول !! نأ اونظ ءالؤهو ٠ عناصلل ًاتبثم ناك هنإف ٠ مهنم هللاب ف رعأ ن لا

 ليبس. ال رهاظلا عرشا اا نأ ىأر اسر 1 لا اثمأو يل رع ن :باك .. قلاخلا دوجولا وه
 / وها ام ةيالولا يف نعداو ! متع مل ةيالولا نكل ه. هتسحخ ةربتلا كاف ته مبخت لإ

 ! اهنم.نوديفتسم ءاينألا نأو . نيلسرملاو ءايبنألل نوكي امو ةوبنلا نم مظعأ

 كلل لولا نوفر ا خزرسب يف ةوبنلا ماقم

 الأ ) .:: ىلاعت لاق امك :- نيقتملا نينمؤملل ةتباث ةيالولا ناف . ةعيرشلل بلق اذهو
 سنوي ؛ ( نوشتي اوناكو اونمآ نيذلا . نونزخي مه االو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ
  هيينتلا مدقت اك ةوبنلا نم صخأ ةلاسرلاو : ةيالولا نم صتخأ ةوبنلاو : 075-57
 . كلذ ىلع

 كلذ تاور ء حص امب كلذ ديقتب ًاعنص فلؤملا نسحأ دقل : تلق )١(
 مهنأ ةجره ىلإ تاماركلا ةياور يف اوعسون دق مهنم .نيرخأتملا ةصاخبو سانلا نأل

 . اهي نابل « « لقع نم ةرذ ىندأ هل نم امنالطب يف كشي ال يلا ليطابألا اهمساب اوور .
 ' نم ينارعشلل ءايلوألا تاقبط باتكو ! ةيبوبرلا ينو ٠ ربكألا كرشلا وه ام ًانابحأ
 يلوق تكرت : ( ! ) هئايلوأ دحأ لوق اهنم يتلا ليطابألا كلت لثمل ًاركذ بتكلا عسوأ
 . ؟ولع نوملاظلا لويقي اسمع هللا ىلاعت ! هللا عم ابدأ ةنس نيرشع نوكيف نك ٠ يشلا
 يف ةباخصلا ضعج نع ةحيحصلا تاماركلا نم ابب سأب ال ةفئاط دحنو . اريك
 11 را ا « نيح اصلا ضاير ١ باتك

 . ( يقيقحتب
 - ظافملا نم ريف كلذب دهش اك ةرتاوتم كلذ ين ثيداحألاو : لق (؟)

 لي



 يع يعدب نم الو . افرع الو اهاك قدصت الو - ١

 . ةمأآلا عامجإو ةنسلاو باتكلا قلاخب

 فيز ةقرقلاو + ًياوصو اقح ٠ ةعامجلا ىرتو تا 1

 ش . ًاياذعو

 تروا 50 يف هللا نيدو #٠١
 بلآو ٠ ( مالسالا هللا دنع نيدلا نإ ) : ىلاعت هللا لاق . مالسإلا ٠

 2 ًانيد مالسالا مكل تيضرو ) : . ىللاعت لاقو . ٠ 19 : نارمع

 ْ ٠ م : ةدئاملا»

 هيلع ىسيع لوزنو . لاجفلا حيسملا ةصق ٠ : اهتيمسأ كلذ ين ةلاسر يلو « ةرهملا <

 | هد وش 1 9

 | ٠ ةيجانلا ةقرفلا يهو .. ةباحصأو تكي هلا لوسر هيلع ناك ام يهو ٠ )١(

 ش .' مهريغو بهاذملا عابتأ نم مهليبس عبتا نمو ثيدحلا لهأ ةفئاط يهو

 ش ْ : ىلاعت هللا همحر حراشلا لاق (؟)

 ش . لصأو . هلسر ةتسلأ ىلع هذابمل ىلاعتو هتاحبس هللا هعرش ام وه مالسالا نيدف

 نم زيمم لك نكمي ٠ روهظلا ةياَغ رهاظ وهو . لسرلا نع هتياور هعورفو نيدلا اذه
 . نام رصقأب . اع 3 : ديلبو يكذو . مجعأو حيصفو ريبكو  ريغص

 .ةضراعم وأ . بيذكت وأ . ةملك راكنإ نم ١ كقذ نم عرسأب هنم جو رخلا عي هنإ

 اميف كلش وأ . لزنأ ال ةزيول + للغ تا لوقا ق باير وأ :نا لعن بنك وأ

 روهظ ىلع ةنسااو باتككلا لو دقف  هانعم ين امم كلذ ريغ وأ . كشلا هنع هللا ىفن

 ميلعت. فالتخاو .. هتقو يأ يلوي مث دقاوأل هملعتب هناف + همطت ةل وهسو . مالسالا نيد

 نب مامضك . نطولا ديعب ناك نإق . ملعتي نم بس ظاقلألا ضعب يف ٍهَمَِِي ينلا
 ش هتيد نأ هملع عم < هلهج مهعسي مل ام مهملع ء سيقلا دبع دقوو ١ يدجنلا هيلث

 ' ناك نءو ء هيلإ نوجاتحي ام :رئاس يف مههقفي نم مهيلإ لسريو ٠ قافالا يف رشنيس
 -- ملع دق ناك وأ . جيب ' ىلع ملتي ث يحب ءتقو لك نايتإلا هتكمب نضولا بيرق 0

0 



 ٠ لبطعتلاو .هببشالا نيبو ٠ ربصقتلا و رلغلا نيب وهو س4
 .٠ سايإلاو نمآلا نيبو ٠ ردقلاو ربجلا نيبو

 1 ىلإ هارب نحنو . انطأيو ارهاظ انداقتعاو انئيد“ اذهف - ١٠

 ْش . هانيبو هانركذ يذلا فلاخ نم لك نم هللا

 + اهئبأ انل ميني و.  :ناميالا ىلع انتبثي نأ ىلاعت فال ا
 .بهاذملاو : ةقرفتملا ءارالاو . ةفلتخالا ءاوهألا نم انمصعيو

 ةيردقلاو .. ةيريجلاو « ةيمهتجلاو . ةل رتعملاو اعلا ربو ةيدرلا

 .اوفلاحو ) ةعاسمجلاو ةنسلا اوفلاخ  نيذلا نم "٠ ٠ مهريغو

 لاح ةنيرق لدن ام ىلع .هتجاحو هلاح بسمت هباجأ  هنم دب الام فرع دق هنأ هيف <

 « هللا'ةب نذأي مل ائيد عرش نم امأو ٠ مقتسا مث هللاب ثنمآ لق ٠ : هلوقك . لئاسلا

 هريغ نع الد تل ينلا نع ةلوقنم نوكت نأ زوجت ال هل ةم زلتسملا هلوصأ نأ مولعمن

 , نع رخاء لطاب لطابلا موزلمو . لطاب وه ذإ . نيلسرملا نم

 دعب ءاج نم ل 93 00 ًائيد ديلقتلا اولعج نيذلا ةدلقملاك*' : تلق )١(

 ء ةنسلاو تاتككلا روني ءادتهالا نع كلذ ببسب اوضرعأو . ةرجهلا نم عبارلا نرقلا |

 معي يذلا ىدج كسدتلا ىلإ . يهذملا د وحلا نه صالخلا لواح نم لك ارمهجاو
 ش : لوقي ذإ ةنساا مامإ هللا محرو . مهواردأ مهل تءاش ام
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 ٠ رام ثيدحلاو لسيل ي أرلاف ش لاو تود نععأ ا

 راثأ ىف ”ةنيطملا ٠ تمعن < 1 راسبخأ دمحم يبنلا

0 

 راونأ 3 ةنسغ 3 سمشلاو ش ىدهلا رثأ ىلا لهج امبرلو



 ن1 ءايدرأو  لالم ان دنع مهو 9 ءازب اهتم نفر ١ ةلالضلا :
 : . قيفوتلاو ةمصعلا هللابز

 اذهو . قحلا يداملا ىلاعتو هناحبس هللاو ٠ : (أ) ةطوطخم ىلا اح دس 010 ١
 . ؛ نيملاعلا بر هلل دمحلاو . انرشأ هيلإو ٠ اندرأ اما رخآ 1

 . ملسو هبحصو هل آو دمحم ىلع هللا لصو' 0

 رويدا دع هيكر جم ١044 ةنس ةرخآلا ىدامج 0 نينثالا موي هضييت ىهتا
 . ينابلألا نيدلا ا دمحم نبا

 هل آو دن ىلع هلا لصو . هدعب يملاتلا م مري يف يذيب وهو لصألاب ةباقلا تكنو

 . نيملاعلا نر هلل دمحلاو , نيعمجأ هبحصو

 نابا لا مار


